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WPROWADZENIE 
 
 
Im więcej czasu upływa od śmierci papieża Jana Pawła II w dniu 2 IV 2005 

r., a termin jego kanonizacji, wyznaczony na 27 IV 2014 r., zbliża się wielkimi 
krokami, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że jego pontyfikat był pod każdym 
względem niezwykły i rekordowy. 264 następca św. Piotra Apostoła, pierwszy od 
455 lat papież nie-Włoch, lecz Słowianin, kierował Łodzią Piotrową przez pra-
wie 26 i pół roku. Ten trzeci pod względem długości pontyfikat w historii wywarł 
wielki wpływ na życie Kościoła katolickiego i współczesnego świata. Ten wpływ 
dokonywał się zarówno poprzez świadectwo osobistej świętości, jak i nauczanie, 
niezwykle bogate tak pod względem treściowym, jak i ilościowym.  

Dla potwierdzenia tego wystarczy nadmienić, że Jan Paweł II ogłosił 14  
encyklik, 15 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich, nie 
mówiąc o kilkudziesięciu innych listach motu proprio. Również Światowe Dni 
były dla niego okazją do nauczania. Przykładowo: na Światowy Dzień Pokoju 
wystosował 27 orędzi, na Światowy Dzień Chorego — 13 tekstów, na Światowy 
Dzień Młodzieży — 20 orędzi i na Światowy Dzień Środków Społecznego Prze-
kazu — 26 tekstów. Niemal corocznie z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiego 
Postu i Wielkanocy przygotowywane były specjalne orędzia. Podczas 104 zagra-
nicznych podróży apostolskich i 145 wizyt na terenie Włoch Papież wygłosił 
w sumie około 2400 przemówień do różnych osób i środowisk. Ponadto w ra-
mach audiencji środowych przeprowadził kilka cykli katechez1. Czymś niespoty-
kanym dotychczas w historii papiestwa jest fakt, że Jan Paweł II opublikował 
5 książek, spośród których rekordy popularności biło ostatnie jego dzieło pt. Pa-
mięć i tożsamość (Kraków 2005), które tylko w roku jego wydania osiągnęło 
w skali świata nakład 1135 tys. egzemplarzy. Obliczono, że oficjalny watykański 
zbiór papieskich wypowiedzi pt. „Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, obejmują-
cy 58 tomów, liczy ponad 90 tysięcy stron tekstu. 

To niedające się ogarnąć nauczanie papieskie stanowi nie lada wyzwanie dla 
teologów i różnego rodzaju badaczy. Wśród nich nie może zabraknąć teologów 
duchowości, którzy w doktrynie Jana Pawła II z pewnością znajdą wiele cennych 
inspiracji. 
——————— 

1 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005, Radom 2005, 
s. 547-560. 
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Zaledwie próbą takiego pochylenia się nad doktrynalnym dziedzictwem 
Wielkiego Rodaka było tegoroczne sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teolo-
gów Duchowości, zwołane w jego rodzinnym mieście, jak również niniejszy tom 
rocznika „Duchowość w Polsce”. Niemal w całości jest on poświęcony teolo-
giczno-duchowościowej analizie niezwykle obfitego nauczania, jakie on pozo-
stawił. 

Niniejszy tom zawiera więc rozszerzone i uzupełnione treści wystąpień pod-
czas wspomnianego sympozjum, jak również inne artykuły, które w jakiś sposób 
czynią przedmiotem uwagi papieskie treści. Wklejone w tekst niektórych wystą-
pień fotografie w jakimś stopniu oddają twórczą i zarazem radosną atmosferę  
tego spotkania.  

Całość dopełnia kilka studiów uzupełniających oraz trzy recenzje wydanych 
ostatnio książek. Jak zawsze w ostatniej części rocznika znalazły się sprawy  
organizacyjne. Tym razem jest to niemal dosłowny protokół z Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia oraz prezentowane wtedy spra-
wozdanie z pierwszych pięciu lat działalności Stowarzyszenia. Niestety, z przy-
czyn niezależnych od Redakcji, zabrakło tekstów źródłowych, dotychczas zwy-
kle prezentowanych w części pierwszej rocznika. Być może jest to szczęśliwy 
zbieg okoliczności, gdyż za pierwszorzędne teksty źródłowe dla polskiej ducho-
wości należy uznać nauczanie Jana Pawła II, którego eksploracją zajmować się 
będą kolejne pokolenia badaczy.  

Z uwagi na treść, kolejny tom rocznika „Duchowość w Polsce”, który odda-
jemy do rąk czytelników — głównie członków Polskiego Stowarzyszenia Teolo-
gów Duchowości, stanowi skromny wyraz wdzięczności wobec naszego Wiel-
kiego Rodaka z okazji trzydziestopięciolecia rozpoczęcia jego pontyfikatu. 

 
Lublin, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 2013. 
 

Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL 
Prezes PSTD 
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Ks. Marek CHMIELEWSKI
 

 
OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM:  

„DUCHOWOŚĆ W NAUCZANIU JANA PAWŁA II” 
Wadowice, 21-22 czerwca 2013 r. 

 
 
Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, na mocy decyzji swego  

Zarządu z dnia 12 XII 2012 r., zorganizowało w dniach 21-22 VI 2013 r. w Kar-
melitańskim Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym „Na Górce” im. Jana 
Pawła Wielkiego w Wadowicach (ul. Karmelicka 22) ogólnopolskie sympozjum 
nt. „Duchowość w nauczaniu Jana Pawła II” w ramach dorocznego Zjazdu  
Stowarzyszenia, przewidzianego w Statucie (art. 10, ust. 1). 

Miejsce Zjazdu i sympozjum nie zostało wybrane przypadkowo. W 2013 
r. przypadała bowiem 35. rocznica powołania kard. Karola Wojtyłę na Stolicę 
Piotrową. Teologowie duchowości, dla uczczenia tej rocznicy, pragnęli spotkać 
się w rodzinnym mieście Papieża, 
„gdzie wszystko się zaczęło…”. 
Najbardziej odpowiednim do tego 
miejscem było Karmelitańskie Cen-
trum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowe 
„Na Górce”, noszące imię Papieża, 
z uroczym i przytulnym kościołem 
pw. św. Józefa pośrodku. W nim bo-
wiem, w dniu Pierwszej Komunii 
Świętej (w maju 1929 lub 1930 r.), 
——————— 

 Ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, prof. KUL — prezbiter Diecezji Radomskiej (wyśw. w 1983 
r.), od 1988 pracownik naukowy Instytutu Teologii Duchowości KUL, w latach 2000-2006 jego 
dyrektor; prodziekan Wydziału Teologii KUL (2005-2008, 2008-2012, 2012-2016); od 2000 prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości; w latach 2002-2011 członek zarządu Polskiego 
Towarzystwa Mariologicznego; członek Towarzystwa Naukowego KUL i Lubelskiego Towarzys-
twa Naukowego; od 2009 członek rady naukowej Journal of Religious Science „Soter” (Kowno, 
Litwa) i dwumiesięcznika „Życie Konsekrowane”; od 2012 członek zwyczajny Międzynarodowej 
Akademii Miłosierdzia Bożego; dnia 14 II 2013 otrzymał tytuł doktora honoris caus Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego w Kownie. Autor licznych publikacji z zakresu duchowości, w tym kilkunastu 
książek. Od 2003 roku w każdy czwartek w Radio Maryja i TV Trwam prowadzi cykl audycji 
o duchowości „Duc in altum! (dotychczas 570 kilkunastominutowych odcinków). 
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młody Karol Wojtyła przyjął szkaplerz karmelitański z rąk przeora o. Sylwestra 
Gleczmana i nosił go przez całe życie. Obydwa szkaplerze są przechowywane 
jako cenne relikwie w bocznej kaplicy z ołtarzem Matki Bożej Szkaplerznej. 

Zjazd, w którym wzięło udział 48 członków Stowarzyszenia i kilka osób  
zainteresowanych podaną problematyką, rozpoczął się Mszą świętą koncelebro-
waną w kościele św. Józefa. Przewodniczył jej i homilię wygłosił bp prof. dr hab. 
Andrzej Siemieniewski z Wrocławia. 

Po obiedzie i krótkim odpoczynku 
zwołano Walne Zebranie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Stowarzyszenia. Po po-
witaniu obecnych zebranych Prezes do-

konał uroczystego aktu przyjęcia no-
wych członków. Dyplomy członkow-
skie odebrali: dr Ewa Porada, mgr lic. 
Jolanta Kraśniewska, ks. dr Stanisław 
Suwiński i ks. dr Marcin Michał Puziak. 

W dalszym ciągu Zebrania, w związku z upływem pierwszej kadencji, doko-
nano zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgodnie z procedurami, 
przewidzianymi w zatwierdzonym kilka lat wcześniej Regulaminie Walnego  
Zebrania1. W skład Zarządu, powołanego na kadencję 2013-2017, weszli: ks. dr 
hab. Marek Chmielewski, prof. KUL — Prezes, prof. dr hab. Jerzy Wiesław  
Gogola OCD (UPJPII) — Wiceprezes, dr Izabela Maria Kowalska (KUL) — Se-
kretarz, ks. dr Wojciech Rebeta (Lublin) — Skarbnik, a także pięciu Członków: 

dr Andrzej Baran OFMCap (UKSW), 
ks. dr Włodzimierz Gałązka (UKSW), 
ks. dr hab. Jan Machniak, prof. UPJP 
II, dr hab. Czesław Parzyszek SAC, 
prof. UKSW i ks. dr hab. Marek Tatar 
(UKSW). Ponadto wybrano nową 
Komisję Rewizyjną na lata 2013-
2017 w składzie: Przewodniczący — 
ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński 
(UMK), Sekretarz — dr hab. Teresa 

——————— 
1 Zob. Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na stronach 281-284 niniej-

szego tomu. 
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Paszkowska, prof. KUL i Członek — ks. dr hab. Jarosław M. Popławski, prof. 
KUL. 

Po Walnym Zebraniu i po 
przerwie rozpoczęto obrady 
sympozjum. Jego celem było 
zbadanie, opisanie i usyste-
matyzowanie teologicznodu-
chowych aspektów niezwy-
kle bogatego nauczania bł. 
Jana Pawła II. W szczegól-
ności zaś chodziło o rekon-
strukcję na podstawie papieskich wypowiedzi „definicji” duchowości i życia  
duchowego, a więc doprecyzowanie, czym — według Papieża — jest w istocie 
duchowość i jaka jest jego koncepcja życia duchowego. Oprócz tego spodziewa-
no się zbadania, jak papieska wizja duchowości realizuje się na drodze chrześci-
jańskiego powołania, szczególnie w odniesieniu do stanów życia w Kościele, jak 
również wykazania, w jaki sposób — według Papieża — duchowość rzutuje na 
współczesną kulturę, politykę i gospodarkę. 

Kwestie te w swoich około półgodzinnych wystąpieniach podjęło kilkunastu 
członków Stowarzyszenia, którzy do połowy maja nadesłali zarys swoich refera-
tów. Na tej podstawie ułożono podany niżej program sympozjum. Większość  
referatów, zwykle w rozszerzonej, a niekiedy zmienionej wersji stanowi trzon  
niniejszego rocznika. 

W ramach Zjazdu nie mogło oczywiście 
zabraknąć modlitwy, wyciszenia i osobistego 
spotkania z Panem. Na koniec pierwszegodnia 
Zjazdu wspólnym Nieszporom w kaplicy do-
mowej Centrum przewodniczył dr hab. Marian 

Zawada OCD. Naza-
jutrz rano, w tej samej 
kaplicy została odpra-
wiona Msza święta 
koncelebrowana połą-
czona z Jutrznią. Eu-
charystia była dedy-
kowana nestorowi polskich teologów duchowości — ks. 
prof. dr. hab. Walerianowi Słomce, który w tym roku — 
dnia 13 września obchodził jubileusz osiemdziesiątych 
urodzin. Przed rozesłaniem przedstawicielki obecnych 
na Zjeździe członków Stowarzyszenia (Dorota Łakota 
i Izabela Kowalska) złożyły Jubilatowi najserdeczniej-
sze życzenia i wręczyły bukiet kwiatów.  
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Odbywające się regularnie doroczne, dwudniowe Zjazdy Polskiego Stowa-
rzyszenia Teologów Duchowości są okazją nie tylko do pogłębionej refleksji na-
ukowej, ale także do nawiązywania znajomości, prywatnych spotkań, wymiany 
myśli w atmosferze przyjaźni i wzajemnej życzliwości. Sprzyjał temu szczególny 
klimat Karmelitańskiego Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Na Górce” 
im. Jana Pawła Wielkiego w Wadowicach oraz gościnność i życzliwość jego go-
spodarzy. Mile wspominając wadowickie spotkanie, pragnę — w imieniu Zarzą-
du Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości oraz wszystkich uczestni-
ków sympozjum — złożyć serdeczne podziękowanie o. Grzegorzowi Irzykowi 
OCD — dyrektorowi Centrum i jego współpracownikom. 

 
 
 

Piątek, 21 czerwca 2013 

1200 — E u c h a r y s t i a . Przewodniczenie i homilia: bp prof. dr hab. Andrzej 
SIEMIENIEWSKI (kościół św. Józefa). 

1315 — Obiad. Odpoczynek. 

1430 — Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Teo-
logów Duchowości.  

1630 — Przerwa. 
1700 — Otwarcie i wprowadzenie do sympozjum: ks. dr hab. Marek CHMIE-

LEWSKI, prof. KUL — Terminologia duchowa w nauczaniu papieskim.  

I sesja: Duchowość w aspekcie indywidualnym 
ks. dr hab. Stanisław T. ZARZYCKI SAC, prof. KUL — Życie duchowe 

jako stawanie się bardziej człowiekiem w Chrystusie. 
dr hab. Elżbieta MATULEWICZ, prof. UKSW — Przymiot Bożego Miło-

sierdzia jako podstawa duchowości miłosierdzia według bł. Jana 
Pawła II. 

dr Tadeusz STARZEC OFMCap — Dzieło Odkupienia i jego miejsce 
w chrześcijańskiej duchowości w świetle wybranych encyklik 
i adhortacji Papieża. 

1900 — N i e s z p o r y . Przewodniczenie i homilia: dr hab. Marian ZAWADA 
OCD (kaplica Centrum). 

1930 — Kolacja. 

Sobota, 22 czerwca 2013 

 700 — E u c h a r y s t i a  z  J u t r z n i ą . Przewodniczenie i homilia: ks. prof. 
dr hab. Walerian SŁOMKA (kaplica Centrum). 

 815 — Śniadanie. 
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 900 — II sesja: Duchowość w aspekcie eklezjalnym 

ks. dr hab. Wojciech ZYZAK, prof. UPJPII — Jan Paweł II o kapłańskiej 
duchowości. 

ks. dr hab. Czesław PARZYSZEK, prof. UKSW — Duchowość osób 
konsekrowanych w nauczaniu Jana Pawła II. 

dr Ryszard PALUCH — Powołanie do świętości osób świeckich w świe-
tle nauczania bł. Jana Pawła II. 

Dr Cezary SĘKALSKI — Etapy rozwoju miłości oblubieńczej według ks. 
Karola Wojtyły. 

mgr lic. Dorota ŁAKOTA — Koncepcja świętości w homiliach beatyfika-
cyjnych i kanonizacyjnych Papieża z Polski. 

1040 — Przerwa. 

1100 — III sesja: Duchowość w aspekcie społecznym 
dr Andrzej BARAN OFMCap. — Duchowość narodu w nauczaniu bł. 

Jana Pawła II. 
dr Marietta Elżbieta KRUSZEWSKA ZSJM — Duchowość miłosierdzia 

w nauczaniu papieskim. 
ks. dr Jan MICZYŃSKI — Cierpienie przezwyciężone miłością według 

Jana Pawła II. 
dr Izabela KOWALSKA — Bł. Marcelina Darowska i bł. Jan Paweł II 

o wychowawczej misji kobiety. 

1220 — Dyskusja. Podsumowanie obrad. 

1330 — Obiad. Indywidualne zwiedzanie miasta, Bazyliki Ofiarowania NMP 
i Domu bł. Jana Pawła II. Rozjazd. 
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PERSONALISTYCZNO-CHRYSTOLOGICZNA  
TERMINOLOGIA DUCHOWOŚCIOWA  

W NAUCZANIU PAPIESKIM 
 
 
Studiując niezwykle bogate pod względem ilościowym i treściowym naucza-

nie Jana Pawła II, teolog duchowości może poczuć się zawiedziony. Chodzi o to, 
że Papież tak ważnej dla życia chrześcijańskiego dziedzinie, jaką jest duchowość, 
nie poświęcił odrębnego dokumentu, czy chociażby alokucji. Nie oznacza to jed-
nak, że ta problematyka była mu obca. Wprost przeciwnie! Jeśli bowiem uważnie 
prześledzi się różne jego wypowiedzi, także te mniej oficjalne, to uderza często-
tliwość stosowania pojęć charakterystycznych dla teologii duchowości, czyli 
terminologii duchowościowej. Nie brak także typowych dla życia duchowego 
wątków, które pojawiają się przy różnych okazjach. Ich zestawienie i analiza teo-
logiczna wskazuje jednoznacznie na personalistyczno-chrystologiczną orientację 
papieskiej koncepcji duchowości1. 

1. Terminologia duchowościowa 

W bogatym i stale rozwijającym się języku teologii duchowości, do najczęst-
szych pojęć, należą „duchowość”, „życie duchowe”, „doskonałość”, „świętość” 
i „doświadczenie duchowe”. Z różną częstotliwością i dość odmiennych kontek-
stach pojęcia te występują również w nauczaniu papieskim. Na przykład kluczo-
wy przymiotnik „duchowy” tylko w encyklikach i adhortacjach Jana Pawła II 
występuje w powiązaniu z ponad 220 rzeczownikami, zarówno w liczbie poje-
dynczej, jak i mnogiej. Wśród rzeczowników, którym Papież nadaje atrybut  
„duchowy”, najczęstszymi są: bogactwo, dar, dobro, dojrzewanie, doświadcze-
nie, droga, dziedzictwo, formacja, kierownictwo, macierzyństwo, moc, pomoc, 

——————— 
1 Szerzej na ten temat zob. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła II. Studium na 

podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka Teologii Duchowości, 3), Lublin 2013. Niniejszy arty-
kuł jest w pewnym stopniu streszczeniem prezentowanych tam wyników badań. 
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rozwój, tradycja, wartość i wymiar. W encyklikach i adhortacjach występują one 
od dziesięciu do około trzydziestu razy. 

a) Duchowość 

To pojęcie stosunkowo często pojawia się zarówno w oficjalnych dokumen-
tach Jana Pawła II, czyli w encyklikach, adhortacjach, konstytucjach, listach 
i orędziach, jak i w jego przemówieniach oraz katechezach. Najczęściej służy do 
określenia lub opisania rzeczywistości nadprzyrodzonej, dzięki której podmiot 
spełnia się w swoim człowieczeństwie i osiąga zbawienie. Oprócz tego Papież 
używa ich w celu podkreślenia tego wymiaru ludzkiej egzystencji, który wykra-
cza poza zaspokojenie prostych potrzeb biologicznych. Na tym bowiem polega 
wrodzona zdolność do autotranscendencji, o której pisał kard. Karol Wojtyła 
w dziele Osoba i czyn (Kraków 1969). 

Choć problematyka duchowa obecna jest w wypowiedziach Papieża niemal 
od pierwszej chwili, to po raz pierwszy w jego urzędowych tekstach słowo „du-
chowość”2 pojawiło się dopiero w encyklice Laborem exercens o pracy ludzkiej, 
której ostatni, piąty rozdział w całości poświęcony jest duchowości pracy 
(LE 24-27). W czterech punktach tego rozdziału omawiany termin pojawia się 
10 razy, zwykle w brzmieniu „duchowość pracy”.  

Odtąd słowo to coraz częściej obecne jest w papie-
skich dokumentach i wypowiedziach. W encyklikach do-
liczyć się go można 30 razy, zaś w adhortacjach około 
100 razy. Wachlarz znaczeń i kontekstów, w jakich Pa-
pież posługuje się terminem „duchowość”, jest bardzo 
szeroki3. Ojciec święty nie ogranicza się bowiem do du-
chowości w sensie religijnym, lecz uwzględnia ducho-
wość jako powszechny fakt antropologiczny. Mówi za-
tem o „duchowości człowieka” (GtS 13), która jest „od-
powiedzią na poszukiwanie sacrum i na tęsknotę za Bo-

giem” (VC 103). Oznacza to, że istnieje „powszechna potrzeba duchowości” 
(NMI 33; PG 12. 40; RVM 5). Skoro duchowość jest wrodzoną potrzebą czło-
wieka, to należy zabiegać o „zdrową i głęboką duchowość” (VC 93), czyli „au-
tentyczną duchowość” (EiE 73), zwłaszcza że istnieje realne niebezpieczeństwo 
praktykowania „duchowości skupionej na wewnętrznych, indywidualnych prze-
życiach” (NMI 52).  

——————— 
2 Jest to jedno z najstarszych pojęć w teologii chrześcijańskiej, pochodzące z lat dwudziestych 

V wieku. — Zob. A. Solignac, Spiritualité, w: Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, 
red. A. Derville, P. Lamarche, A. Solignac, Paris 1990, t. 14, k. 1142-1143. 

3 Bardziej szczegółowe ich omówienie zob. M. Chmielewski, Duchowość według Jana Pawła 
II…, s. 64-73. 



Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa Jana Pawła II 21
 

Pierwszą próbę uściślenia duchowości religijnej w sensie rzeczowym znajdu-
jemy w encyklice Redemptoris Mater, gdzie Papież mówiąc o duchowości  
maryjnej zaznacza, że chodzi „nie tylko o samą naukę wiary, ale także o życie 
z wiary” (nr 48). Duchowość jest zatem przeżywaniem wiary i sposobem jej  
aktualizacji w konkretnych uwarunkowaniach wierzącego, nie pozbawionym  
jednak elementu doktrynalnego i poznawczego.  

Kolejną próbę zdefiniowania duchowości Jan Paweł II podjął w encyklice 
Redemptoris missio, której ostatni ósmy rozdział zatytułował „Duchowość  
misyjna”. Pisze tam, że „duchowość ta wyraża się przede wszystkim w życiu 
pełnym uległości Duchowi Świętemu” (nr 87). A zatem tym, co istotne w du-
chowości chrześcijańskiej, jest uległość Duchowi Świętemu, rozumiana jako 
otwarcie na Jego działanie i posłuszeństwo wiary. Drugim, „istotnym rysem du-
chowości misyjnej”, a tym samym duchowości chrześcijańskiej, „jest wewnętrz-
ne zjednoczenie z Chrystusem” (RMs 88), które przejawia się w upodobnieniu do 
Niego i odwzorowaniu w sobie Jego postaw, czyli chrystoformizacja.  

Do tej myśli Jan Paweł II powraca między innymi w adhortacji apostolskiej 
Pastores dabo vobis, gdzie zaznacza, że typowe dla okresu przygotowania do ka-
płaństwa „szukanie Chrystusa” wraz z quaerere Deum stanowi „klasyczny temat 
duchowości chrześcijańskiej” (PDV 46). Podobnie rozumie duchowość życia 
konsekrowanego, czego wyraz daje w posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita 
consecrata. Pisze tam między innymi o „specyficznej duchowości” osób konse-
krowanych, mając na myśli „konkretny wzór relacji z Bogiem i ze środowiskiem, 
wyróżniający się swoistymi cechami duchowości oraz formami działalności, któ-
re ukazują i uwypuklają ten czy inny aspekt jedynej tajemnicy Chrystusa” 
(VC 93). Wynika z tego, że duchowość chrześcijańska w ogóle, to konkretna 
forma przeżywania misterium Chrystusa i naśladowania Go.  

O tym, czym jest duchowość chrześcijańska, Jan Paweł II najpełniej zdaje się 
mówić w posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in America. Zachęca 
w niej wszystkich wierzących, aby „żyli własną autentyczną duchowością chrze-
ścijańską”, przez którą należy rozumieć „styl lub formę życia zgodnego z wymo-
gami wiary chrześcijańskiej”. Duchowość bowiem „«jest życiem w Chrystusie» 
i «w Duchu», które się przyjmuje w wierze, wyraża w miłości ożywianej nadzie-
ją, i przekłada na codzienność wspólnoty eklezjalnej. W tym sensie przez du-
chowość, będąca celem, do którego prowadzi nawrócenie, rozumie się nie «część 
życia, lecz całe życie kierowane przez Ducha Świętego»” (nr 29). D u c h o -
w o ś ć  c h r z e ś c i j a ń s k a  t o  k o n k r e t n a  a k t u a l i z a c j a  w i a r y ,  
c z y l i  ż y c i e  w  C h r y s t u s i e  i  u l e g ł o ś ć  D u c h o w i  Ś w i ę t e m u . 
Jak zaznacza Papież, karmi się ona „przede wszystkim wytrwałym życiem  
sakramentalnym, gdyż sakramenty są korzeniem i niewyczerpalnym źródłem  
łaski Bożej, koniecznej chrześcijaninowi do wytrwania w jego ziemskiej piel-
grzymce” (nr 29). Także modlitwa jest nieodłącznym źródłem i przejawem  
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duchowości (por. VC 94; RVM 5. 19). „Powszechna potrzeba duchowości” 
w znacznej mierze „ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy” (NMI 33)4. 

Jan Paweł II wyraża troskę o to, aby duchowość chrześcijańska miała mocną 
podbudowę intelektualną ze strony teologii.  

b) Życie duchowe 

Drugim obok „duchowości” kluczowym pojęciem w języku duchowościo-
wym stosowanym przez Jana Pawła II, jest „życie duchowe”. Śledząc i porównu-
jąc konotacje obydwu pojęć w papieskich dokumentach, zwłaszcza w encykli-
kach i adhortacjach, nietrudno zauważyć, że pierwsze skupia uwagę bardziej na 
wymiarze przedmiotowym relacji człowieka z Bogiem, drugie zaś raczej na  
samym podmiocie duchowym5. Pojęcie „życie duchowe” ma zatem wydźwięk 
bardziej podmiotowy, a przez to personalistyczny, gdyż życie nie istnieje samo 
w sobie, lecz z istoty zawsze jest zapodmiotowane. Poza tym charakterystyczne 
jest to, że kiedy Papież porusza, na przykład, kwestię dialogu międzyreligijnego 
czy międzykulturowego, albo związku kultury z religią, zwłaszcza w środowi-
skach, gdzie chrześcijaństwo nie odgrywa wiodącej roli, prawie zawsze używa 
pojęcia „duchowość”. Natomiast gdy kontekstem jego wypowiedzi jest wiara 
chrześcijańska, wówczas najczęściej posługuje się pojęciem „życie duchowe”. 
Tylko w encyklikach i adhortacjach pojawia się ono około 115 razy. Czasem  
występuje też pojęcie „życie wewnętrzne”, szczególnie wtedy, gdy Papież ma na 
myśli wymiar psychoemocjonalny człowieka.  

To, czym jest życie duchowe, najpełniej Jan Paweł II wyjaśnił w encyklice 
o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem, którą można uznać za prawdziwy 
traktat duchowościowy. Wychodzi w niej od antropologicznej konstatacji odno-
śnie do tego, że „przybliżanie się i obecność Boga w człowieku oraz w świecie, 
przedziwna kondescendencja Ducha, natrafia w naszym ludzkim wymiarze na 
opór i sprzeciw” (DeV 55), który wynika z ontologicznej różnicy pomiędzy tym, 
co widzialne i materialne, a tym, co niewidzialne i należące do „absolutnego  
Ducha”. W ten sposób Papież zaznacza, że działanie Ducha Świętego jest łaską, 
nie zaś wynikiem natury. Życie duchowe, jako życie z Ducha Świętego, jest  
życiem nadprzyrodzonym, czyli przekraczającym porządek stworzenia. Mimo tej 
ontologicznej przepaści, dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa i posłannictwu Ko-
ścioła dar Ducha dociera do ludzkich serc. W nich „właśnie zostaje zaszczepiony 
przez Ducha ów «korzeń nieśmiertelności» (por. Mdr 15, 3), z którego wyrasta 
nowe życie: życie człowieka w Bogu. To życie, jako owoc zbawczego udzielania 

——————— 
4 Zob. tenże, Modlitwa w ujęciu bł. Jana Pawła II, „Verbum Vitae” 22(2012), s. 215-233. 
5 Na tę różnicę semantyczną pomiędzy „duchowością” i „życiem duchowym” zwracał uwagę 

między innymi jezuita Charles Andrè Bernard. — Zob. Discussione: 1a parte, w: Teologia 
spirituale. Temi e problemi, red. M. Gioia, Roma 1991, s. 209. 



Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowościowa Jana Pawła II 23
 
się Boga w Duchu Świętym, tylko pod Jego działaniem może rozwijać się 
i umacniać. […] Pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów 
człowiek wewnętrzny, czyli «duchowy»” (DeV 58).  

W przytoczonym zdaniu można upatrywać zwięzłej definicji ż y c i a   
d u c h o w e g o  j a k o  ż y c i a  z  D u c h a  Ś w i ę t e g o  i  p o d  J e g o  
w p ł y w e m . Jest to całkowicie niezasłużony i nienależny człowiekowi wymiar 
egzystencji, dlatego określa się go jako „życie nowe”, a jego podmiot — „no-
wym człowiekiem” (homo novus). Wyjaśniając, na czym polega to nowe życie, 
nasz Autor w nawiązaniu do myśli św. Pawła (por. Rz 6, 4; 2 Kor 5, 17; Ef 2, 15; 
4, 24; Kol 3, 10) zwraca uwagę na jego wymiar poznawczy, a zarazem mistycz-
ny. Dzięki poznaniu Boga na mocy szczególnego uzdolnienia ze strony Ducha 
Świętego, a także dzięki temu, że człowiek jest stale przez Boga poznawany, 
wchodzi on w najściślejsze z Nim zjednoczenie — komunię osób, która w teolo-
gii duchowości określana jest jako zjednoczenie mistyczne. Odnośnie do tego Jan 
Paweł II pisze: „Dzięki udzielaniu się Boga, duch ludzki, który «zna to, co ludz-
kie», spotyka się z «Duchem, który przenika głębokości Boże» (por. 1 Kor 2,  
10-11). W tym Świętym Duchu, który jest Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedy-
ny otwiera się dla człowieka, dla ducha ludzkiego” (DeV 58). Dalej jest mowa 
o „ukrytym tchnieniu Ducha Bożego”, które powoduje, że „duch ludzki otwiera 
się również wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga”. Wynika 
z tego, że człowiek nie tylko zostaje obdarowany Duchem Świętym, który jest 
źródłem nowego życia, ale także zostaje uzdolniony do przyjęcia tego osobowe-
go Daru. To uzdolnienie Papież nazywa łaską uczynkową, dzięki której „czło-
wiek wchodzi w «nowość życia», zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzo-
ny jego wymiar” i zarazem staje się „«mieszkaniem Ducha Świętego», «żywą 
świątynią Boga» (por. Rz 8, 9; 1 Kor 6, 19). Przez Ducha Świętego bowiem  
Ojciec i Syn przychodzą do niego i czynią u niego swe mieszkanie” (DeV 58). 
Proces ten Papież określa jako „komunię łaski z Trójcą Świętą”. Dzięki niej „roz-
szerza się niejako wewnętrzna «przestrzeń życiowa» człowieka, wyniesiona do 
nadprzyrodzonego życia Bożego. Człowiek żyje w Bogu i z Boga: żyje «według 
Ducha» i «dąży do tego, czego chce Duch»” (DeV 58). 

Opisane w ten sposób życie duchowe może osiągnąć poziom mistyczny. 
W odróżnieniu od tradycyjnych ujęć ascetycznych, akcentujących autoformacyj-
ny wysiłek podmiotu, Jan Paweł II ukazuje istotę życia duchowego niejako  
odgórnie, podkreślając wyłączną inicjatywę Trójcy Przenajświętszej zarówno 
w samym ustrukturalizowaniu życia duchowego, jak i jego aktualizowaniu6. 

Życie według Ducha — jako coraz pełniejszy udział w Misterium Przenaj-
świętszej Trójcy na mocy łaski i sakramentów, a także otwieranie się człowieka 
——————— 

6 Zob. S. Urbański, Mistyka przyszłością człowieka Trzeciego Tysiąclecia (Jan Paweł II), AK 
134(2000), s. 6-18; tenże, Nowa duchowość mistyczna w świetle „Novo millennio ineunte” Jana 
Pawła II, w: Wypłyń na głębię! Z listem apostolskim „Novo millennio ineunte”, red. B. Kozłowski, 
B. Stypułkowska, Częstochowa 2002, s. 72-84. 
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na to, co Boskie — sprawia, że postrzega on siebie w nowej perspektywie. Odno-
śnie do tego Jan Paweł II uczy, iż „takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Du-
chu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie same-
go, swoje człowieczeństwo” (DeV 59). Oznacza to, że odkrywa w sobie „obraz 
i podobieństwo Boże, jakim człowiek jest od początku”. Jest to ta „wewnętrzna 
prawda ludzkiego bytu”, którą można odkryć jedynie przez pryzmat Chrystusa, 
„który jest Pierwowzorem obcowania z Bogiem” (DeV 59). W centrum życia  
duchowego jest więc Osoba Chrystusa. 

Dla lepszego zrozumienia istoty życia duchowego ważne jest przywołanie raz 
jeszcze encykliki Dominum et Vivificantem, w której Ojciec Święty pisze, że „to 
nowe przychodzenie Chrystusa za sprawą Ducha Świętego i Jego stała obecność 
i działanie w życiu duchowym dokonują się w rzeczywistości sakramentalnej” 
(DeV 61). Tę samą myśl odnajdujemy w Pastores dabo vobis, gdzie czytamy, że 
„zażyłość z Bogiem, fundament całego życia duchowego, jest darem i owocem 
sakramentów” (PDV 48). Mają więc one fundamentalne znaczenie dla życia  
duchowego, są bowiem jego „bramą wejściową” (EiAm 34). 

Równie ważną funkcję w życiu duchowym odgrywa modlitwa, na co również 
zwraca uwagę nasz Autor. W cytowanej encyklice Dominum et Vivificantem 
stwierdza wprost, że „owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie 
znać — w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci — w modli-
twie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, 
tam jest Duch Święty, ożywcze tchnienie modlitwy”. On bowiem „«tchnie» mo-
dlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie różnych sytuacji i warun-
ków, raz sprzyjających, raz przeciwnych życiu duchowemu i religijnemu” (DeV 
65). Wiele razy Papież podkreślał ścisły związek życia duchowego i modlitwy, 
a nawet utożsamiał je (por. PDV 49), stwierdzając między innymi, że na ogół 
kryzys w życiu duchowym objawia się zachwianiem praktyki modlitwy i vice 
versa (por. TMA 36). W tym zakresie ogromne znaczenie ma modlitewna lektura 
i zarazem studium Pisma Świętego, które dla wszystkich wierzących jest „umoc-
nieniem wiary, pokarmem duszy, źródłem czystym i stałym życia duchowego” 
(VC 94)7.  

c) Doskonałość 

Częstym tematem papieskiego nauczania w duchu Soboru Watykańskiego II 
jest doskonałość i świętość. Jest to fundamentalne powołanie chrześcijanina, co 
Jan Paweł II podkreślał niemal przy każdej okazji. Cała podejmowana przez nie-
go problematyka duchowa jest podporządkowana osiąganiu tego celu, stąd  
obydwa te terminy bardzo często występują w jego nauczaniu. 
——————— 

7 Papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini o słowie  
Bożym w życiu i misji Kościoła (z 30 IX 2010) stwierdza, że „Słowo Boże leży u podstaw każdej 
autentycznej duchowości chrześcijańskiej” (nr 85). 
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Z semantycznej analizy encyklik i adhortacji wynika, że Papież jest doskona-
le świadom, iż pojęcia te nie są synonimiczne, lecz wskazują na odmienne  
rzeczywistości duchowe. O ile bowiem świętość odwołuje się do natury Boga 
„jedynie świętego” (por. Iz 6, 3) i wskazuje na cel życia chrześcijańskiego, to  
doskonałość dotyczy sposobu i dróg osiągania tego celu8.  

Źródłem wszelkiej świętości i doskonałości jest Bóg (por. DiM 4. 7; DeV 39. 
55). Jest On Bogiem miłosierdzia, dlatego tę Jego doskonałość trzeba brać nie 
tylko w sensie ontologicznym, ale jako przymiot, „w którym człowiek z całą 
wewnętrzną prawdą swej egzystencji szczególnie blisko i szczególnie często spo-
tyka się z żywym Bogiem” (DiM 13). Zawsze, ilekroć przez kontemplację ogląda 
on chwałę Bożą, odczuwa swoją małość i doznaje lęku. Jednak „ta bojaźń jest 
zbawienna, ponieważ uświadamia mu Boską doskonałość, a zarazem przynagla 
go nieustannym wezwaniem do «świętości»” (VC 35). Tę absolutną doskonałość 
Boga, Jego boskość, transcendencję oraz doskonałą wolność (por. FR 13) należy 
uznać aktem wiary i odpowiedzieć miłością. Ponieważ „miłość jest najgłębszym, 
życiodajnym nurtem procesu zjednoczenia”, dlatego ukierunkowuje ona czło-
wieka „do Boga jako najdoskonalszego źródła komunii, która jest jednością Ojca, 
Syna i Ducha Świętego” (UUS 21)9.  

Nieskończona doskonałość Boga Trójosobowego objawia się człowiekowi 
w Jezusie Chrystusie, który „jest obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), 
a zarazem „odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty” (Hbr 1, 3). Jest On 
zatem doskonałym obrazem Ojca (por. EV 36). Z tego wynika, że właściwą tre-
ścią chrześcijańskiej doskonałości jest naśladowanie Chrystusa (por. VS 19) 
i upodobnienie się do Niego (por. RVM 15). On bowiem przez swą obecność na 
ziemi, głoszone słowa i spełniane czyny, a zwłaszcza przez śmierć, zmartwych-
wstanie oraz zesłanie Ducha Świętego, doprowadził do końca Objawienie, otwie-
rając tym samym możliwość osiągania doskonałości (por. EV 29; FR 11). Chry-
stus „nie tylko obiecuje doprowadzić nas z duszą i ciałem do życia doskonałego, 
do nieśmiertelności”, ale daje życie, gdyż On sam jest pełnią życia i pełnią  
doskonałości (EV 84).  

Jan Paweł II wskazuje na Maryję jako wzór chrześcijańskiej doskonałości, 
gdyż Ona okazała się doskonałą Oblubienicą Ducha Świętego przy zwiastowa-
niu, „przyjmując słowo Boga żywego i okazując pełną uległość rozumu i woli 
wobec Boga objawiającego” i zarazem „powierzając się w całej pełni Bogu przez 
«posłuszeństwo wiary»” (RM 26). Taką postawą urzeczywistniła „w sobie 
w sposób doskonały miłość właściwą dla dziewictwa i miłość macierzyńską,  
złączone i jakby stopione w jedno” (RM 39). Przez wiarę Maryja była także  

——————— 
8 Zob. A. Słomkowski, Teologia życia duchowego w świetle Soboru Watykańskiego II, opr. 

M. Chmielewski, Ząbki 2000, s. 83-103. 
9 Zob. D. Połowniak-Wawrzonek, Miłość w nauczaniu Jana Pawła II, w: Słowo — Myśl —  

Ethos w twórczości Jana Pawła II, red. Z. Trzaskowski, Kielce 2005, s. 373-400. 
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„doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu” (RM 18)10. W Niej 
zatem Kościół odnajduje wzór doskonałości (por. EV 103) i swoje eschatologicz-
ne wypełnienie (por. RM 6. 47; EiE 123). Potwierdzona w chwili zwiastowania 
„pełnia łaski” — zauważa Jan Paweł II — „oznacza zarazem pełnię doskonałości 
tego, co «niewieście», co «kobiece»” (MD 5). Toteż jako „«służebnica Pańska» 
doskonale wierna osobie i posłannictwu swego Syna”, Maryja jest „pierwowzo-
rem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystu-
sem” (RM 42), a zarazem „najprawdziwszym wzorem doskonałego naśladowa-
nia Chrystusa” (RM 47). Wspólnota Kościoła, dążąc do doskonałości, naśladuje 
Ją zarówno jako wzór świętości, jak i doskonały „model” antropologiczny (por. 
MD 27). Ona „przoduje”, stając się „pierwowzorem Kościoła, w porządku wiary, 
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem” (RM 5)11. 

Papież nie tylko wskazuje na źródło i wzorce chrześcijańskiej doskonałości, 
ale także wyjaśnia, na czym ona polega. W encyklice Veritatis splendor, mówiąc 
o powinności zachowywania przykazań, stwierdza, że nie można traktować ich 
tylko jako „progu minimalnych wymagań, którego nie należy przekraczać, ale 
raczej jako otwartą drogę doskonałości moralnej i duchowej, której istotę stanowi 
miłość” (VS 15). Rozróżnia więc doskonałość w aspekcie moralnym i ducho-
wym, przy czym istotę obydwu jej wymiarów stanowi miłość. Tak rozumiana do-
skonałość domaga się „dojrzałości w darze z siebie, do której powołana jest 
ludzka wolność” (VS 17). Powołanie do doskonałej miłości „nie jest zastrzeżone 
wyłącznie dla jakiegoś kręgu ludzi”, lecz zarówno to, co jest nakazane na mocy 
przykazań, jak i to, co wynika z błogosławieństw ewangelicznych, służy „jednej 
i niepodzielnej miłości, która spontanicznie dąży do doskonałości, a której miarą 
jest sam Bóg” (VS 18). Miarą doskonałości jest zatem Bóg, objawiający się 
w Jezusie Chrystusie. 

Dążenie do doskonałości to przejaw wolności, która „jest w człowieku 
szczególnym znakiem obrazu Bożego” (VS 38). A zatem „poprzez swoje czyny 
człowiek doskonali się jako człowiek powołany do tego, żeby z własnej woli po-
szukiwał swego Stwórcy i by trwając przy Nim dochodził w sposób wolny i peł-
ny do błogosławionej doskonałości” (VS 71). Nie wystarczy więc sama dobra  
intencja, ale musi za nią iść prawidłowy wybór. Z kolei moralna ocena czynu  
zależy od tego, czy jest on skierowany ku Bogu (por. VS 78). Aby człowiek mógł 
dokonać właściwego wyboru, musi siłami swego rozumu stanąć w świetle praw-
dy o sobie, swoich naturalnych skłonnościach, dążeniach i celach, mających 
zawsze wymiar duchowy (por. VS 79). 

——————— 
10 Zob. J. Buczek, Maryja wzorem więzi z Duchem Świętym w nauczaniu Jana Pawła II,  

„Salvatoris Mater” 7(2005), nr 3-4, s. 36-57. 
11 Zob. A. Dobrzyński, Matka w wierze: duchowe macierzyństwo Maryi w nauczaniu bł. Jana 

Pawła II, „Salvatoris Mater” 13(2011), nr 3-4, s. 220-238. 
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d) Świętość 

Zagadnienie świętości w dokumentach Jana Pawła II zajmuje wyjątkowo  
dużo uwagi i miejsca. Wydaje się, że świętość stanowi jego ulubiony temat i po-
niekąd osnowę wszystkich rozważań. On sam potwierdza to, pisząc w liście do 
kapłanów na Wielki Czwartek 2001 roku: „Nie jest przypadkiem, że w minio-
nych latach starałem się rozwinąć na większą skalę praktykę publicznego uzna-
wania świętości we wszystkich środowiskach, w których się ujawniła, aby można 
było ukazać wszystkim chrześcijanom różnorakie wzorce świętości oraz by 
wszyscy pamiętali, że są osobiście do niej powołani” (nr 15; por. PG 12. 41).  

Papieskie zainteresowanie świętością osiągnęło swą kulminację w związku 
z obchodami Jubileuszowego Roku 200012. W liście apostolskim Novo millennio 
ineunte, w którym Jan Paweł II wytyczył kierunki działalności Kościoła w trze-
cim tysiącleciu, kwestię świętości postawił na centralnym miejscu. Stwierdził 
bowiem, iż „perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpa-
sterska, jest perspektywa świętości” (NMI 30). Nieco dalej dodał, że „prowadze-
nie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim” (NMI 
30), toteż zachęcał, aby ponownie odkryć całe bogactwo treści piątego rozdziału 
soborowej konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, poświeconego 
powszechnemu powołaniu do świętości.  

Podobnie jak w przypadku doskonałości, tak i tu Papież zaznacza, że Boska 
Trójca jest pełnią życia oraz świętości (por. DeV 7) i to Ona wzywa każdego do 
partycypacji w swoim Życiu. Przenajświętsza Trójca jest bowiem nieskończoną 
świętością (por. VS 11-13. 91-92. 104. 107), zaś odzwierciedleniem Jej świętości 
jest Jezus Chrystus, który działa w mocy Ducha Świętego (por. DeV 48). Ojciec 
Święty podkreśla, że „szczytem świętości pozostaje Chrystus Ukrzyżowany 
w swym największym darze dla Ojca i dla braci w Duchu Świętym” (PG 13), 
dlatego wzorowanie się na Nim i uczestnictwo w Jego cierpieniach (por. 1 P 4, 
15) staje się dla wszystkich wspaniałą drogą świętości13. W Chrystusie objawia 
się świętość Bożego miłosierdzia (por. DiM 13). Mówiąc o sobie, że jest Drogą, 
Prawdą i Życiem (J 14, 6), przedstawia się On jako „jedyna droga, która prowa-
dzi do świętości” (EiAm 31; SD 15). Natomiast dając siebie w Eucharystii spra-
wia, że staje się ona Najświętszym Sakramentem i „niewyczerpanym źródłem 
świętości” (EdE 10; VS 107). Pod prostotą znaków kryje bowiem w sobie „nie-
zmierzoną głębię świętości Boga” (EdE 48; DC 8). Kościół sprawując Euchary-
stię, znajduje w niej „źródło życia i świętości” (RH 7). Z tej racji „każdy krok ku 
świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła […] winny czer-
——————— 

12 Zob. W. Seremak, Listy apostolskie „Tertio millennio adveniente” i „Novo millennio ineun-
te” jako szczególny wyraz zaangażowania się Jana Pawła II w promocję świętości, „Roczniki  
Teologiczne” 45(2008), z. 5, s. 81-99. 

13 Por. A. M. Sicari, Powołanie ludzkiej osoby i jej droga do świętości, w: Osoba we wspólno-
cie. Kościół Chrystusowy (Kolekcja „Communio”, 16), red. L. Balter, Pallottinum 2004, s. 153-167. 
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pać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do 
szczytu” (EdE 60; EiO 40).  

Trzeciej Osobie Boskiej, którą nazywa „Duchem Świętości”, Jan Paweł II 
przypisuje główne dzieło uświęcania ludzi (por. DeV 24; RM 8; VS 108; EiAf 
62). Zatem żyć w Chrystusie oznacza „przyoblec” dzięki Duchowi Świętemu 
„człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości” (Ef 4, 24; por. EiO 36). Cała ekonomia zbawienia dokonana przez 
Chrystusa realizuje się dzięki wrażliwości na ukryte działanie Ducha Świętego, 
który jest bezpośrednim sprawcą świętości, gdyż to On „budzi w sercu głębokie 
pragnienie świętości” (DeV 65) i jest źródłem oraz „nauczycielem wszelkiej 
świętości” (SA 31)14.  

Z powyższego wynika, że świętość w sensie istotowym, to Bóg sam, działa-
jący w człowieku na mocy Ducha Świętego, natomiast świętość w sensie moral-
no-duchowym, to „«wysoka miara» zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (NMI 
31; MND 8). W takim właśnie podwójnym, a zarazem komplementarnym  
znaczeniu, pojęcie „świętości” funkcjonuje w całym papieskim nauczaniu.  

Świętość w sensie moralno-duchowym, który szczególnie nas interesuje, po-
lega na doskonałym wypełnianiu przykazania miłości (por. ChL 55). W tym zna-
czeniu pojęcie świętości wielokrotnie pojawia się w papieskich wypowiedziach. 
Na przykład Jan Paweł II pisząc czy to o duchowości ludzi świeckich czy ka-
płańskiej, stwierdza niezmiennie, że powołanie do świętości oznacza „doskona-
łość w miłości” (ChL 16; PDV 72). W innym zaś miejscu dobitnie stwierdza, że 
„sercem świętości jest miłość, która prowadzi do poświęcenia życia za innych 
(por. J 15, 13)” (EiAm 30). To właśnie dzięki miłości, która jest „twórczą mocą 
w człowieku” mamy „przystęp do owej pełni życia i świętości, jaka jest z Boga” 
(DiM 7).  

Godne uwagi jest podkreślenie, że o świętości życia chrześcijańskiego można 
mówić jedynie w Kościele. Ona bowiem jest tą „rzeczywistością, która lepiej niż 
cokolwiek innego wyraża tajemnicę Kościoła” (NMI 7). W kontekście kapłań-
skiej świętości nasz Autor podkreśla, że „świętość chrześcijanina bierze początek 
ze świętości Kościoła, wyraża ją i jednocześnie wzbogaca” (PDV 31). Mimo iż 
Kościół posiada strukturę hierarchiczną, to jednak całkowicie jest ona podpo-
rządkowana świętości jego członków (por. MD 27), a zarazem wszyscy człon-
kowie Kościoła, który ze swej natury jest święty, są powołani do świętości15.  

W posynodalnej adhortacji Christifideles laici Papież zaznacza, że dążenie do 
świętości nie jest zwykłym nakazem moralnym, lecz „niezbywalnym wymogiem 
tajemnicy Kościoła”. Jest on bowiem Mistycznym Ciałem, którego „członki mają 
udział w świętości Głowy, którą jest Chrystus”. Poza tym w Kościele mieszka 
——————— 

14 Zob. W. Słomka, Źródła postaw i życia chrześcijańskiego, Lublin 1996, s. 162-172. 
15 Zob. T. J. Chlebowski, Ekumenizm duchowy w nauczaniu papieża Jana Pawła II, Lublin 

2006, s. 108-122.  
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i działa ten sam Duch Uświęciciel, „który uświęcił ludzką naturę Jezusa w dzie-
wiczym łonie Maryi (por. Łk 1, 35)”, i który stale przekazuje Kościołowi „świę-
tość Syna Bożego, który stał się człowiekiem” (ChL 16). Skoro chrzest włącza 
we wspólnotę Kościoła, wobec tego powołanie do świętości wyrasta z chrztu, 
odnawia się zaś w innych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. „Chrzest jest 
prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa 
i napełnienie Duchem Świętym” (NMI 31).  

Warto zauważyć, że Jan Paweł II prawdę o powszechnym powołaniu do 
świętości szczególnie mocno akcentuje w adhortacjach kierowanych do Kościoła 
w Ameryce (por. EiAm 30), Afryce (por. EiAf 136) i Oceanii (por. EiO 43). 
W ten sposób zdaje się potwierdzać własną tezę, zawartą w adhortacji Pastores 
gregis, w której — podkreślając wartość życia duchowego i dążenia do świętości 
— zauważa, iż pozostają one do dziś „wielkim świadectwem mocy Ewangelii, 
zdolnej przemieniać osoby i wspólnoty, umożliwiającej przenikanie świętości 
Boga w świat i historię” (PG 25). Papież jest bowiem przekonany, że „drogą do 
świętości jest także inkulturacja, bo dzięki niej wiara przenika życie ludzi i spo-
łeczności, z których się wywodzą” (EiAf 87)16. 

e) Doświadczenie duchowe 

W papieskiej terminologii obecne jest również pojęcie doświadczenia  
duchowego. Posługując się nim, Ojciec Święty nie tylko wpisuje się w nurt 
współczesnej teologii duchowości, która postrzega siebie jako teologię doświad-
czenia duchowego17, ale daje wyraz jasno zarysowującej się koncepcji duchowo-
ści personalistyczno-chrystologicznej, sięgającej korzeniami do doktryny Soboru 
Watykańskiego II. Sobór bowiem wielokrotnie nawiązywał do problematyki  
doświadczenia duchowego (por. LG 62; GS 13. 33. 62; AA 3; OT 14), co otwarło 
drogę do poszukiwań nowych rozwiązań w teologii.  

Termin „doświadczenie duchowe” w papieskiej myśli oznacza wejście lub 
pozostawanie w osobowej relacji do Absolutu ujmowanego soteryjnie18. Potwier-
dzeniem tego są słowa z encykliki o Duchu Świętym, w której Jan Paweł II, para-
frazując słynne słowa św. Augustyna, pisze, że „tylko Duch może być «bardziej 
wewnątrz mnie niż to, co we mnie najbardziej osobiste», czy to w istnieniu czy 
w doświadczeniu duchowym, tylko Duch może być bardzo immanentny w sto-
——————— 

16 Zob. J. Górski, Inkulturacja, w: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, red. 
A. Zwoliński, Radom 2003, s. 204-206. 

17 Zob. A. G. Matanić, L’esperienza spirituale come fonte conoscitiva in spiritualità, w: Espe-
rienza e spiritualità, red. H. Alphonso, Roma 2005, s. 243-255; M. Szentmártoni, In cammino verso 
Dio. Riflessioni psicologico-spirituali su alcune forme di esperienza religiosa, Cinisello Balsamo 
1998. 

18 Tak rozumie się współcześnie doświadczenie duchowe. — Zob. Ch. A. Bernard, Structures 
et passivité dans l’expérience religieuse, „Nouvelle Revue Théologique” 10(1978), s. 644. 
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sunku do człowieka i do świata, pozostając nienaruszonym i niezmienionym 
w swej absolutnej transcendencji” (DeV 54).  

Bezpośrednią przyczyną sprawczą chrześcijańskiego doświadczenia ducho-
wego jest Duch Święty, zaś jego przedmiotem jest Osoba Jezusa Chrystusa.  
Papież więc nadaje doświadczeniu duchowemu zdecydowanie chrystologiczny 
charakter. Mamy tego przykład w adhortacji Pastores dabo vobis, gdzie porusza-
jąc kwestię formacji stałej kapłanów, zwłaszcza w podeszłym wieku i dotknię-
tych chorobą, stwierdza, iż „w szczególny sposób mocą swego zjednoczenia 
z Jezusem Chrystusem cierpiącym oraz z tak licznymi braćmi i siostrami, którzy 
w Kościele uczestniczą w męce naszego Pana, przeżywają oni na nowo duchowe 
doświadczenie św. Pawła, tak przez niego opisane: «raduję się w cierpieniach za 
was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra 
Jego Ciała, którym jest Kościół» (Kol 1, 24)” (PDV 77). 

Kilkakrotnie o wejściu w najgłębszą relację miłości z Jezusem Chrystusem 
wspomina Ojciec Święty w liście apostolskim Divini amoris scientia, wydanym 
z okazji ogłoszenia Doktorem Kościoła Powszechnego św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i Najświętszego Oblicza. Zauważa przy przy tym, że podobnie jak w przy-
padku świętych Kościoła wszystkich czasów, tak i „w jej doświadczeniu ducho-
wym Chrystus jest centrum i pełnią objawienia” (nr 8). 

Pojęcie „doświadczenia duchowego” w tekstach papieskich często ma zna-
czenie ogólne, czy to jako akt głęboko osobowy, przejawiający się w zdolności 
do autotranscendencji, czy jako czynna i twórcza partycypacja w depozycie wia-
ry Kościoła, albo jako opanowanie sztuki duszpasterskiej. W Christifideles laici, 
idąc za myślą Vaticanum II, podkreśla także znaczenie doświadczenia duchowe-
go dla ogólnoludzkiej kultury i zarazem znaczenie kultury dla doświadczenia  
duchowego. Zatem „tylko w obrębie kultury i poprzez kulturę wiara chrześcijań-
ska staje się historyczna i tworzy historię” (ChL 44).  

Doświadczenie duchowe, jako wejście w osobową relację z Chrystusem jest 
udziałem całej wspólnoty Kościoła. Papież daje temu wyraz w różnych swoich 
wypowiedziach. Szczególnie jednak mówi o nim w odniesieniu do duchownych 
i kandydatów do kapłaństwa, zwłaszcza tych, „którzy wyrastają z doświadczenia 
chrześcijańskiego, duchowego i apostolskiego” takich stowarzyszeń i ruchów 
młodzieżowych, które stanowią „znak i potwierdzenie żywotności Kościoła” 
(PDV 68). Jeśli zaś chodzi o życie konsekrowane, to właściwe mu „duchowe  
doświadczenie komunii i współpracy” powinno stać się udziałem całego Kościo-
ła (VC 50).  

2. Personalizm i chrystocentryzm  
w nauczaniu papieskim 

W tych kilku wybranych terminach duchowościowych, które najczęściej  
występują w encyklikach i adhortacjach Jana Pawła II, nie trudno dostrzec jego 
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wyraźną koncepcję duchowości i życia duchowego, którą można określić jako 
personalistyczno-chrystologiczną. Posługując się myślą Hansa Urs von Balthasa-
ra, który dzieło Odkupienia nazwał teodramatem, podejmiemy teraz próbę opisa-
nia, na czym ta papieska koncepcja życia duchowego polega.  

Szwajcarski teolog zauważa, że miłość Boga do człowieka, która objawiła się 
w Jezusie Chrystusie, jest dramatyczna. Z powodu grzechu bez przerwy spotyka 
się ona z ludzką niewiernością i arogancją. Ten dynamizm miłości Boga do 
człowieka, choć przybiera różne formy, to jednak nie słabnie. Sceną zaś, na któ-
rej się on rozgrywa, jest współczesny świat i Kościół19.  

Posługując się tą analogią można powiedzieć, że duchowość według Jana 
Pawła II także jest teodramatem, w którym głównymi aktorami są Chrystus 
i człowiek. D u c h o w o ś ć  r e l i g i j n a  j e s t  z a t e m  e g z y s t e n c j a l n y m  
n a p i ę c i e m  p o m i ę d z y  c z ł o w i e k i e m  i  B o g i e m  o doczesnych 
i eschatologicznych konsekwencjach. 

Personalistyczna inspiracja koncepcji duchowości, jaka wyłania się z oficjal-
nych dokumentów Jana Pawła II, ma przede wszystkim swe źródło w jego grun-
townej formacji filozoficznej. Jak powszechnie wiadomo, przez niemal ćwierć-
wiecze prowadził studia i wykłady na KUL na temat chrześcijańskiego persona-
lizmu20, co zaowocowało opublikowaniem wspomnianej na początku książki pt. 
Osoba i czyn. Potem, już jako papież, w sposób mniej lub bardziej bezpośredni 
czynił liczne nawiązania i aluzje do zawartych w niej treści. Ponadto w swoich 
konkretnych postawach wobec ludzi, których spotykał, zawsze kierował się na-
stawieniem personalistycznym. Ono w orędziu ewangelicznym znajduje swoje 
potwierdzenie i dopełnienie. W ujęciu papieskim naturalnym dopełnieniem per-
sonalizmu jest więc chrystocentryzm. Dał temu wyraz już w słowach programo-
wego przemówienia podczas inauguracji swego pontyfikatu. Powiedział wów-
czas: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Słowa te znalazły rozwi-
nięcie i pogłębienie w wydanej pół roku później pierwszej encyklice Redemptor 
hominis. Przywołane tam zdanie z soborowej konstytucji duszpasterskiej o Ko-
ściele w świecie współczesnym Gaudium et spes, mówiące o tym, że „tajemnica 
człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego” (RH 
8; por. GS 22), można uznać za właściwy klucz hermeneutyczny całej papieskiej 
doktryny, a zarazem sztandarową deklarację personalizmu21. 

Najogólniej personalizm można określić jako uznanie człowieka za byt auto-
nomiczny i rozumny, aksjologicznie przewyższający wszelkie społeczności i na-
turę. Wskazanie na osobę jako szczytowy przejaw natury implikuje ujmowanie 
całej rzeczywistości ze względu na nią i z jej pozycji. Choć współcześnie perso-

——————— 
19 Zob. E. Piotrowski, Teodramat, Kraków 1999, passim. 
20 Zob. R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, tł. J. Merecki, Lublin, 2010, s. 81. 
21 Zob. L. Łysień, Jan Paweł II — zdumiewanie się tajemnicą człowieka, w: Hermeneutyka 

nauczania Jana Pawła II, red. A. Węgrzyniak, L. Łysień, Bielsko-Biała 2006, s. 31-56. 
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nalizm występuje w różnych odmianach22, to jednak wszyscy jego przedstawicie-
le wskazują na te aspekty w strukturze bytu ludzkiego, które najwyraźniej odróż-
niają go innych bytów nieosobowych.  

Wśród nich na pierwszym miejscu należałoby — za ks. Czesławem S. Bart-
nikiem — podkreślić, że osoba jest przede wszystkim subsystencją podmiotową, 
co w Biblii określa się terminem „dusza” lub „serce”. Ów byt istniejący sam 
w sobie i ze względu na samego siebie, stanowi właściwy podmiot procesów po-
znawczych oraz interpretacyjnych. Dzięki temu całe psychiczne wyposażenie 
człowieka staje się jedynie narzędziem jego percepcji, poznawania i przeżywa-
nia. Osoba ludzka, jako świadomy i wolny podmiot, nie zaś poszczególne jej 
władze, zdolna jest poznawczo ujmować otaczającą ją rzeczywistość, jak rów-
nież samą siebie. Na tej podstawie ks. Bartnik mówi o hermeneutyce personali-
stycznej. Oznacza to, że cała rzeczywistość i sam podmiot postrzegane są przez 
pryzmat osoby ludzkiej i ze względu na nią nabierają sensu oraz celowości. Z te-
go wynika, iż osoba ludzka jest nie tylko przedmiotem historii, podlegającym 
prawu czasu i przemijania, ale przede wszystkim jej podmiotem. To właśnie oso-
ba w sposób świadomy i celowy tworzy historię oraz z pozycji podmiotu ją ana-
lizuje i ocenia. Inaczej mówiąc, tylko osoba świadoma jest swej historyczności 
dzięki zdolności do transcendowania uwarunkowań historycznych23.  

Dla personalizmu istotne znaczenie ma uznanie i respektowanie wolności 
oraz godności osoby, czyli jej obiektywnej wartości ontycznej, oraz odpowie-
dzialność za wartości, na straży których ona stoi. To, na co szczególnie zwracają 
uwagę personaliści, to właśnie wolność, której człowiek używając tworzy siebie 
i ma możność decydowania o sobie, aż po samounicestwienie. Wolność jest tą 
właściwością osoby, dzięki której jest ona skierowana do innych, otrzymując 
i dając. Potwierdza więc siebie i afirmuje jedynie w ścisłej relacji do drugiej oso-
by, a w konsekwencji do wspólnoty osób, nie zaś w odniesieniu do rzeczy. Osoba 
zatem nie istnieje wyłącznie dla siebie, natomiast wszelkie postawy egotyczne są 
dla niej destrukcyjne. W konsekwencji istotną cechą osoby ludzkiej jest jej zdol-
ność do miłowania i bycia miłowaną24. U podstaw tej zdolności miłowania jest 
prawda dawana osobie zawsze przez własny sąd zwany sumieniem. Człowiek  
jako podmiot sumienia czuje się zatem związany prawdą swego sądu.  

Kard. Karol Wojtyła we wspomnianym dziele Osoba i czyn uczył, że czło-
wiek jako osoba spełnia się i wyraża siebie poprzez działanie, a zwłaszcza po-

——————— 
22 Na temat nurtów personalistycznych zob.: W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konse-

kwencje, „Kwartalnik Filozoficzny” 26(1998), z. 3, s. 63-81; I. Dec, Personalizm czy personalizmy, 
AK 138(2002), s. 533-543; S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 
2010. 

23 Zob. Cz. S. Bartnik, Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994, s. 111-113. 
24 Zob. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1998, s. 60; 

W. Chudy, Godność człowieka jako wartość ontyczno-wychowawcza, w: Ja-człowiek. Wzrastanie 
w godności, miłości i miłosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin 2004, s. 77. 
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przez zdolność komunikowania się za pomocą języka. Tak jak osoba tworzy sie-
bie w relacji do drugiej osoby, tak samo język komunikacji pomiędzy osobami 
i ze światem nie istnieje uprzednio, lecz tworzy się i współistnieje wraz z osobą, 
gdyż to ona swoim istnieniem nadaje otaczającemu ją światu ostateczny sens. 
Świat bowiem został stworzony dla człowieka jako osoby. Wzajemne komuni-
kowanie się osób oraz oparta na miłości komunia między nimi dokonuje się 
dzięki wrodzonemu uzdolnieniu do autotranscendencji, rozumianej jako wykra-
czanie poza biologiczno-socjologiczne ograniczenia, a także przekraczanie świa-
ta znaków i ich interpretacji. Dzięki temu osoba posiada zdolność widzenia  
i łączenia wielości sensów oraz znaczeń, wykraczających daleko poza fizykalny 
wymiar rzeczywistości25.  

W opisywanej tu perspektywie personalistycznej, możliwości osoby ludzkiej 
nie wyczerpują się w relacjach społecznych. Może ona bowiem odkrywać 
i otwierać się na Byt Transcendentny, a także komunikować się z Nim i wchodzić 
w najściślejszą relację miłości, którą mistologia (teologia mistyki) określa jako 
doświadczenie mistyczne i zjednoczenie przeobrażające. 

Charakteryzując personalizm Jana Pawła II, ks. Tadeusz Styczeń zwraca 
uwagę na to, że w jego ujęciu osoba ludzka jest jednością i całością, choć złożo-
ną z wielu elementów bytowych, przede wszystkim ciała oraz ducha, które nie są 
sobie przeciwstawne, lecz organicznie ze sobą powiązane. Osoba jest zatem  
bytem dynamicznym, rozwijającym się, tworzącym siebie przez świadome 
i wolne działanie, czego wyrazem jest jej czyn. W spełnianiu czynu, który „two-
rzy” osobę ludzką jako osobę, biorą udział wszystkie czynniki bytowe w taki 
sposób, że transcenduje ona i równocześnie integruje się w czynie. Oznacza to, 
że człowiek jako osoba jest nie tylko sprawcą czynu, ale jego twórcą, czyli nada-
je mu treść i sens. Wskutek tego posiada siebie, panuje nad sobą i kształtuje  
siebie, a tym samym bierze pełną odpowiedzialność za swój czyn, za tworzenie 
siebie i za całe życie26.  

Z kolei s. Zofia Józefa Zdybicka zauważa, że personalistyczna wizja czło-
wieka w ujęciu Jana Pawła II oparta jest głównie na poznaniu, które wynika 
z doświadczenia ludzkiego. Dopiero wtórnie odwołuje się do Objawienia Boże-
go. Z tej racji papieski personalizm ma charakter uniwersalny, dzięki czemu 
zdolny jest przeciwstawiać się na płaszczyźnie naturalnej wielu współczesnym 
redukcjonistycznym wizjom człowieka. Autorka dodaje, że Kościół, głosząc ob-
jawioną prawdę o człowieku, zawsze wchodził w dialog z odmiennymi teoriami 
człowieka. Również Jan Paweł II, jako filozof-personalista, w sposób kompe-
tentny podejmował dialog ze współczesnymi humanizmami, wykazując przy tym 
——————— 

25 Zob. W. Chudy, Percepcja a pojęciowanie i sądzenie, „Roczniki Filozoficzne” 28(1980), 
z. 1, s. 261-270; tenże, Prawda człowieka i prawda o człowieku, w: Człowiek — wartość — sens. 
Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, Lublin 1996, s. 138-146.  

26 T. Styczeń, Miłość a sens życia. Nad encykliką Jana Pawła II „Redemptor hominis”, w: Jan 
Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 91. 
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ich ograniczoność z racji nieuznawania transcendencji. Zwracał jednocześnie 
uwagę, że właściwością wewnętrznej struktury ludzkiego bytu jest wrażliwość na 
transcendentne „Ty”, które znajduje spełnienie oraz zaspokojenie w tajemnicy 
Wcielenia i Odkupienia. Z tego względu — jak pisze s. Zdybicka — Papież 
w Osobie Jezusa Chrystusa widzi dopełnienie personalizmu. Chrystocentryzm 
jest konsekwencją personalizmu jako wizji człowieka. Jan Paweł II wyraził to za-
równo w słynnych słowach orędzia inaugurującego pontyfikat, jak i w pierwszej 
encyklice Redemptor hominis27.  

Tak scharakteryzowany w ogólnych zarysach papieski personalizm znajduje 
odbicie także w stosowanej przez niego terminologii duchowościowej, czego 
przykładem są przywołane powyżej pojęcia: duchowości i życia duchowego, do-
skonałości i świętości oraz doświadczenia duchowego. Duchowość bowiem, jako 
wpisana w ludzką naturę zdolność do autotranscendencji, zakłada rozumność 
i wolność podmiotu, który postrzegając swoją ograniczoność, szuka spełnienia 
poza sobą. Odnajduje ją w relacji do Absolutu, którego obecności i działania jest 
w stanie doświadczać. Pojęcie duchowości jako takiej, a szczególnie duchowości 
religijnej, jak również pojęcie doświadczenia duchowego nabierają więc sensu 
jedynie w kontekście koncepcji człowieka jako osoby. Nie inaczej jest, jeśli cho-
dzi o stosowane przez Jana Pawła II pojęcie doskonałości i świętości oraz będą-
cego ich funkcją rozwoju duchowego. Tylko bowiem byt samoświadomy i wol-
ny, znający swoje ograniczenia i potencjalności, może rozwijać się aż do osią-
gnięcia pełni, której miarę wyznacza nie człowiek, lecz Absolut, którym dla 
chrześcijan jest Jezus Chrystus.  

Mimo iż doktryna papieska ma mocne podstawy filozoficzne, to jednak ope-
ruje językiem teologicznym i duchowym. Stąd naturalnym dopełnieniem perso-
nalizmu w nauczaniu Jana Pawła II jest chrystocentryzm. Bez ryzyka przesady 
można powiedzieć, że dla Papieża Osoba Chrystusa jest „kluczem hermeneu-
tycznym” wszystkich zagadnień filozoficznych, teologicznych, antropologicz-
nych i społecznych.  

Odnośnie do tego abp Alfons Nossol dokonał interesującego spostrzeżenia. 
Jego zdaniem, w papieskim nauczaniu elementy chrystologiczno-soteriologiczne 
krzyżują się z elementami chrystologiczno-antropologicznymi, uwydatniając 
w ten sposób niezmierną głębię osobową Zbawiciela i Jego działania. Kim Jezus 
Chrystus jest sam w Sobie, poznajemy z tego, czego dokonał w Misterium Pas-
chalnym28. Osoba i dzieło Jezusa Chrystusa tworzą historiozbawczą jedność. 
Dzięki temu Papież ukazuje postać Zbawiciela jako prawdziwego Boga i zara-
zem prawdziwego Człowieka. Przyjęte więc założenia personalistyczne pozwala-

——————— 
27 Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, w: tamże, 

s. 114; tenże, Jan Paweł II filozof i mistyk, Lublin 2009, s. 195-217. 
28 A. Nossol, Elementy chrystologiczne encykliki „Redemptor hominis”, w: Jan Paweł II,  

Redemptor hominis. Tekst i komentarze, s. 138-140. 
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ją pełniej odkrywać bogactwo chrystologii. W nauczaniu Jana Pawła II persona-
lizm i chrystocentryzm są względem siebie komplementarne i wzajemnie się 
tłumaczą, czego odzwierciedleniem jest również stosowana przez niego termino-
logia dotycząca życia duchowego.  

 
W niezwykle bogatym pod względem ilościowym i jakościowym nauczaniu 

Jana Pawła II problematyka duchowości zarówno w szerokim — antropologicz-
nym znaczeniu, jak i węższym — w sensie duchowości chrześcijańskiej, czyli 
życia duchowego, pojawia się w sposób mniej lub bardziej wyraźny niemal na 
każdym kroku. Nawet pobieżna i wybiórcza analiza semantyczno-morfologiczna 
terminologii duchowościowej w papieskim języku pozwala odkryć klarowną, 
choć nie wyeksplikowaną w osobnym dokumencie koncepcję duchowości, 
u podstaw której są wzajemnie przenikające się personalizm i chrystocentryzm. 

Dzięki takiemu założeniu, chrześcijańska duchowość jest bardzo realistyczna, 
a przy tym obejmuje całego człowieka, uwzględnia więc doniosłą sferę emocjo-
nalno-uczuciową. Nie pozwala się także zredukować do roli środka psychotera-
peutycznego, który miałby zapewnić dobre samopoczucie i pomóc w odreago-
waniu stresu za pomocą różnych technik medytacyjno-relaksacyjnych, jak to się 
dzieje w niektórych tzw. centrach duchowości, zwłaszcza w Ameryce. Propono-
wana przez Jana Pawła II personalistyczno-chrystologiczna duchowość, w myśl 
nauczania Soboru Watykańskiego II, ma ukierunkowanie społeczne i eklezjalne, 
gdyż autentyczne życie duchowe może rozwijać się jedynie we wspólnocie  
Kościoła i przy realnym zaangażowaniu w sprawy doczesne.  

W świetle personalistyczno-chrystologicznej duchowości, jaką proponuje Jan 
Paweł II, fałszywy jest również pogląd, że chrześcijanie żywej wiary są mniej 
otwarci na dialog ze światem współczesnym, aniżeli ludzie o poglądach liberal-
nych. On sam, jako człowiek radykalnej wiary, był bardzo otwarty na wszystko, 
co stanowiło autentyczną wartość. Ta dwubiegunowość duchowości (personalizm 
i chrystocentryzm) sprawia, że — z jednej strony chrześcijanin zdolny jest wcho-
dzić w różne relacje osobowe, a z drugiej zachować swoją tożsamość ucznia 
Chrystusa. Dzięki temu chrześcijaństwo, tak w przeszłości, jak i obecnie zdolne 
jest tworzyć autonomiczną kulturę, na której współcześnie opiera się europejska 
cywilizacja. 

W liście apostolskim Novo millennio ineunte Jan Paweł II pisze, że „mimo 
rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrze-
bę duchowości” (NMI 33). Jest to czytelny „znak czasu”. Proponowana zaś przez 
Papieża personalistyczno-chrystologiczna duchowość może być trafną odpowie-
dzią na tę potrzebę, która satysfakcjonować będzie również niechrześcijan. 
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PERSONALISTIC-CHRISTOLOGICAL  
SPIRITUALISTIC TERMINOLOGY  

IN THE POPE’S TEACHING  
 
 

In the rich theological language of John Paul II the theme of spirituality 
is presented explicitly in each of his documents and speeches. Spirituality be-
longs to a man’s nature. According to the pope, the spiritual nature of a man 
is revealed in his autotranscendency, i.e. inborn ability to overcome one’s own 
biological-psychological limitations.  

The even cursory and selective analysis semantic-morphological the spiritu-
alistic nomenclature in papal language permits discover the clear conception of 
spirituality, although not presented explicite in some separate document. At her 
bases they are personalism and christocentrism, mutually intermingling. 

In present article was subjected to analysis several spiritualistic notions the 
most important: spirituality, spiritual life, perfection, holiness and spiritual  
experience. 

Proposed by the pope personal-christological spirituality is the answer to the 
widespread demand for spirituality, which may satisfy also non-Christians. 
 
 

Keywords: spirituality, spiritual life, perfection, holiness and spiritual  
experience 
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DZIEŁO ODKUPIENIA I JEGO MIEJSCE  
W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DUCHOWOŚCI  

W ŚWIETLE WYBRANYCH ENCYKLIK I ADHORTACJI  
JANA PAWŁA II 

 
 
Prawda o odkupieniu przenika dogłębnie przesłanie 

przekazane przez bł. Jana Pawła II. Przemawia za tym 
stwierdzeniem proste przypomnienie pozostawionych przez 
Papieża kilku podstawowych pism, w których — już same 
tytuły — wyraźnie akcentują prawdę o Odkupieniu dokona-
nym przez Chrystusa. Na pierwszym miejscu należy wymie-
nić encyklikę Redemptor hominis następnie encykliki  
Redemptoris Mater i Redemptoris missio oraz adhortacje: 
Redemptionis donum i Redemptoris Custos. 

Czytając i rozważając wymienione encykliki i adhortacje, pytanie o sens 
i znaczenie odkupienia w duchowości chrześcijańskiej nasuwa się niemal samo-
rzutnie. 

1. Rzeczywistość Odkupienia w encyklice Redemptor hominis 

Lektura tej encykliki i połączona z nią refleksja pozwalają zobaczyć, jak sam 
Jan Paweł II rozczytuje dzieło Odkupienia i jakie wiąże z nim nadzieje. W zapi-
sie Papieża, właśnie to dzieło jest najgłębszą zasadą życia Kościoła i jego misji 
w świecie (por. RH 7). Jeśli życie Kościoła czerpie z dzieła Odkupienia, to czy 
chrześcijańska duchowość może nie dostrzegać tego źródła i nie ukazywać jego 
bogactw?  

——————— 
 Dr Tadeusz STARZEC OFMCap — (wyśw. w 1988 r.) doktorat na KUL w 2011 na podstawie 
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cynów; autor kilku artykułów z duchowości św. Franciszka z Asyżu. Obecnie pracuje w domu  
rekolekcyjnym w Tenczynie. 
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Odkupienie jest rzeczywistym dziełem i nie może być sprowadzone tylko do 
myślowych konstrukcji, gdyż wtedy zostaje narażone na zarzut teoretyzowania. 
Nie należy też tego dzieła pozostawiać tylko w zapisie normatywnym, gdyż taka 
redukcja pozbawiłaby to dzieło głębokich relacyjnych odniesień i mogłaby przy-
czynić się do tego, że chrześcijańskie misterium będzie postrzegane głównie jako 
religia przepisów, których wypełnienie daje człowiekowi poczucie bycia w „po-
rządku”. A przecież to misterium, które zawiera w sobie wydarzenie Krzyża, jest 
nowym objawieniem się Tego, który „Jest”, „nowym otwarciem odwiecznego 
Ojcostwa Boga, który w [Synu] na nowo przybliża się do ludzkości, do każdego 
człowieka, obdarzając go trzykroć świętym «Duchem Prawdy»” (RH 9). 

Dzieło Odkupienia nie jest redakcją nowych przepisów, lecz nowym obja-
wieniem miłości Ojca, który „tak umiłował świat, że Syna swego dał” (J 3, 16). 
To w Nim — w Odkupicielu człowieka więź między Bogiem a człowiekiem zo-
stała nie tylko wznowiona, lecz także wzmocniona. Moc tej więzi płynie z faktu, 
że Ten, który przyszedł, był zarówno prawdziwym Człowiekiem, jak i prawdzi-
wym Synem Boga.  

2. Prawda o odkupieniu  
fundamentem chrześcijańskiej duchowości 

Dzieło Odkupienia nie dotyczy jednego narodu, lecz całego świata. W ency-
klice zostało określone „jako wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na 
nowo «powtarza się» tajemnica stworzenia” (por. RH 9). Skoro tak jest, to mo-
żemy powiedzieć, że Odkupienie dotyczy nie tylko ludzkiej myśli i woli, lecz 
także całego stworzenia. Z tego wynika, że Odkupienie ma właściwą sobie głę-
bię, która staje przed nami jako zadanie do odczytania i ciągle aktualne. Wymow-
nym przykładem tej głębi jest podanie przez Papieża myśli o usprawiedliwieniu. 
Jan Paweł II zapisał bowiem, że odkupienie w swoim najgłębszym rdzeniu jest 
usprawiedliwieniem człowieka, które dokonało się „w tym jednym ludzkim Ser-
cu: w Sercu Jednorodzonego Syna, ażeby mogło stawać się sprawiedliwością 
serc tylu ludzi, w tym Przedwiecznym Jednorodzonym Synu, przybranych  
odwiecznie za synów i wezwanych do łaski, wezwanych do Miłości” (RH 9).  

Odkupienie jest więc nowym objawem mądrości i dobroci Boga, który jest 
Miłością i który w dokonanym dziele mówi, że przyszedł do grzeszników, po-
nieważ Jego miłość jest większa od „grzechu, od słabości i marności stworzenia” 
(RH 9). Odkupienie jest wydarzeniem, przez które Bóg realnie przybliżył się do 
człowieka, „dotknął” (por. RH 8) jego tajemnicy tak jak nikt dotąd. 

Tajemnica Odkupienia nie jest zamknięta w jakieś drogocennej „szkatule”, 
którą człowiek może tylko oglądać z zewnątrz. Ona jest rzeczywistością otwartą 
dla niego i można z niej czerpać i w niej uczestniczyć. To uczestnictwo dokonuje 
się nie tylko przez wierność dla Słowa, lecz także przez pełne wiary i miłości 
poddanie się mocy Bożego dzieła, którą „nasz Pan wyraził i zawarł w sposób  
sakramentalny nade wszystko w Eucharystii” (RH 20). 
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3. Człowiek i Odkupienie.  
Przykład Dziewicy z Nazaretu i św. Józefa 

Sprawa człowieka wpisana jest w tajemnicę Odkupienia w sposób niepodwa-
żalny. Został on wprowadzony do tej nowej rzeczywistości „mocą prawdy i miło-
ści” (RH 18). Odkupienie potwierdza jeszcze raz, że Bóg nie przestał obdarowy-
wać człowieka. Prawda o obdarowaniu, tak mocno objawiona przez dzieło Stwo-
rzenia, została potwierdzona przez Boga w dziele Odkupienia. 

Jezus „już w samym fakcie objawienia tajemnicy Ojca i Jego Miłości” (GS 
22) odsłania przed człowiekiem nową perspektywę, nową drogę podążania ku 
Ojcu. Ta nowa droga jest drogą wiary w Syna, który stał się człowiekiem. Jest 
ona darem, nie zaś wyczynem człowieka, ani „produktem” jego ambicji, lecz jest 
podążaniem ku życiu z pomocą Ducha, który został posłany. Kiedy w tym podą-
żaniu, Syn lub Duch przestaje być obecny, człowiek naraża siebie samego na 
tworzenie samozbawiającej ideologii. Tu rodzi się pytanie: czy nie należy więc 
na nowo podkreślić w chrześcijańskiej duchowości wymiaru relacyjności, skoro 
decydujące w dziele Odkupienia jest posłanie Syna i Ducha Świętego?  

Dzieło Odkupienia objawia, i to w sposób jednoznaczny, że w Synu i Duchu 
Świętym, Bóg obdarowuje człowieka. Dla człowieka to obdarowanie stanowi ta-
jemnicę — misterium. To wszystko dokonuje się przez Chrystusa, naszego Odku-
piciela, który w Duchu Świętym wszedł z miłością w serce człowieka (por. RH 8).  

a) Człowiek w świetle Odkupienia 

Dzieło Odkupienia, kiedy jest ponownie odczytywane, ukazuje z nową jasno-
ścią człowieka a także zagadnienie jego duchowego rozwoju.  

Stawiane przez Jana Pawła II pytania, a zwłaszcza pytanie o duchowy postęp 
człowieka (por. RH 15), czy nie wskazują na to, jak ważna jest, przy całym tech-
nicznym i produkcyjnym tempie, duchowość człowieka? Z pewnością postęp du-
chowy, o który pyta Papież nie polega na odrzuceniu duchowości, lecz na odej-
ściu od duchowości iluzyjnych, czyli takich, w których nie ma miejsca dla Chry-
stusa i Ducha Świętego; w których dzieło Odkupienia jest całkowicie pominięte. 

Prawda o Odkupieniu mówi, że człowiek znalazł się w nowej sytuacji. Nie 
dostrzeganie tej zmiany jest dramatem wielu ludzi. Ta nowość została określona 
przez Papieża, jako zjednoczenie się Chrystusa z każdym człowiekiem (por. RH 
18). Tylko wtedy, kiedy skieruje się nasze myśli i serca ku dziełu Odkupienia, 
prawda o tym nowym położeniu człowieka zacznie z nową wyrazistością przeni-
kać do naszej świadomości.  

W tym miejscu podjętej refleksji należy zaznaczyć, iż to zjednoczenie Chry-
stusa z człowiekiem jest istotną tajemnicą naszej wiary, a także to, że ta prawda 
ma fundament teologiczny, czyli jest jeszcze jedną inicjatywą Ojca w stosunku 
do człowieka. To Ojciec powołuje człowieka do tej jedności. Tylko Ojciec mógł 
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to uczynić ponieważ nikt nie zna człowieka tak jako On. Dzięki tej jedności  
nowe życie staje się udziałem ludzi, których On stworzył i którym dał nadzieję 
zbawienia. 

Człowiek nie może siebie w pełni zrozumieć, ani w pełni odkryć sensu swego 
życia, jeśli w poszukiwaniach prawdy o sobie samym pominie dzieło Odkupienia, 
które pozwala w nowy sposób patrzeć na człowieka zanurzonego w różnych 
wymiarach doczesności. To w prawdzie tego dzieła uwidacznia się „ów skarb czło-
wieczeństwa pogłębiony o niewymowną tajemnicę Bożego Synostwa” (RH 18). 

„Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako 
wypowiedziany na nowo” (RH 10). To stwierdzenie Papieża mówi jeszcze moc-
niej o takim połączeniu człowieka z Odkupieniem, bez którego nie może on już 
w pełni pojąć ani swego powołania, ani ostatecznego sensu swego istnienia. Od-
kupienie potwierdza, że Bóg — podobnie, jak na początku tak teraz, czyli 
w dziele Odkupienia — bierze człowieka ponownie w „swoje ręce” i czyni go 
przybranym synem w Synu mocą Ducha Świętego. 

b) Dziewica z Nazaretu 

Osobę Maryi, Matkę naszego Pana, możemy na nowo zobaczyć nie tyle 
przez to, że odwołamy się do dzieła stworzenia i obietnic Starego Przymierza, 
lecz gdy na nowo zwrócimy się ku dziełu Odkupienia, w które Ona, jak nikt inny, 
została wprowadzona przez samego Boga (por. RH 22). 

To w tym dziele Boga, jakim jest Odkupienie, odnajdujemy te „wielkie rze-
czy”, o których Maryja składa świadectwo wobec świętej Elżbiety (por. Łk  
1, 49). To obdarowanie rodzi w Maryi zadziwienie i napełnia Ją duchem 
wdzięczności wobec Dawcy łask, niepojętych dla rozumu ludzkiego. To postać 
Dziewicy ukazana w świetle Odkupienia mocno odsłania prawdę, że Bóg dał 
nam Syna, a nie system. W tym zaś Synu dał nam Siebie. 

Przyjście Boga, czego wymownym świadkiem jest Dziewica z Nazaretu, nie 
łamie racjonalności, choć przekracza poznawcze możliwości rozumu. Jest nato-
miast dostępne, jak na to wskazuje osoba Maryi, przez wiarę. Dla wielu takie 
przyjście, jakie wybrał Bóg, staje się powodem wątpienia. Dla Maryi zaś jest 
powodem uwielbienia Boga. W tym znaczeniu zwrot ku Matce Odkupiciela, jaki 
proponuje Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, staje się pomocą w po-
szukiwaniach, które pozwolą wyraźniej zobaczyć, co czyni Bóg dla zbawienia 
człowieka. Trudno przecież myśleć o Odkupieniu, jako Bożym wydarzeniu zre-
alizowanym w „pełni czasu” (Ga, 4, 4-6), nie odwołując się do Matki Jezusa — 
Słowa Wcielonego (por. RM 5).  

Rozważając życie Dziewicy z Nazaretu, odkrywamy nie tylko ową dwoistą 
więź, jaka łączy „Bogarodzicę z Chrystusem i Kościołem” (RM 5), lecz pozna-
jemy także, jak zapisuje się ona w konkretnej historii. Odkupienie mogło się do-
konać ponieważ Syn Boży przyjął ciało z Maryi Dziewicy poślubionej Józefowi. 



Dzieło Odkupienia i jego miejsce w chrześcijańskiej duchowości 41
 

c) Prymat życia duchowego  
ukazany w osobie św. Józefa 

Osoba św. Józefa, przybliżona w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos, 
prowadzi do odkrycia jakby na nowo, wartości życia wewnętrznego i życia  
duchowego. To w osobie tego zwyczajnego cieśli, wewnętrzne życie człowieka 
staje się szczególnym (właściwym) źródłem jego najgłębszych decyzji i posta-
nowień (por. RC 26).  

Historia cieśli z Nazaretu ukazuje w sposób znaczący, że istnieje wyraźna 
więź między życiem duchowym a tajemnicą Odkupienia. Św. Józef, jak to ukazał 
Papież, na co dzień doświadczał tajemnicy Boga, „która zamieszkała pod dachem 
jego domu” (RC 25). Cała adhortacja pozwala zobaczyć, jak rozważanie życia 
św. Józefa prowadzi do wyraźnego uchwycenia prawdy, która głosi, iż Bóg 
w odkupieniu zbliżył się do człowieka i to w zaskakujący dla niego sposób. Kie-
dy zaś na to „zaskoczenie” człowiek odpowie wiarą, podobnie jak Józef, wów-
czas zostaje ogarnięty mocą z wysoka i poprowadzony w głębię Bożego zamysłu. 

4. Chrześcijańska duchowość w blasku Odkupienia 

Wczytując się w zapis papieskich encyklik i adhortacji możemy podać,  
że Odkupienie to nowe otwarcie się Boga przed człowiekiem, które ożywia 
i wzmacnia jego wiarę w dobroć Boga. Odkupienie więc wywołuje w człowieku 
nowy akt wiary, który zwraca go w stronę Boga i pozwala mu poznać posłanego 
Syna i wylanego Ducha Świętego. W Odkupieniu Bóg „wyszedł” jeszcze raz do 
człowieka, aby się z nim spotkać i wejść z nim w nowe przymierze, które umoż-
liwia mu nowe widzenie Boga, gdyż Syn Jednorodzony stał się Człowiekiem. 
W Nim, w Jezusie z Nazaretu, Bóg objawił nam swoje „oblicze”. To dzięki Od-
kupieniu chrześcijańska duchowość nabiera wyraźnej tożsamości, otrzymuje 
właściwy i dający się rozpoznać kształt. Odkupienie wyciska na niej „signum 
Trinitatis” — swój Trynitarny znak (por. VC 16). 

a) Blask Ojca 

Odczytywana w świetle dzieła Odkupienia duchowość nabiera nowego pięk-
na. Została ona ukazana jako sposób życia człowieka, które staje się świadec-
twem o miłości Ojca (por. RH 31). On przez Syna w Duchu Świętym przychodzi 
do wszystkich ludzi. To w tej duchowości człowiek uczy się widzieć w Bogu Oj-
ca, a w drugim człowieku brata. Staje się to możliwe dzięki Jezusowi, Jedynemu 
Synowi, w którym stajemy się synami i w którym zostaliśmy zrodzeni do życia 
nowego, do życia w miłości. To rozpoznanie w Bogu Ojca jest dla człowieka 
źródłem radości i szczęścia. Wywołuje radykalną zmianę znaków, przez które 
człowiek będzie chciał wyrazić to niepojęte dla rozumu odkrycie. Odnajduje  
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bowiem tę fundamentalną prawdę w akcie prawdziwej wiary, a nie na drodze  
racjonalnej argumentacji.  

Prawda o Bogu jako Ojcu od początku przynależy do Objawienia, a w Jezusie, 
z Nim i przez Niego, nabrała niespotykanego i niepodważalnego potwierdzenia. 

b) Blask Jedynego Syna Bożego  

Dopiero prawda Odkupienia, czyli Jezus Chrystus jedyny Odkupiciel czło-
wieka, pozwala na nowo ujrzeć duchowość jako drogę prowadzącą go do pełni 
życia, które stało się dostępne przez Odkupienie. Osoba Jezusa Chrystusa i Od-
kupienie — jak to wskazał Papież — są tak ze sobą połączone, że gdy niknie 
z pola widzenia Osoba Syna, to niknie także samo to dzieło (por. RH 9).  

Obraz Chrystusa Odkupiciela, jaki nakreślił Jan Paweł II, nawiązuje do wy-
powiedzi soborowej konstytucji, która uczy, że „tajemnica człowieka wyjaśnia 
się dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego […]. Chrystus, nowy Adam, już 
w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości, objawia w pełni człowieka 
samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” (GS 22).  

Światło Syna rozjaśnia także — a może przede wszystkim — drogę życia 
tych, którzy zostali powołani do życia konsekrowanego. W powołanie bowiem 
do tego sposobu życia, wpisane jest spotkanie z miłością Chrystusa, która jest 
miłością odkupieńczą i która „stała się miłością wybrania” (RD 3). Osoba powo-
łana, przy Chrystusie zyskuje nową świadomość siebie, a nade wszystko widzi, 
jak bardzo już nie należy do siebie samej, lecz do Niego, a w Nim do Boga. To 
w Jezusie, Jedynym Synu odwiecznie oddanym Ojcu, który „siebie samego «da-
je» w dziele Odkupienia”, osoby konsekrowane odnajdują sens oddania całego 
bogactwa swego człowieczeństwa na „szczególną służbę Odkupienia” (RD 3).  

To „danie Syna” i Jego „wydanie”, stanowi głębię powołania, którego 
uczestnikami stali się uczniowie, a następnie ci, których Pan na przestrzeni wie-
ków powołał. Bez tej głębi, bez tego „dania Syna” i „wydania” nie sposób zro-
zumieć tego, do czego jesteśmy powołani, jako ludzie żyjący w Kościele świę-
tym. Niejako cała tajemnica Odkupienia w tym „daniu” się zawiera i w tym „wy-
daniu” odsłania potęgę oraz moc miłości Boga do człowieka i do tego, co stwo-
rzone (por. RD 3).  

c) Blask Ducha Świętego 

Dzięki Odkupieniu duchowość została opromieniona światłem Ducha Świę-
tego. W tej duchowości Bóg przez Syna w Duchu Świętym odradza człowieka  
do nowych relacji, w których odsłania się piękno życia dzieci Bożych. Przez 
dzieło Odkupienia Duch Święty zostaje w nowy sposób wprowadzony w życie 
człowieka. 
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O nowości chrześcijańskiej duchowości stanowią nie tyle takie czy inne for-
my ascetyczne, lecz nowe relacje z Trójcą Świętą, które stają się możliwe dzięki 
Jezusowi, który odkupił człowieka. Człowiek odkupiony, to człowiek uzdolniony 
do nowych relacji z Bogiem. Jeśli człowiek, podobnie jak Dziewica z Nazaretu, 
wypowie wobec tej odkupieńczej inicjatywy Boga ludzkie, dobrowolne „tak”, 
wówczas doświadczy bogactw Odkupienia. By jednak to się stało, konieczny jest 
posłaniec, który to dzieło Boga odsłoni przed człowiekiem, którego sytuacja 
w tym świecie jest coraz bardziej zróżnicowana (por. RH 16). Bogactwo Okupie-
nia staje się dostępne człowiekowi dzięki działaniu Ducha Świętego, gdyż Jezus 
wyniesiony do chwały stale udziela Go odkupionemu ludowi. Tylko z Nim  
możemy wchodzić coraz pełniej w „bogate złoża” tajemnicy Odkupienia (por. 
RH 18).  

Kiedy duchowość dokładniej zestawimy z Odkupieniem, wtedy wyraźniej 
odsłania się jej powiązanie z darem danego nam w Synu życia. Wówczas może-
my sformułować twierdzenie, że d u c h o w o ś c i  n i e  n a r z u c a m y  ż y -
c i u ,  l e c z  o n a  z  t e g o  ż y c i a  w y p ł y w a  i  j e s t  w  s w e j  i s t o c i e  
m i ł o ś c i ą .  To pozwala posunąć naszą myśl jeszcze o krok do przodu, czyli 
ukazać, jak wiąże się ona nierozerwalnie z Duchem Prawdy, któremu zawdzięcza 
ten istotowy nurt, jakim jest miłość. Duchowość wyrasta z daru życia, podobnie, 
jak źdźbło kiełkuje z ziarna, które zostało wsiane w ziemię. Duchowość więc 
ogarnia człowieka od wewnątrz i nie może być przekazana tylko przez zewnętrz-
ne formy. Czy nie o tym mówi Jezus w słowach, że „wino należy lać do nowych 
bukłaków” (Mk 2, 22)? Bez wina, bukłaki nawet, gdy są „nowe”, pozostają  
puste.  

Rozczytując dzieło Odkupienia z pomocą pism Jana Pawła II możemy po-
wiedzieć, że ludzi otwartych na źródło chrześcijańskiej duchowości charaktery-
zuje wołanie do Ducha i o Ducha (por. RH 18). 

 
Dążenie do coraz pełniejszego zrozumienia dzieła Odkupienia, to nowa szan-

sa dla ukazania blasku chrześcijańskiej duchowości. Ten blask odsłonił bł. Jan 
Paweł II już w pierwszej encyklice Redemptor hominis. Dzięki tej inicjatywie 
Boga, chrześcijańskiej duchowości nie da się sprowadzić, ani do systemu asce-
tycznego, ani do systemu moralnego. Coraz pełniejsze widzenie Odkupienia 
przyczynia się do pełniejszego zrozumienia życia uczniów Jezusa. W Bożym 
zamyśle życie duchowe objawia się jako tworzenie żywych relacji i twórczych 
odniesień, w których umiłowanie Boga staje się fundamentem każdego horyzon-
talnego odniesienia. 

Duchowość wypływająca z Odkupienia, to rzeczywiste życie, objawione 
i dane nam w Chrystusie. Jest to duchowość oparta o Dar. Głębia tego Daru i je-
go niezmierzone bogactwo odsłania się w Synu, który został posłany przez Ojca, 
abyśmy życie mieli w obfitości. Ta chrześcijańska duchowość — jak podaje  
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Papież — ma jeszcze jedną, charakterystyczną cechę: jest misyjna. Misyjność 
przynależy od zawsze do duchowości chrześcijańskiej (por. RMs 31). 

W tej skromnej refleksji prawda o Odkupieniu została na nowo przywołana 
także w tym celu, by można było postawić pewne pytania. Pierwsze: czy prawda 
o Odkupieniu nie oddaliła się za bardzo od człowieka dlatego, że jest ona poza 
zasięgiem myśli filozoficznej? Drugie: jak przekazywać prawdę o Odkupieniu, 
by nie została ona zamieniona w moralizowanie? 

Można powiedzieć w oparciu o treści przekazane nam przez Błogosławione-
go w zaprezentowanych encyklikach i adhortacjach, że przez dzieło Odkupienia, 
Bóg wprowadza nas przede wszystkim w świat Osób Bożych, a nie w świat idei; 
wprowadza nas w tajemnicę nowej jedności i życia potężniejszego od śmierci, 
w tajemnicę nowej Wspólnoty, w której Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” 
(por. 1 Kor 15, 28; Kol 3, 11). Ta droga rozpoczyna już teraz przez wiarę i na niej 
człowiek odnajduje ostateczne przeznaczenie „do łaski i chwały” (por. RH 18). 

Odkupienie to dzieło Boga, którego człowiek nie może przypisać sobie, ale 
może z niego czerpać. Pomimo upływu czasu, pozostaje ono dla człowieka dzie-
łem nieprzeniknionym, do końca niezbadanym. Pozostaje więc tajemnicą, do któ-
rej dostęp mają tylko ci, którzy wierzą podobnie, jak Dziewica z Nazaretu. 
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CHRZEŚCIJAŃSKIE ŻYCIE DUCHOWE  
JAKO STAWANIE SIĘ BARDZIEJ CZŁOWIEKIEM  

W CHRYSTUSIE 
 
 
Nauczanie i postawa Jana Paweł II świadczą o tym, że Papież był ciągle zafa-

scynowany człowiekiem i że nie była to fascynacja naturalistyczna, lecz oparta 
na głębokich przesłankach chrystologicznych, teologicznych. Ujawniła się ona 
bardzo wyraźnie już w pierwszej jego encyklice, która z czasem została uznana 
za „punkt odniesienia, dzięki któremu możemy zrozumieć, kim był ów papież” 
i uznana za „klucz interpretacyjny jego nauczania” o człowieku1. Nie chodzi 
w niej jednak o człowieka rozumianego w sobie samym, ale przede wszystkim 
w relacji do Chrystusa i Kościoła. Uwzględniając tę relację duchową, zasadne 
staje się pytanie o głębszą prawdę o człowieku i o sposób jego urzeczywistnienia 
w myśli antropologicznej i teologicznej Jana Pawła II. 

1. Zjednoczenie Chrystusa z każdym człowiekiem  
oraz jego konsekwencje dla jego godności i powołania 

Gdy myślimy o wielkich tajemnicach chrześcijaństwa: Wcieleniu i Odkupie-
niu, to mamy na myśli prawdę o jakby dwuetapowym objawieniu się Boga 
w Chrystusie. Jan Paweł II w pierwszej encyklice nie pomija tej prawdy, bo mó-
wi o przybliżeniu się Boga do ludzkości w Chrystusie; o misji, jaką Bóg skiero-
wał do człowieka przez Jezusa Chrystusa (por. RH 11). Mówi też o tajemnicy 
Odkupienia, w której „Bóg stworzenia objawia się jako Bóg Odkupienia, jako 

——————— 
 Dr hab. Stanisław T. ZARZYCKI SAC, prof. KUL — (wyśw. w 1982 r.) pracownik naukowo-

dydaktyczny Instytutu Teologii Duchowości KUL; autor kilku książek, m.in. Dietricha von Hilde-
branda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca (Lublin 1997) i Rozwój życia ducho-
wego i afektywność (Lublin 2008) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu duchowości chrześci-
jańskiej. 

1 R. Fisichella, Trynitarne znamię encyklik Jana Pawła II, w: Jan Paweł II teolog. Komentarze 
do encyklik, red. G. Borgonovo, A. Cattaneo, tłum. E. Augustyn, R. Cielicki, Warszawa 2009, s. 31. 
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Bóg, który jest wierny sobie Samemu, wierny swej miłości do człowieka i do 
świata, wyrażonej w dniu stworzenia” (RH 9).  

Jednak obok tej prawdy zawsze akcentowanej i fundamentalnej dla ostatecz-
nego „losu” człowieka, Papież podkreśla objawienie w Chrystusie tajemnicy sa-
mego człowieka. Pisze: „Chrystus — Odkupiciel świata, jest tym, który dotknął 
w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy człowieka, który wszedł w jego 
«serce»” (RH 8). Ojciec Święty sygnalizuje tu, że człowiek jest tajemnicą; że nie 
jest czymś, co można przeniknąć rozumem, jak przenika się rzeczy widzialne, 
określając ich naturę, przydatność i użyteczność. Będąc złożonym bytem ciele-
sno-duchowym, człowiek jest tajemnicą już w wymiarze ziemskim, immanent-
nym, bo tajemnicą jest jego życie, rozwój, różne życiowe zmagania, np. pewne 
wydarzenia, których nie planował, a które mogą zaistnieć i zaważyć na jego dro-
dze przyszłości i do pewnego stopnia skierować ją w inną stronę, niż wcześniej 
zamierzał iść. Tym bardziej uznaje się wymiar tajemnicy w człowieku z punku 
widzenia wiary i Objawienia, które przez wiarę się przyjmuje, gdyż wówczas 
ujmuje się człowieka wobec tajemnicy Boga.  

Mówiąc, że Chrystus wszedł w «serce» człowieka,  
Papież chce powiedzieć, że wszedł On w to, co najgłębsze 
w naszym życiu. Objaśniając tę kwestię Jan Paweł II 
z upodobaniem powraca do słów z 22 numeru konstytucji 
o Kościele w świecie współczesnym, w którym czytamy, że 
„Syn Boży przez Wcielenie swoje zjednoczył się jakoś 
z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludz-
kim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem 
kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie 
jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grze-
chu” (por. RH 8). Przyjęcie przez Syna Bożego natury ludzkiej, czyli takiej, jaką 
ma każdy człowiek, i zarazem przyjęcie ludzkiego sposobu życia oraz działania, 
wyrażającego się w aktach władz duszy i w konkretnych postawach angażują-
cych całość Jego bytu, „zjednoczyło Chrystusa «jakoś» z każdym człowiekiem”. 
By bardziej uwydatnić Boską inicjatywę tego zjednoczenia i wskazać na jego 
charakter dynamiczny, urzeczywistniany w całym życiu Chrystusa, łącznie z Je-
go misterium paschalnym, Papież nazywa Chrystusa „drogą do każdego człowie-
ka”. Jest On więc nie tylko „naszą drogą do domu Ojca”, ale także „drogą  
(od Boga) do każdego człowieka” (RH 13). 

Głębszy wymiar zjednoczenia Chrystusa z każdym człowiekiem dostrzega 
Papież w tajemnicy Odkupienia, w której nie tylko chodzi o „jakieś zjednocze-
nie”, ale o zjednoczenie tak głębokie, że aż odmieniające od wewnątrz życie 
ludzkie. Jego owocem jest „nowy człowiek powołany do uczestnictwa w życiu 
Bożym, stworzony na nowo w Chrystusie ku pełni łaski i prawdy” (RH 18). Bio-
rąc jednak pod uwagę fakt, że Wcielenie jest ukierunkowane na Odkupienie, Jan 
Paweł II nie rozdziela zbytnio tych tajemnic, lecz je łączy i twierdzi, że „droga 
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od Chrystusa do każdego człowieka” przechodzi przez tajemnicę Odkupienia, 
przez Jej Boski i ludzki wymiar. Przez jej Boski wymiar, czyli przez „wstrząsają-
cą tajemnicę miłości” Boga do każdego człowieka objawioną w męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, przynoszącą usprawiedliwienie, pojedna-
nie całej ludzkości z Bogiem, przybranie za synów tych, którzy przez wiarę 
i chrzest zostaną w Niego wszczepieni. Ta droga przechodzi również przez ludzki 
wymiar tajemnicy Odkupienia i prowadzi do objawienia człowiekowi prawdy 
o nim samym. „Tajemnica Człowieka — akcentuje Jan Paweł II za Gaudium et 
spes — wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy Słowa Wcielonego. Albo-
wiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, mianowicie Chrystusa 
Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Mi-
łości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe 
jego powołanie” (GS 22; RH 8). 

Głębszej prawdy o człowieku należy poszukiwać w Chrystusie i w tym, cze-
go On dla niego dokonał. Należy „patrzeć na człowieka oczami samego Chrystu-
sa” (RH 18) i z Niego czerpać sens dla objaśnienia życia ludzkiego. Należy to 
czynić zwłaszcza dziś, gdy do wyjaśnienia prawdy o człowieku pretenduje tyle 
antropologii redukcjonistycznych, pozbawiających go wymiaru transcendental-
nego (psychoanaliza, strukturalizm, marksizm) i zamykających go w wymiarze 
immanentnym, doczesnym, zwłaszcza społecznym. Taki człowiek, odcięty od 
transcendencji i sprowadzony do immanencji, do relacji z innymi osobami i rze-
czami tego świata, zostaje pozostawiony samemu sobie. Jego duchowa prze-
strzeń nadziei się kurczy, gdyż zamyka się on na łaskę Bożą i nie współpracuje 
z nią (por. VS 103). Jego moralno-duchowe możliwości zostają nie tylko po-
mniejszone, ale nawet zagrożone, bo zostaje on „wydany” skłonnościom własnej 
grzesznej natury i duchowi tego świata. Najczęściej nie jest on świadom tej swo-
jej dramatycznej sytuacji, bo idąc za głosem takiej czy innej złudnej filozofii ży-
ciowej, uważa, że staje się panem samego siebie i że może samodzielnie decy-
dować o sobie; że może polegać jedynie na własnych siłach (por. FR 107).  

Dostrzegając to niebezpieczeństwo, pomniejszenia możliwości człowieka 
przez zepchnięcie go w sferę immanencji i pożądliwości, niemożliwej do poko-
nania bez łaski Bożej, Papież wskazuje na potencjalności człowieka ukryte w ta-
jemnicy Chrystusowego Odkupienia. „Chrystus nas odkupił! — pisze — Znaczy 
to, że obdarzył nas możliwością realizacji całej prawdy naszego istnienia, że wy-
zwolił naszą wolność spod władzy pożądania” (VS 103). Zdaniem Jana Pawła II, 
prawdziwy humanizm nie powinien zamykać się na te wyższe możliwości czło-
wieka, polegające na poznaniu pełniejszej prawdy o sobie w Chrystusie Odkupi-
cielu i dostępie do mocy Bożej, pochodzącej z tajemnicy Odkupienia, mocy Du-
cha Świętego, ale powinien z nich czerpać dla urzeczywistnienia się w wymiarze 
integralnym.  

Na innym miejscu Papież dodaje: „W swym zbawczym wydarzeniu [odku-
pieńczego Wcielenia — przyp. S. Z.] dzieje człowieka w Bożym planie miłości 
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osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się — jako człowiek — ich 
podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez 
Wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od 
początku. Ukształtował w sposób definitywny, ostateczny — w sposób sobie wła-
ściwy, stosowny dla swej odwiecznej Miłości i Miłosierdzia…” (RH 1). Człowiek, 
który pragnie w sposób integralny zrozumieć siebie, nie powinien pomijać 
„punktu zenit”, do jakiego „dzieje człowieka” na ziemi zostały podniesione przez 
Boga i Jego plan miłości urzeczywistniony w stosunku do ludzi w Chrystusie.  

Nie tylko więc konkretny człowiek może uzyskać w Chrystusie wyjaśnienie 
swej tajemnicy, ale i dzieje człowieka. Wyjaśniają się one w odniesieniu do  
odwiecznej Miłości i Miłosierdzia Bożego objawionego w Jezusie Chrystusie, 
Odkupicielu człowieka i świata. 

2. Powołanie do udziału w życiu Bożym  
i do odnowy człowieczeństwa 

To zjednoczenie Chrystusa z człowiekiem — pisze Jan Paweł II — samo 
w sobie jest tajemnicą, w której rodzi się «nowy człowiek» powołany do uczest-
nictwa w Bożym życiu (2 P 1, 4)” (RH 18). W tym życiu Bożym człowiek ma 
udział przez wiarę, nadzieję i miłość nadprzyrodzoną oraz chrzest święty. Życie 
łaski przemienia grzeszną naturę człowieka i ją odnawia.  

Biorąc pod uwagę ów fakt zbawczy, iż Bóg przybliżył się w Chrystusie do 
człowieka tak, że zjednoczył się w jakiejś mierze z nim w tajemnicy odku-
pieńczego Wcielenia, przyjętego i dokonanego z miłości do człowieka grzeszne-
go, każdy człowiek może znaleźć w Chrystusie światło rozświetlające sens jego 
życia i tę miłość, w której się spełni. Mówiąc o tym „ludzkim wymiarze tajemni-
cy Odkupienia”, Papież akcentuje konieczność otwarcia się na objawioną Miłość 
i „spotkania się” z nią. „Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego 
życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się 
z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znaj-
dzie w niej żywego uczestnictwa” (RH 10).  

W rozwoju chrystologii można wymienić wiele perspektyw i bardziej szcze-
gółowych kierunków, a wśród nich „chrystologię sensu” (J. Ratzinger) i „chry-
stologię znaczenia” (J. Nolte), uprawianych w perspektywie uniwersalno-teolo-
gicznej2. Odwołują się one do nauki Soboru Watykańskiego II, według której 
——————— 

2 Inne ważne dla chrystologii perspektywy, według abp. Alfonsa Nossola, to: 1) „kosmiczno-
antropologiczna”, w ramach której sytuuje się „chrystologia kosmiczna” P. Teilharda de Chardin, 
„chrystologia transcendentalna” K. Rahnera; 2) perspektywa „historyczno-personalistyczna”, 
w ramach której wyodrębnia się „chrystologię posłuszeństwa” H. Urs von Balthasara, „chrystologię 
proegzystencji” H. Schuermanna, „chrystologię przymierza” J. Galota i „chrystologię wolności” 
Ch. Duquoca; 3) perspektywa eschatyczno-pneumatologiczna podejmowana przez H. Mühlena 
i W. Kaspera; 4) perspektywa metadogmatyczna, w której się sytuują H. Küng, J. Pohier i E. Schil-
lebeeckx. — Zob. A. Nossol, Teologia bliższa życiu, Opole, 1984, s. 32-33. 
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Chrystus jest celem ludzkich dziejów — „punktem, do którego zwracają się pra-
gnienia historii oraz cywilizacji, ośrodkiem rodzaju ludzkiego” (GS 45). Do tego 
nurtu chrystologii, ukazującego Chrystusa jako jedynego pełnego Człowieka, 
w którym ludzie mogą realizować swoje ostateczne przeznaczenie, nawiązuje 
także Jan Paweł II w swojej chrystologii, która jest również czymś centralnym 
i przewodnim w rozwijanej przez niego duchowości.  

W swej „chrystologii sensu” Papież nie mówi jedynie o konieczności odkry-
cia sensu życia ludzkiego przez poznanie prawdy o sobie w relacji do Boga 
(Chrystusa), siebie samego i świata, lecz wskazuje na potrzebę „spotkania się” 
z Miłością, „dotknięcia” Jej, „przyswojenia” jej sobie i żywego w niej „uczestnic-
twa”. Tą Miłością jest Jezus Chrystus, w którego Apostołowie uwierzyli i którego 
„dotykali” nie tyko zmysłem dotyku fizycznego, ale i duchowego (por. 1 J 1, 1). 

O potrzebie tego ważnego „spotkania” dla poznania tajemnicy siebie samego, 
mówi Jan Paweł II bardziej wnikliwie dalej w pierwszej encyklice, gdzie wymie-
nia zarazem istotne dla tego spotkania elementy. „Człowiek, który chce zrozu-
mieć siebie do końca — nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem 
powierzchownych kryteriów i miar swojej własnej istoty — musi ze swym niepo-
kojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swym życiem i śmier-
cią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, 
musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupie-
nia, aby siebie odnaleźć” (RH 10). Chrześcijaństwo i przeżywane w jego ramach 
życie duchowe, według Jana Pawła II, polega na „spotkaniu” z Osobą Jezusa 
Chrystusa. Tę prawdę wielokrotnie potwierdzi później w swym nauczaniu Bene-
dykt XVI uwydatniając, że chrześcijaństwo jest czymś zupełnie odmiennym od 
jakiejś doktryny czy ideologii (por. DCE 1; PF 2). Do tego „spotkania” dochodzi 
z inicjatywy Bożej. To Bóg pierwszy przybliżył się do człowieka, zszedł na ludz-
ką płaszczyznę stając się jednym z nas, a nawet uczynił coś więcej, gdyż odnowił 
nasze człowieczeństwo w swej tajemnicy Odkupienia i jako zmartwychwstały, 
żyjący w i działający w Duchu Świętym, gotów jest każdemu człowiekowi udzie-
lić duchowej „mocy, aby przyjąwszy Go przez wiarę, stał się przybranym synem 
Bożym”. Jest to „moc wewnętrzna, przemieniająca człowieka — pisze Papież — 
zasada nowego życia, które nie niszczeje i nie przemija, ale trwa ku żywotowi 
wiecznemu” (RH 18). 

Czyniąc aż tyle dla człowieka, Bóg nie może jednak uczynić za niego 
wszystkiego na drodze do jego spełnienia się, dlatego człowiek wspomagany  
łaską Bożą, winien „przybliżyć się” do Chrystusa, powinien Go „dotknąć”, przy-
swoić sobie, „zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia”. Winien 
to uczynić dla własnego zbawienia i dla odnalezienia się w swym człowieczeń-
stwie. Wymienione aspekty czy elementy spotkania nie są czymś innym, jak  
doświadczeniem duchowym. Akcentując je, Papież podkreśla ważność tego do-
świadczenia, które — jak wynika z jego wypowiedzi — nie jest jednorazowym 
aktem, ale pewnym ciągiem aktów, pewnym procesem. 
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Mówiąc o potrzebie „dotknięcia” Chrystusa i „niejako wejścia w Niego z so-
bą samym”, zdaje się potwierdzać za św. Tomaszem z Akwinu, że poznanie zmy-
słowe jest konieczną bramą do każdego poznania, w tym poznania samego Chry-
stusa. Doktor Anielski uznawał człowieka za ducha w ciele i przyjmował, że dro-
ga ludzkiego poznania wymaga zawsze wzajemnego przenikania się cielesnego 
instrumentu i duchowego przyswojenia; że dusza dopóki związana jest z ciałem, 
nie może niczego poznawać umysłowo bez zwracania się do zmysłów i wyobra-
żeń3. Wszelkie ludzkie poznanie, także poznanie Boga — zdaniem Akwinaty — 
nie może się dokonywać z wyłączeniem zmysłów4. Zmysł wzroku jest, jak wia-
domo, na usługach rozumu i poznania intelektualnego. Natomiast zmysł dotyku, 
o którym tu mowa, jest na usługach woli i pierwszego jej aktu, jakim jest miłość. 
Wyraża więc jakieś głębsze doświadczenie, w tym także afektywne. 

Do zgłębienia tajemnicy Wcielenia i Odkupienia nie wystarczy doświadcze-
nie empiryczne, czyli postrzeganie zmysłowe, jakim posługujemy się w relacji do 
rzeczy tego świata. Nie wystarczy też drugi, wyższy jego poziom, który Jean 
Mouroux nazwał „doświadczeniem eksperymentalnym”, czyli zarówno przyjęcie 
przez rozum tego, co uprzednio było w zmysłach (nihil in intellectu nisi in sen-
su), jak i przyjęcie myślowego założenia, będącego u podstaw później podjętego 
eksperymentu badawczego5. Choć intelekt przetwarza doświadczenie zmysłowe, 
nie jest on w stanie przeniknąć Boskiego przedmiotu. Jest to możliwe na trzecim 
stopniu doświadczenia, które Mouroux nazwał „eksperiencjalnym”, a Beinert 
„egzystencjalnym”6. Wydaje się, że to drugie określenie jest bardziej adekwatne 
dla oddania głębi międzyosobowego „spotkania” w wierze z Jezusem Chrystu-
sem oraz przyswojenia sobie Jego tajemnicy Wcielenia i Odkupienia.  

Analizując wymienione poziomy doświadczenia, kard. J. Ratzinger wskazuje 
na całkowicie odmienną jego naturę na trzecim poziomie. Tu przedmiot do-
świadczenia, a raczej doświadczany podmiot odniesienia, jakim jest drugi czło-
wiek, a zwłaszcza Jezus Chrystus — podmiot par excellence, musi być respek-
towany w swej wolności właściwej dla siebie i także tej względem nas. Zatem 
relacja osobowa z Chrystusem winna się łączyć z naszej strony z poddaniem się 
Jego woli7. Zauważamy, iż doświadczenie duchowe ma charakter receptywny, 

——————— 
3 STh I, q. 89, a. 1 
4 Większe znaczenie mają zmysły w poznaniu Boga na podstawie stworzeń, czyli w tzw. po-

znaniu przyczynowym (wskazującym na Istnienie Boga), mniejsze w poznaniu na drodze uwznio-
ślania (excellentiae), wskazującym na Boga jako na przyczynę powszechną i transcendentną, oraz 
w poznaniu na drodze negacji, za pomocą którego poznajemy, że Bogu nie może przysługiwać nic 
z tego, co znajduje się w stworzeniach. — Cyt. za: J.-P. Torrell, Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz 
Duchowy, tłum. A. Kuryś, Poznań-Warszawa 2003, s. 60-64. 

5 Zob. J. Ratzinger, Doświadczenie a wiara. Uwagi teologiczne na temat podstaw katechezy, 
„W Drodze” 9(1980), s. 8 

6 Tamże. 
7 Zob. tamże, s. 9-10. 
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przyjmujący, a nie jedynie aktywny, gdy — jak to ma miejsce w naukach przy-
rodniczych — przedmiot poznania jest traktowany samowolnie, arbitralnie, 
a może nawet instrumentalnie. 

Według kard. Ratzingera cechą charakterystyczną trzeciego typu doświad-
czenia Boga w Chrystusie jest „otwarta dal nie zakończonej drogi”, jest droga 
o nieskończonej perspektywie. Jan Paweł II bardzo często posługuje się metaforą 
drogi, aby ukazać tę perspektywę doświadczenia duchowego i jego dynamikę. 

Tej drogi doświadczenia duchowego wprowadzającej w tajemnicę Wcielenia 
i Odkupienia chrześcijanin nie przemierza samotnie, lecz we wspólnocie Kościo-
ła. Wszyscy ochrzczeni stanową „ontologiczną wspólnotę” uczniów i wyznaw-
ców Chrystusa. Owa wspólnota winna „stawać się coraz bardziej również po 
ludzku świadomą wspólnotą życia i działania” (RH 21). Podstawowe zadanie 
Kościoła upatruje Jan Paweł II w tym, by „skierował on wzrok poszczególnego 
człowieka, a także doświadczenie całej ludzkości w stronę tajemnicy Chrystusa, 
aby pomagał wszystkim ludziom obcować z głębią tajemnicy Odkupienia, która 
jest w Chrystusie Jezusie. Przez to samo — dodaje — dotykamy równocześnie 
głębi człowieka: ludzkich serc, ludzkich sumień, ludzkich spraw” (RH 10).  

Zwrócenie się ku głębi Odkupienia domaga się zwrotu ku własnej głębi,  
pomaga w zwróceniu się do niej, a przez to umożliwia głębsze poznanie siebie, 
odkrywanie pełniejszej prawdy o sobie w relacji do Boga. Odnosi się to nie tylko 
do pojedynczego człowieka, ale i do Kościoła. Dlatego Papież pisze: „Człowiek 
jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swego po-
słannictwa, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez 
Chrystusa, drogą, która nieodmiennie prowadzi przez tajemnicę Wcielenia i Od-
kupienia” (RH 14). Oznacza to, że zadaniem Kościoła jest „zespolenie się i zjed-
noczenie wokół tajemnicy Odkupienia”, a to w celu „odnalezienia w niej najpo-
trzebniejszych świateł i mocy dla swego posłannictwa” (RH 18). Zadanie to po-
lega także na tym, by tak ukazywać światu Chrystusa, aby każdy człowiek odna-
lazł w Nim siebie (por. RH 11). 

Jak Kościół to praktycznie realizuje? 
Według Jana Pawła II, Kościół czyni to przez głoszenie prawdy o Chrystusie, 

który powołuje każdego do zbawienia. Czyni to także przez głoszenie prawdy 
o człowieku i o świecie, która zawiera się w tajemnicy Odkupienia (por. RH 13). 
Akcentuje Boski charakter prawdy i wielką odpowiedzialność za nią, by nie zo-
stała ona przeinaczona czy wypaczona, gdyż konsekwencje tego okazują się 
zgubne dla człowieka. Ze słuchania słowa Bożego rodzi się w sercu człowieka 
wiara. Wszczepiona w ludzkiego ducha wiara pozwala mu uczestniczyć w po-
znaniu Bożym i skłania do udzielania egzystencjalnej odpowiedzi na odczytywa-
ne codziennie wezwanie Boże do naśladowania Jezusa Chrystusa. To naśladowa-
nie — jak wykazywał Karol Wojtyła już jako kapłan — odnosi się do ideału reli-
gijnego głoszonego przez Jezusa Chrystusa jako zadanie od Boga, jako Jego wola 
(por. Mt 7, 21; 12, 15; Ef 6, 6). Jest to ideał realny, a więc mogący nadać czło-
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wiekowi realną formę, realną doskonałość moralną. I jest to ideał praktyczny, 
czyli możliwy do urzeczywistnienia w działaniu8. 

Kościół czyni to także przez modlitwę, w której przyzywa Ducha Świętego, 
będącego jego „duszą” i Tym, który prowadzi uczniów Chrystusa do całej praw-
dy (por. J 16, 13). „Wołanie do Ducha i o Ducha nie jest niczym innym, jak 
wciąż aktualizującym się wchodzeniem w pełny wymiar Tajemnicy Odkupienia, 
w której Chrystus, zjednoczony z Ojcem i z każdym człowiekiem, nieustannie 
udziela nam tego Ducha, dającego świadomość synostwa Bożego i kierującego 
nas ku Ojcu” (RH 18). Świadomość bycia przybranym synem Bożym w jedynym 
Synu Bożym nie jest efektem własnej refleksji nad chrześcijaństwem, czy owo-
cem własnego wysiłku ascetycznego, ale darem Ducha Świętego uchrystusowia-
jącym nasze życie. 

Kościół wprowadza nas w głębię tajemnicy Odkupienia w sprawowanych  
sakramentach świętych, zwłaszcza w Eucharystii. W niej ujawnia się zbawcza 
moc Boża, na którą człowiek winien się otworzyć „przez pełne nadziei i miłości 
poddanie się łasce Bożej” (RH 20). Jan Paweł II stwierdza, że w Eucharystii „do-
tykamy niejako samej tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej”, czyli że to „spotkanie” 
z Chrystusem, o którym była mowa na początku drogi duchowej, może osiągnąć 
w niej swój najgłębszy wymiar. 

Warunkiem głębszego uczestnictwa w Eucharystii i przemiany w Chrystusie 
jest postawa ciągłego nawracania się i pokuty, rozumianej jako spowiedź sakra-
mentalna i jako nabywana cnota moralna. Im bardziej pojedynczy chrześcijanin 
i cała wspólnota Kościoła żyją życiem sakramentalnym, tym bardziej wchodzą 
w głębię tajemnicy Odkupienia oraz w pełnię życia w Bogu. „Jeżeli […] Kościół 
żyje swoim własnym życiem, to tylko dzięki temu, że czerpie je od Chrystusa, 
który zawsze tylko tego pragnie, abyśmy mieli życie i to w obfitości. Równocze-
śnie ta pełnia życia, która jest w Nim, jest dla człowieka. Kościół przeto, jedno-
cząc się z całym bogactwem tajemnicy Odkupienia, najbardziej staje się Kościo-
łem żywych ludzi — żywych, bo ożywionych od wewnątrz działaniem Ducha 
Prawdy, bo nawiedzanych miłością, którą Duch Święty rozlewa w sercach  
naszych” (RH 22). 

3. Stawanie się bardziej człowiekiem  
w obcowaniu z głębią tajemnicy Odkupienia 

Według Jana Pawła II, którego spojrzenie na osobę stanowi swoistą syntezę 
myśli obiektywistycznej Boecjusza i Tomasza z Akwinu oraz refleksji subiekty-
wistycznej, czyli filozofii świadomości, człowiek jest osobą i zarazem staje się 

——————— 
8 Zob. K. Wojtyła, Ewangeliczna idea naśladowania. Nauka źródeł Objawienia a system filo-

zoficzny Maxa Schelera, AK 55(1957), s. 60-61. 
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nią coraz pełniej9. Jest osobą, tj. bytem samoświadomym, wolnym, zdolnym do 
kierowania się ku Bogu i ku innym, aby tworzyć z nimi wspólnotę. Wojtyła 
uznawał wolność za najbardziej charakterystyczną cechę osoby ludzkiej — ale 
wolność kształtowaną przez prawdę, egzystencjalną prawdę o człowieku w świe-
tle tajemnicy Odkupienia. Wolność człowieka wyraża się w zdolności odpowie-
dzi na tajemnicę miłości Bożej i współdziałania z nią w takim kształtowaniu 
swego życia, by uczynić z niego dar dla Boga i innych. 

W tym stawaniu się istotne jest z jednej strony takie obcowanie z głębią  
tajemnicy Odkupienia, by zaistniała „dynamiczna spójnia” tej tajemnicy z czło-
wiekiem (por. RH 22). Dynamiczna spójnia, czyli żywa i trwała łączność z tą  
tajemnicą, połączona z głęboką świadomością osobowej więzi z Chrystusem, 
Odkupicielem człowieka. 

Z drugiej strony konieczne jest urzeczywistnianie prawdy o ludzkiej wolno-
ści w życiu, „przenoszenie jej w życie i przyoblekanie w realny kształt” (RH 21). 
Dokonuje się to przez zaangażowanie się w służbie dla innych, dla rodziny, dla 
Kościoła i dla społeczeństwa. „Dojrzałe człowieczeństwo — pisze Papież — 
oznacza pełne użycie daru wolności, który otrzymaliśmy od Stwórcy, kiedy po-
wołał do istnienia człowieka na swój obraz i podobieństwo. Szczególnym miej-
scem tego daru staje się poświęcenie bez reszty całej swojej osoby w duchu  
oblubieńczej miłości dla Chrystusa, a wraz z Chrystusem dla wszystkich” (RH 
21). Ideał ten powinny realizować zwłaszcza osoby poświęcające się Bogu. 
Również wszyscy inni są wezwani do urzeczywistniania swej wolności w miło-
ści, która wyraża się w oddaniu i służbie dla bliźniego. 

Jak zauważono wcześniej, życie duchowe jest procesem asymilacji rzeczywi-
stości Wcielenia i Odkupienia, a zarazem odpowiedzi na prawdę i miłość w nich 
zawarte, odpowiedzi dawanej całym życiem. W praktyce polega ono — jak już 
wspomniano — na naśladowaniu Jezusa Chrystusa w całym Jego życiu, i to  
takim, które w Duchu Świętym zdolne jest rozeznać, jaki rodzaj postawy i jaki 
rodzaj zachowania jest człowiekowi potrzebny w każdej sytuacji. Duch Święty, 
który „przenika głębokości Boga samego”, gotów jest wprowadzić naśladowcę 
Chrystusa w głębię Chrystusowej postawy i tajemnicy Odkupienia oraz umożli-
wić mu „nowe narodzenie” w Nim (por. J 3, 5), przeobrazić go jako „starego 
człowieka” w „nowe stworzenie” (por. Ga 6, 15). To On sprawia, że naśladowcy 
Chrystusa przyoblekają się w Pana (por. Rz 13, 14). Proces ten domaga się nie-
ustannej współpracy z Duchem Świętym, zwłaszcza na modlitwie i w sakramen-
tach świętych, w których w tym Duchu człowiek doświadcza „obiektywnego” 
spotkania z Chrystusem i przyjmuje Go do swego serca oraz pozwala, by On go 
przenikał i przeobrażał na swój obraz i podobieństwo. Domaga się także czynnej, 
ofiarnej miłości bliźniego inspirowanej postawą Chrystusa, w której wszyscy 
święci widzieli pewną formę parametru zjednoczenia człowieka z Bogiem.  
——————— 

9 Zob. Z. J. Zdybicka, Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym, w: Jan  
Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, red. Z. Zdybicka, Lublin 1982, s. 116. 



54 Stanisław T. ZARZYCKI SAC
 

„Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, wówczas owocuje on 
uwielbieniem Boga, a także zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi 
mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro zasłużył na takiego i na tak potężnego 
Odkupiciela. Skoro Bóg Syna swego Jednorodzonego dał, ażeby on, człowiek, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie owo głębokie zdumienie wobec war-
tości i godności człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa 
się chrześcijaństwem” (RH 10). 

I choć człowiek może powątpiewać w możliwość urzeczywistnienia tego 
procesu, Bóg dla jego spełnienia uczynił ze swej strony wszystko i dalej gotów 
jest wspierać człowieka w jego wchodzeniu w głębię tajemnicy Odkupienia, któ-
ra ma na celu odnowienie człowieka, odnowienie całego stworzenia. Łaska Boża 
pochodząca z tajemnicy Odkupienia ma na celu nie tylko usprawiedliwienie 
człowieka przed Bogiem i odnowienie relacji przyjaźni z Nim, ale i udoskonale-
nie natury ludzkiej naruszonej przez grzech, odtworzenie w niej całego piękna 
obrazu Bożego10. Jeśli uwzględnimy prawdę, że łaska, to nie druga natura, wyż-
sza od pierwszej, lecz że to „nowa jakość (kwalifikacja), transformacja natury 
ludzkiej11, to widzimy wyraźnie, że w owym procesie przemiany chodzi o odno-
wione człowieczeństwo, o jego dojrzałość ludzką i duchową. Jan Paweł II pod-
kreśla, że „skoro w Chrystusie przybrana natura nie uległa zniszczeniu, tym sa-
mym została ona wyniesiona również w nas do wysokiej godności” (RH 8). 
Uwydatniając fakt, iż „człowiek w tajemnicy Odkupienia zostaje na nowo po-
twierdzony, niejako wypowiedziany na nowo, stworzony na nowo” (RH 10), Pa-
pież akcentuje jedność wymiaru naturalnego i nadprzyrodzonego. Tę jedność 
wyprowadza z jednej i tej samej miłości, która jest u podstaw powołania czło-
wieka do istnienia (dzieło stworzenia) i w sposób „wstrząsający” objawia się 
w tajemnicy Odkupienia.  

Tym samym chroni człowieka przed naturalizmem, czyli przekonaniem, że 
wszystkie zasady i normy moralne można wyprowadzić z natury i że w oparciu 
o nie można kształtować swoje postawy. Chroni także chrześcijan przed błędnym 
nadnaturalizmem, pomniejszającym udział tego, co ludzkie w dziele zbawienia. 
Mówiąc o „ludzkim wymiarze tajemnicy odkupienia”, dostrzegalnym w tym, że 
„Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”, w sposób szcze-
gólny zaś w tym, że „w Odkupicielu człowiek odnajduje swoją właściwą wiel-
kość, godność i wartość swego człowieczeństwa” (RH 1) oraz nazywając zdu-
mienie nad tymi wartościami ludzkimi Ewangelią, Papież chce powiedzieć,  
że wartości ludzkie zostają opromienione światłem łaski Bożej pochodzącej  
z tajemnicy Odkupienia, która temu co naturalne wyznacza perspektywę nad-
przyrodzoną i prowadzi do pełni jego możliwości.  

——————— 
10 STh I, q. 62, a. 5. 
11 Zob. M. J. Nicolas, L’idée de nature dans la pensée de S. Thomas d’Aquin, „Revue Thomi-

ste” 82(1974), z. 4, s. 576. 
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Czy owe wartości ludzkie zostają opromienione łaską Bożą z zewnątrz? Nie. 
Skoro człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i jako taki jest 
uzdolniony do uzyskania pełni doskonałości swego obrazu i podobieństwa — co 
dokonuje się przez odkupienie i zbawienie w wymiarze obiektywnym, a przez 
asymilację tych tajemnic w zakresie subiektywnym — to działanie łaski Bożej 
wpisuje się w jego wewnętrzne struktury obrazu i podobieństwa i skutkuje w nim 
nie tylko urzeczywistnieniem przybranego synostwa Bożego, ale i odnowionego 
człowieczeństwa. Odnajdujemy tu echo nauczania soborowego, według którego 
„ten, kto idzie za Chrystusem, Człowiekiem doskonałym, sam też pełniej staje się 
człowiekiem” (GS 41).  

 
Proces stawania się bardziej człowiekiem w Chrystusie zakłada przyjęcie 

Chrystusa przez wiarę i otwarcie się na Jego miłość objawioną w tajemnicy 
Wcielenia i Odkupienia; miłość afirmującą człowieka dogłębnie i ukazującą mu 
sposób spełnienia się w Chrystusie. Ten proces chrześcijanin przeżywa w Koście-
le, w którym w wieloraki sposób, zwłaszcza w Słowie i sakramentach świętych 
jest obecny Chrystus i mocą Ducha Świętego prowadzi swój lud do zbawienia. 
To we wspólnocie Kościoła człowiek zdobywa swoją coraz pełniejszą chrześci-
jańską tożsamość, gdy coraz głębiej jednoczy się z Chrystusem — Bogiem-
Człowiekiem oraz swymi braćmi i siostrami w Nim, i staje się zdolny zaangażo-
wać w służbie innym w różnych dziedzinach życia społecznego. Tę tożsamość 
w wymiarze ludzkim zdobywa on w każdej sytuacji, w której wchodzi w ducho-
wą komunię z bliźnimi, dostrzega w nich to, co pozytywne, i jest w stanie od-
czuwać głęboką więź z nimi, a także przychodzić im z pomocą (por. NMI 43). 
Pełniejszy kształt człowieczeństwa zakłada transcendowanie siebie ku Bogu, by 
móc „obcować z głębią Tajemnicą Odkupienia”, oraz transcendowanie siebie ku 
bliźnim, aby móc stać się dla nich darem. 

Można z całą słusznością powiedzieć, że antropologia duchowa Jana Pawła 
II, ujawniająca się tak wyraźnie już w jego pierwszej jego encyklice, domaga się 
możliwie najgłębszego odkrycia chrystologii; że jest nią na wskroś przeniknię-
ta12. Ks. Marek Chmielewski dostrzega w tej encyklice „nowy kierunek uprawia-
nia teologii duchowości, mimo iż samo to pojęcie nie pojawia się w niej ani  
razu”13. 

——————— 
12 Można w niej dostrzec pewną zbieżność z myślą K. Rahnera, według którego antropologia 

(chrześcijańska) jest „niepełną chrystologią”, gdyż człowiek winien osiągnąć swój szczyt rozwoju 
w Chrystusie, a chrystologia jest „nadmiarem antropologii”, czyli antropologią „przekroczoną ze 
względu na samooddanie się Boskiej Osoby Syna człowiekowi, a nie tylko Jego łaski”. — Cyt. za: 
A. Espezel, Tajemnica paschalna w samym sercu pośrednictwa Chrystusa, „Communio” 17(1997), 
nr 2, s. 94. 

13 Duchowość według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji (Biblioteka 
Teologii Duchowości, 3), Lublin 2013, s. 138. 
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LA VITA SPIRITUALE CRISTIANA  
COME DIVENTARE PIÙ UOMO IN CRISTO 

 
Prendendo come base l’insegnamento di Giovanni Paolo II, e sopratutto la 

sua prima enciclica Redemptor hominis, l’autore descrive la chiamata dell’uomo 
alla vita divina in Cristo e ad una rinnovata umanità. Il pensiero del papa si appo-
ggia sull’aserzione Conciliare che „con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito 
in certo modo ad ogni uomo […] e che in quel mistero trova vera luce il mistero 
dell’uomo” (GS 22). La piena verità sull’uomo e sul suo destino non deve du-
nque essere ridotta alla realtà immanentne, temporalne. Seguendo il pensiero del 
Papa l’autore indica la via della realizazzione dell’uomo tramite il suo unirsi con 
Cristo Redentore e nel trascendersi verso gli altri per poter servirli. La piena 
umanità esige da ogni uomo di essere radicato nella profondità del mistero della 
redenzione di Cristo e sulll’esempio di Lui fare della sua vita il dono per gli altri. 
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PRZYMIOT BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  
JAKO PODSTAWA DUCHOWOŚCI MIŁOSIERDZIA  

WEDŁUG BŁ. JANA PAWŁA II 
 
 
Bł. Jan Paweł II, zgodnie z tym, czego sam nauczał, Miłosierdzie Boże wy-

znawał, głosił oraz miłosierdzie czynił (por. DiM 12-14). Wielokrotnie w swoich 
najważniejszych dokumentach zgłębiał i bardzo precyzyjnie definiował prawdę 
o Bożym Miłosierdziu, nauczając, że Miłosierdzie to przymiot absolutny, który 
oznacza samego Boga, gdyż „Bóg objawia się przede wszystkim jako Miłosier-
dzie”1. Prawda o Bogu, który jest Miłosierdziem stanowiła podstawę duchowości 
miłosierdzia papieża, który chciał tę duchowość rozszerzyć na cały świat. Pod-
czas ostatniej pielgrzymki do Polski w homilii na krakow-
skich Błoniach Jan Paweł II powiedział: „[…] przez świa-
dectwo skromnej zakonnicy, Chrystus niejako wchodzi 
w nasze czasy, aby wyraźnie wskazać na to źródło ukojenia 
i nadziei, jakie jest w odwiecznym miłosierdziu Boga. Trze-
ba, aby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z no-
wą mocą. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby 
Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do 
tych, których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać 
w mysterium iniquitatis. Nadszedł czas, aby orędzie o Bo-
żym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej  
cywilizacji — cywilizacji miłości”2.  

Duchowość miłosierdzia Jana Pawła II dostrzegało wiele osób, w tym także 
ci, którzy nazwali go Wielkim Papieżem Miłosierdzia3. Tematowi Bożego Miło-

——————— 
 Dr hab. Elżbieta MATULEWICZ — w latach 2009-2013 profesor nadzwyczajny na Wydziale 

Teologicznym UKSW w Warszawie. Od 2004 r. prowadzi wykłady i seminarium z teologii ducho-
wości na studiach doktoranckich UKSW w Centrum Badawczo-Naukowym w Łodzi. 

1 Jan Paweł II, V. Messori, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 40.  
2 Jan Paweł II, Homilia na krakowskich Błoniach, 18 VIII 2002. 
3 G. W. Kosicki, John Paul II: the Great Mercy Pope, Stockbridge, Massachusetts 2001. 
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sierdzia poświęcił on nie tylko w encyklikę Dives in misericordia (30 XI 1980), 
ale rozważał już wcześniej tajemnicę Boga miłosiernego w swojej pierwszej en-
cyklice Redemptor hominis (4 III 1979), a także w późniejszych: Dominum 
et Vivificantem (18 V 1986) i Veritatis splendor (6 VIII 1993), w książce Prze-
kroczyć próg nadziei oraz w wielu homiliach i przemówieniach. Wydaje się  
zatem celowym zebranie, uporządkowanie na zasadzie ideowego pokrewieństwa 
i przedstawienie w sposób zwięzły wniosków z analizy tych definicji, które skła-
dają się na pojęcie Bożego Miłosierdzia w rozumieniu bł. Jana Pawła II.  

1. Miłosierdzie Boże to Miłość Boża  
wychodząca naprzeciw złu i ludzkiemu cierpieniu 

Przyczyną formalną miłosierdzia Boga wobec ludzi jest według nauczania 
św. Tomasza z Akwinu Boża miłość4. Doktor Anielski twierdził, że pomiędzy 
osobą świadczącą miłosierdzie a człowiekiem przyjmującym dar miłosierdzia 
musi istnieć zjednoczenie miłości. Tego rodzaju wczucie się w trudną sytuację 
drugiej osoby polega na tym, że osoba udzielająca miłosierdzia traktuje nędzę 
swego bliźniego tak, jakby to była jego własna nędza i boleść. Według św. Toma-
sza, taką wspólnotę uczuć sprawia miłość. Miłujący uważa przyjaciela jakby za 
samego siebie (tamquam seipsum), a jego zło — za swoje własne zło. Współbo-
leć z przyjacielem (condolere amico) należy zaś do przejawów miłości5. Nie ma 
zatem miłosierdzia bez miłości. W odniesieniu do miłosierdzia Boga możemy 
uznać, że jest ono doskonałe, gdyż Bóg miłuje człowieka jako kogoś swojego 
i bliskiego, znając dobrze jego cierpienia6, dlatego słuszne jest twierdzenie, że 
miłosierdzie Boże „nie jest niczym innym jak tylko miłością Bożą podnoszącą 
z nędzy stworzenia przez Niego umiłowane”7.  

Spojrzenie na miłosierdzie udzielane przez Boga człowiekowi jako na pe-
wien szczególny rodzaj miłości Bożej, która daje znać o sobie w zetknięciu ze 
złem i ludzką słabością, stanowi dominującą perspektywę definiowania tego 
przymiotu Bożego przez bł. Jana Pawła II. W książce Przekroczyć próg nadziei 
papież stwierdza, że „Bóg objawia się przede wszystkim jako Miłosierdzie, to 
znaczy jako Miłość, która wychodzi na spotkanie człowieka cierpiącego; jako 
Miłość, która dźwiga, podnosi z upadku, zaprasza do ufności”8. Miłosierdzie  

——————— 
4 Por. J. Frankowski, De misericordia divina eiusque excellentia secundum S. Thomam,  

Romae 1962, s. 96-98. 
5 „Miłosierdzie jest współczuciem (litością) nad nieszczęściem drugiego. Znaczy to, że nędza 

drugiego boli, a zatem ktoś smuci się z powodu zła drugiej osoby tak, jakby cudzą nędzę uważał za 
swoją. […] dzięki wspólnocie uczuć, a tę sprawia miłość”. — STh II-II, q. 30, a. 2.  

6 Por. „Bóg jest miłosierny, bo miłuje nas jako coś swojego”. — Tamże, ad 1. 
7 J. Frankowski, De misericordia divina eiusque excellentia secundum S. Thomam, s. 97. 
8 Jan Paweł II, V. Messori, Przekroczyć próg nadziei, s. 40. 
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Boże to sam Bóg, który jest Miłością. Jest On taką Miłością, która przychodzi na 
ratunek człowiekowi cierpiącemu, aby go podnieść z nędzy i wzbudzić w nim 
ufność do Boga-Miłosierdzia. Już w swojej pierwszej encyklice Redemptor ho-
minis bł. Jan Paweł II nauczał, że Miłosierdzie Boże to „miłość, która zawsze jest 
większa od całego stworzenia, która jest Nim Samym, gdyż «Bóg jest miłością» 
(1 J 4, 8. 16). A nade wszystko jest Ona większa od grzechu, od słabości, od 
«marności stworzenia» (Rz 8, 20), potężniejsza od śmierci — stale gotowa dźwi-
gać, przebaczać, stale gotowa wychodzić na spotkanie marnotrawnego dziecka 
(por. Łk 15, 11-32, stale szukająca «objawienia się synów Bożych» (Rz 8, 19), 
którzy są wezwani do chwały (Rz 8, 18). To objawienie miłości nazywa się rów-
nież miłosierdziem” (RH 9). Miłość Boża podnosząca człowieka z nędzy jest 
nieskończenie większa od samego człowieka i od tego, co go trapi. Ta Miłość jest 
Bogiem żywym. Jest właśnie Bożym Miłosierdziem.  

W powyższej definicji bł. Jan Paweł II ukazuje najważniejsze cechy tej 
szczególnej Miłości, która jest Bożym Miłosierdziem. Jest to zatem Miłość 
dźwigająca, przebaczająca, wychodząca na spotkanie marnotrawnego dziecka, 
szukająca człowieka, aby go zaprowadzić do chwały. Bóg jest bardzo aktywny 
i niestrudzony w ratowaniu człowieka, w wydobywaniu go ze zła, w które on  
popada. To On podejmuje inicjatywę ratowania człowieka i jako pierwszy  
wychodzi na spotkanie biedaka, któremu zagroziła jakaś postać zła. Bóg czyni 
tak, ponieważ jest wierny swojemu przymierzu miłości z człowiekiem. Taka jest 
właśnie według bł. Jana Pawła II treść wyrażenia hesed, używanego w Starym 
Testamencie na określenie miłosierdzia Boga wobec Izraela9. Bóg Miłosierdzia 
wierny swojej miłości jest Bogiem, który „wiary dochowuje, bo nie może się  
zaprzeć samego siebie” (2 Tm 2, 13). Ten aspekt miłosierdzia Bożego polegający 
na wierności Boga samemu sobie w przymierzu miłości z człowiekiem bł. Jan 
Paweł II podkreśla w encyklice Dives in misericordia: „Jeśli hesed oznacza także 
«łaskę» czy «miłość», to właśnie w oparciu o taką wierność” (DiM 4). Papież 
naucza, że „w miłosierdziu Boga dla Jego ludu ujawniają się wszystkie odcienie 
miłości: On jest jego Ojcem (por. Iz 63, 16), ponieważ Izrael jest Jego pierwo-
rodnym synem (por. Wj 4, 22), jest także oblubieńcem tej, której Prorok oznaj-
mia nowe imię: ruhama, «umiłowana», ponieważ jej będzie okazane miłosierdzie 
(por. Oz 2, 3)” (DiM 4). Drugim wyrażeniem określającym miłosierdzie jest ra-
hamim. „Posiada ono inne niż hesed zabarwienie. O ile bowiem to poprzednie 
——————— 

9 „Na określenie miłosierdzia teksty ksiąg Starego Testamentu używają nade wszystko dwóch 
wyrażeń, z których każde posiada nieco inne zabarwienie treściowe. Wyraz hesed wskazuje na 
swoistą postawę «dobroci». Jeśli taka postawa cechuje dwie osoby, wówczas one nie tylko obda-
rzają się życzliwością, ale są sobie wierne na zasadzie wewnętrznego zobowiązania, a więc także 
— każda z nich — na zasadzie wierności sobie samej. Jeśli hesed oznacza także «łaskę» czy  
«miłość», to właśnie w oparciu o taką wierność. Nie zmienia tego okoliczność, iż samo zobowiąza-
nie, o jakie chodzi, miewa charakter nie tylko moralny, ale i prawny. Kiedy wyrażenie hesed Stary 
Testament odnosi do Boga, bierze zawsze pod uwagę Przymierze, które On zawarł z Izraelem”. — 
DiM 4, przypis 4. 
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uwydatnia cechy wierności samemu sobie i «odpowiedzialności za własną mi-
łość» (a więc cechy jak gdyby męskie), o tyle rahamim już w swym źródłosłowie 
wskazuje na miłość matczyną (rehem = łono matczyne). Z tej najgłębszej, pier-
wotnej bliskości, łączności i więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, wynika szcze-
gólny do tegoż dziecka stosunek, szczególna miłość. Można o niej powiedzieć, 
że jest całkowicie darmo dana, nie zasłużona, że w tej postaci stanowi ona jakąś 
wewnętrzną konieczność: przymus serca. Jest to jakby «kobieca» odmiana owej 
męskiej wierności sobie samemu, o jakiej mówi hesed” (DiM 4, przyp. 4). Mi-
łość matczyna Boga (rahamim) charakteryzuje się według błogosławionego pa-
pieża dobrocią, tkliwością, cierpliwością, wyrozumiałością, gotowością przeba-
czania (por. DiM 4).  

Głównym założeniem, jakie czyni bł. Jan Paweł II w encyklice Dives in  
misericordia jest to, że skoro w świecie, który Bóg umiłował, istnieje grzech, to 
Bóg, który jest Miłością nie może objawiać się inaczej niż jako Miłosierdzie10. 
Na podstawie analizy wyrażeń używanych w księgach Starego Testamentu, 
a także w nawiązaniu do myśli zawartych w encyklice Redemptor hominis Pa-
pież formułuje w encyklice Dives in misericordia zwięzłą definicję Miłosierdzia 
Bożego, stwierdzając że jest to „przejmujący obraz Jego miłości, która w spotka-
niu ze złem, a w szczególności z grzechem człowieka i ludu, objawia się jako mi-
łosierdzie” (DiM 13)11. W innym miejscu rozwija tę myśl, pisząc, że miłosierdzie 
jest „nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zara-
zem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji wobec rzeczywistości 
zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się rów-
nież do jego serca i może go «zatracić w piekle» (Mt 10, 28)” (DiM 7).  

Inne definicje z tej encykliki podkreślają, że miłosierna miłość Boga ma ce-
chy matczyne — jest czuła, współczująca i przebaczająca. Błogosławiony papież 
definiuje miłosierdzie jako miłość, która daje znać o sobie w zetknięciu z cier-
pieniem, krzywdą, ubóstwem i wszelką słabością człowieka zarówno fizyczną 
jak i moralną12. Do tej samej grupy należy definicja, według której miłosierdzie 

——————— 
10 „Właśnie dlatego, że w świecie, który Bóg tak umiłował, «że Syna swego Jednorodzonego 

dał» (J 3, 16), istnieje grzech, Bóg, który «jest miłością» (1 J 4, 16), nie może objawiać się inaczej 
niż jako miłosierdzie. Miłosierdzie odpowiada nie tylko najgłębszej prawdzie owej miłości, jaką 
jest Bóg (i która jest Bogiem), ale także całej wewnętrznej prawdzie człowieka i świata, który jest 
jego doczesną ojczyzną”. — DiM 13.  

11 „Odkupienie świata — owa wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na nowo «po-
wtarza się» tajemnica stworzenia […] Bóg stworzenia objawia się jako Bóg odkupienia, jako Bóg, 
który jest wierny Sobie Samemu (por. 1 Tes 5, 24), wierny swej miłości do człowieka i do świata, 
wyrażonej w dniu stworzenia. […] To objawienie miłości nazywa się również miłosierdziem”. — 
RH 9. 

12 „Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, 
ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną «ludzką kondycją», która na różne, sposoby ujawnia 
ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie ten sposób i zakres 
przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym «miłosierdziem»”. — DM 3. 
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to miłość pochylająca się „nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą 
moralną, nad grzechem. Kiedy zaś to czyni, ów, który doznaje miłosierdzia nie 
czuje się poniżony, ale odnaleziony i «dowartościowany»” (DiM 6). W tej ostat-
niej definicji Papież podkreśla, że prawdziwe miłosierdzie nie jest jakąś tanią  
filantropią, która nic nie kosztuje bogatego dawcę lub też rzuconą niedbale jał-
mużną z tego, co nie nadaje się już do użycia przez dającego, a poniżającą biorcę 
tego wątpliwego daru. Uczynek wobec potrzebującego jest tylko wtedy miłosier-
dziem, kiedy wiąże się z poszanowaniem godności człowieka, kiedy dowarto-
ściowuje człowieka ubogiego. 

2. Miłosierdzie Boże to Miłość zwyciężająca  
wszelkie zło i podnosząca człowieka z upadku 

Jak naucza św. Tomasz z Akwinu, Wszechmoc Boża uwidacznia się najpeł-
niej w miłosierdziu Boga, pełniej niż w Jego sprawiedliwości13. Bóg podnosząc 
człowieka z jego nędzy, grzechu i słabości, wprowadza go do lepszego, godniej-
szego życia, a przez to rodzi w nim ufność w potęgę Boga i w zwycięstwo Jego 
miłosierdzia. W książce Przekroczyć próg nadziei papież stwierdza, że doświad-
czenie potęgi Boga podnoszącego człowieka z upadku pozwala mu uwierzyć 
w zwycięstwo dobra nad złem: „Bóg objawia się przede wszystkim jako Miło-
sierdzie, to znaczy jako Miłość, która wychodzi na spotkanie człowieka cierpią-
cego, jako Miłość, która dźwiga, podnosi z upadku, zaprasza do ufności. Zwycię-
stwo dobra w świecie jest organicznie związane z tą prawdą”14. 

W encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II wyraził przekonanie, że Miło-
sierdzie Boże to „miłość, która zawsze jest większa od całego stworzenia, która 
jest Nim Samym, gdyż «Bóg jest miłością» (1 J 4, 8. 16). A nade wszystko jest 
Ona większa od grzechu, od słabości, od «marności stworzenia» (Rz 8, 20),  
potężniejsza od śmierci” (RH 9). Podobnie w encyklice Dives in misericordia 
Papież podkreśla, że w świecie, w którym zło zewsząd atakuje człowieka, Bóg, 
który jest Miłosierdziem, objawia swą „szczególną potęgę miłości, która jest 
większa niż grzech” (DiM 4).  

Współczesny człowiek, zajęty sprawami tego świata, poddany wpływom 
różnych bezbożnych ideologii oraz naciskom fałszywych „potęg”, potrzebuje 
świadectwa o mocy Bożego Miłosierdzia, które zwycięża zło. Jan Paweł II  
zapewnia słowami i przykładem swego życia, że Boże Miłosierdzie to Miłość 
Boga, która jest o wiele potężniejsza „od zła, jakiegokolwiek, w które uwikłany 
jest człowiek, ludzkość, świat” (DiM 7), i która odważnie wychodzi na spotkanie 

——————— 
13 „Similiter etiam respectu consequentiae peccati seu respectu poenae eiusdem potentiae est 

iustitia et misericordia divina. Tamen in misericordia magis resplendet omnipotentia Dei, quam in 
iustitia divina”. — STh III, q. 43, a. 4, ad 2. 

14 Jan Paweł II, V. Messori, Przekroczyć próg nadziei, s. 40. 
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„tego, co stanowi korzeń zła w dziejach człowieka, na spotkanie grzechu i śmier-
ci” (DiM 8). Obrazem takiej zwycięskiej miłości, a zarazem szczytem objawienia 
Bożego miłosierdzia jest Krzyż Chrystusa (por. DiM 7). Jan Paweł II podkreśla, 
że „misterium paschalne stanowi szczytowy punkt objawienia i urzeczywistnie-
nia miłosierdzia, które zdolne jest usprawiedliwić człowieka, przywrócić spra-
wiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył 
w człowieku, a przez człowieka w świecie” (DiM 7).  

Jedno z najmocniejszych zdań na temat zwycięskiej mocy Bożego Miłosier-
dzia zawiera encyklika Veritatis splendor, w której Jan Paweł II zapewnia, że 
„żaden grzech człowieka nie może uchylić Bożego Miłosierdzia, nie może go 
powstrzymać przed ujawnieniem całej swej zwycięskiej mocy, jeśli tylko jej we-
zwiemy. Więcej, to grzech właśnie sprawia, że tym większym blaskiem jaśnieje 
miłość Ojca, który aby wykupić niewolnika, nie oszczędził Syna15. Jego miło-
sierdzie jest naszym odkupieniem” (VS 118). 

3. Miłosierdzie Boże to wyższa miara Bożej sprawiedliwości 

Podobnie jak św. Tomasz z Akwinu, również bł. Jan Paweł II badał relację 
miedzy dwoma przymiotami: miłosierdziem Boga a Jego sprawiedliwością. Akwi-
nata podkreślał motyw Bożej hojności i szczodrobliwości w dawaniu dobra czło-
wiekowi, twierdząc, że obdarowanie większe niż wynika to ze sprawiedliwości lub 
całkowite darowanie komuś winy nie jest działaniem wbrew sprawiedliwości, 
lecz jej wypełnieniem przez danie z siebie więcej, ponad zwykłą miarę sprawie-
dliwości. Dlatego św. Tomasz uznał, że miłosierdzie Boga jest pełnią Jego spra-
wiedliwości16. Na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym bł. Jan Paweł II 
naucza, że „miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć 
ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską” (DiM 5). Wyjaśnia, 
że miłosierdzie jest miłością, która przekracza tę zbyt niską miarę sprawiedliwości, 
wyznaczoną według zasady „oko za oko, ząb za ząb” (DiM 5). Aby okazać się 
miłosiernym należy przekroczyć próg tak wąsko pojętej sprawiedliwości.  

Słowa św. Jakuba Apostoła: „miłosierdzie odnosi triumf nad sądem” (Jk 
2, 13), wskazują na przewagę miłosierdzia Bożego nad Bożą sprawiedliwością, 

——————— 
15„O inaestimabilis dilectio caritatis: ut servum redimeres, Filium tradidisti”. — Missale  

Romanum, In Resurectione Domini, Praeconium paschale. 
16 „Bóg, okazując komuś miłosierdzie, nie działa wbrew, czyli z naruszeniem swojej sprawie-

dliwości, ale czyni coś ponad nią. Tak np. kto daje ze swojego dwieście denarów temu, komu jest 
winien sto, ten nie postępuje wbrew sprawiedliwości, ale miłosiernie i hojnie. Tak samo gdy ktoś 
przebacza krzywdę sobie wyrządzoną. Kto bowiem coś przebacza, poniekąd to daruje. Stąd też 
Apostoł «przebaczenie» zwie «darowaniem» i mówi donate — darujcie sobie nawzajem, jak i Chry-
stus donavit, tj. darował wam. Wynika z tego, że miłosierdzie nie burzy sprawiedliwości, ale jest 
jakąś jej pełnią. W myśl tego pisze Jakub: «Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem»”. — STh 
I, q. 21, a. 3, ad 2.  
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zaś początek tego zdania z Listu Jakuba świadczy o tym, że w ciągu życia czło-
wieka na ziemi miłosierdzie Boże wyprzedza Bożą sprawiedliwość, dając mu 
„czas miłosierdzia” na nawrócenie i pokutę. Po tym czasie „sąd będzie nieubła-
gany dla tych, co nie czynili miłosierdzia” (Jk 2, 13). Bł. Jan Paweł II zwraca 
uwagę, że wobec tych, którzy trwali w grzechu bez chęci nawrócenia, którzy nie 
okazywali miłosierdzia swoim bliźnim, którzy odrzucali dar zbawienia, Miło-
sierdzie Boże nie działa w sposób bezwarunkowy. W encyklice Dives in miseri-
cordia Papież przypomina, że warunkiem otrzymania przebaczenia jest żal, za-
dośćuczynienie i naprawienie krzywd: „W żadnym miejscu orędzia ewangelicz-
nego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłaż-
liwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzo-
nej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrów-
nanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia” 
(DiM 14). Zauważmy, że na tym właśnie polega wypełnienie się sprawiedliwości 
w Bożym miłosierdziu.  

4. Trynitarny aspekt przymiotu Bożego Miłosierdzia 

Ukazanie Bożego Miłosierdzia w Trójcy Świętej jest wybitną zasługą bł. Jana 
Pawła II. Przed nim jedynie św. Faustyna Kowalska i bł. Michał Sopoćko, roz-
ważali przymiot Bożego Miłosierdzia w aspekcie trynitarnym. Natomiast wszy-
scy ich poprzednicy — zarówno natchnieni autorzy biblijni, ojcowie Kościoła, 
święci Doktorzy Kościoła, jak i mistycy i mistyczki — pisali jedynie o miłosier-
dziu Boga jedynego, o miłosierdziu Ojca i Jezusa, nie uwzględniając miłosierdzia 
Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej. Można zatem uznać, że podobnie jak 
w poprzednich aspektach pojęcia Bożego Miłosierdzia bł. Jan Paweł II, formułu-
jąc swoje definicje, brał pod uwagę naukę św. Tomasza z Akwinu na ten temat, 
tak w trynitarnym ujęciu tego przymiotu inspiracją nie były już dla niego pisma 
Doktora Anielskiego, lecz doświadczenie mistyczne św. Faustyny Kowalskiej. 
W Dzienniczku polskiej mistyczki mamy bowiem po raz pierwszy do czynienia 
z wyznaniem wiary i uwielbieniem Miłosierdzia Trójcy Świętej. Aż w 23 miej-
scach Dzienniczka znajdujemy odniesienia do Trójcy Świętej — w wizjach inte-
lektualnych s. Faustyny, w jej poezji, modlitwach i litanii do Miłosierdzia Boże-
go17. Na podstawie dzieła św. Faustyny, także bł. Michał Sopoćko uznawał tryni-
tarne źródło łask Bożego miłosierdzia wobec człowieka18. Doktryna o Miłosier-
——————— 

17 Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 30, 160, 175, 283, 299, 355-356, 361, 439, 451, 
472, 486, 501, 525, 576, 911, 918, 1286, 1298, 1411, 1670, 1742; Litania do Miłosierdzia Bożego. 
— Tamże, nr 949. 

18 Zob. M. Sopoćko, Poznajmy Boga w Jego Miłosierdziu. Rozważania o Miłosierdziu Bożym 
na tle litanii, Poznań 1949, s. 55-56; por. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości 
chrześcijańskiej. Studium z teologii życia wewnętrznego, Szczecin 1997, s. 53-56; T. Szałkowska, 
Tajemnica Miłosierdzia. Stulecie urodzin św. Faustyny Kowalskiej, Warszawa 2005, s. 63; P. War-
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dziu Boga w Trójcy Świętej zawarta w pismach trojga Polaków: św. Faustyny, bł. 
Michała Sopoćki i bł. Jana Pawła II stanowi wybitny wkład do teologii i ducho-
wości Bożego Miłosierdzia w Kościele powszechnym.  

Oprócz doświadczenia mistycznego św. Faustyny istniało jednak jeszcze jed-
no ważne źródło inspiracji dla trynitarnej doktryny Bożego Miłosierdzia Jana 
Pawła II. Należy wziąć pod uwagę fakt, że publikacja Dzienniczka św. Faustyny 
(1980) oraz nauczanie Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu nastąpiły po Soborze 
Watykańskim II. Istnieje ścisły związek papieskiej nauki o Miłosierdziu Bożym 
w aspekcie trynitarnym z nauczaniem Soboru Watykańskiego II o Duchu Świę-
tym i z posoborową odnową Kościoła. W encyklice Dominum et Vivificantem bł. 
Jan Paweł II podkreśla rozwój swojej myśli teologicznej w aspekcie trynitarnym 
w encyklikach stanowiących swoistą trylogię: od Redemptor hominis, przez 
Dives in misericordia do Dominum et Vivificantem19. Papież przyznaje, że myśl 
zawarta w ostatniej z tych encyklik została „zaczerpnięta z głębi dziedzictwa  
soborowego. Sobór bowiem poprzez swoją naukę o Kościele — a zarazem o Ko-
ściele w świecie — wzywa nas do tego, abyśmy na nowo wnikali w trynitarną 
tajemnicę Boga samego, idąc szlakiem ewangelicznym, patrystycznym i litur-
gicznym: do Ojca — przez Chrystusa — w Duchu Świętym” (DeV 2).  

W pierwszej encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II ukazuje wydarzenie 
ofiary odkupieńczej Chrystusa jako dzieła miłosierdzia całej Trójcy Świętej, 
stwierdzając, że „Krzyż na Kalwarii, poprzez który Jezus Chrystus-Człowiek, 
Syn Maryi Dziewicy, przybrany Syn Józefa z Nazaretu — «odchodzi» z tego 
świata, jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga, który 
w Nim na nowo przybliża się do ludzkości, do każdego człowieka, obdarzając go 
tym trzykroć świętym «Duchem Prawdy» (J 16, 13). W tym objawieniu Ojca, 
w tym wylaniu Ducha Świętego, które wyciskają jakby niezniszczalną pieczęć na 
Tajemnicy Odkupienia, tłumaczy się sens krzyża i śmierci Chrystusa. Bóg stwo-
——————— 
choł, Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia w nauczaniu 
Jana Pawła II, Wrocław 2007, s. 57-94; E. Kruszewska, Miłosierdzie Boże w aspekcie trynitarnym 
jako podstawa duchowości chrześcijańskiej w pismach bł. Michała Sopoćki, Lublin 2010, s. 42 
(mps, Biblioteka KUL); K. Małysa, «Misericordias Domini in aeternum cantabo». Teologiczno-
muzyczna koncepcja utworów wokalno-instrumentalnych do tekstów św. Faustyny Kowalskiej,  
Radom 2012, s. 16-50 (mps, Biblioteka WSD w Radomiu). 

19 „«Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym 
niech będą z wami wszystkimi» (Mszał Rzymski; por. 2 Kor 13, 13). Z tego wezwania wzięły po-
niekąd swój początek i natchnienie poprzednie encykliki: Redemptor hominis oraz Dives in miseri-
cordia, które sławią wydarzenie naszego zbawienia, jakie dokonuje się w Synu posłanym na świat 
przez Ojca, «aby świat został przez Niego zbawiony» (J 3, 17) i «aby wszelki język wyznał, że  
Jezus Chrystus jest Panem — ku chwale Boga Ojca» (Flp 2, 11). Obecnie zaś rodzi się z tego we-
zwania niniejsza encyklika o Duchu Świętym, który od Ojca i Syna pochodzi; który z Ojcem i Sy-
nem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę: jest On Osobą Boską, która znajduje się w centrum 
wiary chrześcijańskiej i jest źródłem i mocą odnowy Kościoła”. — DeV 2; por. LG 4; Jan Paweł II, 
Przemówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Pneumatologicznego (26 III 1982), 
IGPII 5(1982), s. 1004; G. Kosicki, John Paul II: the Great Mercy Pope, s. 22.  
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rzenia objawia się jako Bóg odkupienia, jako Bóg, który jest wierny Sobie  
Samemu (por. 1 Tes 5, 24), wierny swej miłości do człowieka i do świata, wyra-
żonej w dniu stworzenia. A miłość Jego nie cofa się przed niczym, czego w Nim 
Samym domaga się sprawiedliwość. […] To objawienie miłości nazywa się rów-
nież miłosierdziem20. To objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach czło-
wieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się: Jezus Chrystus” (RH 9).  

W encyklice Dives in misericordia Papież ukazuje najpierw miłosierdzie  
Boga jedynego, który jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4). Zwraca jednak 
uwagę, że miłosierdzie Boże staje się udziałem człowieka i całej ludzkości „we-
dle odwiecznego zamierzenia Przenajświętszej Trójcy” (DiM 9). Jezus objawia 
Boga jako „Ojca miłosierdzia” (DiM 2). Daje też świadectwo o Miłosierdziu  
Ojca polecając ludziom pełnienie uczynków miłosierdzia: „Bądźcie miłosierni, 
jak Ojciec wasz w niebie jest miłosierny” (Łk 6, 36). Jezus Chrystus to Miłosier-
dzie Wcielone. Autorką tego twierdzenia jest św. Faustyna Kowalska, która 
w dzień Bożego Narodzenia napisała: „Słowo staje się Ciałem — Bóg zamiesz-
kał z nami, Słowo Boże — Miłosierdzie Wcielone”21. Jan Paweł II potwierdza 
prawdę zawartą w tytule „Miłosierdzie Wcielone”, stwierdzając że „Jezus miło-
sierdzie wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miłosierdziem” (DiM 2), a Chry-
stus Paschalny jest „definitywnym wcieleniem miłosierdzia” (DiM 8). Oznacza 
to, że Jezus Chrystus jest uosobieniem Bożego Miłosierdzia oraz to, że Miłosier-
dzie Boże uosabia się w każdej z Osób Trójcy Świętej: Ojcu Synu i Duchu Świę-
tym.  

Pierwszą encykliką, w której Jan Paweł II ukazuje Ducha Świętego jako 
uosobione Miłosierdzie Boże jest Dominum et Vivificantem. Papież stwierdza, że 
Miłosierdzie Boże w Duchu Świętym oznacza „uosobioną i zrealizowaną w spo-
sób transcendentny ową cnotę miłosierdzia, którą tradycja patrystyczna i teolo-
giczna, idąc śladami Starego i Nowego Przymierza, przypisuje Bogu. W czło-
wieku miłosierdzie wyraża ból i współczucie wobec nędzy bliźniego. W Bogu 
Duch-Miłość przetwarza sprawę grzechu ludzkiego w nowe obdarowanie zbaw-
czą miłością” (DeV 39). Duch Święty „jest Miłością Ojca i Syna, a jako Miłość 
jest Darem trynitarnym i równocześnie odwiecznym źródłem wszelkiego obda-
rowania stworzenia przez Boga” (DeV 39). Papież naucza dalej, że Miłosierdzie 
Boże polega na obdarowywaniu człowieka Miłością Trójcy Świętej i na przeko-
nywaniu ludzi, że grzech został przezwyciężony odkupieniem dokonanym przez 
ofiarę Chrystusa na Krzyżu22.  

——————— 
20 Por. STh III, q. 46, a. 1, ad. 3. 
21 Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek, nr 1745. 
22 „Duch Święty wejdzie w cierpienie ludzkie i kosmiczne z nowym obdarowaniem Miłości, 

która odkupi świat. Na ustach Chrystusa Odkupiciela, w którego człowieczeństwie dokonuje się 
«cierpienie» Boga, pojawi się słowo wyrażające odwieczną Miłość pełną miłosierdzia: «Żal Mi» 
(por. Mt 15, 32; Mk 8, 2). Tak więc ze strony Ducha Świętego «przekonywać o grzechu» — to zna-
czy zarazem objawiać wobec stworzeń «poddanych zepsuciu», a nade wszystko w głębi ludzkich 
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Kontynuację ujęcia Bożego Miłosierdzia w perspektywie trynitarnej stanowi 
encyklika Veritatis splendor. Bł. Jan Paweł II ukazuje tu Miłosierdzie Boże jako 
działanie każdej z Osób Boskich. Miłosierdzie Ojca przejawia się w posłaniu Sy-
na na ziemię: „To grzech właśnie sprawia, że tym większym blaskiem jaśnieje 
miłość Ojca, który, aby wykupić niewolnika, nie oszczędził Syna”23. Miłosierdzie 
Syna polega na tym, że Jezus Chrystus jest wśród nas. Nie przyszedł, aby potę-
pić, ale by przebaczyć i okazać miłosierdzie. On wzywa, abyśmy Go spotkali 
i wyznawali jako Syna Boga żywego, bo Jezus jest objawieniem Bożego Miło-
sierdzia. Największym dziełem miłosierdzia Jezusa jest nasze odkupienie (por. 
VS 118). Miłosierdzie Boże osiąga pełnię w darze Ducha Świętego. Duch Święty 
Stworzyciel „rodzi nowe życie i domaga się go”, odnawia oblicze ziemi (por. Ps 
104, 30) i odnawia człowieka. Duch Święty sprawia „cud doskonałego spełnienia 
dobra”, dając człowiekowi zdolność „czynienia tego, co dobre, szlachetne i pięk-
ne, co podoba się Bogu i zgodne jest z Jego wolą” (VS 118). Miłosierdzie Ducha 
Świętego wyzwala człowieka z niewoli grzechu i daje mu moc, by już więcej nie 
grzeszył. Miłosierdzie Trójcy Świętej polega na tym, że poprzez dar nowego  
życia Jezus czyni nas uczestnikami swojej miłości i prowadzi nas w Duchu ku 
Ojcu. Człowiek powinien pozwolić, aby „łaska Chrystusa nas przekształcała, by 
odnowiło nas Jego Miłosierdzie udzielane nam w komunii życia Jego Kościoła” 
(VS 119).  

Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku Jan Paweł II także gło-
sił Miłosierdzie Boże w wymiarze trynitarnym. W homilii wygłoszonej podczas 
Mszy świętej z okazji konsekracji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakow-
skich Łagiewnikach przypomniał prawdę o miłosierdziu Ducha Świętego: „To 
Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy wprowadza nas na drogi miłosierdzia. 
Przekonując świat «o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie» (J 16, 8), równocze-
śnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie. […] Duch Święty pozwala nam  
——————— 
sumień, jak ten właśnie grzech zostaje przezwyciężony w ofierze Baranka Bożego, który stał się 
«aż do śmierci» posłusznym Sługą, który naprawiając nieposłuszeństwo człowieka, dokonuje  
odkupienia świata. W ten sposób Duch Prawdy, Pocieszyciel, «przekonywa o grzechu». — DeV 39. 

23 Cytowane przez bł. Jana Pawła II słowa pochodzą z Orędzia Wielkanocnego, śpiewanego 
przez kapłana podczas liturgii Wigilii Paschalnej. — VS 118. Papież wyjaśnia dalej, że Jezus Chry-
stus „został posłany przez Ojca jako objawienie Bożego Miłosierdzia (por. J 3, 16-18). Nie przy-
szedł, aby potępić, ale by przebaczyć, by okazać miłosierdzie (por. Mt 9, 13). Największe miłosier-
dzie polega zaś na tym, że On jest wśród nas i że nas wzywa, byśmy Go spotykali i wraz z Piotrem 
wyznawali jako «Syna Boga żywego» (por. Mt 16, 16). […] Jego miłosierdzie jest naszym odku-
pieniem. Miłosierdzie to osiąga pełnię w darze Ducha Świętego, który rodzi nowe życie i domaga 
się go. Jakkolwiek liczne i wielkie mogą być przeszkody wzniesione przez ludzką ułomność 
i grzech, możliwy jest — dzięki Duchowi, który odnawia oblicze ziemi (por. Ps 104, 30) — cud 
doskonałego spełnienia dobra. Ta odnowa, dająca człowiekowi zdolność czynienia tego co dobre, 
szlachetne i piękne, co podoba się Bogu i zgodne jest z Jego wolą, stanowi w pewnym sensie owoc 
daru Miłosierdzia, które wyzwala z niewoli grzechu i daje moc, by już więcej nie grzeszyć. Poprzez 
dar nowego życia Jezus czyni nas uczestnikami swojej miłości i prowadzi nas w Duchu ku Ojcu”. 
— VS 118. 
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zobaczyć grzech w świetle mysterium pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej 
miłości Boga” (por. DV 32)”24.  

Trynitarny obraz Bożego Miłosierdzia ukazał także Jan Paweł II w dokona-
nym wtedy w łagiewnickim sanktuarium wielkim akcie zawierzenia świata 
i ludzkości Bożemu Miłosierdziu. Zwrócił się do Boga Ojca miłosiernego, który 
objawił swą miłość w Jezusie Chrystusie i wylał ją na nas w Duchu Świętym, 
zawierzając Mu losy świata i każdego człowieka. Prosił też Trójjedynego Boga, 
aby pochylił się nad nami grzesznymi, uleczył naszą słabość, przezwyciężył zło 
i pozwolił wszystkim doświadczyć Jego miłosierdzia, abyśmy w Nim mogli  
odnajdywać zawsze źródło nadziei25. 

 
Zaprezentowane tu cztery kierunki myśli teologicznej bł. Jana Pawła II uka-

zują wielkie znaczenie przymiotu Bożego Miłosierdzia dla duchowości chrześci-
jańskiej. Z papieskiego nauczania o Bożym Miłosierdziu płynie dla nas wniosek, 
że najważniejsze jest, aby w obliczu gromadzącego się wokół nas zła nigdy nie 
zwątpić w moc Bożego Miłosierdzia; aby nie zwątpić w to, że Miłosierdzie Boże 
zwycięża wszelkie zło i jest dla człowieka wierzącego najpotężniejszym źródłem 
nadziei.  

 
 
 

THE ATTRIBUTE OF THE DIVINE MERCY AS A BASIS OF MERCY 
SPIRITUALITY ACCORDING TO BL. JOHN PAUL II 

 
Writings of Blessed John Paul II and his public statements, from the earliest 

until the last, contain many definitions of the attribute of the Divine Mercy. In 
this article they was analyzed and grouped according to their content of substan-
ce. Blessed Pope developed his theological thought about the Divine Mercy in 
four directions. He taught that Divine Mercy is: 1) God’s Love coming out 
in front of evil and human suffering; 2) God’s Love conquering all evil and  
lifting the man of the fall; 3) a higher measure of Divine justice; 4) the mercy of 
the Father, the Son and the Holy Spirit with specific activity of each of the Divi-
——————— 

24 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, 
Kraków-Łagiewniki, 17 VIII 2002, OR 23(2002), nr 9, s. 17. 

25 „Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, 
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego 
człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól 
wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, 
zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania 
Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen. — Jan Paweł II, Akt zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu. Homilia podczas Mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach, 17 VIII 2002, 
w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek — Europa, część 1: 
Polska, Kraków 2008, s. 903. 
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ne Persons in the unity of the Holy Trinity. The Pope entrusted the Triune God, 
the world and every human being. He asked the Triune God that He stooped 
down to us sinners, heal our weakness, overcome evil and let everyone experien-
ce His mercy, so that in Him they could always find a source of hope. The most 
valuable in the spirituality of mercy of John Paul II is to provide consolation to 
people by showing them an unfailing hope in the Divine Mercy. 

 
 
Keywords: Divine Mercy, Jonh Paul II, spirituality of mercy 
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DUCHOWOŚĆ MIŁOSIERDZIA  
W NAUCZANIU BŁ. JANA PAWŁA II 

 
 
Tematyka miłosierdzia, jako przymiotu Boga oraz istotnego elementu  

duchowości człowieka, wpisuje się w nauczanie Jana Pawła II już od pierwszej 
encykliki Redemptor hominis i jest obecna w całej jego myśli teologicznej, sta-
nowiąc jej istotną cechę. Papież nigdzie nie pisał o duchowości miłosierdzia jako 
takiej, ale z całości jego nauczania na temat miłosierdzia można odczytać rysy 
duchowości, która opiera się na wierze w Boga miłosiernego i uznaje miłosier-
dzie świadczone ludziom za jedną z podstawowych cech duchowości chrześci-
jańskiej. 

Ojciec Święty zazwyczaj pisał w swoich dokumentach o miłości Boga. Okre-
ślenie „miłosierdzie Boże” w porównaniu z określeniem „miłość Boża” występu-
je w jego nauczaniu raczej rzadko. Analizując jednak treść tego nauczania łatwo 
stwierdzić, że miłość Boża w relacji do człowieka i świata, według Papieża, ma 
charakter miłosierdzia. 

Najważniejszym dokumentem zajmującym się wprost zagadnieniem miło-
sierdzia Bożego jest podpisana 30 XI 1980 roku encyklika Dives in misericordia. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w książce Pamięć i tożsamość, Jan Paweł II  
napisał, że powyższa encyklika powstała na bazie doświadczenia polskiego oraz 
ma związek z osobą i posłannictwem św. Faustyny Kowalskiej1. 

——————— 
 Dr Elżbieta Marietta KRUSZEWSKA profeska wieczysta (od 2011 r.) Zgromadzenia Sióstr  

Jezusa Miłosiernego; katechetka w Tarnowie. W 2010 r. uzyskała doktorat w Instytucie Teologii  
Duchowości KUL na podstawie rozprawy pt. Miłosierdzie Boże w aspekcie trynitarnym jako pod-
stawa duchowości chrześcijańskiej w pismach bł. Michała Sopoćki. 

1 „[…] refleksje zawarte w Dives in misericordia były owocem moich doświadczeń duszpa-
sterskich zdobytych w Polsce, a w sposób szczególny w Krakowie. Przecież tam znajduje się grób 
siostry Faustyny Kowalskiej, której Chrystus pozwolił być szczególnie natchnioną wyrazicielką 
prawdy o Bożym miłosierdziu. […] Powołany na Stolicę Piotrową, czułem szczególną potrzebę 
przekazania tych rodzimych doświadczeń, które z pewnością należą do skarbca Kościoła  
powszechnego. — Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 13-14.  
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Kreśląc obraz duchowości miłosierdzia w nauczaniu Ojca Świętego, należy 
przyjrzeć się, w jaki sposób ukazał on przymiot miłosierdzia w Trójjedynym Bo-
gu, miłosierne działanie Boga względem człowieka i świata oraz jak postrzegał 
odpowiedź człowieka na poznane i doświadczane miłosierdzie Boże. Pierwszy 
i drugi z wymienionych tematów jest obecny szczególnie w encyklikach Dives in 
misericordia, Redemptor hominis, Dominum et Vivificantem oraz w katechezach2. 

Analizując papieskie nauczanie można zauważyć w nim pewną charaktery-
styczną cechę. Papież pisał o przymiocie miłosierdzia u każdej z Osób Boskich, 
ukazując jego specyfikę, która wynika z faktu pewnej inności działania Osób Bo-
skich w relacji do człowieka. Tę odrębność Jan Paweł II przedstawiał w swoich 
pismach jako uzupełniającą się całość miłosiernego działania Trójjedynego Boga: 
miłosierdzie Ojca, objawia człowiekowi miłosierny Syn — Wcielone Słowo  
Ojca, a wszystko to w Duchu Świętym3.  

Drugim elementem nauczania Jana Pawła II jest ukazanie rzeczywistości mi-
łosierdzia wpisanej w misję Kościoła, a tym samym w powołanie każdego czło-
wieka. Ta postawa miłosierdzia jest odpowiedzią na miłość Boga i stanowi drugi 
aspekt duchowości miłosierdzia. Temat ten jest zdecydowanie rzadziej poruszany 
przez Papieża. Jest niejako rozproszony w całym jego nauczaniu, wyraźnie  
natomiast zaznacza się w encyklice Dives in misericordia. 

1. Miłosierdzie Trójjedynego Boga 

Analizując pisma Jana Pawła II, można zauważyć, że pisał on o łaskawej dla 
człowieka miłości Trzech Osób Boskich4. Chociaż nie rozważał miłosierdzia 
każdej z Osób Boskich w oderwaniu od pozostałych, to jednak akcentował 
w swoich encyklikach istotę i działanie każdej z Nich osobno. Nadto można do-
strzec rozróżnienie między istotą miłosierdzia w Osobach Boskich, a faktem ich 
miłosiernego działania względem człowieka i świata. Właściwe odczytanie i zro-
zumienie tej prawdy o miłosierdziu Boga jest bardzo istotne w duchowości miło-
sierdzia, stanowi ono bowiem źródło i podstawę do właściwego kształtowania 
miłosierdzia ludzkiego na wzór miłosierdzia Boskiego. 

——————— 
2 Szczególnie w znacznej części katechez dotyczących Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha 

Świętego. 
3 „Poprzez «pouczenie» Chrystusa poznajemy […] Boga w jego stosunku do człowieka, w je-

go miłości: «filantropia» (por. Tt 3, 4). I tu właśnie «niewidzialne Jego przymioty» stają się w spo-
sób szczególny «widzialne» nieporównanie bardziej niż przez wszystkie inne «Jego dzieła». Stają 
się widzialne w Chrystusie i przez Chrystusa, przez Jego słowa i czyny, w ostateczności przez Jego 
krzyżową śmierć i zmartwychwstanie”. — DiM 2; por. DiM 15. 

4 Wskazuje na to chociażby fakt trzech encyklik poświeconych każdej Osobie Boskiej oddziel-
nie: Redemptor hominis, Dives in misericordia, Dominum et Vivificantem. 
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a) Miłosierdzie Boga Ojca 

W nauczaniu o tajemnicy Boga jako Ojca miłosiernego w Dives in miseri-
cordia Jan Paweł II ukazał istotę miłosierdzia Boga. Papież odwołał się do staro-
testamentalnych pojęć określających, czym jest owo miłosierdzie w Bogu oraz 
przedstawił ten przymiot w kontekście działania Jahwe w historii zbawienia,  
poczynając od Starego Testamentu aż do objawienia dokonanego w Chrystusie. 

Najważniejszymi spośród przywołanych w Dives in misericordia terminów 
jest hesed i rahamim. Hesed oznacza łaskę i miłość, ale zawsze w kontekście 
wierności. Wyrażenie to, używane w Starym Testamencie w odniesieniu do Boga, 
ma związek z Przymierzem. Nabiera tym samym charakteru prawnego. Łamanie 
przymierza przez naród wybrany odsłania niejako głębsze znaczenie hesed, staje 
się ono wówczas „miłością potężniejszą niż zdrada i łaską mocniejszą niż 
grzech” (DiM 4). Rahamim ma natomiast zabarwienie bardziej uczuciowe i od-
nosi się do miłości matczynej, na co wskazuje jego źródłosłów rehem — łono 
matki. Jest to miłość niezasłużona. W pewnym sensie jest koniecznością, przy-
musem serca, miłością darmo daną, charakteryzującą się: troskliwością, cierpli-
wością i gotowością przebaczania. Pozostałe terminy, jakie Papież przedstawił, 
to: hanan — okazywanie łaski, życzliwe i wielkoduszne usposobienie; hamal — 
okazywanie litości, przebaczenie, darowanie win; hus — litość i współczucie 
o zabarwieniu przede wszystkim uczuciowym i emet — stałość, pewność i wier-
ność. Wszystkie te określenia wyrażają zatem miłosierdzie, podkreślając różne 
jego cechy (por. DiM 4).  

Terminologia biblijna, ukazana przez Jana Pawła II 
w Dives in misericordia, jest pierwszym stopniem objawie-
nia, czym jest przymiot miłosierdzia w Bogu. Dalszego  
odkrywania istoty tego Boskiego przymiotu Papież dokonu-
je, odwołując się do historii człowieka i świata.  

Akt stworzenia, początek Bożego działania w dziejach 
ludzkości, postrzega Ojciec Święty, jako dzieło Trzech 
Osób Boskich, mające swe źródło w Ich miłości i miłosier-
dziu5. Zawsze jednak, pisząc o akcie stworzenia, Jan Paweł 
II podkreślał pierwszeństwo działania Ojca. Świat jest 
„dziełem Ojca, przez Syna w Duchu Świętym”6.  

Warto też zwrócić uwagę na pewne stwierdzenie Papieża, które odnosi się 
zapewne do różnego rodzaju dysput teologicznych tamtego czasu. Pisząc miano-
wicie o przymiocie miłosierdzia w Bogu, Papież stwierdził, że Biblia, Tradycja 
i życie z wiary ludu Bożego, potwierdzają tezę teologów, głoszących, że miło-
sierdzie jest największym przymiotem Boga, spośród przymiotów odnoszących 
——————— 

5 Por. Stworzyciel: Bóg Trójjedyny, w: Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, 
Kraków-Ząbki 1999, s. 141; DeV 29. 

6 Stworzyciel: Bóg Trójjedyny, s. 140; por. DiM 4. 
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się do stworzenia (por. DiM 13)7. Oznacza to, że wszelka relacja między Bogiem 
a człowiekiem dzieje się w „otoczce” miłosierdzia. 

W myśli teologicznej Papieża zauważyć można także powtarzające się 
stwierdzenie, iż miłosierdzie jest zaprzeczeniem zła — zła grzechu i śmierci oraz 
zła obecnego w świecie8. Pisał, iż ze względu na obecność grzechu w świecie 
Bóg, który jest miłością, mógł objawić się tylko jako miłosierdzie (por. DiM 13). 

Miłosierdzie Boże ma również związek z przymiotem sprawiedliwości. Pa-
pież nauczał, iż miłość w Bogu jest większa od sprawiedliwości. Sprawiedliwość 
bowiem służy miłości, a miłość warunkuje sprawiedliwość. Ten prymat miłości 
nad sprawiedliwością jest miłosierdziem (por. DiM 4).  

Papież uczył też o miłosiernym działaniu Jahwe w historii Izraela. Cechą 
charakterystyczną tego działania jest przebaczenie. Izrael wielokrotnie odchodził 
od swego Boga i zawsze, gdy pokutował, spotykał się z miłością Jahwe, większą 
od swojej niewierności. To doświadczenie pozwalało ludowi Starego Testamentu 
odwoływać się do miłosierdzia Bożego, liczyć na nie w każdym nieszczęściu, za-
równo fizycznym jak i moralnym. Rodziła się zatem i utwierdzała w historii 
ludzkości ufność w Bożą dobroć (por. DiM 4; RMs 12). Tę miłość Boga do naro-
du wybranego Papież określił jako mającą charakter zarówno ojcowski, jak i ob-
lubieńczy (por. DiM 4). Nad tym miłosiernym ojcostwem Boga Papież pochylił 
się po raz drugi, analizując przypowieść o synu marnotrawnym. Pokazał wier-
ność Boga swojemu ojcostwu, skoncentrowaną na ocalałej godności grzesznego 
człowieka, który się nawraca. Miłosierdzie Boga tak przedstawione jest zatem 
miłością podnoszącą z grzechu, ale w taki sposób, że człowiek nie czuje się  
poniżony, lecz dowartościowany (por. DiM 6). 

Największym objawieniem miłosierdzia Ojca jest Jego Syn, którego posłał na 
świat. W swoim nauczaniu, szczególnie w Dives in misericordia, Jan Paweł II 
podkreślał objawienie miłosierdzia Ojca w Synu. Cała encyklika wydaje się mieć 
taki właśnie cel: „Bogaty w swoim miłosierdziu Bóg jest Tym, którego objawił 
nam Jezus Chrystus jako Ojca” (DiM 1) — tak brzmi pierwsze zdanie tego  
dokumentu. Rozwijając swoją myśl Papież pisał, iż Chrystus wciela i uosabia 
w swoich słowach i czynach, a przede wszystkim w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu, ten przymiot Boga, który Stary Testament nazywa miłosierdziem (por. 
DiM 2). On jest ostatecznym wypełnieniem tego miłosierdzia, a jednocześnie je-
go wzorem dla człowieka (por. DiM 3).  

——————— 
7 Jest to także zapewne odniesienie do osoby bł. Michała Sopoćki, który na podstawie orędzia 

objawionego przez Jezusa św. Faustynie Kowalskiej, starał się w swoich pismach udowodnić, że 
miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. 

8 „Uwierzyć w Syna Ukrzyżowanego, to znaczy «zobaczyć Ojca», to znaczy uwierzyć, że 
w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwi-
kłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosier-
dzie”. — DiM 7. 
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Prawdę o miłosierdziu Ojca objawia Chrystus w swoim nauczaniu. Charakte-
rystycznym jest fakt, iż nauczanie to kieruje przede wszystkim do ludzi cierpią-
cych: ubogich, chorych, niesprawiedliwie traktowanych, a także doświadczają-
cych zniewolenia przez zło i grzech. To właśnie dla nich Syn Boże staje się zna-
kiem miłości, która w zetknięciu z nędzą człowieka nabiera charakteru miłosier-
dzia (por. DiM 3).  

Szczytowym objawieniem miłosierdzia Bożego jest Misterium Paschalne. 
Męka i śmierć Syna odsłaniają głębię miłości Ojca, który własnego Syna uczynił 
ofiarą za grzechy ludzkości. Ten, wydawałoby się, nadmiar sprawiedliwości Ojca 
rodzi się jednak z miłości Ojca i Syna. Odkupienie bowiem przywraca w czło-
wieku miłość, dzięki której ma on możliwość uczestnictwa w życiu Boga (por. 
DiM 7; RH 9).  

Papież pisał w encyklice Dives in misericordia o problemach, z jakimi zmaga 
się człowiek obecnych czasów, o różnorodnym cierpieniu i zagrożeniu jego god-
ności. W kontekście tych zagrożeń, nauczając o miłosierdziu Ojca objawionym 
w Synu, stwierdził, że właśnie takiemu człowiekowi współczesnemu szczególnie 
bliski jest Bóg miłosierny (por. DiM 2). 

b) Miłosierdzie Syna Bożego 

Jan Paweł II w swoim nauczaniu poświęcił też wiele miejsca zagadnieniu  
miłosierdzia Syna Bożego. Pokazywał istotę miłosierdzia Jezusa, a także sposób, 
w jaki On objawiał je ludziom. Centrum tego papieskiego nauczania stanowi  
Misterium Paschalne — szczytowe objawienie miłości miłosiernej.  

Czym jest owo miłosierdzie w Chrystusie, dowiadujemy się z encykliki  
Redemptor hominis, w której Papież napisał, że miłość Boga jest większa niż 
grzech — przebaczająca, nieustannie gotowa na przyjęcie niewiernego człowie-
ka. Miłość ta zatem „nazywa się również miłosierdziem. To objawienie miłości 
i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną postać i jedno imię. Nazywa się: 
Jezus Chrystus” (RH 9). Szerzej to zagadnienie opisał Papież w encyklice Dives 
in misericordia. Naucza w niej, iż prawda o miłosierdziu Ojca została najpełniej 
uwidoczniona w Osobie, słowach i czynach Jezusa. Syn Boży nie tylko mówi 
o miłosierdziu Ojca, ale „sam je wciela i uosabia. Poniekąd On sam jest miło-
sierdziem” (DiM 2).  

Opisując słowa i czyny Jezusa, Jan Paweł II podkreśla, że wszystkie one, 
choć są autorstwa Syna Bożego i wyrażają Jego miłosierdzie, są jednocześnie 
zawsze objawieniem miłosierdzia Ojca. W swojej posłudze Jezus zwracał się 
szczególnie do cierpiących, doświadczających rozmaitych słabości, fizycznych 
lub moralnych. Interpretując przypowieść Jezusa o Synu marnotrawnym, Papież 
ukazał, jakie winny być relacje międzyludzkie w posłudze miłosierdzia. Łamał 
w tym miejscu wszelkie schematy myślowe, według których pomiędzy okazują-
cym miłosierdzie, a przyjmującym je istnieje nierówność; ten kto przyjmuje  
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miłosierdzie miałby doświadczać tym samym poniżenia. Tymczasem wydźwięk 
tej przypowieści ukazany w Dives in misericordia, jest zupełnie inny. „Relacja 
miłosierdzia opiera się [w tej przypowieści — przyp. E. K], na wspólnym prze-
żywaniu tego dobra, jakim jest człowiek, na wspólnym doświadczaniu tej godno-
ści, jaka jest mu właściwa” (DiM 6). Papież pisał, iż Syn Boży uczynił miłosier-
dzie jednym z głównych tematów swego nauczania (por. DiM 3), co podkreśla 
wagę tej rzeczywistości w życiu chrześcijańskim.  

Dopełnieniem miłosierdzia Jezusa, wyrażonego w słowach, są Jego czyny. 
Miłosierdzie Jezusa — w interpretacji Ojca Świętego — ma charakter czynny, 
ogarniający całego człowieka, ze wszystkimi wymiarami jego człowieczeństwa. 
Wyraża się szczególnym pochyleniem Syna Bożego nad tymi miejscami ludzkiej 
egzystencji, w których cierpienie, ubóstwo, słabość fizyczna i moralna szczegól-
nie dają o sobie znać (por. DiM 3; RMs 14).  

Słowa i czyny Jezusa, przez które objawia On zarówno miłosierdzie swoje 
jak i Ojca, są wezwaniem do czynnej miłości ze strony człowieka. „Wymaganie 
to — pisał Papież — stanowi sam rdzeń orędzia mesjańskiego, sam rdzeń etosu 
Ewangelii” (DiM 3). Szczególnym tego wyrazem są słowa, które padają z ust 
Mistrza w czasie kazania na górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni  
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).  

Misterium Paschalne, przez które Jezus najbardziej objawił miłosierdzie  
Ojca, jest jednocześnie największym objawieniem Jego miłosierdzia. Męka 
i śmierć odkrywają jakąś wyjątkową, absolutnie nieporównywalną cechę miło-
sierdzia Jezusa, który całym sobą objawił, czym jest miłosierdzie w Bogu, szcze-
gólnie wtedy gdy sam wydaje się potrzebować tego miłosierdzia i nie otrzymuje 
go (por. DiM 7-8; RMs 18). Wydarzenie Odkupienia w całej pełni ukazuje rze-
czywistość miłosierdzia Jezusa, pieczętując Jego słowa i czyny ofiarą życia. Mi-
łosierdzie to przezwycięża zło obecne w historii człowieka, czyli grzech i śmierć 
(por. DiM 8). Krzyż jest zatem wezwaniem, by człowiek powierzył siebie Bogu, 
a przez to stał się uczestnikiem Bożego życia (por. DiM 7-8) . 

Z nauczania, czynów i Misterium Paschalnego Chrystusa wynikają pewne 
wskazania, którymi powinien kierować się Kościół w swoim postępowaniu.  
Jezus jest wzorem miłosierdzia Kościoła. Misterium Paschalne, będące objawie-
niem miłości potężniejszej niż śmierć i grzech, jest źródłem przebaczenia i od-
puszczenia grzechów, które za pośrednictwem Kościoła stają się udziałem ludz-
kości (por. SD 14).  

Pisząc o miłosierdziu Jezusa w duchowości miłosierdzia ukazanej w naucza-
niu Jana Pawła II, koniecznym jest odwołanie się do roli Jego Matki w tejże  
duchowości. O Niej to Papież pisał w Dives in misericordia jako o Matce miło-
sierdzia. Jest Ona tą, która doznała najwięcej miłosierdzia od Boga, ale także  
zapłaciła największą cenę tego miłosierdzia stojąc pod krzyżem i mając swój  
wyjątkowy udział w Misterium Paschalnym. Maryja jest zatem powołana,  
by przybliżać ludzkości tę miłość, która objawia się w Osobie Jezusa Chrystusa. 
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W Niej, jako Matce Kościoła i przez Nią, miłosierdzie to jest ciągle obecne 
w Kościele (por. DiM 9). 

c) Miłosierdzie Ducha Świętego 

W encyklice Dives in misericordia, poświeconej w całości tajemnicy miło-
sierdzia Bożego, Jan Paweł II nie rozważał tematyki miłosierdzia Ducha Święte-
go. Natomiast w encyklice Dominum et Vivificantem, w której nauczał o Trzeciej 
Osoby Boskiej, poświęcił dużo miejsca zagadnieniu miłości Ducha Świętego. 
Przypatrując się treści tej encykliki można stwierdzić, że ta miłość Ducha Świę-
tego w Jego działaniu ma charakter miłosierdzia. 

Już w samych określeniach Trzeciej Osoby Boskiej, użytych przez Papieża 
w Dominum et Vivificantem: „Pocieszyciel”, „Orędownik” i „Rzecznik”, objawia 
się istota Jego natury (por. DeV 3). Jest nią miłość obdarowująca. Duch Święty 
w swojej istocie — pisał dalej Papież — jest osobową Miłością, Osobą-Miłością, 
Osobą-Darem. Charakterystyczna zatem cecha tej Miłości, jaką jest Duch Święty, 
i miłości, która jest Jego działaniem, to miłosierdzie. Papież pisał, że z Ducha 
Świętego, który jest współistotny w Bóstwie Ojcu i Synowi, „wypływa wszelkie 
obdarowanie względem stworzeń […]: obdarowanie istnieniem wszystkiego po-
przez akt stworzenia; obdarowanie człowieka łaską poprzez ekonomię zbawie-
nia” (DeV 10; por. DeV 50). O miłosiernej miłości w działaniu Ducha Świętego 
Jan Paweł II pisał, przedstawiając Go jako drugiego Pocieszyciela, to jest Tego, 
który przychodzi po Chrystusie „i za Jego sprawą, ażeby dzieło Dobrej Nowiny 
zbawienia kontynuować przez Kościół” (DeV 3). On, obecny w Kościele, poucza 
i pomaga we właściwym odczytaniu orędzia Chrystusa (por. DeV 4). Papież pod-
kreślał też miłosierną misję Ducha Świętego w Odkupieniu. Pisał, że odkupienie 
dokonane przez Chrystusa zostaje „w całej swojej zbawczej mocy przekazane 
Duchowi Świętemu” (DeV 11), w Nim bowiem, po „odejściu” Chrystusa doko-
nuje się zbawcze udzielenie się Boga (por. DeV 11). 

Pisząc o działaniu Trzeciej Osoby Boskiej w dziejach Kościoła, Jan Paweł II 
zwrócił uwagę na Jego obdarowującą miłość. Przejawia się ona między innymi 
w tym, że Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (por. 
J 16, 7), po to by kontynuować w nim Chrystusowe dzieła zbawcze (por. DeV 27). 
Nadto Duch Święty kształtuje ducha ludzkiego, umacniając go. W Nim, „który jest 
Darem przedwiecznym, Bóg Trójjedyny otwiera się dla człowieka, dla ducha 
ludzkiego” (DeV 58). Dzięki działaniu Ducha Świętego człowiek staje się miesz-
kaniem Trójjedynego Boga (por. DeV 58). On udziela człowiekowi za pośrednic-
twem Kościoła daru sakramentów (por. DeV 64) i modlitwy (por. DeV 65). 

Opisane tu pokrótce określenia i przykłady działania Ducha Świętego poka-
zują, że Papież postrzegał Osobę i nauczanie Trzeciej Osoby Boskiej jako dar  
miłosiernej miłości względem człowieka. 
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2. Miłosierdzie ludzkie 

Drugim elementem duchowości miłosierdzia, będącym odpowiedzią na po-
znane i doznane miłosierdzie Boże, jest życie Kościoła oraz poszczególnych jego 
członków, a także wspólnot eklezjalnych. Cały Kościół jest zobowiązany do na-
śladowania Chrystusa. On Sam — pisał Papież — przez swoje słowa i przykład 
stawiał ludziom wymaganie, by miłość i miłosierdzie było zasadą ich życia. Za-
równo w Dives in misericordia, jak i w innych dokumentach pisał o potrzebie 
czynnego miłosierdzia, które winno przybierać różne sposoby i formy. Najogól-
niejszy podział, jaki można zaobserwować, sprowadza się do trzech wymiarów: 
modlitwa, słowo i czyn. 

a) Miłosierdzie w życiu i działaniu Kościoła 

Pisząc o duchowości miłosierdzia „od strony człowieka”, Papież podkreślał 
rolę dobroczynnej miłości w działaniu całego Kościoła, a zatem wszystkich jego 
członków. Nauczał, iż posłannictwem Kościoła jest świadczenie prawdy o miło-
sierdziu Boga, przede wszystkim przez wyznawanie jej jako prawdy zbawczej, 
następnie wcielanie w życie, a także wzywanie miłosierdzia Boga, szczególnie 
w obliczu różnorakich zagrożeń moralnych i fizycznych (por. DiM 12).  

Modlitwę Kościoła Jan Paweł II nazywa wołaniem o miłosierdzie Boga 
w obliczu cierpienia i zła obecnego w życiu człowieka oraz świata. Wołanie to 
opiera się na miłosierdziu Boga, w które Kościół wierzy i głosi. Papież dostrzega 
wagę modlitwy o miłosierdzie, zwłaszcza w czasie, gdy zaciera się w świecie po-
trzeba i znaczenie miłosierdzia w relacjach międzyludzkich, a człowiek odchodzi 
od Boga i staje w obliczu wielu współczesnych zagrożeń (por. DiM 15). Podsta-
wą tej modlitwy jest — według Ojca Świętego — historia narodu wybranego 
oraz historia Kościoła. Bóg, wierny swojemu Ojcostwu, zawsze odpowiadał mi-
łością na wołanie i potrzeby człowieka. Cechy modlitwy o miłosierdzie, to — 
według Jana Pawła II — wiara, nadzieja i miłość, dane człowiekowi przez Chry-
stusa oraz ufność, na wzór Maryi (por. DiM 15; RH 20). Modlitwa o miłosierdzie 
należy w jakiś sposób do tożsamości Kościoła. 

Duchowość miłosierdzia Kościoła wiąże się także z wyznawaniem i głosze-
niem tego Boskiego przymiotu. Przejawia się to przede wszystkim w głoszeniu 
Słowa, szczególnie podczas liturgii, a także we wszelkim nauczaniu Kościoła, 
którego tematem jest miłość, dobroć i miłosierdzie Boga. Szczególnym miejscem 
głoszenia i wyznawania miłosierdzia jest Eucharystia i sakrament pokuty oraz 
pojednania. Kościół odwołuje się w nich do miłosierdzia Ojca, objawionego w 
męce śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Oba te sakramenty są wyrazem mi-
łości Boga większej niż grzech i śmierć — miłości gotowej do przebaczania 
i nieograniczonej w swoim przebaczaniu, a więc miłości miłosiernej (por. DiM 
13). Korzystanie z obydwu sakramentów jest wpisane zatem w duchowość miło-
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sierdzia. Podobnie nieodzownym elementem duchowości miłosierdzia, związa-
nym z sakramentem pokuty, jest potrzeba ciągłego nawracania się. Miłosierdzie 
Boże może bowiem ograniczyć sam człowiek przez brak pokuty i nawrócenia, 
o którym pisał Papież, że polega przede wszystkim na odkrywaniu miłosiernej 
miłości Boga. Kluczowe jest tutaj zatem poznanie prawdy o miłosiernym Bogu, 
by móc i chcieć się do niego zwracać (por. DiM 13).  

Trzecim elementem, wchodzącym w skład duchowości miłosierdzia, są kon-
kretne czyny poszczególnych ludzi i całych wspólnot, które mają na celu pomoc 
potrzebującym. Papież pisał o wielu płaszczyznach tego działania, a także o jego 
znaczeniu w misji Kościoła. W Dives in misericordia, Christifideles laici, Vita 
consecrata, Ecclesia in Europa i innych dokumentach, Ojciec Święty odwoływał 
się do konkretnych form tego działania, a także do poszczególnych ludzi, będą-
cych jego autorami.  

Z punktu widzenia duchowości miłosierdzia, ważnym stwierdzeniem Papieża 
jest to, że człowiek o tyle doświadcza miłosierdzia Bożego, o ile sam tym miło-
sierdziem obdarowuje innych ludzi. Nadto Ojciec Święty zauważył, że nie chodzi 
o jednorazowy akt miłosierdzia, ale o styl życia, który głęboko wpisuje się 
w chrześcijańskie powołanie. Wyraża się on w odkrywaniu i wprowadzaniu 
w życie miłości miłosiernej (por. DiM 14).  

Papież podkreślił w Dives in misericordia kilka istotnych cech miłosierdzia 
czynnego. Nie jest to akt jednostronny. Zarówno świadczący miłosierdzie, jak 
i otrzymujący je są obdarowani. Następuje tu wymiana darów. Jeśli w tej relacji 
brak dwustronności, to nie można mówić jeszcze o prawdziwym i pełnym miło-
sierdziu (por. DiM 14). Chrześcijańskie miłosierdzie, wyznawane w uczynkach, 
jest koncentracją na dobru człowieka i jego godności. Nigdy nie może być przy-
czyną poniżenia tego, który dar otrzymuje. Jan Paweł II wymienił w swojej  
encyklice cechy tego miłosierdzia. Ma ono być skoncentrowane na godności 
człowieka, pełne wzajemnego poszanowania, łaskawe, cierpliwe i serdeczne, 
a nawet pełne czułości i tkliwości (por. DiM 14). 

Pisał też o potrzebie miłości miłosiernej w rozmaitych relacjach międzyludz-
kich. Przede wszystkim jest ona potrzebna miedzy najbliższymi: małżonkami, 
rodzicami a dziećmi i przyjaciółmi (por. DiM 14). Druga płaszczyzna miłosier-
dzia jest znacznie szersza i dotyczy wszelkich relacji między poszczególnymi 
ludźmi oraz miedzy całymi społeczeństwami. Relacje te naznaczone są często 
krzywdą, cierpieniem, niesprawiedliwością i wszelkimi innymi problemami 
współczesnego świata. Miłosierdzie zatem wyrażać się będzie w wyczuleniu na 
potrzeby człowieka i zaradzaniu tym potrzebom. Relacje międzyludzkie winny 
zaś być budowane na przebaczeniu i pojednaniu, które nie sprzeciwia się spra-
wiedliwości. Nigdzie w Ewangelii — podkreślał Papież — miłosierdzie nie jest 
zgodą na zło czy krzywdę, a naprawienie wyrządzonej krzywdy jest warunkiem 
przebaczenia. Zawsze jednak trzeba pamiętać, że ten kto przebaczył i ten, które-
mu zostało przebaczane, spotykają się w jednym punkcie, a jest nim ocalona 
godność człowieka (por. DiM 14).  
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Jan Paweł II często zwracał uwagę na potrzebę opieki nad ubogimi, będącą 
wyrazem chrześcijańskiej miłości (por. EiE 86). Kościół podejmuje tę misję 
Chrystusa, który niósł Dobrą Nowinę ubogim. Są nimi nie tylko ci, którzy nie 
posiadają wystarczających środków materialnych do godnego życia, lecz wszyscy 
doświadczający cierpienia czy poniżenia, a więc starcy, dzieci, chorzy i opuszczeni 
(por. VC 82). W pracy na rzecz ubogich jest zatem potrzebne przede wszystkim 
podkreślanie godności człowieka i jego umiłowanie przez Boga (por. VC 86), 
a także konkretne formy opieki duszpasterskiej, będącej wyrazem miłości Boga 
i wsparcia w cierpieniu oraz solidarność z ubogimi (por. VC 88; ChL 53).  

b) Miłosierdzie poszczególnych wspólnot Kościoła 

Papież naucza też o miłosierdziu charakterystycznym dla poszczególnych 
osób i wspólnot Kościoła. Czynił to w różnych dokumentach, pisząc o posłudze 
i misji poszczególnych wspólnot, zgodne z ich powołaniem. Przede wszystkim 
chodzi tu o posługę duszpasterska, którą objęte są poszczególne grupy ludzi: 
dzieci, osoby starsze, chorzy, a także o posługę na misjach (por. EiE 88; ChL 54; 
RMs 67). 

Jan Paweł II zwracał się m.in. do osób konsekrowanych, ucząc o potrzebie 
posługi miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących, ubogich czy zepchnię-
tych na margines życia. Wymienił też jej rodzaje. Jest to modlitwa oraz opieka 
nad potrzebującymi, troska i współczucie wobec chorych, opuszczonych, umiera-
jących i dotkniętych wszelką niesprawiedliwością. Posługa to jest wpisana w natu-
rę życia konsekrowanego. Chociaż wszyscy wyznawcy Chrystusa są zobowiązani 
do czynnego miłosierdzia, to jednak, osoby powołane do szczególnego odzwier-
ciedlania w sobie życia Jezusa, mają tu szczególną swą misję (por. VC 82-83).  

W nauczaniu papieskim obecny jest także temat posługi miłosierdzia osób 
świeckich. Ojciec Święty wymieniał w swoich dokumentach takie formy, jak: 
głoszenie prawdy o Bogu życiem i słowem, uczynki miłosierdzia, a także wszel-
kiego rodzaju wolontariat (por. ChL 53; EiE 85). 

Również prace na misjach przedstawił Papież jako posługę wpisaną w du-
chowość miłosierdzia Kościoła. Zwrócił się do wszystkich członków i wspólnot 
kościelnych, by były otwarte na potrzeby misyjne (por. RMs 81).  

Podane tu przykłady miłosiernego działania poszczególnych wspólnot i grup 
społecznych oraz ich zadania, nie wyczerpują całego nauczania Jana Pawła II na 
ten temat. Stanowią one jedynie przykład i obrazują, w jaki sposób Papież po-
strzegał rzeczywistość miłosierdzia czynnego oraz jego potrzebę w życiu chrze-
ścijańskim.  

Szeroko pojęta posługa miłosierdzia jest zatem drugim niezbędnym elemen-
tem duchowości miłosierdzia, będącym odpowiedzią na miłosierdzie Boga i jed-
nocześnie stanowiącym nieodłączną część tej duchowości. 
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Duchowość miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II ma zatem dwa odcienie. 
Pierwszy, to miłosierdzie Trójjedynego Boga, objawione ludziom i dające się 
rozpoznać w działaniu Trzech Osób Boskich względem całego stworzenia. Drugi 
odcień stanowi miłosierdzie ludzkie, będące odpowiedzią na poznane i doznane 
miłosierdzie Boże oraz kształtowane na Jego obraz. 

 
 
 

THE SPIRITUALITY OF MERCY  
IN THE TEACHING OF BLESSED JOHN PAUL II 

 
John Paul II wrote about the spirituality of mercy in two aspects. The first is 

the essence of mercy in each of the Divine Persons, as well as a certain difference 
in action of the Father, Son and Holy Spirit towards the creation. The second  
aspect is mercy in the mission of the Church and its particular communities. 

The Pope regarded mercy as the biggest of God’s attributes among those 
which concern His the creation. Mercy is a negation of evil and sin present in the 
world. The Mercy of God the Father expresses itself mainly in the act of creation, 
the history of mankind featured in the Old and New Testament and — most of all 
— in the gift of His Son for the salvation of the world. The Son of God in him-
self reveals the mercy of the Father. Through his whole life, His teaching, salvific 
passion, death and resurrection, Jesus revealed and gave mercy. The mercy of the 
Holy Spirit appears in His endowing love for the created world. He, as a Person, 
is Love, is a Gift. 

The second aspect of the spirituality of mercy is human mercy, which is a re-
sponse to mercy acknowledged and experienced from God. It manifests itself in 
the life and activity of the Church in many different ways. The most general clas-
sification divides mercy into mercy shown in prayer, word and deed. John Paul II 
wrote about the mercy of particular communities in the Church considering their 
specific vocation and mission in the Church. He took special notice of the widely 
understood pastoral ministry, of the service of mercy through prayer and activity 
of consecrated people and of active mercy in the life of lay people. 

The spirituality of mercy concerns human life in its entity — how one perce-
ives the truth about God, how he experiences His presence, but also his answer of 
active love to the mercy of God that he acknowledges and receives.  
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JAN PAWEŁ II O KAPŁAŃSKIEJ DUCHOWOŚCI 
 
 
W teologii mówimy zarówno o jedności, jak i o wielości duchowości. Uzna-

jąc istnienie jednej, płynącej z Ewangelii duchowości chrześcijańskiej, możemy 
przyjąć istnienie specyficznej duchowości kapłańskiej, gdyż jedna duchowość 
może się realizować odmiennie, odpowiednio do różnych sytuacji, powołań 
i charyzmatów1. Potwierdził to Sobór Watykański II podkreślając własną, opartą 
na odpowiednim wypełnianiu obowiązków drogę do świętości prezbiterów (por. 
PO 13) i sugerując swoistą, wypływającą z posługi duchowość2. Jak każda auten-
tyczna duchowość chrześcijańska musi ona wyrażać się w odpowiednim przeży-
waniu cnót teologicznych, w specyficznym praktykowaniu rad ewangelicznych 
i w rozwoju osobistej pobożności, szczególnie życia modlitewnego i sakramen-
talnego. Tak rozumiana duchowość winna prowadzić prezbitera do świętości3.  

Trzeba przy tym pamiętać, że odpowiednie zrozumienie duchowości prezbi-
tera wymaga ukazania najpierw teologicznych podstaw istoty kapłaństwa, owego 
esse, z którego płynie i z którym nieodłącznie połączone jest określone agere. 
Dlatego mówiąc o duchowości kapłańskiej trzeba uwzględnić zarówno wymiar 
wertykalny więzi z Bogiem, jak i wymiar horyzontalny różnych powiązań pre-
zbitera w ramach wspólnoty Kościoła4. Trzeba dostrzec związki jego duchowości 
z posługą i z potrzebą odpowiedniej formacji.  

——————— 
 Ks. dr hab. Wojciech ZYZAK — prezbiter Diecezji Bielsko-Żywieckiej (wyśw. w 1993 r.); 

dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; uzyskał 
doktorat na KUL w 2000 r., habilitację na PAT w Krakowie w 2006 r.; wykładowca w Instytucie 
Duchowości UPJPII i w Instytucie Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. 

1 Zob. G. Greshake, Priesterliche Spiritualität, w: Lexikon für Theologie und Kirche, red. 
W. Kasper, t. 8, Freiburg im Breisgau 2006, kol. 568-569. 

2 Zob. F. Mahr, Priester in dieser Zeit, Würzburg 1974, s. 148. 
3 Zob. W. Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II, Kraków 2010, 

s. 265. 
4 Zob. J. Kiciński, Z Ludu wzięty, do Ludu posłany. Wspólnota miejscem realizacji powołania 

kapłańskiego, „Polonia Sacra” 25(2009), s. 51. 
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Wszystko to zostanie w poniższym tekście przedstawione w oparciu o na-
uczanie bł. Jana Pawła II, dlatego zanim przejdziemy do systematycznego oma-
wiania meritum, trzeba poczynić kilka uwag na temat źródeł. 

1. Określenie badanych źródeł 

Długi pontyfikat bł. Jana Pawła II zaowocował obfitą literaturą źródłową 
i jeszcze obfitszymi opracowaniami. Wystarczy wspomnieć, że w 1981 r. Jan 
Paweł II wyrażał swój zachwyt nad Indeksem Tomistycznym (Index Thomisti-
cus), podziwiając wiele lat pełnego zapału wysiłku twórców, którzy doprowadzili 
do wydania 56 tomów, obejmujących prawie 70 tysięcy stron, 21 milionów lini-
jek i ponad miliard znaków. Nie przewidywał wtedy zapewne, że jego własne 
nauczanie na końcu pontyfikatu przekroczy te rekordowe liczby, bowiem oficjal-
ne watykańskie. Jest to materiał źródłowy i najbardziej kompletny, rzadko sta-
nowiący w całości przedmiot analiz. Wiele stron tego zbioru dotyczy papieskiego 
nauczania na temat kapłaństwa5.  

Mówiąc o źródłach naszych badań, nie sposób nie 
wspomnieć również o tym, do czego odnosił się Błogosła-
wiony w swoim nauczaniu. Najogólniej rzecz ujmując, pa-
pieska doktryna o kapłaństwie jest biblijna i soborowa. Jan 
Paweł II najczęściej sięgał do Pisma Świętego i różnych do-
kumentów Kościoła, z których na wyróżnienie zasługuje na-
uczanie Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza Lumen gen-
tium, Presbyterorum ordinis, Ad gentes i Optatam totius. Nie 
brak też w „Insegnamenti” licznych odniesień do encykliki 
Pawła VI Sacerdotalis caelibatus, listów do kapłanów róż-
nych papieży, czy dokumentu De Sacerdotio ministeriali, będącego owocem  
Synodu Biskupów w 1971 r. (por. LWCz 1979, 2).  

Papież wspominając naukę soborową, posiedzenia Synodów w 1967, 1971 
i 1974 r., oraz liczne wystąpienia Magisterium na temat tożsamości kapłana, sam 
również przedstawił Kościołowi nowy dokument w postaci adhortacji apostol-
skiej Pastores dabo vobis, będącej owocem Synodu Biskupów z 1990 roku, zain-
teresowanego głównie formacją kapłańską, życiem kapłanów i ich relacją do 
wiernych (por. PDV 3). Dokument ten musi stanowić główny punkt odniesienia 
w badaniach nad duchowością kapłańską. Na szczególną uwagę zasługują także 
katechezy na temat kapłaństwa, wygłoszone podczas audiencji generalnych 
w 1992 i 1993 r., oraz listy do kapłanów na Wielki Czwartek, w które wpisuje się 
encyklika Ecclesia de Eucharistia6.  

——————— 
5 Zob. W. Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów…, s. 8. 
6 Zob. tenże, Durante la solenne concelebrazione eucaristica nella basilica di San Pietro  

annuncio della firma dell’enciclica „Ecclesia de Eucharistia”, 17 IV 2003, nr 4, IGPII 26(2003), 
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Obok innych ważnych dokumentów, encyklik, adhortacji, listów i konstytu-
cji, przedmiotem badań nad kapłaństwem prezbiterów muszą być liczne homilie 
i przemówienia. Godne podkreślenia są zwłaszcza rzadko tłumaczone z oryginal-
nych języków i w związku z tym również rzadko omawiane wystąpienia do bi-
skupów przybyłych ad limina. Z dokumentów tych wyłania się obraz kapłaństwa 
wyraźnie określonego w swej tożsamości, w relacji do Boga i do wspólnoty Ko-
ścioła — kapłaństwa mającego określoną misję, duchowość i drogę formacyjną.  

Bł. Jan Paweł II ujmował kapłaństwo w wymiarze dogmatycznym, moral-
nym, duchowym, pedagogicznym, historycznym, hagiograficznym, a nawet  
autobiograficznym. Wszystkie te wymiary w dokumentach i przemówieniach  
papieskich stanowią oryginalną całość i muszą być brane pod uwagę przez teolo-
gię duchowości, jeśli się przyjmie jej integrującą dla całej teologii funkcję7.  

2. Relacyjny charakter duchowości kapłańskiej 

Jan Paweł II ukazując kapłaństwo prezbiterów sięgał do samego źródła,  
jakim jest kapłaństwo Chrystusa. Komentując piąty rozdział Listu do Hebrajczy-
ków Błogosławiony podkreślił, że Chrystus jest najwyższym i wiecznym Kapła-
nem, że od wieków zrodzony stał się człowiekiem, by zostać Kapłanem, że speł-
nił swą misję na drzewie Krzyża, a Eucharystia uobecnia w życiu Kościoła tę 
ofiarę pod postacią chleba i wina. We wszystkim tym Chrystus wypełnił staro-
żytną figurę króla-kapłana Melchizedeka8. Papież, mówiąc o kapłaństwie Chry-
stusa, podkreślał jego trynitarny rys. Ukazał bowiem Chrystusa jako „powołane-
go” przez Ojca, by przyjmując ciało stać się jedynym Kapłanem Nowego 
i Wiecznego Przymierza, składającym nieustannie Ojcu w ofierze całe stworzenie 
(por. LWCz 1996, 1).  

Trzeba tu też zauważyć więź kapłaństwa Chrystusa z Duchem Świętym, któ-
rym został namaszczony (por. Dz 10, 38) i przez którego złożył Bogu siebie jako 
nieskalaną ofiarę (por. Hbr 9, 13-14; DeV 40). Papież przypomniał, że z łona 
Trójcy Syn Boży przyszedł do ludzkości, a przez Jego śmierć i zmartwychwsta-
nie Duch świętości zstąpił na Apostołów i pozostaje obecny w Kościele. Z posła-
nia Syna, który otrzymał mesjańskie namaszczenie, powstaje w Duchu Świętym 
„królewskie kapłaństwo” wszystkich ochrzczonych. Z kapłaństwa Syna,  
Namaszczonego, pochodzą też w Duchu Świętym powołanie i urząd kapłanów, 

——————— 
1, s. 553. 

7 Zob. W. Zyzak, Istota kapłaństwa w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II. Posługa  
myślenia, t. 9, red. J. Kupczak, D. Radziechowski, Kraków 2011, s. 292. 

8 Zob. Giovanni Paolo II, L’Omelia durante la celebrazione dei vespri nell’aula Paolo VI, 7 XI 
1996, nr 1, IGPII 19(1996), 2, s. 649-650. 
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wyciśnięte w sakramencie święceń nieusuwalną pieczęcią9. Z powyższego wyni-
ka, że prezbiterzy w swej tożsamości mają zapisaną szczególną relację do Trójcy 
Świętej i do wspólnoty Kościoła. 

Nie dziwi więc, że Ojciec Święty w słowach Listu do Hebrajczyków „z ludzi 
wzięty, dla ludzi ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga” (5, 1) wi-
dział najlepszą definicję tożsamości kapłana. Kapłan ma być prawdziwym homo 
Dei, miłującym Kościół i będącym dla wiernych świadkiem Absolutu Boga. Wi-
dzimy tu istotny splot wymiaru wertykalnego i horyzontalnego. Aby wymiar 
ludzki kapłańskiej posługi mógł wyrazić się w całej pełni, musi być zakorzeniony 
w Bogu i Chrystusie. Innymi słowy, horyzontalny wymiar tożsamości kapłana 
musi mieć fundament w wymiarze wertykalnym. Kapłańska posługa, poprzez 
wszystko, co w niej jest dla ludzi, musi się odnosić do Boga10. Dlatego właśnie 
nie można określić natury, misji i ostatecznie też duchowości kapłaństwa służeb-
nego bez uwzględnienia różnorodnych i bogatych odniesień, mających swe źró-
dło w Trójcy Przenajświętszej i urzeczywistniających się we wspólnocie Kościo-
ła (por. PDV 12). 

3. Bóg źródłem kapłaństwa prezbiterów 

Najpierw trzeba pokrótce przedstawić więź kapłaństwa z Bogiem. Wymiar 
wertykalny wyraża się w fakcie, że prezbiterzy dzięki namaszczeniu Ducha 
Świętego zostają naznaczeni szczególnym znamieniem i tak upodobniają się do 
Chrystusa Kapłana, aby mogli działać in persona Christi Capitis (por. PO 2)11. 
Można powiedzieć, że jest to jedno z częściej używanych przez Papieża określeń, 
zaczerpniętych z dokumentów soborowych (por. SC 33; LG 10. 28. 37; PO 2. 6. 
12; PDV 15). Ta identyfikacja prowadzi do stwierdzenia, że Chrystus czyni się 
obecnym w każdym kapłanie, który jest „drugim Chrystusem” (sacerdos alter 
Christus) w większym stopniu, niż jest nim każdy chrześcijanin12. Konsekwent-
nie, w tożsamość prezbitera wpisuje się szczególnie istotna więź sakramentu 
święceń i Eucharystii, dlatego dla Jana Pawła II Msza święta stanowi centrum 
kapłańskiego życia13.  

——————— 
9 Zob. tenże, Omelia della Messa con ordinazioni sacerdotali a Sion, 17 VI 1984, nr 9, IGPII 

7(1984), 1, s. 1853-1854. 
10 Zob. tenże, La toccante testimonianza davanti a una folta assemblea sacerdotale a conclu-

sione delle giornate di preghiera e di riflessione, 27 X 1995, nr 6, IGP II18(1998), 2, s. 970-971. 
11 Zob. tenże, Udienza generale. La Chiesa comunità sacerdotale, 18 III 1992, nr 5, IGPII 

15(1992), 1, s. 630-631.  
12 Zob. tenże, Ai vescovi dell’Argentina in visita „Ad limina”, 24 IX 1979, IGPII 2(1979), 2, 

s. 356-357. 
13 Zob. tenże, A vescovi degli Stati Uniti in visita „Ad limina”, 9 IX 1983, nr 3, IGPII 6(1983), 

2, s. 421-422. 
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Zdaniem Papieża formuła in persona Christi oznacza więcej, niż „w imieniu” 
czy „w zastępstwie Chrystusa”. In persona znaczy, że kapłani sprawują Naj-
świętszą Ofiarę w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z prawdziwym 
i wiecznym Kapłanem, który sam tylko jeden jest jej prawowitym Podmiotem 
i Sprawcą. Kapłan jest zdolny działać in persona Christi dzięki święceniom, 
przez które wchodzi w nowy rodzaj życia, oddzielający od wszystkiego i łączący 
z Chrystusem szczególnym, nierozerwalnym węzłem. Staje się samemu w pew-
nym sensie Chrystusem (por. DC 8). W papieskim nauczaniu w oczywisty sposób 
obecne są również refleksje na temat więzi kapłaństwa służebnego z Bogiem Oj-
cem i z Duchem Świętym. Dla Jana Pawła II duchowe ojcostwo każdego kapłana 
wobec wiernych stanowi odbicie ojcostwa Ojca niebieskiego14. Z kolei Duch 
Prawdy sprawia w nich nowe życie, które nazywa się Chrystusowym kapłań-
stwem służebnym (por. LWCz 1990, 1). Wynika z tego prosta teza, że kapłaństwo 
jest Bożym darem, powołaniem kierowanym przez Boga osobiście do wybranego 
człowieka15.  

Zdaniem błogosławionego, na wspomnianym wyżej ontologicznym podo-
bieństwie kapłana do Chrystusa, dzięki któremu można powiedzieć, że jest on 
alter Christus, bazuje konsekwentnie jego deontologia. Wprawdzie chrzest jest 
pierwszą i fundamentalną konsekracją, powodującą wyzwolenie od zła i wejście 
w stan szczególnego ontologicznego i psychologicznego przynależenia do Boga, 
ale święcenia kapłańskie wzmacniają i pogłębiają ten stan konsekracji. Sobór 
przypominając prezbiterom obowiązek dążenia do doskonałości na mocy „kon-
sekracji” chrzcielnej dodaje: „Do nabycia zaś tej doskonałości zobowiązani są 
kapłani ze szczególnego względu, ponieważ poświęceni Bogu nowym sposobem 
w momencie przyjęcia święceń, stają się żywymi narzędziami Chrystusa Wiecz-
nego Kapłana, aby mogli kontynuować przez wieki Jego przedziwne dzieło, któ-
re skutecznością z wysoka odnowiło cały rodzaj ludzki” (PO 12). Ponieważ Pa-
pież mierzył wymaganie doskonałości kapłana miarą uczestnictwa w kapłaństwie 
Chrystusa, dlatego — jego zdaniem — prezbiter nie może się zwalniać od odtwa-
rzania w sobie uczuć, wewnętrznych tendencji, intencji, ducha ofiarowania Ojcu 
i służby braciom, które widzi w Chrystusie16. Dostrzega je coraz dokładniej i na-
biera sił do naśladowania Chrystusa dzięki różnym formom kapłańskiej poboż-
ności. 

——————— 
14 Zob. tenże, L’omelia nella basilica di San Pietro durante la solenne concelebrazione della 

Messa del Crisma, 1 IV 1999, nr 4, IGPII 22(1999), 1, s. 676-677. 
15 Zob. tenże, Ai sacerdoti americani, 04 X 1979, nr 1, IGPII 2(1979), 2, s. 599-600.  
16 Zob. tenże, Udienza generale. Il presbitero, uomo consacrato a Dio, 26 V 1993, nr 1, IGPII 

16(1993), 1, s. 1328-1329; por. W. Zyzak, Zjednoczenie kapłana z Chrystusem i działanie in perso-
na Christi w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II, w: Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Paw-
ła II, red. J. Machniak, Kraków 2010, s. 43-44. 
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4. Modlitwa w życiu kapłana 

Błogosławiony Jan Paweł II nauczał, że głębokie zjednoczenie z Duchem 
Chrystusa od momentu święceń zapewnia skuteczność sakramentalnemu działa-
niu prezbitera i domaga się żarliwej modlitwy, konsekwentnego życia i miłości 
pasterskiej, czyli osobistego uświęcenia (por. PDV 33). Szczególnie modlitwa 
stanowi nieodzowną część powołania kapłańskiego. Jest tak ważna, że z jej po-
wodów winny być odstawiane niektóre inne, wydawałoby się pilniejsze sprawy17. 
Modlitwa jest ukrytym źródłem siły kapłana, który nie może całkowicie należeć 
do Chrystusa bez utrzymywania z Nim głębokich osobistych relacji18. Dlatego 
Jan Paweł II polecał prezbiterom przede wszystkim ciągłą, codzienną modlitwę, 
jako wyraz adoracji wszechmocnego Boga. Chodziło mu o modlitwę, która staje 
się intymnym dialogiem z Ojcem, błagalnym chórem „Ojcze nasz”, uroczystym 
wyznaniem wiary w Credo, i która w Psalmach potrafi różnorodnie wyrazić  
złożone sytuacje modlącego się człowieka19.  

Choć Papież zdawał sobie sprawę z tego, że wierność modlitwie nie jest  
łatwa w dzisiejszym, wypełnionym obowiązkami życiu, to jednak przypominał 
prezbiterom, że każdy ich dzień winien przebiegać w jej rytmie20. Błogosławiony 
mówił o konieczności modlitwy indywidualnej. Najczęściej nauczał o wiernym 
odmawianiu Liturgii godzin, o codziennej medytacji i rozważaniu Bożego słowa, 
a także o czułej, synowskiej pobożności do Matki Bożej, zwłaszcza w modlitwie 
różańcowej. Poza tym podkreślał wagę życia sakramentalnego, czyli codziennej 
celebracji Eucharystii i częstej spowiedzi świętej21. 

5. Życie sakramentalne w duchowości kapłańskiej 

Na pierwszy plan w papieskim nauczaniu wysuwał się eucharystyczny rys 
duchowości kapłana, który jest nade wszystko ustanawiany dla Eucharystii i wi-
nien nią żyć. Ma moc konsekrowania i spotykania Chrystusa dzięki transsubstan-
cjacji. Może Go przyjmować żywego, prawdziwego i rzeczywistego w Komunii 
świętej. Jest to uprzywilejowana droga upodobnienia do Chrystusa, gdyż egzy-

——————— 
17 Zob. tenże, L’Omelia sul sagrato del santuario di Mariazell, 13 IX 1983, nr 3, IGPII 

6(1983), 2, s. 533-534. 
18 Zob. tenże, Angelus Domini, 11 III 1990, nr 1-3, IGPII 13(1990), 1, s. 614-615.  
19 Zob. tenże, Ai sacerdoti partecipanti al Convegno su «penitenza e riconciliazione» promos-

so dalle comunità neocatecumenali, 10 II 1983, nr 3, IGPII 6(1983), 1, s. 380. 
20 Zob. tenże, L’esortazione a sacerdoti, religiosi e religiose, 26 II 1984, nr 2, IGPII 7(1984), 

1, s. 541. 
21 Zob. W. Zyzak, „Ja jestem z wami aż do skończenia świata”. Wierność kapłana w naucza-

niu bł. Jana Pawła II, w: Słowo Boże szkołą formacji kapłańskiej, red. J. Kiciński, Wrocław 2011, 
s. 40. 
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stencjalnym owocem Komunii eucharystycznej jest zamieszkiwanie Chrystusa 
w duszy przez dzieło Ducha Świętego. Dlatego Jan Paweł II wielokrotnie przy-
pominał, że Msza święta ma być centrum życia i każdego dnia kapłana (por. 
MND 30). 

Nie można też zapomnieć o wadze sakramentu pojednania w duchowym ży-
ciu prezbitera. Papież przypominał kapłanom o potrzebie regularnej spowiedzi. 
Sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, zapał duszpasterski, relacje 
z wiernymi, komunia z współbraćmi, współpraca z biskupem i życie modlitwy 
doznają uszczerbku, jeśli brak w życiu prezbitera regularnego, przenikniętego  
autentyczną wiarą i pobożnością zwrócenia się do sakramentu pokuty. Do świę-
tości kapłańskiej można dojść tylko przez stałe, pokorne i ufne przystępowanie 
do tego sakramentu, koniecznego w wypadku grzechu śmiertelnego i jakże poży-
tecznego jako „sakrament żywych”, który powiększa łaskę, wzmacnia cnoty 
i pomaga powściągnąć tendencje odziedziczone po grzechu pierworodnym  
i pogorszone osobistymi grzechami (por. RP 31).  

6. Cnoty teologalne w życiu prezbitera 

Jan Paweł II przypominał kapłanom, że mają być przede wszystkim ludźmi 
wiary nadziei i miłości22.  

Dla Papieża wiara była głównym wymaganiem formacji kapłańskiej. Ta cno-
ta konieczna dla każdego chrześcijanina jest szczególnie ważna dla prezbitera, 
który ma misję przekazywania wiary innym. Nie może skutecznie przepowiadać 
Ewangelii, jeśli sam nie zasymilował głęboko jej przekazu. Kapłan jest wezwany, 
by dawać świadectwo wiary swoim działaniem i całym życiem. Zdaniem Błogo-
sławionego, jeśli kapłani mają głosić Chrystusa, to muszą Go wewnętrznie po-
znawać w Piśmie Świętym i na modlitwie tak, by słowo Boże było pokarmem ich 
modlitwy i przedmiotem studiów teologicznych23. 

Dla Jana Pawła II prezbiter jest także człowiekiem nadziei, mającym zadanie 
świadczenia o niej i umacniania jej w innych. W świecie spragnionym nadziei, 
kapłan jako „człowiek nadziei” ma popierać wszystkie wysiłki dobrej woli, ale 
szczególnie rozwijać wokół siebie nadzieję, która nie zawodzi (por. Rz 5, 5), czy-
li kierującą się do Chrystusa i wszystko od Niego oczekującą. Zdaniem Papieża 
będzie to potrafił, jeśli przyzwyczai się patrzeć na świat z optymizmem płyną-
cym ze zwycięstwa Chrystusa nad mocami grzechu. Optymizm nadziei nie jest 
naiwny i nie ignoruje przeciwności czy trudności, ale opiera się na suwerennej 
mocy Chrystusa, która jest większa od wszelkiego zła24.  
——————— 

22 Zob. tenże, Ai sacerdoti raccolti nella cattedrale dedicata a nostra Signora della Presenta-
zione, 13 X 1991, nr 5-7, IGPII 14(1991), 2, s. 837-839. 

23 Zob. tenże, Angelus Domini, 17 XII 1989, nr 1-3, IGPII 12(1989), 2, s. 1555-1556. 
24 Zob. tenże, Angelus Domini, 24 XII 1989, nr 2-3, IGPII 12(1989), 2, s. 1613-1614. 
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Wreszcie, zgodnie z papieskim nauczaniem kapłan ma być przede wszystkim 
„człowiekiem miłości”, gdyż miłość jest większa od wiary i nadziei (por. 1 Kor 
13, 13). Wraz ze święceniami zostaje prezbiterowi udzielona specjalna łaska mi-
łości, bo życie kapłana ma sens tylko jako aktualizacja tej cnoty. Ponieważ Bóg 
jest miłością, kapłan nie może oddzielić służby Bogu, od miłości do braci. Jego 
zadaniem jest nauczanie doktryny, w której podwójne przykazanie miłości do 
Boga i bliźniego streszcza całe prawo. Zdaniem Papieża, ksiądz nie może prze-
kazywać tej nauki, jeśli sam nie jest autentycznym świadkiem miłości. Jako  
pasterz Chrystusowego stada nie może zapomnieć, że Mistrz dał własne życie 
z miłości. W świetle takiego przykładu kapłan wie, że już nie jest panem samego 
siebie, ale ma być „wszystkim dla wszystkich”, przyjmując każdą ofiarę związa-
ną z miłością25. 

7. Rady ewangeliczne w duchowości kapłańskiej 

Wspomniany wyżej wymiar ofiary może być realizowany w życiu prezbitera 
dzięki praktyce rad ewangelicznych. Papież przypominał, że dla wszystkich 
chrześcijan radykalizm ewangeliczny jest zasadniczym i niezbywalnym wymo-
giem, który wypływa z wezwania Jezusa do pójścia za Nim i naśladowania Go. 
Wymóg ten dotyczy również kapłanów. Szczególnie wyrazistym ujęciem radyka-
lizmu są „rady ewangeliczne”, które Jezus przedstawia w Kazaniu na górze (por. 
Mt 5-7), a wśród nich głęboko ze sobą powiązane rady posłuszeństwa, czystości 
i ubóstwa. Kapłan jest wezwany, by realizować je w życiu w sposób odpowiada-
jący jego tożsamości, czyli w sposób zgodny z ich celowością i pierwotnym sen-
sem, który wypływa z kapłańskiej tożsamości i ją wyraża (por. PDV 27). 

Jan Paweł II wymieniał szczególne cechy posłuszeństwa w duchowym życiu 
kapłana. Jest to przede wszystkim posłuszeństwo apostolskie, które uznaje i mi-
łuje Kościół oraz służy mu w jego strukturze hierarchicznej, gdyż urząd kapłań-
ski zostaje powierzony tylko w jedności z papieżem i z kolegium biskupów, 
a szczególnie z biskupem własnej diecezji, któremu należy się „synowska cześć 
i posłuszeństwo”. Drugą istotną cechą posłuszeństwa kapłańskiego jest wymóg 
wspólnotowy. Nie jest ono posłuszeństwem jednostki, która wchodzi w indywi-
dualną relację z autorytetem, ale jest głęboko włączone w jedność prezbiterium, 
które jest wezwane do zgodnej współpracy z biskupem i za jego pośrednictwem 
z następcą Piotra. Trzecią cechą kapłańskiego posłuszeństwa jest pastoralność, 
gdyż jest ono przeżywane w klimacie stałej dyspozycyjności, a nawet „pochło-
nięcia” przez potrzeby wiernych, które oczywiście wymagają odpowiedniej  
weryfikacji i selekcji (por. PDV 28). 

Odnośnie ubóstwa Jan Paweł II wymagał, by wyrażało się w bezinteresow-
ności, oderwaniu od pieniędzy, rezygnacji ze chciwości posiadania dóbr ziem-
——————— 

25 Zob. tenże, Angelus Domini, 18 II 1990, nr 1-3, IGPII 13(1990), 1, s. 478-479. 
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skich, w prostym stylu życia, w wyborze skromnego mieszkania dostępnego dla 
wszystkich, odrzuceniu tego, co jest lub tylko wydaje się być luksusem i w ro-
snącej tendencji do darmowości oddania na służbę Bogu i ludziom26. Znamienne 
są słowa wypowiedziane przez Papieża do polskich księży, że byłoby prawdzi-
wym dramatem, gdyby ich sytuacja bytowa, wolność od wielu codziennych 
udręk, z którymi często muszą się borykać świeccy, stworzyła pomiędzy du-
chownymi i wiernymi jakąś obcość. Kapłani mają przede wszystkim „być” dla 
drugich, a jeśli „mają”, winni „mieć dla drugich”, zwłaszcza, że mają „od dru-
gich”. Dlatego stylem życia winni być bliscy przeciętnej, a nawet raczej uboższej 
rodzinie27. Kapłan winien swoim życiem ukazywać, że los człowieka nie zależy 
od gromadzenia dóbr ziemskich, gdyż są o wiele wyższe wartości, za którymi 
warto iść wytrwale28. 

Błogosławiony nauczał też, że celibat jest nieodłączny od czystości29. Za-
chowanie czystości w celibacie jest jednocześnie istotnie powiązane z praktyko-
waniem ubóstwa i posłuszeństwa30. Pośród najważniejszych racji za zasadnością 
dyscypliny celibatu w życiu prezbiterów Jan Paweł II wymienił: pełniejsze przy-
lgnięcie do Chrystusa miłowanego niepodzielnym sercem, znak nadziei pokłada-
nej całkowicie w Panu, większą dyspozycyjność do służenia Królestwu Chrystu-
sa i spełnianiu własnych zadań w Kościele, źródło intensywnego życia duchowe-
go i pasterskiej owocności, bardziej wyłączny wybór duchowej płodności oraz 
miłości do Boga i ludzi, a także praktykę życia jako świadectwa eschatologicz-
nego, bardziej podobnego do definitywnego stanu w Królestwie Bożym, co  
stanowi profetyczną wartość dla współczesnego świata31. 

8. Kapłan jako powołany do świętości 

Z powyższych analiz wynika, że Jan Paweł II podkreślał pierwszeństwo  
życia duchowego prezbitera, który przez sakrament święceń uczestniczy w „kon-

——————— 
26 Zob. tenże, Udienza generale. Il presbitero e i beni terreni, 21 VII 1993, nr 5, IGPII 

16(1993), 2, s. 92.  
27 Zob. tenże, I vespri eucaristici con i sacerdoti davanti alla cattedrale di Tarnów, 10 VI 

1987, nr 9, IGPII 10(1987), 2, s. 2096-2097; tenże, L’incontro con i seminaristi, clero e religiosi 
nella cattedrale di Stettino, 11 VI 1987, nr 8-0, IGPII 10(1987), 2, s. 2135-2137. 

28 Zob. tenże, Angelus Domini, 8 VII 1990, nr 1-3, IGPII 13(1990), 2, s. 72-73.  
29 Zob. tenże, L’Incontro con i vescovi dello Zaire, 3 V 1980, nr 8-9, IGPII 3(1980), 1, s. 1089-

1090. 
30 Zob. tenże, Allocuzione alla Conferenza Episcopale Tedesca a Fulda, 17 XI 1980, nr 3, 

IGPII 3(1980), 2, s. 1289-1290.  
31 Zob. tenże, Udienza generale. La logica della consacrazione nel celibato sacerdotale, 

17 VII 1993, nr 5, IGPII 16(1993), 2, s. 69-70; por. W. Zyzak, Argumenty za celibatem w nauczaniu 
Jana Pawła II i Benedykta XVI, w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, 
Kraków 2012, s. 178-189. 
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sekracji” Chrystusa. Z tej nadprzyrodzonej rzeczywistości wypływa wymaganie 
intensywnego życia duchowego, aż do szczytów świętości (por. PO 12)32. Rdze-
niem duchowości kapłańskiej jest ciągłe ożywianie łaski otrzymanej w święce-
niach tak, by coraz bardziej przemieniać się w Chrystusa i uczestniczyć w miło-
ści Jego Serca33. Papież istotę życia duchowego widział w spotkaniu Ducha 
Świętego z duchem ludzkim34. Z powyższego wynika, że duchowość kapłańska 
stanowi zarówno dar jak i zadanie. W ramach tego drugiego mieści się odpo-
wiednia asceza, która dzięki czujności, modlitwie i umartwieniu, pomaga odrzu-
cać pokusy osłabienia dyscypliny, lenistwa, niestabilności i rozpraszania ener-
gii35. Wszystko to sprawia, że duchowość kapłana wymaga stałej odnowy w ra-
mach kierownictwa duchowego, rekolekcji i grup braterskiego wsparcia (por.  
PO 18)36.  

Papież przypominał słowa Piusa X z adhortacji Haerent animo, że jedyną 
rzeczą jednoczącą człowieka z Bogiem, czyniącą go miłym Bogu i godnym sługą 
Jego miłosierdzia, jest świętość życia i obyczajów. W istocie świętość ta jest  
cudowną znajomością Chrystusa i jeśli kapłan jej nie posiada, brak mu wszyst-
kiego. Tylko świętość czyni go ukrzyżowanym dla świata zgodnie z Bożym we-
zwaniem37. W tym zawiera się również istota świętości kapłańskiej jako głębo-
kiej komunii i przyjaźni z Jezusem tak, by móc powtórzyć za świętym Pawłem: 
„Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 19-20)38. W adhortacji Pastores dabo vobis czy-
tamy, że świętość „jest zażyłością z Bogiem, jest naśladowaniem Chrystusa ubo-
giego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiłowaniem ludzi i oddaniem 
się ich prawdziwemu dobru; jest miłością Kościoła, który jest święty i pragnie, 
byśmy i my byli święci, bo taka jest misja, jaką powierzył mu Chrystus” (por. 
PDV 33). Dlatego Jan Paweł II ukazał Kościołowi wielu świętych kapłanów,  
którzy w różny sposób i w różnych epokach wiernie naśladowali Chrystusa39.  

——————— 
32 Zob. Giovanni Paolo II, Alla plenaria della Congregazione per l’Evangelizzazione dei  

Popoli, 14 IV 1989, nr 2, IGPII 12(1989), 1, s. 812-813. 
33 Zob. tenże, Ai vescovi della Conferenza Episcopale Regionale Cinese in visita „Ad limina”, 

19 VIII 1995, nr 4-5, IGPII 18(1995), 2, s. 225. 
34 Zob. tenże, La visita al Pontificio Seminario Romano Maggiore, 13 II 1988, IGPII 11(1988), 

1, s. 430-431. 
35 Zob. tenże, Ai sacerdoti e ai seminaristi della Nigeria, a Enugu, 13 II 1982, nr 9, IGPII 

5(1982), 1, s. 404-405. 
36 Zob. tenże, Udienza generale. Il presbitero, uomo della preghiera, 2 VI 1993, nr 6, IGPII 

16(1993), 1, s. 1391. 
37 Zob. tenże, Con il clero diocesano nella chiesa parrocchiale dei Santi Matteo e Silvestro 

a Riese, 15 VI 1985, nr 4-5, IGPII 8(1985), 1, s. 1820-1822.  
38 Zob. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale di Inghilterra e Galles in visita „Ad  

limina”, 23 X 2003, nr 4, IGPII 26(2003), 2, s. 644-645.  
39 Zob. Zob. W. Zyzak, Kapłaństwo prezbiterów…, s. 306-318. 
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9. Relacje horyzontalne w duchowości kapłana 

Relacja wertykalna w tożsamości kapłana ma wpływ na jego relacje horyzon-
talne do Kościoła i świata. Zdaniem Papieża, wymiar eklezjalny jest wpisany 
w istotę kapłaństwa święceń, gdyż relacja kapłana do Kościoła płynie z jego 
związku z Chrystusem. Kapłaństwo hierarchiczne jest całkowicie na służbie Ko-
ścioła tak, że wspólnota potrzebuje go absolutnie, by Chrystus Głowa i Pasterz 
był w niej obecny40. Tożsamość kapłana określa fakt, że jako reprezentant Chry-
stusa Głowy, Pasterza i Oblubieńca Kościoła znajduje się on nie tylko w Koście-
le, ale i wobec Kościoła41.  

Dlatego zdaniem Błogosławionego kapłan ma być sługą komunii. Papież 
wielokrotnie przypominał, że misterium komunii trynitarnej stanowi wzniosły 
wzór dla komunii kościelnej, dlatego komunia każdego kapłana, zwłaszcza z bi-
skupem i prezbiterium diecezjalnym, ma być obrazem misterium miłości Trójcy 
Świętej, by móc budować wspólnotę kościelną i ludzką według przykazania mi-
łości42. Szczególnie sakrament Eucharystii wyraża tę więź komunii zarówno 
w wymiarze niewidzialnym, który w Chrystusie jednoczy wiernych za sprawą 
Ducha Świętego z Ojcem i między sobą, jak też w wymiarze widzialnym, obej-
mującym komunię w zakresie nauczania Apostołów, sakramentów i porządku 
hierarchicznego (por. EdE 35). Jan Paweł II ukazał komunię hierarchiczną bisku-
pów między sobą i z następcą Piotra, która rozciąga się na komunię biskupów 
z kapłanami diecezji, zakonnikami i zakonnicami, a także wiernymi świeckimi43.  

Konsekwentnie na wielu miejscach Jan Paweł II ukazywał wzajemne relacje 
i zobowiązania biskupów oraz prezbiterów. Jedni od drugich zależą i razem zo-
stali posłani do głoszenia Ewangelii i budowania Ciała Chrystusa. Braterstwo bi-
skupów i kapłanów zapewnia efektywność posługi pierwszych i gwarantuje jed-
ność z Chrystusem drugich44. Prawda o Kościele jako „komunii” ukazuje rów-
nież w nowym świetle sprawę wspólnoty prezbiterów w Kościele diecezjalnym45. 
Jan Paweł II nauczał, że kapłani z racji szczególnego uczestnictwa w jedynym 
kapłaństwie Chrystusa, są złączeni braterstwem sakramentalnym46. Papież  

——————— 
40 Zob. Giovanni Paolo II, Ai partecipanti all’assemblea plenaria della Congregazione per 

il Clero, 23 XI 2001, nr 2, IGPII 24(2001), 2, s. 941-942. 
41 Zob. tenże, Il ritiro spirituale per i sacerdoti, i diaconi e i seminaristi predicato nella spina-

ta adiacente alla cripta di Ars, 6 X 1986, nr 2, IGPII 9(1986), 2, s. 882-884. 
42 Zob. tenże, All’Unione Apostolica del Clero, in occasione della giornata mondiale di pre-

ghiera per la santificazione del clero, 27 VI 2003, nr 2-4, IGPII 26(2003), 1, s. 1002-1003.  
43 Zob. tenże, Al Consiglio permanente della CEI, 23 I 1979, nr 3, IGPII 2(1979), s. 99. 
44 Zob. tenże, L’incontro con i vescovi della Gran Bretagna, 28 V 1982, nr 7, IGPII 5(1982), 

2, s. 1916. 
45 Zob. tenże, Ai vescovi polacchi della metropolia di Cracovia in visita „Ad limina”, 12 XI 

1987, nr 4, IGPII 10(1987), 3, s. 1073-1075. 
46 Zob. tenże, L’incontro con i presbiteri al termine della Messa, 20 XI 1986, nr 1, IGPII, 
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ukazywał również istotne więzi, jakie łączą prezbiterów diecezjalnych z osobami 
konsekrowanymi. Najpierw chodzi o eklezjalną świadomość komunii kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych, którzy uczestniczą w jednym kapłaństwie i razem 
winni towarzyszyć osobom konsekrowanym, szczególnie przez sakrament pojed-
nania i kierownictwo duchowe. Mają też wspólnie popierać powołania do życia 
konsekrowanego, jako znak żywotności Kościoła partykularnego.  

Błogosławiony mówił także o wzajemnych zobowiązaniach, z których wyni-
ka, że osoby zakonne winny angażować się w życie Kościołów partykularnych, 
ubogacając je swymi specyficznymi darami, zaś biskupi, prezbiterzy i inni człon-
kowie rodziny diecezjalnej winni uważać zakonników za żywą cząstkę Kościoła 
lokalnego47. Wreszcie Papież przypominał o potrzebie głębokiej komunii z wier-
nymi świeckimi. Płynie ona z faktu uczestnictwa wszystkich ochrzczonych w je-
dynym kapłaństwie Chrystusa. Jeśli kapłan urzędowy jest „z ludzi wzięty”, to 
znaczy, że przynależy do ludu mesjańskiego i królewskiego kapłaństwa, a jego 
zakorzenienie w powszechnym kapłaństwie wiernych stoi u podstaw jego powo-
łania do służby kapłańskiej (por. LWCz 1989, 3). Z drugiej strony w komunijnej 
strukturze Kościoła kapłaństwo służebne nie jest „obok” laikatu, czy „ponad” 
nim, ale „dla” wiernych świeckich. Uwydatnia ono kapłaństwo chrzcielne i po-
maga mu się urzeczywistnić w życiu sakramentalnym (por. LWCz 1990, 3).  

10. Maryjny rys duchowości prezbitera 

Nie sposób mówić o duchowości kapłańskiej nie wspominając o konieczno-
ści pobożności maryjnej. Jan Paweł II ukazywał wiele aspektów znaczenia Matki 
Bożej w życiu kapłanów. Jego zdaniem, obrona i czuła ludzka miłość Maryi jest 
dla nich wielkim wsparciem, Jej modlitwy im towarzyszą, Jej bliskość ich pocie-
sza, a Jej przykład stanowi dla nich wyzwanie48. Papież prosił Maryję o powoła-
nia, o to, by uczyła kapłanów postawy Dobrego Pasterza, zwiększyła ich oddanie 
apostolskie, wzmocniła miłość dla cierpiących, ożywiała postanowienie dziewic-
twa dla Królestwa i strzegła zmysłu braterstwa we wspólnocie49. Widać tu wagę 
pomocy w trudnościach i wstawiennictwa Maryi na wzór towarzyszenia pierw-
szym uczniom od Kany Galilejskiej, która przypomina prezbiterom początek ich 
kapłaństwa, przez Krzyż, który naznacza również ich życie, aż po Zielone Świąt-
ki coraz mocniejszego oczekiwania na Ducha Świętego, którego jest Oblubienicą 
——————— 
9(1986), 2, s. 1509-1510. 

47 Zob. tenże, Ai superiori generali degli istituti religiosi, 28 XI 1981, nr 2, IGPII 4(1981), 
2, s. 771. 

48 Zob. tenże, Miami: Ai sacerdoti degli Stati Uniti d’America, 10 IX 1987, nr 7, IGPII 
10(1987), 3, s. 371-373. 

49 Zob. tenże, Davanti all’immagine della Vergine patrona della Città, 18 IV 1982, IGPII 
5(1982), 1, s. 1217-1218. 
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od Wcielenia50. Najczęściej jednak chodziło Papieżowi o przykład Maryi, gdyż 
kapłani i cały Kościół mogą się od Niej wiele nauczyć51. 

Błogosławiony napisał w adhortacji Pastores dabo vobis, że każdy aspekt 
formacji kapłańskiej można związać z Maryją (por. PDV 82), dlatego kapłan wi-
nien prosić Maryję w szczególny sposób o łaskę umiejętności przyjęcia daru Bo-
ga z wdzięczną miłością, w pełni doceniając go, jak Ona w Magnificat. Ma pro-
sić Ją o łaskę wielkoduszności w osobistym darze, by naśladować przykład „hoj-
nej Matki”; łaskę czystości i wierności zobowiązaniu celibatu za przykładem 
„wiernej Dziewicy”; łaskę gorącej i miłosiernej miłości w świetle świadectwa 
„Matki miłosierdzia”52. Czasami Jan Paweł II ukazywał wzorczość Maryi w syn-
tetycznych i trafnych sformułowaniach, w których prosił, aby Ona uczyła kapła-
nów mówić zawsze fiat woli Chrystusa, który ich wybrał, aby ich inspirowała do 
częstego śpiewania Magnificat za cuda, jakie spełnia w ich kapłańskim życiu 
i aby ich przekonała do naśladowania jej stabat pod Krzyżem w chwilach trudno-
ści53.  

11. Związek między posługą a duchowością 

Jak już zostało powiedziane, reprezentując Chrystusa Głowę, Pasterza i Ob-
lubieńca Kościoła, kapłan pełni swój urząd nie tylko w Kościele, lecz również 
wobec niego. W sposób szczególny wyświęcony kapłan jest sługą Chrystusa 
obecnego w Kościele jako tajemnicy, komunii i misji. Bycie sługą Kościoła-
tajemnicy polega na dokonywaniu kościelnych i sakramentalnych znaków obec-
ności Chrystusa zmartwychwstałego. Służbę Kościołowi-komunii widzi Papież 
w tworzeniu jedności wspólnoty kościelnej w ścisłej więzi z biskupem i całym 
prezbiterium.  

Służba Kościołowi-misji polega na tym, że dzięki prezbiterowi wspólnota 
głosi Ewangelię i świadczy o niej (por. PDV 16). Zdaniem Jana Pawła II kapłani 
są najdojrzalszym wyrazem misji Kościoła i są związani z Apostołami oraz ich 
następcami, by nadać tej misji widzialną jedność hierarchiczną i apostolską54. 

——————— 
50 Zob. tenże, «Presbyterorum Ordinis»: un mistero di grazia, una missione esigente e sublime, 

26 XI 1995, nr 3, IGPII 18(1995), 2, s. 1267.  
51 Zob. tenże, Al Pontificio Collegio Messicano nel XXV anniversario di fondazione, 24 XI 

1992, nr 7, IGPII 15(1992), 2, s. 692.  
52 Zob. tenże, Udienza generale. La devozione a Maria nella vita del presbitero, 30 VI 1993, 

nr 6, IGPII 16(1993), 1, s. 1692-1693; por. W. Zyzak, Maryjny rys duchowości prezbitera w na-
uczaniu Jana Pawła II, „Polonia Sacra” 25(2009), s. 65-86.  

53 Zob. Giovanni Paolo II, A 5.000 sacerdoti provenienti da tutto il mondo, 9 X 1984, nr 7, 
IGPII 7(1984), 2, s. 843-844. 

54 Zob. tenże, Messa per il clero diocesano di Albano, 13 IX 1980, IGPII 3(1980), 2, s. 616. 
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Misja ta wyraża się przez uczestnictwo w potrójnej posłudze Chrystusa Nauczy-
ciela, Kapłana i Króla55.  

Księża jako współpracownicy biskupów uczestniczą w ich apostolskiej misji 
głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi i nauczanie stanowi większą część ich 
posługi. Dlatego jako słudzy Słowa najpierw mają przyjąć w swoich sercach jego 
oczyszczającą moc, by następnie dzielić z innymi zbawczą prawdę56. Jan Paweł 
II podkreślał, że nie wystarczy przekazywać prawdę przez słowa, ale trzeba, by 
wyrażała się ona w sposobie życia, gdyż „człowiek współczesny chętniej słucha 
świadków aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świad-
kami” (EN 41; por. EdE 49). Dobrze rozumiana posługa słowa prowadzi ku  
sakramentom i życiu chrześcijańskiemu. Już Sobór Trydencki odrzucił pomysł, 
by kapłaństwo polegało na samej posłudze głoszenia Ewangelii. Przez sakramen-
ty słowo dochodzi do swego najpełniejszego efektu, czyli komunii z misterium 
Chrystusa57.  

Szczególnie dużo miejsca w swym nauczaniu poświęcił Błogosławiony  
zadaniu celebrowania Eucharystii i sakramentu pojednania. Papież przypominał, 
że pasterska skuteczność prezbiterów jest zawsze w ścisłej relacji do szczerości 
i autentyczności, z jaką celebrują Misterium Eucharystyczne. Ich posługa jest 
konieczna, gdyż pozwala wiernym na zjednoczenie w Ciele Chrystusa i otrzy-
mywanie Jego łask sakramentalnych58. Odnośnie do drugiego sakramentu trzeba 
przypomnieć, że kapłani są sługami i szafarzami tego pojednania, które raz na 
zawsze zostało dokonane w Chrystusie. Boże miłosierdzie jest doświadczane 
przez ludzi na różne sposoby, ale z najwyższą intensywnością właśnie w sakra-
mencie pojednania (por. LWCz 1983, 3). Wreszcie prezbiterzy są posłani na wzór 
Dobrego Pasterza, a ich służebna pasterskość wyraża się w byciu przewodnikami 
wiernych, w radosnym i całkowitym oddaniu braciom, zwłaszcza potrzebującym 
miłości i miłosierdzia59.  

Istotną cechą ich służby jest miłość, skoro mają być pasterzami według Serca 
Jezusowego (por. PDV 82). Wyrazem tej miłości jest służba rozwijana w ramach 
duchowości Krzyża i całkowitego poświęcenia, bez którego posługa staje się 
formą gloryfikacji siebie60.  

——————— 
55 Zob. tenże, Omelia della Messa con ordinazioni a Sampran, 11 V 1984, nr 2, IGPII 7(1984), 

1, s. 1369-1370.  
56 Zob. tenże, Il discorso al clero e ai religiosi radunati nella «St Peter’s church» di Dar-Es-

Salaam, 2 IX 1990, nr 4, IGPII 13(1990), 2, s. 401. 
57 Zob. tenże, Udienza generale. La missione dei presbiteri nel ministero sacramentale di san-

tificazione, 5 V 1993, nr 1, IGPII 16(1993), 1, s. 1059-1060. 
58 Zob. tenże, Udienza generale. Il culto eucaristico, principale missione dei presbiteri, 12 V 

1993, nr 2, IGPII 16(1993), 1, s. 1194-1195.  
59 Zob. tenże, Ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per il Clero, 22 X 1993, nr 4, 

IGPII 16(1993), 2, s. 1084. 
60 Zob. tenże, Ai presuli della Conferenza Episcopale del Pacifico in visita „Ad limina”, 5 XII 
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12. Potrzeba formacji  

Na koniec trzeba zatrzymać się nad najważniejszymi myślami Jana Pawła II 
na temat formacji prezbiterów. Formacja ta korzeniami sięga do duszpasterstwa 
powołaniowego, które jest kontynuowane szczególnie w formacji seminaryjnej, 
przygotowującej do sakramentu święceń. Nie kończy się jednak wraz ze święce-
niami i wymaga stałej troski nazywanej formacją permanentną.  

Dla Jana Pawła II powołania do kapłaństwa są znakiem żywotności i dojrza-
łości całego Kościoła, diecezji, parafii i rodziny61. Dlatego obowiązek promowa-
nia powołań spoczywa na całej wspólnocie w jej wszystkich wymiarach, od Ko-
ścioła powszechnego, przez lokalny, aż do parafii i każdego ochrzczonego (por. 
OT 2)62. Odpowiedzią na Boże powołanie winno być pokorne, pilne i pełne miło-
snego oddania przygotowanie63. Papież, mówiąc o odpowiedzialnych za to przy-
gotowanie, przypomniał, że właściwym protagonistą formacji jest Duch Święty, 
który posługuje się „pośrednikami” i wymaga współpracy samego powołanego 
(por. PDV 76).  

Wraz z powołaniem zaczyna się dialog miłości kształtujący osobowość ka-
płańską na drodze formacji rozpoczętej w rodzinie, kontynuowanej w semina-
rium i trwającej całej życie. Tak więc święcenia kapłańskie nie są końcem drogi 
formacji, ale stanowią wejście na drogę Kościoła w świecie współczesnym, które 
wymaga ciągłego intelektualnego kształcenia oraz ludzkiego i duchowego wzro-
stu64. Dotykamy tu problemu formacji permanentnej, która podobnie jak wcze-
śniejsze formy, winna zawierać wymiar ludzki, duchowy, intelektualny i duszpa-
sterski. Zwłaszcza pogłębiona, ścisła więź z Chrystusem, wypracowana regular-
nie w seminarium, winna stać się regułą życia kapłanów. Jest to możliwe dzięki 
spotkaniu Pana w sakramentach, modlitwie liturgicznej i osobistej, lectio divina, 
miłości Kościoła, życiu braterskiemu i trosce o Lud Boży, zwłaszcza o ubogich. 
Papież przypominał też konieczność uporządkowanego studium, medytacji, do-
brej lektury, uczestnictwa w kursach odnowy duchowej, sesjach formacji intelek-
tualno-pastoralnej, rekolekcjach, dniach skupienia, a także o latach sabatycz-
nych65.  

 
——————— 
1998, nr 5, IGPII 21(1998), 2, s. 1189. 

61 Zob. tenże, Audacia di profeti e prudenza evangelica di pastori, 28 I 1979, IGPII 2(1979), 
s. 209-210.  

62 Zob. tenże, Regina Coeli, 06 IV 1979, IGPII 2(1979), s. 1059-1060.  
63 Zob. tenże, Alla comunità del Seminario Romano Maggiore, 21 X 1990, IGPII 13(1990), 

2, s. 898. 
64 Zob. tenże, Ordinazione di 31 presbiteri per la diocesi di Roma nella Basilica Vaticana, 

25 IV 1999, nr 4, IGPII 22(1999), 1, s. 822. 
65 Zob. tenże, Ai professori e ai seminaristi dell’arcidiocesi di Parigi, 25 X 1999, nr 1, IGPII 

22(1999), 2, s. 636-637.  
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Przedmiotem naszej refleksji było nauczanie bł. Jana Pawła II na temat  
duchowości kapłańskiej. Olbrzymi materiał źródłowy, jaki pozostawił po sobie 
Papież, pozwolił ująć duchowość kapłańską wieloaspektowo. Przede wszystkim 
duchowość ta pokazała swój relacyjny charakter. Chodziło tu przede wszystkim 
o wymiar wertykalny i horyzontalny kapłaństwa. Na wymiar wertykalny wskazu-
je podstawowa prawda, że Bóg jest źródłem kapłaństwa. Będąc Jego darem, jest 
ono jednak także zadaniem. Ontologia wymaga odpowiedniej deontologii. Tu jest 
miejsce na klasyczne wymagania życia duchowego, takie jak wierność modli-
twie, odpowiednie przeżywanie Mszy Świętej i spowiedzi, dążenie do pogłębia-
nia wiary, nadziei i miłości, troska o życie posłuszne, ubogie i czyste.  

Ponieważ w życiu kapłana te wymiary kontaktu z Bogiem są fundamentalne, 
one też w decydującym stopniu stanowią o realizacji w życiu fundamentalnego 
powołania do świętości. Świętość jest uczestnictwem w świętości Boga, dlatego 
wymiar wertykalny stanowił centrum naszych rozważań nad duchowością ka-
płańską. Nie można jednak, ujmując ją integralnie, pominąć wymiaru horyzon-
talnego. Jeden z drugim łączy się w pojęciu komunii. Komunia z Bogiem nie jest 
możliwa bez komunii z Kościołem. Dlatego ukazaliśmy również wagę różnych 
więzi prezbitera w ramach wspólnoty kościelnej. Idąc za soborowym nauczaniem 
w VIII rozdziale Lumen gentium, w tym eklezjologicznym kontekście została 
ukazana również wielowymiarowa więź kapłana z Matką Bożą.  

Ponieważ z esse kapłana płynie jego agere, trzeba było też przypomnieć 
o związku pomiędzy posługą kapłańską a duchowością. Z komunii z Bogiem 
i Kościołem wypływa misja, która wymaga odpowiedniej duchowości, o którą 
trzeba stale dbać, dlatego zakończyliśmy nasze rozważania uwagami na temat 
formacji kapłańskiej. 

Na koniec wypada przypomnieć, że to, co w fizjonomii kapłana jest istotne, 
pozostaje niezmienne, bowiem jak w przeszłości, tak i dziś kapłan ma być po-
dobny do Chrystusa. Równocześnie życie i posługa kapłana musi się dostosować 
do każdej epoki i każdego środowiska. Dlatego Jan Paweł II często przypominał, 
że trzeba pogodzić niezmienne prawdy o posłudze kapłańskiej z potrzebami 
i zjawiskami charakteryzującymi obecną epokę, uwzględniając jej problemy 
i pozytywne bodźce (por. PDV 78). 

 
 
 

JOHN PAUL II ON PRIESTLY SPIRITUALITY 
 
The subject of our consideration was priestly spirituality in the teaching  

of the Pope John Paul II. The main source for the analysis was “Insegnamenti  
di Giovanni Paolo II”, as the most complete collection of papal documents and 
addresses.  

In this context, the exhortation Pastores dabo vobis, annual letters to the 
priests on Maundy Thursday, catecheses about the priesthood announced in 1992 
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and 1993, numerous speeches addressed to all states of life in the Church, espe-
cially to presbyters, deacons, semanticists and bishops ad limina Apostolorum, 
were of particular importance to our analysis. This is a very rich source material 
contained in 58 volumes and more than 90 thousand pages.  

The analysis begins with reflection on the sources of priesthood. It was im-
portant to show the identity of priest-presbyter in the vertical and horizontal di-
mension, its relational character and its anchoring in the mystery of Eucharist. 
This is the basis for the spirituality of the priest. The role of theological virtues, 
faith, hope and love in the life of the presbyter is discussed here along with the 
evangelical counsels, obedience, poverty and chastity and. The author has also 
described the piety of the presbyter with special attention to prayer, above all the 
breviary and the sacramental life. The whole of the spiritual life has been shown 
as a help on the way to the specific priestly holiness. In this spiritual life a very 
important aspect is the communion dimension of the Church. After showing the 
place of the presbyter in the community of the Church, it was necessary to pre-
sent his mission, which flows from the participation in the threefold office of 
Christ Prophet, Priest and King. The last part of the article was dedicated to the 
formation preparing to the priesthood and the on-going priestly formation.  
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ELEMENTY FORMACJI DUCHOWEJ KAPŁANÓW  
W ŚWIETLE LISTU JANA PAWŁA II NA WIELKI CZWARTEK 

1979 ROKU 
 
 
Jak zawsze, tak i w naszych czasach, doskonała postawa kapłańska wymaga 

odpowiedniej formacji duchowej. Wszystkie wysiłki formacyjne zmierzają do 
celu w oparciu o normy prawa ogólnego i szczegółowe wskazania wysunięte 
przez Magisterium Kościoła. Jednym z dokumentów w tej dziedzinie Nauczania 
Kościoła jest list Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów katolic-
kich na Wielki Czwartek 1979 roku. 

Pierwszy tego rodzaju list zasługuje na przypomnienie 
i pogłębioną analizę, tym bardziej, że zawiera chyba 
wszystkie wątki duchowości kapłańskiej, które potem Jan 
Paweł II rozwija w kolejnych listach wielkoczwartkowych, 
Pastores dabo vobis, orędziach na Światowe Dni Modlitw 
o Powołania, w licznych przemówieniach do kapłanów itd. 

Najwyższy Pasterz zastrzegł się, że nie zamierza „w tym 
liście zawrzeć wszystkiego, co składa się na bogactwo życia 
i posługiwania kapłańskiego” (LWCz 1979, 2). Odsyła do 
dotychczasowej nauki Kościoła na ten temat1: „Odwołując 

się do tych wszystkich znanych wam źródeł, pragnę w niniejszym liście dotknąć 
niektórych tylko spraw, które wydają mi się szczególnie ważne w tym momencie 
dziejów Kościoła i świata” (LWCz 1979, 2). 

——————— 
 Ks. prał. Józef W. SKORODIUK — prezbiter Diecezji Siedleckiej (wyśw. w 1963 r.); w 1972 

r. uzyskał magisterium na Wydziale Teologicznym KUL, a w 1975 r. licencjat kościelny na Pryma-
sowskim Studium Życia Wewnętrznego; 1978-1990 ojciec duchowny WSD w Siedlcach; w latach 
1988-2009 był dyrektorem diecezjalnym Unii Apostolskiej Kapłanów. Jest autorem biografii pt. 
W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi. Ks. Mieczysław Skrodziuk (Siedlce 2012) oraz 
kilkunastu artykułów głównie z zakresu duchowości chrześcijańskiej. 

1 Odsyła zwłaszcza do takich dokumentów Vaticanum II jak: konstytucja dogmatyczna o Ko-
ściele Lumen gentium, dekrety: Presbyterorum ordinis i Ad gentes, encyklika Pawła VI Sacerdotalis 
caelibatus oraz dokument Synodu Biskupów z 1971 r. De sacardotio ministeriali.  
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Cały List daje istotne wskazania, jak ma się kształtować postawa współcze-
snego kapłana. Zwróćmy więc uwagę na główne elementy formacji duchowej 
kapłanów zawarte w tym dokumencie. 

1. Formatio permanens  

Akcentując formację stałą i dając jej teologiczne uzasadnienie, bł. Jan Paweł 
II powołuje się na słowa św. Pawła skierowane do biskupa Tymoteusza: „Przy-
pominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez 
włożenie moich rąk” (2 Tm 1, 6). Idzie bowiem o „charyzmat Boży” otrzymany 
w sakramencie święceń. Należy troszczyć się o jego nowość i świeżość, aby to 
był żar ognia Ducha Świętego. Kapłan nie powinien zaniedbywać danego mu 
charyzmatu: „W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp wi-
doczny był dla wszystkich” (1 Tm 4, 15). Od tego bowiem zależeć będzie zba-
wienie kapłana i tych, którym posługuje (por. PDV 70). Dlatego niezbędna jest 
stała praca nad sobą — formatio permanens.  

Dokument wydany na ten temat przez Świętą Kongregację ds. Duchowień-
stwa przypomina, że „winna to być formacja zarówno wewnętrzna, zmierzająca 
do pogłębienia życia duchowego kapłana, jak też duszpasterska i intelektualna 
(filozoficzna i teologiczna) zarazem” (LWCz 1979, 10). Ojciec Święty wskazuje 
na ścisły związek między formacją duchową a duszpasterską i intelektualną. Ka-
płańska posługa w poszczególnych swych funkcjach zależy od głębi życia du-
chowego, które z kolei musi mieć oparcie w wytrwałym studium. Stałe dokształ-
canie się jest podyktowane powszechnym rozwojem oświaty i wykształcenia. 
Ono prowadzi do tego, że kapłani stają się „kwalifikowanymi świadkami Jezusa 
Chrystusa”, a przez to włączają się w proces „codziennego nawracania się do  
miłości poprzez prawdę” (LWCz 1979, 10). 

2. Potrzeba codziennego nawracania się 

List do kapłanów mówi o potrzebie codziennego nawracania się. Ewangelia 
wzywa do tego wszystkich ludzi (por. Mt 4, 17; Mk 1, 15). Jeśli kapłan ma im 
w tym pomóc, to przede wszystkim przez własne doświadczenie. Współczesna 
ludzkość potrzebuje nawrócenia. Wielu bowiem odchodzi od Boga. Świeckość 
wciska się często w szeregi duchownych. Tymczasem Chrystus wzywa: 
„Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, 
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą” (Mt 
7, 13-14). Kapłan przede wszystkim winien wybierać „ciasną bramę” i „wąską 
drogę”, która prowadzi do życia. Trzeba zatem wejść razem z Panem na gody 
weselne, jako błogosławieni, aby nie nazwano nas sługami złymi i leniwymi (por. 
KKK 1036).  
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Chrystus, wzywając do nawrócenia, nie ma na celu najpierw czynów ze-
wnętrznych, „wora pokutnego i popiołu, postów i umartwień”, lecz nawrócenie 
serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne są bezowocne i mogą być kłam-
liwe. Papież Benedykt XVI, spotykając się z kapłanami w archikatedrze war-
szawskiej dnia 25 V 2006 r. powiedział: „Trzeba więc uczyć się szczerze prze-
żywać chrześcijańską pokutę”, a praktykując ją wyznajemy własne indywidualne 
grzechy w łączności z innymi. Nawrócenie wewnętrzne zmierza do uzewnętrz-
nienia tej postawy przez znaki widzialne, gesty i czyny (por. KKK 1430). Z pew-
nością nawrócenie serca miał na myśli bł. Jan Paweł II, gdy pisał do kapłanów: 
„Nawracać się — to znaczy powracać do samej Łaski naszego powołania, roz-
ważać bezmiar dobroci i miłości Chrystusa, który zwrócił się do każdego z nas 
po imieniu i powiedział: «pójdź za mną». Nawracać się — to znaczy stale «wyli-
czać się» wobec Pana naszych serc z naszej służby […], z naszej gorliwości, 
z naszej wierności. A także z naszych zaniedbań, grzechów, małoduszności, bra-
ku wiary i nadziei, z myślenia «po ludzku» tylko, a nie «po Bożemu» […]. Na-
wracać się — to znaczy szukać wciąż na nowo przebaczenia i mocy Bożej w Sa-
kramencie Pojednania, rozpoczynać wciąż od nowa i w ten sposób co dzień dalej 
postępować, przezwyciężać, zdobywać, dawać w radości” (LWCz 1979, 10).  

Fundamentem wszelkiego nawrócenia, niezbędnym warunkiem postępu  
duchowego i świętości jest modlitwa. 

3. Znaczenie modlitwy w życiu kapłana 

Ojciec Święty zdecydowanie podkreśla ogromną wartość modlitwy. Wyraź-
nie stwierdza, że o kapłaństwie za dużo się mówi, a za mało modli się w tej 
sprawie. A przecież przez modlitwę kapłaństwo wciela się w życie, dzięki niej 
nabiera ono ewangelicznego dynamizmu i kształtuje się właściwy styl życia  
kapłańskiego. 

W innym liście Autor stwierdza, że modlitwę należy widzieć w sercu kapłań-
skiej egzystencji (por. LWCz 1987, 7). Kapłan, alter Christus, jest szafarzem  
Bożych tajemnic, a tym samym szafarzem Wielkiej Tajemnicy wiary, jaką jest 
Eucharystia, i ofiary zbawczej Chrystusa. Pomiędzy słowami konsekracji na 
Ostatniej Wieczerzy, a ofiarą na krzyżu w Wielki Piątek była modlitwa w Ogrój-
cu. Ona była jak gdyby kamieniem węgielnym u podstaw dzieła Odkupienia.  
Jako uczestnicy Chrystusowego kapłaństwa złączonego nierozerwalnie z Jego 
ofiarą, kapłani muszą u podstaw swej kapłańskiej egzystencji kłaść również ka-
mień węgielny modlitwy. Następca papieża Polaka Benedykt XVI przemawiając 
do polskich kapłanów, wzywał ich m.in. do adoracji Jezusa w hostii: „Trwajcie 
w modlitwie adoracji i uczcie wiernych tej modlitwy”. 

Modlitwa w heroicznym życiu św. Jana Vianneya pozwalała mu trwać 
w Chrystusie. Ona powinna być również środkiem zjednoczenia z Najwyższym 
Kapłanem w niełatwej kapłańskiej rzeczywistości.  
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Modlitwa pozwala odnajdywać światło, które prowadziło od początków po-
wołania kapłańskiego i nadal prowadzić będzie. Ona umożliwia stałe nawracanie 
się i dążenie do Boga. Dzięki niej kapłani mogą — przy całej ludzkiej słabości 
— wierzyć, ufać, kochać. Modlitwa wreszcie odkrywa przed nimi rozmiary Kró-
lestwa Bożego i jego aktualne potrzeby. Przez modlitwę potwierdzają swoją  
kapłańską tożsamość (por. LWCz 1979, 10). 

Słowa te są wyrazem osobistego doświadczenia Papieża. Określa się go bo-
wiem jako człowieka, „dla którego modlitwa jest żywiołem, czerpanym na kola-
nach pełną dłonią z dziecięcej wiary. Z tej bogatej osobowości filozofa-moralisty 
promieniowała modlitwa każdej chwili życia, zarówno wtedy, gdy obchodził 
swoją codzienną Drogę Krzyżową, jak i wtedy, gdy uważnie przyglądał się dzie-
ciom Bożym, gdy umiał z nimi gawędzić, śpiewać, czy snuć zawiłe rozważa-
nia”2.  

4. Kapłańska tożsamość  

Omawiany list jest wyrazem troski Ojca Świętego o kapłańską tożsamość, 
czyli o pełną identyfikację osobowości z rzeczywistością kapłaństwa. Podstawą 
jest specjalny sakrament, który wyciskając swój charakter, wprowadza mężczy-
znę do kapłaństwa hierarchicznego. Tożsamością nazwiemy tu związek sakra-
mentu z tym wszystkim, co z niego płynie w życiu i działaniu. Inaczej mówiąc, 
o niej będzie świadczyła niepodzielność życia i służby, czego właśnie domaga się 
kapłaństwo (por. LWCz 1979, 4).  

Zaczęło się ono od bezinteresownego wyboru Boga w powołaniu, aby bar-
dziej upodobnić się do Chrystusa. Tożsamość kapłanów zakotwiczona jest w po-
wołaniu, które otrzymali od Najwyższego Kapłana. On ich wybrał, by poszli za 
Nim i byli Jego przyjaciółmi; nawiązał z każdym z nich szczególną więź. Relacja 
kapłana z Najwyższym — to osobowa i trwała łączność z Chrystusem na całe 
życie3 do tego stopnia, że można za św. Pawłem powiedzieć: „Teraz zaś już nie ja 
żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). W tej osobowej łączności kapłań-
skie serce, na wzór Chrystusa, będzie wciąż otwarte na Boga w modlitewnym 
oczekiwaniu na przyjęcie Jego woli. Wówczas kapłani będą pragnąć, aby sam 
Bóg zechciał pokazać i zrealizować swój zamysł wobec ich życia. Przyjmą wów-
czas również postawę Maryi, która do końca była wierna wypowiedzianym  
słowom: „Niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1, 38).  

Tożsamość kapłańska urzeczywistnia się wreszcie przez wspomnianą już 
modlitwę i troskę duszpasterską. „Troska ta — jak czytamy w Liście — jest 
szczególną racją bytu naszego życia kapłańskiego, że ona właśnie nadaje mu 
——————— 

2 S. Wyszyński, Przemówienie w Radio Watykańskim, 17 X 1979, w: S. Wyszyński, O polskim 
Papieżu z Krakowa, Poznań 1979, s. 22.  

3 M. Piacenza, Chrystus tożsamością kapłana, tłum. W. Kapica, Kraków 2011, s. 11. 
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sens” (LWCz 1979, 5); winna być podstawą kapłańskiej tożsamości (por. LWCz 
1979, 7). 

5. Troska o zbawienie drugich 

Z powyższego wynika nowy wymiar duchowości kapłańskiej — troska 
o zbawienie drugich. Związana jest ona — jak określa Autor Listu — z chary-
zmatem duszpasterskim, który jest naszym udziałem. Istnieje w całym Ludzie 
Bożym wzajemna odpowiedzialność jego członków za zbawienie. Dotyczy ona 
jednak szczególnie kapłana, gdyż jego udział w kapłaństwie Chrystusa różni się 
istotą, a nie stopniem tylko od udziału wiernych (kapłaństwo święceń i kapłań-
stwo powszechne). Stąd nic dziwnego, że świeccy wymagają od kapłana w tej 
dziedzinie więcej niż od siebie samych. 

Pełne zaangażowanie na tym odcinku upodabnia kapłana do Chrystusa — 
Dobrego Pasterza. Intensywność tego zaangażowania ma się rozwijać maksy-
malnie do tego stopnia, że „dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10, 11). 
Kapłan przecież to alter Christus pod każdym względem. Występuje w Jego 
imieniu — in persona Christi — nie tylko przy ołtarzu. To kapłan przede 
wszystkim ma wprowadzać w życie słowa samego Mistrza: „Kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zacho-
wa je” (Mk 8, 35). 

Przeciwieństwem Dobrego Pasterza jest najemnik, „którego owce nie są wła-
snością, który opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza” (J 10, 12), 
a więc nie troszczy się o owce. Natomiast Dobry Pasterz zmierza do tego, aby 
owce „miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10) i aby nikt z nich nie zginął 
(por. J 17, 12), lecz miał życie wieczne (por. LWCz 1979, 7). Stąd kapłan będzie 
głęboko przeniknięty tą troską, będzie nią żył. Ona będzie kształtowała jego  
osobowość kapłańską. 

6. Postawa służebna 

Prawdziwa troska duszpasterska wymaga od kapłana postawy służebnej. Jak 
Chrystus służy Ojcu w dziele naszego zbawienia, tak i kapłan powinien służyć 
Bogu i ludziom w ich drodze do Ojca Niebieskiego. Sam Chrystus powiedział: 
„Nie przyszedłem, aby Mi służono, ale aby służyć i dać swoje życie na okup za 
wielu” (Mt 20, 28). Synod Biskupów w 1971 roku jednoznacznie określił służeb-
ny charakter kapłaństwa. Owocem prac tego Synodu jest dokument De sacerdo-
tio ministeriali, do którego tak wielką wagę przywiązywał Jan Paweł II. Toteż 
Autor listu do kapłanów omawia ten temat m.in. na płaszczyźnie relacji kapłań-
stwa hierarchicznego i powszechnego. Kapłaństwo hierarchiczne — pisze Ojciec 
Święty — jako kapłaństwo sakramentalne jest zarazem kapłaństwem służebnym: 
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„Stanowi szczególne «ministerium» — jest «posługą» względem wspólnoty  
wierzących” (LWCz 1979, 4).  

Hierarchiczność jest związana z władzą „kierowania i kształcenia ludu ka-
płańskiego”, co jednoznacznie wiąże się ze służbą temu ludowi. Władza po myśli 
Chrystusa nie jest tylko domeną tego, który ją wykonuje, ale została ustanowiona 
dla korzyści tych, do których jest skierowana. Jan Paweł II dochodzi nawet do 
stwierdzenia: „Cała nasza kapłańska egzystencja jest i powinna być głęboko 
przeniknięta tą służbą, jeśli z pełnym pokryciem mamy sprawować Ofiarę Eu-
charystyczną in persona Christi” (LWCz 1979, 4). Służba ta jest czymś istotnym 
dla życia kapłańskiego. 

7. Kapłaństwo sakramentalne  
i powszechne kapłaństwo wiernych 

Ze służebnym charakterem kapłaństwa hierarchicznego wiąże się głęboka 
świadomość przyporządkowania, odniesienia i wzajemnej zależności kapłaństwa 
sakramentalnego i kapłaństwa powszechnego wiernych. Zarówno jedno, jak 
i drugie pochodzi od Chrystusa, który jako „Kapłan wzięty spośród ludzi” (Hbr 
5, 1-5), nowy lud „uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu” (Ap 1, 
6; Ap 5, 9-10; por. LG 10). Kapłani poprzez szczególny charakter, jak i wierni 
przez chrzest i bierzmowanie uczestniczą w jednym kapłaństwie Chrystusa i w je-
go potrójnym posłannictwie: Proroka, Kapłana i Króla. Obie jednak formy kapłań-
stwa różnią się między sobą nie tylko stopniem, ale istotą i świadczą o niezwy-
kłym bogactwie samego Chrystusowego Kapłaństwa (por. LWCz 1979, 3). 

Kapłaństwo urzędowe przez władzę święceń dysponuje do składania Ofiary 
Mszy świętej, szafarstwa innych sakramentów oraz „kierowania i kształcenia lu-
du kapłańskiego” (LG 10). Natomiast inni członkowie Ludu Bożego uczestniczą 
w Ofierze Eucharystycznej, składają ofiary duchowe, przyjmują sakramenty świę-
te, modlą się, świadczą o Chrystusie przez zaparcie się siebie i czynną miłość. 

Kapłan przez specjalny sakrament i posługę, realizując swoje powołanie i po-
słannictwo, kształtuje jednocześnie posłannictwo całego Ludu Bożego. Gorli-
wość kapłana w spełnianiu jego obowiązków oraz pełne wiary zaangażowanie 
„służy uświadomieniu i aktualizacji powszechnego kapłaństwa wiernych” 
(LWCz 1979, 4; por. Ef 4, 11); uświadamia im, że są Ludem Bożym i umożliwia 
składanie owych duchowych ofiar (por. 1 P 2, 5). Dzieje się to zwłaszcza podczas 
Ofiary Eucharystycznej, którą w zastępstwie Chrystusa sprawuje kapłan w imie-
niu całego Ludu. 

Podobne związki łączą wiernych z kapłanem w innych dziedzinach życia Ko-
ścioła. Katolicy świeccy, widząc apostolskie zaangażowanie kapłana, będą coraz 
głębiej uświadamiali sobie, że powołanie „chrześcijańskie jest z natury swojej 
również powołaniem do apostolstwa” (AA 2) i że „wszędzie mają głosić  
świadectwo o Chrystusie” (LG 10). 
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Odniesienie kapłaństwa urzędowego do powszechnego jest także aktualne  
na odcinku wiary (por. LWCz 1979, 6), modlitwy (por. LWCz 1979, 7) i troski 
o zbawienie drugich (por. LWCz 1979, 5). To przyporządkowanie ma zastosowa-
nie na płaszczyźnie dawania świadectwa i dobrego przykładu. Kapłan, który zło-
żył przyrzeczenie bezżenności i wiernie wypełnia to zobowiązanie, jest przykła-
dem dotrzymywania wszelkich zobowiązań. Małżonkowie, narażeni na niezdro-
we próby zakłócenia ich wzajemnej wierności, zwrócą swe oczy na kapłana,  
by dostrzec autentyczny model dochowania przyrzeczeń i wierności powołaniu 
życiowemu. W tym układzie odniesienia tak dużo zależy od postawy kapłana. On 
ma być filarem budującej się wspólnoty. Ona z kolei przez swoją gorliwość i za-
angażowanie będzie mobilizowała kapłana do wzmożenia wysiłków w pracy nad 
sobą i nad rozwojem Królestwa Bożego na ziemi. 

8. Dyspozycyjność kapłana 

Tożsamość kapłaństwa jest podstawą jego wielkiej godności. Ta z kolei wy-
maga od kapłana dyspozycyjności. Wielkość kapłana tkwi w tym, że realizuje 
wielkie dzieła, służy wielkiej sprawie, jest do dyspozycji Boga i ludzi. 

Ojciec Święty wyjaśnia, że dyspozycyjność to „pokorna gotowość odbierania 
darów Ducha Świętego i obdarowywania innych owocami miłości i pokoju — 
obdarowywania ich tą pewnością wiary, z której płynie głębokie poczucie sensu 
ludzkiego bytowania oraz umiejętność wprowadzania ładu moralnego w życie 
osób i ludzkich środowisk (por. LWCz 1979, 5). Kapłan nie występuje we wła-
snym imieniu, nie prowadzi własnego warsztatu, nie szuka swego, lecz jest do 
dyspozycji Pana, któremu zaufał, poszedł za Nim, czy też oddał Mu się na wła-
sność. Idzie tu o postawę, do której wzywa Chrystus słowami: „Bądźcie goto-
wi…” (Mt 24, 44). Duszpasterz jest owym sługą postawionym nad innymi, by 
wydzielał żywność we właściwym czasie (por. Łk 12, 42). Trzeba więc być 
otwartym na przyjęcie darów Ducha Świętego i zawsze gotowym do przekazy-
wania ich braciom. 

Dyspozycyjność kapłana wiąże się z eklezjalnym posłuszeństwem. W dniu 
święceń neoprezbiter zobowiązuje się do tego specjalnym przyrzeczeniem. Ono 
wiąże go do pracy w Kościele powszechnym i diecezjalnym. Działalność kapłana 
ma być dostosowana do współczesnych wymagań, ale zawsze po linii Kościoła 
i w łączności z biskupem. Kapłan dyspozycyjny będzie lojalnym nie tylko wobec 
przełożonych. Dobro sprawy wymaga takiej postawy także wobec tych, wśród 
których pracuje. Jest on również do ich roztropnej dyspozycji jako dla ludzi usta-
nowiony w sprawach odnoszących się do Boga (por. Hbr 5, 1; Rz 15, 2). Będzie 
im służył swoją pewnością wiary, przez co ukaże właściwy sens życia i dopomo-
że tak jednostkom, jak i całym wspólnotom wprowadzać ład moralny. 

Wzorem dyspozycyjności jest sam Chrystus, dla którego treścią życia było 
pełnienie woli Ojca (por. Łk 22, 42; J 4, 34; 5, 30). „Jak Ojciec Mnie posłał, tak 
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i Ja was posyłam” (J 20, 21). Jezus jako Mistrz wymaga więc tej postawy od 
Apostołów (por. Kol 1, 25). Słowo „posyłam” oznacza posłannictwo, na którego 
realizację składa się kompleks zadań apostolskich. Niech za przykład posłuży 
postawa św. Pawła, który w Liście do Filipian pisze: „Dla mnie bowiem żyć — 
to Chrystus, a umrzeć — to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele — to dla mnie owoc-
na praca. Co mam wybrać? […] Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, 
a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, pozostawać zaś w ciele — to bardziej 
dla was konieczne. A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was 
wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze” (Flp 1, 21-25). Św. Paweł 
przedkłada trud pracy apostolskiej na ziemi nawet nad przedwczesne, pełne 
szczęścia, osobiste przebywanie z Chrystusem w innym świecie. Widzi bowiem 
potrzebę swego poświęcenia (por. 1 Tes 2, 7-9), koniecznego dla zbawienia  
innych — „dla waszego postępu i radości w wierze”.  

9. Żywa i pogłębiona wiara  

Jeżeli troska o zbawienie braci i modlitwa stanowią o tożsamości kapłańskiej, 
to wiara jest fundamentem i bazą całej rzeczywistości będącej treścią kapłaństwa. 
Zacznijmy od samego powołania. Jest to wezwanie ze strony Boga. Człowiek je 
odbiera, otwiera się na nie i przyjmuje na płaszczyźnie wiary. Dlatego Jan Paweł 
II już na początku listu daje wyraz swojej wiary w powołanie (LWCz 1979, 1). 
Jest to łaska Chrystusa, Wiecznego Kapłana (por. LWCz 1979, 6). 

Chrystus zaś domaga się wiary od Apostołów. Kiedy w czasie mowy Eucha-
rystycznej wielu Jego uczniów opuściło Go, ponieważ nie mogli zrozumieć, że 
Ciało Jezusa będzie pokarmem, a Krew napojem, wówczas On powiedział do 
Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, 
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i po-
znali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 67-69). Apostołowie uwierzyli, choć ich 
wiara nie zawsze była mocna. Przed uciszeniem burzy na morzu Jezus stawia im 
zarzut: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” (Mt 8, 26; por. Mk 4, 40). Na-
tomiast według relacji św. Łukasza Jezus wówczas zapytał otwarcie: „Gdzie jest 
wasza wiara?” (Łk 8, 25). Dlatego w czasie Ostatniej Wieczerzy po ustanowieniu 
Eucharystii Jezus mówi do Piotra: „Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja 
wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32). 

Piotrem naszych czasów, utwierdzającym nas w wierze, był bł. Jan Paweł II. 
On to domagał się od kapłana „zmysłu wiary” (por. LWCz 1979, 7), aby dzięki 
niemu mógł być autentycznym świadkiem, znakiem i drogowskazem, aby do-
strzegał właściwe potrzeby duchowe współczesnego człowieka. „Ostatecznie 
zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadomy pełnego sensu swe-
go kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żar-
liwie się modli, który z całym przekonaniem naucza…” (LWCz 1979, 7). Bene-
dykt XVI, zgodnie z hasłem swojej Pielgrzymki do naszej Ojczyzny. wołał 
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do kapłanów: „Trwajcie mocni w wierze. […] Bądźcie autentyczni w waszym 
życiu i posłudze”. 

Duch wiary potrzebny jest kapłanowi, aby będąc bliskim każdemu człowie-
kowi i jego sprawom osobistym, rodzinnym czy społecznym, był rzeczywiście 
bliskim, ale „po kapłańsku” (por. LWCz 1979, 7). Tylko w tym duchu kapłan bę-
dzie w stanie widzieć i ukazywać problemy życia doczesnego w perspektywie 
nadprzyrodzonej. Człowiek dzisiejszy, nawet niewierzący, liczy na to, że kapłan 
ukaże mu ten wymiar życia; że będzie czytelnym sługą słowa Bożego i mężem 
modlitwy. 

Jedynie w świetle wiary można zrozumieć decyzję bezżenności dla Króle-
stwa Niebieskiego (por. LWCz 1979, 10) i w tej dziedzinie dotrzymać słowa da-
nego Chrystusowi oraz Kościołowi (por. LWCz 1979, 9). Wiara pomaga w 
utrzymaniu właściwego poziomu ducha i postawy kapłańskiej. Ojciec Święty 
przypomina bowiem słowa św. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie 
umacnia” (Flp 4, 13). 

Całości życia kapłańskiego i jego tożsamości w konkretnych jednostkach nie 
da się zrozumieć bez głębokiej wiary, która w połączeniu z nadzieją prowadzi  
do całkowitego zawierzenia Bogu i Jego Niepokalanej Matce. 

10. Maryjny aspekt kapłaństwa 

Maryjność ma być szczególnym rysem naszego kapłaństwa. Jest to przecież 
znamienny rys polskiej religijności i duszpasterstwa w naszej Ojczyźnie, z której 
pochodził Najwyższy Kapłan Kościoła Rzymskokatolickiego. To on zawierzył 
całkowicie Najświętszej Dziewicy i określił siebie znanym już powszechnie 
zwrotem „Totus Tuus”. W swoim liście do kapłanów nazywa Maryję Matką ka-
płanów (por. LWCz 1979, 11). Chrystus bowiem wisząc na krzyżu oddał Ją św. 
Janowi Apostołowi, który uczestniczył w Ostatniej Wieczerzy. Do niego między 
innymi powiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk, 22, 19), a na Golgocie 
wskazując na Maryję: „Oto Matka twoja” (J 19, 27). Stąd wszyscy kapłani, 
otrzymując sakrament święceń, mają niejako pierwsze prawo do tego, aby  
widzieć w Niej Matkę tego kapłaństwa, które otrzymali od Chrystusa. Dlatego bł. 
Jan Paweł II apeluje, aby zawierzyć Jej to kapłaństwo. On sam zawierza Niepo-
kalanej Matce wszystkich kapłanów i pragnie, aby każdy osobiście dokonał tego 
zawierzenia, które pozwoli mu mimo słabości realizować na co dzień kapłaństwo 
Chrystusowe. 

Sobór Watykański II w konstytucji Lumen gentium uczy, że Kościół wpatruje 
się w Maryję — Matkę Chrystusa, ponieważ sam siebie nazywa Matką, która dla 
Boga rodzi ludzi do nowego życia (por. LG 64). Maryja jest bliska każdemu  
kapłanowi i jego posługiwaniu. Aby głosić Chrystusa, musi on Go poznać, a któż 
Go lepiej może znać od Matki? Maryja karmiła Syna Bożego, kapłani natomiast 
mają podawać innym Jego Ciało na pokarm. 
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Ojciec Święty zwraca uwagę w służebnym kapłaństwie na „zdumiewający 
i przejmujący wymiar bliskości wobec Matki Chrystusa” (LWCz 1979, 11).  
Dostrzeganie i uwzględnianie tego wymiaru w życiu kapłańskim jest gorącym 
pragnieniem Autora listu. On pragnie, podobnie jak bł. Maksymilian Kolbe, by 
kapłani byli zawsze z Maryją, by byli Jej własnością, do Jej dyspozycji, by  
zawierzyli Jej bez żadnych zastrzeżeń i w Jej dłonie złożyli swą posługę, losy 
Kościoła i świata. 

11. Kapłański celibat 

Bardzo ważnym elementem kapłańskiej duchowości jest celibat. Rozważając 
to zagadnienie bł. Jan Paweł II idzie po linii Soboru Watykańskiego II, Synodu 
Biskupów z 1971 roku i encykliki Pawła VI Sacerdotalis caelibatus. Mając na 
uwadze powyższe dokumenty, Ojciec Święty nie daje w swoim liście całej nauki 
Kościoła na ten temat, tylko w sposób bardziej dojrzały uzasadnia sens tej decy-
zji, „którą Kościół nasz podjął od tylu stuleci, której starał się być wierny i nadal 
tej wierności pragnie dochować” (LWCz 1979, 8). Nauka i praktyka Kościoła 
mają ścisłe związki w tej sprawie z samą Ewangelią. To wszystko wskazuje na 
sens celibatu wbrew przeciwnym opiniom. 

Bezżenność w kapłaństwie podejmowana jest dla Królestwa Niebieskiego: 
„Kto może pojąć niech pojmuje” (Mt 19, 12). Te słowa Chrystusa nie straciły 
dziś na aktualności. W częstych dyskusjach na temat celibatu pomija się ten 
aspekt: „dla Królestwa Niebieskiego”. Zachowując szacunek dla „odmiennej tra-
dycji innych kościołów” Kościół łaciński „zdecydowany jest nadal trwać” przy 
wielowiekowej praktyce mimo trudności oraz załamań i słabości poszczególnych 
kapłanów. 

Bezżenność jest naszym skarbem, choć noszonym w naczyniach glinianych 
(por. 2 Kor 4, 7). Celibat jest również „darem Ducha” (por. LWCz 1979, 8). 
Prawdziwa i wierna miłość małżeńska nastawiona na rodzicielstwo też jest darem 
niezbędnym i podstawowym dla budowania wielkiej wspólnoty Kościoła. Płod-
ność tego daru uświęcona jest specjalnym sakramentem. Jednak wspólnota ludu 
Bożego w pełni odpowie swemu powołaniu w Chrystusie dopiero przez propor-
cjonalne urzeczywistnienie się daru celibatu. 

Ten dar w życiu zakonnym ma przede wszystkim wymowę znaku eschatolo-
gicznego. Daje bowiem cząstkę uczestnictwa w stylu życia innej rzeczywistości. 
Natomiast w strukturze ludu Bożego celibat w aspekcie duszpasterskim ukazuje 
kapłana w wymiarze „człowieka dla drugich”. W małżeństwie bowiem również 
istnieje ten wymiar, ale w wąskim zakresie. Kapłan przez celibat realizuje inne 
ojcostwo, a nawet macierzyństwo (por. Ga 4, 19; 1 Kor 4, 15) na daleko szerszej 
płaszczyźnie niż rodzina w ścisłym tego słowa znaczeniu. We wspólnocie ludu 
Bożego wielu czeka na pamięć, troskę i miłość. Serce kapłana, by temu sprostać, 
musi być wolne. „Celibat jest znakiem wolności, która służy” (LWCz 1979, 8). 
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Kandydat do kapłaństwa zobowiązuje się świadomie i dobrowolnie do za-
chowania celibatu. Odpowiednią decyzję podejmuje po przemyśleniu całego  
zagadnienia, w wolnym wyborze, świadom, że Chrystus udziela mu tego daru dla 
dobra Kościoła i posługi bliźnim. Jeśli decyduje się na bezżeństwo i wynikającą 
stąd czystość na całe życie, to celibat jako taki nie jest mu narzucony jedynie 
prawem. Sam świadomie wybiera ten styl życia i powinien dotrzymać słowa. 
Idzie tu o osobową odpowiedzialność jako wyraz wewnętrznej dojrzałości  
kapłana. 

O tym trzeba pamiętać, gdy przychodzi czas próby i gdy zachowanie celibatu 
napotyka trudności. Kapłan, tak jak i świecki, narażony jest na pokusy. W czasie 
słabości należy szukać siły w Tym, który nas umacnia (por. Flp 4, 13). Małżon-
kowie też przeżywają trudności w dochowaniu ślubowanej wierności. Kapłan 
przez swoją wierność powołaniu i złożonym przyrzeczeniom daje przykład  
wiernej realizacji każdego powołania życiowego. 

12. Wspólnotowość i jedność z biskupem  

Życie i posługa kapłana, mimo samotności związanej z celibatem, nastawio-
na jest na wspólnotę. Jest on członkiem wielkiej wspólnoty ludu Bożego, a przez 
troskę duszpasterską związany jest z Kościołem lokalnym. Ojciec Święty 
w omawianym liście wskazuje na pewne ogniwa łączące kapłanów między sobą. 

Pierwszym jest powołanie kapłańskie. Ono łączy kapłanów z Chrystusem, 
który każdego wezwał po imieniu do tego samego kapłaństwa. Wraz z powoła-
niem łączą ich te wartości, dla których On ich wezwał. Odpowiadając na wezwa-
nie, poszli za Mistrzem i obdarzeni sakramentalnym kapłaństwem pracują nad 
zbawieniem wszystkich ludzi. Sobór Watykański uczy: „Na mocy wspólnych 
wszystkim święceń kapłańskich i posłannictwa wszyscy kapłani złączeni są wza-
jemnie węzłem głębokiego braterstwa, które przejawiać się winno spontanicznie 
i ochoczo we wzajemnej pomocy zarówno duchowej, jak materialnej, zarówno 
pastoralnej, jak osobistej, w zgromadzeniach i we wspólnocie życia, pracy i mi-
łości” (LG 28). 

Tak osobiste życie duchowe, jak i praca duszpasterska wymaga jedności  
kapłańskiej i wspólnoty wysiłków. Międzynarodowe stowarzyszenie pod nazwą 
Unia Apostolska Kleru Diecezjalnego zmierza do tworzenia i rozwoju wspólnot 
kapłańskich. W Statutach tej Unii wśród podstawowych zasad czytamy: „Unia 
Apostolska Kleru jednoczy kapłanów, oddanych pracowników Chrystusa, którzy 
usiłują wzajemnie się wspomagać — dla doskonalenia własnego życia duchowe-
go w pełnieniu kapłańskiej posługi” (por. PO 8)4. 

——————— 
4 Statuty Unii Apostolskiej Kleru Diecezjalnego, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” 1978, nr 

9, s. 280. 
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Ośrodkiem jedności jest Chrystus, który gorąco modlił się o nią w Wieczer-
niku. Namiestnik Chrystusa, Biskup Rzymu, bł. Jan Paweł II, oświadcza za św. 
Augustynem, że dla nas jest Biskupem, a z nami kapłanem5, a więc jednym z nas. 
W Kościele lokalnym kapłani łączą się z biskupem diecezjalnym. Liturgia Wiel-
kiego Czwartku jest wymownym tego znakiem. Przedstawiciele całego prezbite-
rium diecezjalnego wraz ze swoim biskupem koncelebrują Ofiarę Eucharystycz-
ną i odnawiają przyrzeczenia złożone w dniu święceń. Jedność Wielkiego 
Czwartku powinna urzeczywistniać się każdego dnia. 

Papież Jan Paweł II, przemawiając do kapłanów w katedrze częstochowskiej 
podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 6 VI 1979 r., powiedział: „Kościół 
w Polsce dzięki kapłanom jest niepokonany. Jest niepokonany dzięki tej jedności 
kapłanów z Episkopatem. I z kolei — jedności całego społeczeństwa z kapłanami 
i Episkopatem”6. 

Jedność przez wspólnotę z kapłanem i kapłanów diecezjalnych z biskupem 
przyczynia się poprzez kolegialność biskupów do budowy Kościoła Powszech-
nego — Mistycznego Ciała Chrystusa. 

Kapłaństwo sakramentalne jako owoc szczególnego powołania i wybrania 
jest wielkim darem i bogatą rzeczywistością. Bogactwo konstytutywnych warto-
ści kapłaństwa pochodzi od samego Chrystusa, od Jego Kapłaństwa i przenika 
całą osobowość powołanego. Stąd wymaga gruntownego przygotowania poprzez 
formację seminaryjną i stałej troski każdego dnia o rzetelną odpowiedź na powo-
łanie. 

Jan Paweł II, podczas pielgrzymki po Stanach Zjednoczonych, powiedział 
podczas Mszy świętej w Filadelfii (4 X 1979): „Kapłaństwo nie jest tylko jakimś 
zadaniem, które zostało nam wyznaczone; jest to powołanie, jest to stałe wezwa-
nie, w które musimy się wciąż i wciąż wsłuchiwać. Wsłuchiwanie się w to we-
zwanie i udzielanie na nie owocnej odpowiedzi jest zadaniem każdego kapłana 
[…], wymaga to również pogłębienia naszego zrozumienia takiego kapłaństwa, 
jakim je Chrystus ustanowił, jakim chciał, aby było i pozostało, oraz jakim je 
wiernie interpretuje i przekazuje Kościół”7. 

Intencje, jakie Chrystus wiązał z kapłaństwem Nowego Przymierza, dadzą 
się zrozumieć w wymiarach Jego zbawczego dzieła, a tym samym Jego życia, 
śmierci i zmartwychwstania. Kapłan występujący in persona Christi przez swoją 
wierną tożsamość będzie urzeczywistniał to samo dzieło w Kościele świętym. 
Jest to wielka misja, którą podkreślił Ojciec Święty na spotkaniu z księżmi mek-
sykańskimi w sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe 27 I 1979 r.: „Słudzy 

——————— 
5 Por. św. Augustyn, Sermo 340, 1; PL 38, 1483.  
6 Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9 — Homilie i przemówienia z pielgrzymek — Europa, część 

1: Polska, Kraków 2008, s. 101. 
7 Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, II, 2 (lipiec-grudzień 1979), red. E. Weron, A. Jaroch,  

Poznań 1992, s. 297. 
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wzniosłej sprawy, od was w dużej mierze zależy los Kościoła w tych dziedzi-
nach, które są powierzone waszej duszpasterskiej trosce. Wymaga to od was głę-
bokiej świadomości wielkości misji, jaką otrzymaliście i konieczności dostoso-
wania się do niej w każdej sytuacji. Chodzi przecież w końcu […] o Kościół 
Chrystusowy; i jakiż szacunek, i miłość powinien w nas wzbudzać ten fakt, że 
mamy służyć z radością w świętości życia. Nie można wypełnić tej wzniosłej 
i wymagającej służby bez jasnego, zakorzenionego przekonania co do waszej 
tożsamości kapłanów Chrystusa, depozytariuszy i szafarzy Bożych tajemnic, na-
rzędzi zbawienia ludzi, świadków Królestwa, które zaczyna się na tym świecie, 
a dopełnienie osiąga w wieczności”8.  

Słowa te przynajmniej w pewnym stopniu mogą być uzasadnieniem i pod-
stawą troski Najwyższego widzialnego Kapłana o właściwą postawę wszystkich 
kapłanów Kościoła.  

Bł. Jan Paweł II każdego roku pisał list do kapłanów na ich szczególny dzień 
w ramach Triduum Paschalnego. Było to wyrazem jego bliskiej więzi z tymi, któ-
rzy jak on zostali wezwani do kapłaństwa Chrystusowego. Listy na Wielki 
Czwartek były jednocześnie braterskim i ojcowskim słowem skierowanym do 
prezbiterów. Poszczególne coroczne listy miały swoją określoną tematykę. I tak 
przykładowo w 1980 roku tematem listu była: Tajemnica i kult Eucharystii, 
w 1982 — Modlitwa dla kapłanów Kościoła, w 1985 — Młodzież w pracy dusz-
pasterskiej kapłanów, w 1988 — św. Jan Maria Vianney — wzór dla wszystkich  
kapłanów, w 1990 — Duch Święty a kapłani, w 1993 — Dar kapłaństwa a nowy 
Katechizm, w 1996 — Przypatrzmy się, bracia, powołaniu naszemu, w 2000 — 
list z Wieczernika w Jerozolimie — W roku Eucharystii. 

 
Reasumując podjęte refleksje związane z listem na Wielki Czwartek 1979 r. 

stwierdzamy, że fundament duchowości kapłańskiej leży w więzi prezbitera 
z Chrystusem — Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. Z Jego duchowego bogac-
twa kapłani czerpią światło i moc dla swego życia i posługi. Dar i tajemnicę  
kapłaństwa można w odpowiednim stopniu zrozumieć tylko na płaszczyźnie wia-
ry. Ona również będzie kształtować ich osobowość oraz ich relacje z Bogiem 
i ludźmi. W Chrystusie kapłan widzi swoją tożsamość, a posłany przez Niego 
buduje Królestwo Boże. Występując w Jego imieniu będzie Go naśladował zgod-
nie z darem powołania, a przez stałą formację stanie się dla innych — jak pod-
kreślił Benedykt XVI — „ekspertem w dziedzinie życia duchowego”. 

Gruntowna analiza prezentowanych powyżej elementów i praktyczne włą-
czenie ich do stałej formacji niewątpliwie zaowocuje w kapłańskiej duchowości. 

 
 

——————— 
8 Tamże, II, 1 (styczeń-czerwiec 1979), s. 76. 
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THE ELEMENTS OF THE SPIRITUAL FORMATION OF PRIESTS 
IN THE LIGHT OF THE LETTER OF POPE JOHN PAUL II 

HOLY THURSDAY YEAR 1979 
 
The theme of this Letter is the domestic priesthood. The blessed Author stipu-

lates that this document does not exhaust the subject in totality. However, the 
richness of the content of the Letter points to a number of essential elements of 
spiritual formation of the presbyters. 

This study presents the early need for constant formation, as something  
essential in the spiritual life. Then the Author of the Letter underlines the need for 
a permanent conversion. An important place in the priestly spirituality is prayer. 
It also proves the identity of the priest with pastoral concern for the salvation of 
others. A characteristic feature of the sacramental priesthood is its servitude to 
the common priesthood-the Pope discusses their relationship. Priest-Mediator  
between God and men should be disposable to either side. The individual ele-
ments are inspired by the alive formation and deepened belief. 

Marian of the presbyter it is an essential desire of the Author of the Letter 
who emphasized himself of the words: “Totus Tuus”. Priestly celibacy, communi-
ty and unity with the Bishop is the final elements shown in this article. 

Basic analysis of these elements and their practical incorporation to constant 
undoubtedly will fruit in priests’ spirituality. 

 
Translated by Elżbieta Borkowska 

 
Keywords: priesthood, identity, formation, celibacy, conversion 
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Jednym z najważniejszych zadań, jakie Kościół katolicki stawia sam sobie na 

początku XXI wieku, jest odnowa życia duchowego1. Jest to dla osób konsekro-
wanych sprawą zasadniczej wagi, jeśli chcą oni w tak wymagającym dziś świecie 
być jasnym znakiem Chrystusa i skutecznym narzędziem ewangelizacji.  
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W 1999 brał udział w Zgromadzeniu Specjalnym Europejskiego Synodu Biskupów. Konsulator 
Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego; członek Krajowej Rady ds. Powołań 
i Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK w Polsce; profesor UKSW i kierownik Katedry Hagiografii; 
wykładowca WSD w Ołtarzewie; wicedyrektor i wykładowca Instytutu Apostolstwa przy UKSW; 
redaktor Biuletynu Teologii Apostolstwa. 

1 Duchowość to „całkowite przepełnienie człowieka ochrzczonego wydarzeniem, jakim jest 
Chrystus w Duchu Świętym…”. — Cz. Parzyszek, Duchowość apostolska według świętego Win-
centego Pallottiego, Ząbki 2004, s. 16; zob. J. Weismayer, Pełnia życia. Zarys historii i teologii 
chrześcijańskiej duchowości, Kraków 1993, s. 9. Ks. Walerian Słomka stwierdza, że duchowość 
„oznacza pewien «styl życia» albo «życie według Ducha»”. — Teologia duchowości, w: Polscy 
teologowie duchowości, red. M. Chmielewski, W. Słomka, Lublin 1993, s. 231. Duchowość to ze-
spół postaw mających odniesienie intelektualno-poznawcze, emocjonalno-wartościujące i behawio-
ralne. — Zob. M. Chmielewski, Duchowość, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmie-
lewski, Lublin-Kraków 2002, s. 226-232. Różnorodność specyficznych form duchowości porząd-
kowana jest według konkretnych kryteriów, m.in.: kryterium etniczno-geograficznego, doktrynal-
nego, ascetyczno-praktycznego, kryterium antropologicznego lub psychologicznego, kryterium sta-
nów i zawodów, kryterium historyczno-chronologicznego oraz kryterium rodzin zakonnych i insty-
tutów życia konsekrowanego. — Zob. A. Matanić, La spiritualità come scienza, Milano 1960, 
s. 41. 
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Temat Duchowość osób konsekrowanych w nauczaniu 
Jana Pawła II jest treściowo bardzo bogaty. Jan Paweł II 
podkreślał różne wymiary tejże duchowości, między innymi: 
charyzmatyczny, wspólnotowy, apostolski, kontemplacyjny, 
prorocki, eschatologiczny, sakramentalny i maryjny. Sobór 
Watykański II, umieszczając rozdział o zakonnikach w kon-
stytucji Lumen gentium wskazał wyraźnie, że istoty stanu ży-
cia konsekrowanego trzeba szukać w samym Kościele: w je-
go naturze i w jego tajemnicy. Duchowość eklezjalna jest 
podstawą wszelkiej innej duchowości osób konsekrowanych. Zatem w tym arty-
kule, koncentrując się na tej duchowości, omówimy następujące zagadnienia: ży-
cie konsekrowane — darem Boga dla Kościoła powszechnego; szczególne zada-
nia osób konsekrowanych w Kościele lokalnym; potrzeba współpracy osób kon-
sekrowanych z pasterzami, duchowieństwem, innymi instytutami życia konse-
krowanego oraz wiernymi świeckimi. 

1. Życie konsekrowane — darem Boga dla Kościoła powszechnego 

W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium w rozdziale o za-
konnikach czytamy, że życie konsekrowane jest żywotną częścią Kościoła; nale-
ży nienaruszalnie do życia i świętości Kościoła (por. LG 44). Rady ewangeliczne 
są darem Bożym, który Kościół otrzymał od swego Pana i z Jego łaski ustawicz-
nie zachowuje (por. LG 43); w szczególny sposób zespalają z Kościołem i jego 
tajemnicą tych, którzy za nimi idą (por. LG 44). Dlatego też „Kościół bierze w 
opiekę i popiera odrębności charakteryzujące rozmaite instytuty zakonne” (LG 
44). Życie konsekrowane znajduje się w sercu Kościoła; jest jego częścią inte-
gralną2. Funkcją życia konsekrowanego jest wyrażenie najgłębszej istoty Kościo-
ła oraz wypełnienie jego misji w świecie3. Tylko widziane w perspektywie ekle-
zjalnej ukazuje się w całym niewymownym bogactwie i płynącej z niego auten-
tycznej siły przyciągającej4.  

Motu proprio Ecclesiae sanctae domaga się, aby osoby konsekrowane 
„w sposób najbardziej odpowiedni brały udział w tajemnicy i życiu Kościoła” 

——————— 
2 Zob. B. Kruszyłowicz, Wymiar eklezjalny życia konsekrowanego, w: Communio consecrata, 

red. K. Wójtowicz, Kraków 2002, s. 116-125; P. Liszka, Charyzmatyczna moc życia zakonnego, 
Wrocław 1996, s. 95-105; Cz. Parzyszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, AK 
149(2007), z. 1, s. 69-70. 

3 Zob. S. Nowak, Eklezjalny aspekt powołania w wypowiedziach II Soboru Watykańskiego, 
„Analecta Cracoviensia” 8(1976), s. 147-164. 

4 Zob. S. Nagy, Z teologii życia zakonnego, „Analecta Cracoviensia” 8(1976), s. 166; D. Wi-
der, Życie oddane na własność Bogu, Kraków 1996, s. 69-75; B. Przybylski, Życie zakonne w Ko-
ściele hierarchicznym, w: Życie zakonne w strukturze Kościoła, red. B. Przybylski, Rzym 1978, 
s. 20-33. 
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(nr 16 § 1) oraz pragnie, aby w konstytucjach zostały uwidocznione ewangelicz-
ne i teologiczne zasady, odnoszące się do zjednoczenia życia konsekrowanego 
z życiem Kościoła5. Życie osób konsekrowanych ze swej natury, wyciska głęboki 
ślad na życiu Kościoła. Z kolei życie Kościoła powinno się wyrażać w życiu 
osób konsekrowanych, które powinny je jak najlepiej reprezentować poprzez 
rozmaitość charyzmatów, przekazanych przez ich założycieli (por. PC 1).  

Dokument Mutuae relationes z 14 V 1978 r. w całości naznaczony jest wy-
miarem eklezjalnym życia konsekrowanego. Wspólnoty życia konsekrowanego 
ubogacają Kościół przez wielość i różnorodność charyzmatów, wzbudzanych 
przez Ducha Świętego, przy wkładzie ich założycieli, potwierdzonych w sposób 
autentyczny przez świętą hierarchię. Osoby konsekrowane są Kościołem: to 
wskazanie staje się źródłem imperatywu. Winni zatem uczynić bardziej eklezjal-
ne swoje życie i swoją misję apostolską (por. nr 11). 

W adhortacji Vita consecrata znajdujemy wiele akcentów, wskazujących na 
szczególną rolę i miejsce życia konsekrowanego w tajemnicy Kościoła. Życiu 
konsekrowanemu należy przyznać „obiektywne pierwszeństwo”, gdyż odzwier-
ciedla ono sposób życia samego Jezusa (por. nr 32). Życie konsekrowane zapo-
wiada i w pewien sposób uprzedza nadejście pełni Królestwa niebieskiego (por. 
VC 32). Dokument podkreśla z naciskiem, że życie konsekrowane nie jest jakimś 
marginalnym zjawiskiem w Kościele, ale „znajduje się w jego samym sercu 
i stanowi integralną część życia Kościoła” (VC 3). „Życie konsekrowane, 
zwłaszcza w trudnych okresach dziejów, jest błogosławieństwem dla życia ludz-
kości i dla życia samego Kościoła” (VC 87)6. 

Życie konsekrowane przez samo swoje istnienie w Kościele podtrzymuje 
w ochrzczonych świadomość podstawowych wartości Ewangelii, dając wspania-
łe i zaszczytne świadectwo temu, że świat nie może się przemieniać i ofiarować 
się Bogu bez ducha ewangelicznych Błogosławieństw. Życie konsekrowane nie-
ustannie przypomina Ludowi Bożemu o potrzebie odpowiadania świętością na 
miłość Bożą i wyrażania swoim postępowaniem sakramentalnej konsekracji, do-
konanej przez Boga w chrzcie, bierzmowaniu lub w sakramencie święceń. Trzeba 
bowiem, aby świętość udzielona w sakramentach prowadziła do świętości życia 
codziennego (por. VC 33). Świętość osób konsekrowanych jest również wezwa-
niem dla młodych, aby poszli drogą powołania7.  

——————— 
5 Zob. E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, przekł. J. Bielecki, Kraków 

1998, s. 163. 
6 Dość bogatą treść adhortacji Vita consecrata odnośnie do wymiaru eklezjalnego zawarł 

F. Ciardi: Spunti di lettura ecclesiologica della „Vita consecrata”, w: Vita consacrata. Una prima 
lettura teologica, Milano 1996, s. 55-105; W. Słomka, Eklezjalny rys życia konsekrowanego, 
w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 213-224. 

7 „Przez kontakt z rodzinami i przez przykład świętości, jakie dajecie przez formy waszego 
apostolstwa, możecie stać się narzędziem łaski Bożej w dziedzinie powołań”. — Jan Paweł II, 
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A. B. Merino ukazuje eklezjalny wymiar życia konsekrowanego w nauczaniu 
Jana Pawła II w poszczególnych etapach jego pontyfikatu. Pierwszy etap ponty-
fikatu określa autor jako rozeznanie i stymulowanie. To czas pierwszych prze-
mówień oraz trzech encyklik: Redemptor hominis (1979), Dives in misericordia 
(1980) i Dominum et Vivificantem (1986). To również czas wydania Kodeksu 
Prawa Kanonicznego (1983), adhortacji Redemptionis donum (1983) oraz apro-
bata konstytucji poszczególnych instytutów życia konsekrowanego. Wszystkie te 
dokumenty zawierają wyraźne treści eklezjalne. Drugi okres to czas pogłębienia 
i ekspansji tematyki eklezjalnej. Rozpoczyna on czas Synodu Biskupów (1985) 
i czas adhortacji Christifideles laici, Pastores dabo vobis, wielu dokumentów 
z lat 1990 odnośnie do życia konsekrowanego aż po adhortację Vita consecrata 
(1996), gdzie można zauważyć całe bogactwo treści eklezjalnych. Trzeci okres 
od 1996 roku to czas szerzenia „duchowości komunii” podczas Wielkiego Jubi-
leuszu 2000, poprzez Novo millennio ineunte i aprobatę instrukcji Ripartire da 
Cristo. Kończy autor swoje rozważania tezą, że cały pontyfikat Jana Pawła II, 
gdy chodzi o wymiar eklezjalny, jest mocnym akcentem odnośnie do tego, że  
życie konsekrowane jest darem Ducha Świętego dla Kościoła8.  

2. Szczególne zadania osób konsekrowanych w Kościele lokalnym 

Drogą, która wiedzie stan życia konsekrowanego do budowania komunii 
z Kościołem powszechnym, jest Kościół lokalny9. Sobór Watykański II przypo-
mniał, że instytuty życia konsekrowanego winny być otwarte na potrzeby  
Kościoła lokalnego10. Dekret Perfectae caritatis domaga się, aby osoby życia 
konsekrowanego brały pod uwagę pożytek całego Kościoła i poszczególnych 
diecezji (nr 20)11. Skoro życie konsekrowane znajduje się w sercu Kościoła, to 
jest także w sercu Kościoła lokalnego12. Osoby konsekrowane winne zatem  

——————— 
O życiu zakonnym. Przemówienia — Listy apostolskie — Instrukcje, red. E. Weron, A. Jaroch,  
Poznań-Warszawa 1984, s. 161.  

8 Zob. A. B. Merino, La dimension eclesial de la vida consagrada en el Magistero de Juan  
Pablo II, „Sequela Christi” 2005, nr 1, s. 58-97. 

9 Zob. M. Gołąb, Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne?, Kraków 2002, s. 163. 
10 Po Soborze Watykańskim II problematyka Kościołów lokalnych stała się jednym z wiodą-

cych tematów eklezjologii. — Zob. E. Ozorowski, Kościół. Zarys eklezjologii katolickiej, Wrocław 
1984, s. 187; M. Kowalczyk, Komplementarność apostolskiej misji Kościoła, Ząbki 2005, s. 72. 

11 Zob. J. R. Bar, Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II, Warszawa 1977, s. 268-271 
i 280-283; F. Bogdan, Prawo Instytutów życia konsekrowanego, Poznań-Warszawa 1977, s. 271-
272, 297-303; tenże, Nowy dokument dotyczący stosunków między biskupami i zakonnikami,  
„Homo Dei” 48(1979), s. 53-59; E. Gambari, Vita religiosa oggi, Monfortante 1983, s. 457-499. 

12 Zob. F. Bogdan, Instytuty życia konsekrowanego w Kościele lokalnym, w: Apostolskie  
posłannictwo zakonów (Powołanie człowieka, 7), red. L. Balter, Poznań 1987, s. 307; J. Aubry, Teo-
logia della vita religiosa, Torino 1970, s. 11-12; A. Favale, Religiosi e gerarchia, w: Per una pre-
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pozostać dyspozycyjnymi, by zaradzić potrzebom Kościoła lokalnego, którego 
dobro wpływa na pożytek Kościoła powszechnego13. 

Dokument Ecclesiae sanctae przypomniał, że „wszystkich zakonników, także 
wyjętych, obowiązują prawa, dekrety i zarządzenia wydane przez Ordynariuszy 
miejscowych odnośnie do różnych dzieł w tym, co dotyczy wykonywania świę-
tego apostolstwa, a także działalności duszpasterskiej i społecznej, przepisanej 
albo zalecanej przez Ordynariusza miejscowego” (nr 23). Kolejne zapisy doku-
mentu, opisując relacje między ordynariuszem miejsca a osobami konsekrowa-
nymi (zakonnikami), porządkują szczegółowo ogólne zasady zawarte w doku-
mentach soborowych dotyczących odnowy życia konsekrowanego14. 

Dokument Mutuae relationes wyjaśnił, jaki powinien być stosunek osób kon-
sekrowanych do kolegium biskupów, biskupów poszczególnych diecezji oraz do 
konferencji episkopatu. Przez ten dokument Stolica Apostolska zamierzała od-
powiedzieć na niektóre precyzyjne pytania, sformułowane we wstępie w następu-
jący sposób: „czego biskupi oczekują od zakonników?; czego zakonnicy oczeku-
ją od biskupów?; jakich konkretnych środków trzeba się chwytać, aby dojść do 
harmonijnej i owocnej współpracy między biskupami i zakonnikami, czy to na 
szczeblu diecezjalnym, czy krajowym i międzynarodowym?” (MR, Wprowadze-
nie)15. 

Przynależność osób konsekrowanych do rodziny diecezjalnej wpływa także 
istotnie na ich apostolat (por. MR 36)16. „Wyżsi przełożeni niechaj dołożą wszel-
kich starań, by poznać nie tylko zdolności i możliwości swoich współbraci, ale 
i apostolskie potrzeby diecezji, w której dany instytut jest powołany do rozwija-
nia swej działalności. Jest zatem rzeczą pożądaną, by pomiędzy biskupem a prze-
łożonymi różnych instytutów obecnych w diecezji były prowadzone konkretne, 
zespołowe rozmowy w tym celu, aby przede wszystkim wobec zmieniających się 
pewnych sytuacji i wobec grożącego kryzysu powołań, można było stosowniej 
i z większym pożytkiem rozmieszczać personel zakonny” (MR 38). Uprzywile-
jowanymi zakresami współpracy powinna być aktywność pastoralna dotycząca 
powołań i promowanie nowych form apostolskich pod kierunkiem biskupa.  

——————— 
senza viva dei religiosi nella Chiesa e nel mondo, red. A. Favale, Torino 1970, s. 669-735; 
Cz. Parzyszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, s. 69-70. 

13 Zob. F. Bogdan, Instytuty życia konsekrowanego w Kościele lokalnym, s. 317; A. Favale, Per 
una presenza viva dei religiosi nella Chiesa e nel mondo, s. 691-735; E. Gambari, Życie zakonne po 
Soborze Watykańskim II, s. 531-541; M. Maziers, La place des religieux et religieuse dan une dio-
cèse, „Vocation” 1970, nr 1, s. 3-12; W. Słomka, Eklezjalny rys życia konsekrowanego, s. 213-224. 

14 Zob. Cz. Parzyszek, Życie konsekrowane w posoborowym nauczaniu Kościoła, s. 510. 
15 Tekst ten przeszedł długą drogę. Jest to dzieło dwóch Kongregacji: do spraw Biskupów oraz 

do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 
16 Zob. P. G. Cabra, La vita consecrata inserita nella communione e nella pastorale della Chie-

sa, w: Vita consacrata un dono del Signore alla sua Chiesa, s. 360-370; Cz. Parzyszek, Przesłanie 
Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, s. 69-70. 
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To wszystko powinno nastąpić bez potrzeby porzucania przez zakonników form 
apostolatu właściwych dla ich własnej tradycji, jak: szkoła, misje, praca w szpita-
lach itp. (por. MR 39)17.  

Osoby życia konsekrowanego są w szczególny sposób uzdolnione do miłości 
człowieka, pełnej bezinteresownego i bezgranicznego oddania. Stąd ich obec-
ność, tak w całym Kościele, jak i w Kościele lokalnym, jest nieodzowna18. Praw-
dę tę w szczególny sposób przypomniał Jan Paweł II podczas spotkania z przeło-
żonymi generalnymi różnych męskich wspólnot życia konsekrowanego, mówiąc: 
„Gdziekolwiek jesteście na świecie, poprzez wasze powołanie istniejecie «dla 
Kościoła powszechnego», ale poprzez swoje posłannictwo jesteście «w określo-
nym Kościele lokalnym». Tak więc wasze powołanie do Kościoła powszechnego 
urzeczywistnia się wewnątrz Kościoła lokalnego. Trzeba dołożyć wszystkich sta-
rań, ażeby «życie konsekrowane» rozwijało się w poszczególnych Kościołach 
lokalnych, ażeby przyczyniało się do ich duchowej budowy, ażeby stanowiło ich 
szczególną siłę. Jedność z Kościołem powszechnym poprzez Kościół lokalny jest 
waszą drogą”19.  

3. Współpraca osób konsekrowanych z pasterzami20  

Osoby konsekrowane wpisane w życie i świętość Kościoła winny mocniej 
odczuwać potrzebę współpracy z wszystkimi, którzy ten Kościół stanowią, 
a przede wszystkim z jego pasterzami, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak 
i w działalności apostolskiej. Szczególne zobowiązania osób i wspólnot życia 
konsekrowanego wobec Kościoła wyrażają się w uległości hierarchicznej władzy 
(KPK kan. 590) oraz w duchu synowskiej czci i miłości wobec pasterzy (LG 45; 
PC 6; KPK kan. 678 § 1-2). Oni bowiem zostali ustanowieni, aby kierować Ko-
ściołem powszechnym i Kościołami lokalnymi21. Odpowiedzialne posłuszeństwo 
zakłada współpracę, na mocy której osoby konsekrowane pozostają do usług Ko-
ścioła. Charyzmat poszczególnych instytutów nie uwalnia ich spod zależności od 
hierarchii, tak co do sposobu życia, jak i prowadzonej działalności w imieniu  
Kościoła (por. PC 8). Nie można więc oddzielać Kościoła charyzmatycznego 

——————— 
17 Potrzebne są w tym celu komisje mieszane. — Zob. P. G. Cabra, La vita consecrata inserita 

nella communione e nella pastorale della Chiesa, s. 361-362. 
18 Zob. Jan Paweł II, O życiu zakonnym, s. 11, 121-122, 130. 
19 Tamże, s. 20. Prawdę te podkreślił Ojciec Święty także w adhortacji Vita consecrata nr 47-

48, 51, 54. 
20 Jak wynika z treści dokumentów, pod pojęciem „pasterze” należy rozumieć zarówno papie-

ża, jak i biskupów. 
21 Zob. E. Gambari, Per me vivere è la Chiesa, Roma 1968, s. 125-161, 173-175, 253-270; 

tenże, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, s. 556-576; M. Gołąb, Czy zakony są jeszcze  
Kościołowi potrzebne?, s. 160-172. 
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od Kościoła instytucjonalnego czy hierarchicznego. Znane prawo egzempcji nie 
równa się niezależności (por. MR 13). Hierarchia jest gwarantem autentyczności 
oraz wierności instytutów życia konsekrowanego i zobowiązana jest zapewnić im 
prawowitą autonomię22. 

Dokument Mutuae relationes położył nacisk na współpracę w ważnej dziedzi-
nie formacji. Biskupi i przełożeni, w zgodnej i harmonijnej współpracy, powinni 
dać rzeczywiście pierwszeństwo obowiązkom formacji. Wskazano na konkretne 
sposoby realizacji tego zadania, jak: żywa świadomość i doświadczalne przeży-
wanie misterium Kościoła, świadomość ożywiającej obecności Ducha Świętego 
i organizowanie spotkań w sprawach życia duchowego (por. MR 24)23. Mutuae 
relationes zachęciło biskupów i przełożonych, każdego zgodnie z jego funkcją, 
do promowania znajomości — zarówno u osób konsekrowanych, jak i u przy-
szłych kleryków — nauki zawartej w dokumentach soborowych i papieskich: 
o episkopacie, życiu konsekrowanym, Kościele lokalnym, a także o relacjach, ja-
kie powinny zachodzić między nimi (por. MR 29)24. Pełniejsza dojrzałość powo-
łania kapłańskiego i do życia konsekrowanego zależy w decydującej mierze od 
formacji doktrynalnej, która zwyczajnie dokonuje się w ośrodkach naukowych na 
poziomie uniwersyteckim. Stąd zachęta dokumentu skierowana do biskupów 
i przełożonych zakonnych do odnowienia i rozwijania ośrodków studiów i czu-
wania nad nauczaniem, nad jego wiernością wobec nauki, nad zwracaniem uwagi 
na potrzeby Kościołów lokalnych w zakresie pastoralnym (por. MR 32)25. 
——————— 

22 KPK kan. 586 § 1 przypomniał: „Poszczególnym instytutom przyznaje się słuszną autono-
mię życia, zwłaszcza w zakresie zarządzania, dzięki której będą mogły posiadać w Kościele własną 
karność i zachować własne dziedzictwo, o którym jest mowa w kan. 578”. Kodeks Prawa Kano-
nicznego zachęca również biskupów, by szanowali i popierali tę autonomię (kan. 586 § 2). Rów-
nież adhortacja Vita consecrata w nr 50 przypomniała, że wzgląd na wierność chryzmatowi wyma-
ga pewnej wolności działania w dziedzinie życia wewnętrznego, by móc bronić i rozwijać własne 
dziedzictwo teologiczne, duchowe i apostolskie. Służba Kościołowi powszechnemu leży u podstaw 
pewnego ograniczenia uprawnień hierarchii lokalnej. 

23 Mają to czynić biskupi, w duchu zgody z przełożonymi wspólnot życia konsekrowanego, 
szczególnie wśród księży diecezjalnych, gorliwych osób świeckich oraz wśród miejscowych osób 
życia konsekrowanego. Wspólnoty życia konsekrowanego winny pomagać w odpowiedni sposób 
ludziom współczesnym w uprawianiu modlitwy i pielęgnowaniu życia duchowego. Zakonni prze-
łożeni i przełożone dołożą starań, by ich współbracia i współsiostry trwali wiernie w swym powo-
łaniu. Niech zgodnie z potrzebami czasu starają się o wprowadzenie właściwych przystosowań do 
warunków kulturowych, socjalnych i ekonomicznych, zgodnych ze specyficznym powołaniem  
Instytutu. — Por. MR 25-26. 

24 Z tego względu zaleca się m.in. następujące inicjatywy: zjazdy biskupów i przełożonych za-
konnych; specjalne kursy dla księży diecezjalnych, dla osób konsekrowanych i świeckich aposto-
łów; studia i eksperymenty do formacji braci i sióstr zakonnych; opracowywanie dokumentów 
duszpasterskich dla owocnego przedstawienia danych tematów. To wszystko należy udostępnić jak 
najszerszemu gronu osób. — Zob. MR 29. 

25 Odnowa praktyki duszpasterskiej wymaga głębszego poznania wszystkich rzeczywistości, 
jakie dotyczą konkretu życia ludzkiego i religijnego w miejscowych warunkach, aby mogła się zro-
dzić obiektywna refleksja teologiczna, dostosowana do rzeczywistości. — Zob. MR 32. 
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Instrukcja Ripartire da Cristo (nr 32) wskazała zasady budowania wspólnoty 
komunii z pasterzami, przede wszystkim z papieżem i biskupami. Nie można 
bowiem kontemplować Oblicza Chrystusa bez dostrzeżenia Go jaśniejącego 
w swoim Kościele. Kochać Chrystusa znaczy kochać Kościół w jego osobach 
i instytucjach. Ważnym problemem pozostaje przeciwstawianie się tendencjom 
odśrodkowym, podważającym zasady wiary i moralności, lojalność, działanie na 
rzecz jedności. Instrukcja z uznaniem odniosła się do tych osób konsekrowanych, 
które angażują się w badanie delikatnych problemów naszej epoki, zachęcając 
jednocześnie do wierności umysłu i serca wobec Magisterium Kościoła. 

Osoby konsekrowane winny wielkodusznie służyć Kościołowi lokalnemu 
przez specjalną misję na miarę własnych sił i zgodnie ze swym charyzmatem, dzia-
łając w pełnej komunii z biskupem na polu ewangelizacji i katechezy oraz życia 
parafialnego. Instytuty nie mogą powoływać się na swą uprawnioną autonomię 
ani nawet na przywilej egzempcji, który wielu z nich przysługuje, aby uzasadnić 
decyzje w swej istocie sprzeczne z wymogami organicznej komunii i zdrowego 
życia kościelnego. Decyzje dotyczące działalności duszpasterskiej osób konsekro-
wanych powinny być podejmowane i realizowane w ramach szczerego i otwartego 
dialogu między biskupami a przełożonymi różnych instytutów (por. VC 49). 

Dokumenty Kościoła podkreślają, by przełożeni i przełożone instytutów  
życia konsekrowanego wszelkich form utrzymywali stały kontakt z biskupami ze 
względu na potrzebę lepszego wzajemnego poznania się, co stanowi niezbędną 
podstawę rzeczywistej współpracy, zwłaszcza na polu duszpasterskim. Różno-
rodna i owocna żywotność Kościoła domaga się koordynowania licznych inicja-
tyw duszpasterskich. Mutuae relationes wskazało na potrzebę ciał koordynują-
cych takie inicjatywy (por. nr 52)26. Chodzi o środki instytucjonalne na rzecz 
współpracy między biskupami i przełożonymi, jak: rady, konferencje czy komi-
sje. Dokument wyróżnia trzy ich poziomy: diecezjalny, krajowy i powszechny. 
Na poziomie diecezji należy przypominać osobom konsekrowanym, że podlegają 
biskupowi w sprawach związanych z kultem publicznym, duszpasterstwem oraz 
apostolatem. Biskupowi zaleca się utworzenie urzędu wikariusza biskupiego dla 
osób życia konsekrowanego, by współpracowali w ramach posługi pastoralnej 
(por. MR 54)27. W Mutuae relationes czytamy: „księżom zakonnym należy za-
pewnić odpowiedni udział w Radach kapłańskich. Podobnie zakonni księża i sio-
stry niech mają w Radach duszpasterskich proporcjonalne swe reprezentacje”  
(nr 56)28. Własne działania instytutów powinny być jasno odróżnione od działań 
powierzonych przez biskupa jakiemuś instytutowi.  
——————— 

26 Zob. P. G. Cabra, La vita consacrata inserita nella comunione e nella pastorale della Chie-
sa, s. 361-362. 

27 Mandat ten ma na celu niesienie pomocy w wykonywaniu zadania, jakie w zasadzie należy 
do samego biskupa. — Zob. tamże, s. 363-364. 

28 Do ordynariusza miejsca należy określenie niezbędnych kryteriów tego proporcjonalnego 
i właściwego udziału.  
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4. Współpraca z duchowieństwem29 

Komunia kościelna, w której kapłani i osoby konsekrowane spotykają się ze 
sobą i uczestniczą w tym samym powołaniu do świętości, zobowiązuje do 
współpracy na wielu polach pracy duszpasterskiej. Konieczny jest wzajemny 
szacunek i głębokie obopólne zainteresowanie się, uczestniczenie osób konse-
krowanych w życiu i w różnych działaniach Kościoła obok duchowieństwa die-
cezjalnego30. Kapłani diecezjalni i osoby konsekrowane, jednocząc swoje siły 
umysłu i serca, mogą tchnąć nowe życie w Kościół i sprawić, że jego obecność 
we współczesnym świecie będzie głęboko odczuwana. W jedności bowiem leży 
siła Kościoła. Ma to też znaczenie w duszpasterstwie powołań, gdyż młodzież 
jest bardzo uczulona na punkcie współpracy. 

Jan Paweł II w swoich przemówieniach często podkreślał potrzebę współpra-
cy miedzy klerem diecezjalnym a osobami życia konsekrowanymi. „Kapłani od-
czuwają potrzebę zaczerpnięcia w kontemplacji nowych sił i wsparcia do swojej 
pracy duszpasterskiej […] muszą utrzymywać kontakt z klasztorami, które  
powinny ich przyjmować na rekolekcje, na okresy skupienia i dni odnowy. 
Z drugiej strony siostry zakonne powinny znaleźć w klerze spowiedników i kie-
rowników duchowych, którzy byliby zdolni pomóc im lepiej rozumieć i lepiej 
przeżywać swoje poświęcenie się Bogu”31. 

Ze świadectwa współpracy rodzi się też — zdaniem papieża — właściwy po-
wołaniu osób życia konsekrowanego udział w apostolstwie Kościoła, w jego uniwer-
salnej misji, która równocześnie na tyle różnych sposobów i poprzez różnorod-
ność darów udzielanych przez Boga urzeczywistnia się pośród wszystkich narodów 
(por. RD 15). W apostolstwie, jakie spełniają osoby konsekrowane, ich oblubień-
cza miłość do Chrystusa staje się w sposób niejako organiczny miłością Kościoła  
jako Ciała Chrystusa, Kościoła jako Ludu Bożego — Kościoła, który sam jest rów-
nocześnie Oblubienicą i Matką. „Trudno opisywać w tym miejscu — i trudno 
wymieniać — na ile różnych sposobów osoby konsekrowane spełniają swą mi-
łość ku Kościołowi poprzez apostolstwo. Jest ono zawsze zrodzone ze szczegól-
nego daru waszych założycieli, który to dar, otrzymany od Boga i jako taki za-
twierdzony przez Kościół, staje się charyzmatem całej wspólnoty. Ów dar odpo-
wiada różnym potrzebom Kościoła i świata w poszczególnych momentach dzie-
jów, a z kolei przedłuża się i utrwala w życiu zakonnych wspólnot jako jeden 
z trwałych elementów życia i apostolatu Kościoła” (RD 15). 

——————— 
29 Pod pojęciem „duchowieństwo” w tym przypadku, zgodnie z treścią dokumentów Kościoła, 

należy rozumieć księży diecezjalnych. 
30 Zob. M. Gołąb, Czy zakony są jeszcze Kościołowi potrzebne?, s. 168-170. 
31 Jan Paweł II, O życiu zakonnym, s. 85; zob. Cz. Parzyszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu 

konsekrowanym, s. 70. 
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Podstawowym miejscem takiej współpracy jest przede wszystkim parafia32. 
Winna jednak nastąpić wzajemna wymiana doświadczeń, a przede wszystkim 
wzajemna znajomość istoty powołania, wzajemna wymiana darów, docenianie 
wkładu wspólnot życia konsekrowanego w życie parafialne, wzajemna promocja 
powołań itp. Współpraca winna dotyczyć też różnych dziedzin życia i pracy apo-
stolskiej potrzebnej w danej parafii. Duszpasterze parafialni i wywodzący się ze 
wspólnot życia konsekrowanego winni oddychać „dwoma płucami”: eklezjalno-
ścią Kościoła lokalnego i tożsamością życia konsekrowanego (por. MR 37. 56). 
Różnorodność oraz komplementarność powołań i posług w Kościele rzuca świa-
tło na istotę życia konsekrowanego oraz jego specyficzną rolę. Jako „eksperci 
komunii” osoby konsekrowane są wezwane, by być w świecie świadkami i twór-
cami tego „komunijnego stylu”. Poprzez codzienne przeżywanie wspólnoty ży-
cia, modlitwy i apostolstwa stają się znakiem braterskiej komunii. Odnowiona 
obecność osób konsekrowanych w misji Kościoła dla celów ewangelizacyjnych 
i dla promocji ludzkiej nie byłaby w pełni autentyczna, gdyby musiała się wy-
rzec, choćby tylko częściowo, specyficznych cech życia konsekrowanego i cha-
rakteru właściwego każdemu instytutowi (por. PC 8; MR 26. 39)33. Dzieło 
współpracy nabierze skutecznej mocy, gdy zainteresowane strony będą prze-
świadczone o konieczności, naturze i roli tego rodzaju współpracy i będą ją  
podejmować we wzajemnym zaufaniu oraz poszanowaniu (por. MR 14-15)34.  

5. Współpraca z innymi instytutami życia konsekrowanego  

Dekret soborowy Perfectae caritatis, mówiąc o zasadach przystosowanej do 
współczesności odnowy życia konsekrowanego, przypomniał, że jest rzeczą 
słuszną, aby wszystkie instytuty uczestniczące w życiu Kościoła z jednej strony 
zadbały o współpracę wszystkich członków danego instytutu (por. nr 4), z drugiej 
zaś strony, aby miały świadomość, że każdy z instytutów uczestniczy w życiu 
Kościoła (por. nr 2) i ma swój niezastąpiony wkład w realizację zbawczego po-
słannictwa Kościoła w świecie35. Instytuty życia konsekrowanego łączą się z so-
bą poprzez wiele elementów wspólnych: profesję rad ewangelicznych, gotowość 
do służenia Kościołowi i braciom, wiele wspólnych zadań czy cech duchowości.  
——————— 

32 Zob. P. G. Cabra, La vita consacrata inserita nella comunione e nella pastorale della Chie-
sa, s. 364-369. 

33 Jak można się przekonać podczas lektury tego dokumentu, ten wymóg powtarza się stale. 
Ma on bez wątpienia stanowić nieustanne zobowiązanie wspólnot życia konsekrowanego.  

34 Zob. D. Wider, Życie oddane na własność Bogu, Kraków 1996, s. 74-75; P. Liszka, Oczeki-
wania Kościoła i świata wobec życia zakonnego dzisiaj, „Życie Konsekrowane” 1998, nr 2, s. 54-
62; M. Kowalczyk, Komplementarność apostolskiej misji Kościoła, s. 80. 

35 Zob. M. B. Kruszyłowicz, Wymiar eklezjalny życia konsekrowanego, s. 116-125; L. Balter, 
Wyjęci spośród ludzi, ale użyteczni dla świata. Zbawcze posłannictwo zakonów w świecie, w: Od-
powiedzialni za świat, s. 153-164. 
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Adhortacja Vita consecrata uzasadnia potrzebę takiej współpracy w ten spo-
sób, że w ramach wspólnej rzeczywistości życia konsekrowanego, „istnieją drogi 
odrębne, ale komplementarne. Zakonnicy i zakonnice całkowicie oddani kon-
templacji w szczególny sposób są obrazem Chrystusa «oddającego się kontem-
placji na górze» (LG 46). Osoby konsekrowane prowadzące życie czynne ukazu-
ją Go «zwiastującego rzeszom Królestwo Boże, bądź uzdrawiającego chorych 
i ułomnych, a grzeszników nawracającego do cnoty, bądź błogosławiącego dzie-
ciom i dobrze czyniącego wszystkim» (LG 46). W szczególny sposób służą na-
dejściu Królestwa Bożego osoby konsekrowane w instytutach świeckich, które 
łączą w swoistej syntezie wartości konsekracji i świeckości. […] «starają się na 
podobieństwo zaczynu przepoić wszystko duchem ewangelicznym dla umocnie-
nia i wzrostu Ciała Chrystusa» (KPK, kan. 713 § 1)” (VC 32).  

Osoby konsekrowane winny zatem współpracować ze sobą dla skuteczniej-
szego wypełniania ich misji w Kościele, czy bezpośrednio czy też poprzez konfe-
rencje czy rady wyższych przełożonych (por. PC 23; MR 21; VC 52)36. Kodeks 
Prawa Kanonicznego broniąc autonomii i charyzmatów poszczególnych instytu-
tów, potwierdza użyteczność takich ciał współpracy i wyznacza im potrójny cel: 
jednoczenie sił, by móc pełniej osiągać cele poszczególnych instytutów; oma-
wianie wspólnych spraw oraz tworzenie właściwej koordynacji i współpracy 
z konferencjami biskupów i z poszczególnymi biskupami (por. KPK kan. 708-
709). Na stopniu krajowym, jako ciało do wzajemnej współpracy, są zalecane 
przez Mutuae relationes komisje mieszane, złożone z biskupów i przełożonych 
wyższych jako organy doradcze i pomocnicze (por. nr 63).  

Najkrótsze i zwięzłe uzasadnienie współpracy między instytutami życia kon-
sekrowanego różnych form znajdujemy w adhortacji Vita consecrata. Przede 
wszystkim poczucie komunii kościelnej wymaga umacniania braterskich więzów 
i wzajemnej współpracy. Jest naturalne — jak czytamy w adhortacji — że osoby 
połączone wspólnym pragnieniem naśladowania Chrystusa i ożywiane przez tego 
samego Ducha ukazują poprzez współpracę pełnię Ewangelii miłości. Instytuty te 
są powołane, aby być przykładem braterstwa, które stanie się zachętą dla innych 
członków kościelnej wspólnoty w ich codziennym trudzie świadczenia o Ewan-
gelii (por. VC 52)37. 

——————— 
36 Zob. G. Nardin, Il movimento d’unione tra gli stati di perfezione, „Commentarium pro Reli-

giosis” 42(1961), s. 105-108. 
37 Przykładem takiej współpracy według św. Wincentego Pallottiego jest założone przez niego 

w 1835 roku Dzieło Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Pragnął on współpracy wszystkich 
stanów w Kościele. Jego motyw założenia był bardzo jasny: dobro czynione w pojedynkę jest słabe 
i kruche; to, co czynimy razem ma swoją moc oddziaływania. — Por. S. Freeman, The culture of 
collaboration from the time of St. Vincent Pallotti, „Apostolato Universale” 8(2002), s. 61-77; 
S. Stawicki, La cooperation passion d’une vie. Vie et maniere de vivre de Vincent Pallotti (1795-
1850), fondateur de L’Union de l’Apostolat Gatholique, Kigali 2004; Cz. Parzyszek, Duchowość 
apostolska według św. Wincentego Pallottiego, Ząbki 2004, s. 193-200; tenże, Zjednoczenie Apo-
stolstwa Katolickiego — wciąż aktualna propozycja pastoralna, „Warszawskie Studia Pastoralne” 
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6. Współpraca ze świeckimi 

Instytuty życia konsekrowanego zawsze wywierały wpływ na innych, dzięki 
czemu osoby świeckie pragnęły uczestniczyć w dobrach duchowych i w działal-
ności danego instytutu. W ten sposób powstali oblaci, tercjarze, osoby agregowa-
ne lub afiliowane do jakieś rodziny życia konsekrowanego. Wiele rodzin życia 
konsekrowanego posiada trzecie zakony świeckie lub własne zrzeszenia z nimi 
związane albo członków zrzeszonych, analogicznie do tego, jak to zostało prze-
widziane dla instytutów świeckich (KPK kan. 725). Wzajemne relacje bardzo 
ubogacały jednych i drugich. 

W przypadku instytutów monastycznych i kontemplacyjnych — czytamy 
w Vita consecrata (nr 54) — relacje z wiernymi świeckimi mają charakter przede 
wszystkim duchowy, natomiast w przypadku instytutów oddających się działal-
ności apostolskiej, wyrażają się w różnych formach współpracy. Świeccy często 
są zapraszani do głębszego uczestnictwa w duchowości i misji instytutu. Człon-
kowie instytutów świeckich nawiązują relacje z wiernymi świeckimi w zwyczaj-
nych sytuacjach codziennego życia (por. VC 54). 

Ważnym elementem życia duchowego, zwłaszcza w obecnej cywilizacji  
coraz bardziej ruchliwej i głośnej — zdaniem Jan Pawła II — są strefy milczenia 
i spokoju. Wspólnoty życia konsekrowanego mają niepowtarzalną szansę stawa-
nia się takimi miejscami pokoju i życia wewnętrznego. Ojciec Święty przestrzegł 
osoby konsekrowane przed uleganiem wewnętrznym naciskom i zachęcał do tra-
dycyjnych środków skupiania się. „Usiłujcie raczej wychowywać waszych gości 
i rekolektantów do cnoty milczenia”38. Istnieją również zrzeszeni świeccy, którzy 
czerpią z bogactwa duchowości i dziedzictwa wspólnot życia konsekrowanego39. 
Domy wspólnot życia konsekrowanego winny być dla nich coraz bardziej otwar-
te i bardziej gościnne. I choć w każdym z nich ma być przestrzeń objęta klauzurą, 
to nie da się za nią do końca ukryć ani wspólnoty, ani jednostek. Umiejętność 
współpracy z innymi, jakość relacji utrzymywanych wewnątrz wspólnoty, auten-
tyczność życia ślubami — to wszystko ma zawsze rangę świadectwa.  

Otwierając się na świeckich, nie można zapomnieć, iż istnieje wobec nich 
obowiązek posługi formacyjnej. Formacja ta, zgodnie z potrzebami Kościoła i spe-
cyfiką danego instytutu, zakłada zawsze solidny przekaz depozytu wiary, umac-
nianie elementów wspólnototwórczych, pogłębianie samoświadomości eklezjal-
nej, uwrażliwienie na ludzi potrzebujących pomocy i kształtowanie konkretnych 
——————— 
10(2009), s. 110-154; tenże, Nowa ewangelizacja — drogą Kościoła do nadziei, Ząbki 2010, 
s. 382-437. 

38 Jan Paweł II, O życiu zakonnym, s. 112; por. tamże, s. 10. 
39 Zob. M. Zago, Laici associati nell’odierno contesto ecclesiale, w: Studi e saggi sulla Vita 

consecrata, red. P. Vanzan, F. Volpi, Roma 1997, s. 201-215. G. L. Pussino, Laici e persone consa-
crate: quali rapporti?, w: Consecrati da Dio dono alla Chiesa e al mondo, red. zbior., Roma 1997, 
s. 355-356. 
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form, poprzez które osoby świeckie wnoszą chrześcijańską wizję człowieka oraz 
wrażliwości społecznej w różnorodne dziedziny ich życia zawodowego. 

Otwarcie na świeckich obejmuje też ruchy, stowarzyszenia i organizacje  
katolickie40. Ze względu na charyzmatyczne pochodzenie nowych ruchów, osoby 
konsekrowane mogą odnaleźć w nich pewne siły witalne, jak: radykalny wybór 
wartości ewangelicznych, mocne doświadczenie życia wspólnotowego, głębokie 
życie modlitwy, skuteczność apostolatu, doświadczenie słowa Bożego, prosty 
i radosny styl życia czy wizję głębokiego kościelnego oddechu41. W różnego tego 
rodzaju wspólnotach osoby konsekrowane posługują, ubogacając je własnym 
dziedzictwem duchowym i wielorakimi skarbami mądrości i doświadczenia oraz 
różnymi formami apostolstwa i zaangażowania misyjnego. Osoby konsekrowane, 
które wchodzą do nowych ruchów, mogą doświadczyć ryzyka: podwójnej przy-
należności, podwójnej duchowości czy podwójnej misji apostolskiej ze stratą sił 
i energii dla służby własnemu charyzmatowi, co może w konsekwencji prowa-
dzić do wytworzenia podwójnej osobowości42. Współpraca i współdziałanie ze 
świeckimi należy zatem do podstawowych zadań instytutów życia konsekrowa-
nego i stowarzyszeń życia apostolskiego, bowiem razem tworzą wspólnotę  
Kościoła43. 

E. K. Fleran postawił zasadne pytania: czym osoby konsekrowane mogą 
ubogacić świeckich?, jak i czym świeccy mogą ubogacić osoby konsekrowa-
ne?44. Gdy chodzi o pierwsze pytanie: czym osoby konsekrowane mogą ubogacić 
świeckich, autorka — bazując na dokumentach Kościoła — wskazuje niektóre 
dziedziny życia. Przede wszystkim przez praktykę rad ewangelicznych osoby 
konsekrowane wskazują drogę, jak żyć w sposób uporządkowany i zharmonizo-
wany w odniesieniu do swojego ciała, woli i dóbr materialnych. Osoby konse-
krowane mają być wytrawnymi przewodnikami po drogach życia duchowego 
(por. VC 55. 93). Ważna jest też pomoc w przyjęciu prawdy, że Bóg jest Miło-
ścią, i odkrywanie jej w codziennym życiu (por. ChL 34). Prawda ta stanowi  
——————— 

40 Zob. Cz. Parzyszek, Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym, s. 76-77. 
41 Zob. P. Spiller, Charyzmat życia zakonnego w Kościele, w: W trosce o ducha (Formacja  

zakonna, 4), red. J. W. Gogola, Kraków 1998, s. 100. 
42 Zob. tamże, s. 101-103. 
43 Współdziałanie laikatu i osób konsekrowanych widoczne jest w sposób szczególny odnośnie 

do instytutów świeckich, z racji ich posłannictwa w świecie. — Zob. J. Słomińska, Świeckość 
członków instytutów świeckich, w: Z Chrystusem w świecie (Duchowość w Polsce, 4), red. 
M. Chmielewski, W. Słomka, K. Stawecka, Lublin 1997, s. 190-204; H. Misztal, Doskonali w miło-
ści. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992. Również odnosi się do stanu wdów i dziewic 
konsekrowanych w Kościele. — Zob. F. Bogdan, Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzy-
szeń życia apostolskiego, Poznań 1988, s. 30; W. Łyko, O eklezjalną nobilitację wdowieństwa, „Via 
consecrata” 2002, nr 4, s. 49-52; E. J. Jezierska, Kobiety konsekrowane w życiu Kościoła pierwot-
nego, „Życie Konsekrowane” 2001, nr 3, s. 35. 

44 Zob. E. K. Fleran, Wspólnota ewangelizacyjna: zakony i świeccy, w: Communio consecrata, 
s. 104-113. 



124 Czesław PARZYSZEK SAC
 
jądro ewangelizacji. Ponadto ważna jest pomoc w budowaniu osobistej relacji 
z Jezusem Chrystusem, w stawaniu się człowiekiem wiary (por. VC 74), w po-
głębianiu modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz słuchaniu i życiu słowem Bo-
żym (por. VC 39. 94; NMI 32. 39) i w odkrywaniu tajemnicy Krzyża (por. VC 
24). Ponadto wspólnoty życia konsekrowanego winny być środowiskiem brater-
skiej komunii, a przez to bodźcem dla wszystkich ochrzczonych (por. NMI 43). 
Wspólnoty życia konsekrowanego winny inspirować świeckich do udziału 
w swoim charyzmacie i posłannictwie (por. VC 56). Życie konsekrowane może 
stać się zatem „jednym z widzialnych śladów, które Trójca Święta pozostawia 
w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim” 
(VC 20)45. 

Czym świeccy mogą ubogacić osoby konsekrowane? Świeccy poprzez fakt 
zaangażowania w sprawy świata bardziej znają jego rzeczywistość i problemy. 
Mogą zatem świadczyć i przypominać osobom konsekrowanym o znaczeniu rze-
czywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga (por. ChL 55; 
VC 73). Świeccy nie tylko przyczyniają się do trafnego odczytywania znaków 
czasu, ale również do wypracowywania programów ewangelizacyjnych dostoso-
wanych do potrzeb dnia dzisiejszego (por. VC 73). Mogą wskazać, jak należy do-
trzeć do ludzi z Ewangelią, jakim językiem ją przepowiadać, na co zwrócić 
szczególną uwagę. U wielu wiernych świeckich spotyka się osoby oddane bez 
reszty Jezusowi i postępujące gorliwie na drogach życia wewnętrznego. Ich styl 
życia, głęboka wiara i zaangażowanie w sprawy świata oraz Kościoła stają się 
wyzwaniem dla osób konsekrowanych i mobilizują ich do pełniejszego upodab-
niania się do Chrystusa. Ponadto dzięki osobom świeckim duchowość i działal-
ność danego instytutu promieniuje poza jego obręb, przysparzając mu nowych 
energii do działania. W ten sposób rozszerza się znajomość duchowości i posłan-
nictwa, co równocześnie rodzi nowe powołania. 

 
Ostatnie zdanie niech należy do bł. Jana Pawła II, który w adhortacji Vita 

consecrata napisał: „Kościół pod żadnym pozorem nie może wyrzec się życia 
konsekrowanego, ponieważ ukazuje ono wyraziście jego szczególną naturę  
«oblubieńczą». To z niego rodzi się nowy zapał i moc dla głoszenia ewangelii  
całemu światu. Potrzebni są bowiem ludzie, którzy będą ukazywać ojcowskie  
oblicze Boga i macierzyńskie oblicze Kościoła, którzy będą umieli zaryzykować 
własnym życiem, aby inni mieli życie i nadzieję. Kościół potrzebuje osób konse-
krowanych, które zanim podejmą służbę w takiej czy innej szlachetnej sprawie, 
pozwalają się przemienić Bożej łasce i stosują się całkowicie do nakazów  
Ewangelii” (VC 105)46.  
——————— 

45 Zob. tamże, s. 104-111. 
46 Papież w tymże numerze Vita consecrata przytacza bardzo głębokie, choć zwięzłe pytanie 

retoryczne św. Teresy od Jezusa: „Cóż stałoby się ze światem, gdyby nie było w nim zakonni-
ków?”. — Por. św. Teresa od Jezusa, Życie, 32, 11. 
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SPIRITUALITY OF PERSONS CONSECRATED  
IN THE TEACHING JOHN PAUL II 

 
Spiritual life is a an issue of fundamental importance for consecrated people, 

in order that they may be an evident sign of Christ and an effective tool of evan-
gelization in the world. The consecrated life is a vital part of the Church; belon-
ging unalterably to the life and holiness of the Church (cf. LG 44). Motu proprio 
Ecclesiae sanctae demands that consecrated people „participate in the mystery 
and life of the Church in the most appropriate way” (16 § 1). Therefore an impor-
tant dimension of the consecrated life is its ecclesiastical character. The following 
issues are discussed in the article the consecrated life — God’s gift to the univer-
sal Church; particular tasks of consecrated people in the local Church; the need 
for consecrated people to cooperate with pastors, religious, other institutions of 
religious life as well as the lay faithful. In this context, the assertion of John Paul 
II is important, that consecrated people are necessary to portray the paternal face 
of God and the maternal face of the Church (cf. VC 105). 

 
 
Key words: consecrated life, ecclesiastical character, evangelization renewal, 

religious, lay faithful 
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Błogosławionego Jana Pawła II bez wątpienia można 
określić mianem prekursora duchowości małżeństwa i rodzi-
ny. Początków jego zainteresowania problematyką małżeńską 
należy upatrywać już w latach pięćdziesiątych XX w., kiedy 
jako duszpasterz akademicki u św. Floriana w Krakowie mógł 
z bliska obserwować i towarzyszyć rodzącym się wśród stu-
dentów związkom uczuciowym, prowadzącym do małżeń-
stwa. Ujawniał się tu jego szczególny charyzmat „wsłuchania 
w człowieka”1, który był podstawą wszelkich dalszych do-
ciekań naukowych, artystycznych i duszpasterskich. W wy-
wiadzie udzielonym Vittorio Messoriemu, Ojciec Święty 
wspominał wprost, że swojego spojrzenia na rodzinę i mał-

żeństwo uczył się od swoich młodych rozmówców, małżonków i przyszłych 
małżonków. „Oni sami byli moimi wychowawcami w tej dziedzinie — wspomi-
nał — Oni sami też, mężczyźni i kobiety, wnosili twórczy wkład w duszpaster-
stwo rodzin”2. Owoce własnych badań naukowych na temat miłości damsko-
męskiej przedstawił podczas wykładów monograficznych, zatytułowanych 
Miłość i odpowiedzialność, jakie wygłosił na KUL w latach 1957/58 i 1958/593. 
——————— 

 Dr Cezary SĘKALSKI — dziennikarz; redaktor naczelny Wydawnictwa Serafin; wykładowca 
w Podyplomowym Studium Duchowości Katolickiej KUL w Lublinie oraz psychoterapeuta; autor 
książek: Misterium przemiany wewnętrznej. Droga duchowego rozwoju chrześcijanina w Ćwicze-
niach ignacjańskich (Kraków 2003), Przepis na miłość (Kraków 2009) oraz zapisu audio sesji re-
kolekcyjnej: Małżeństwo — powołanie czy przypadek? (Kraków 2012). Specjalizuje się w duchowo-
ści Ćwiczeń ignacjańskich, duchowości małżeńskiej, tematyce nowych ruchów katolickich oraz 
ewangelizacji medialnej. Żonaty. Mieszka w Krakowie. 

1 Zob. C. Sękalski, Jan Paweł II. Wsłuchany w człowieka, „Głos Ojca Pio” 2007, nr 33, s. 2. 
2 Jan Paweł II, V. Messori, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 154. 
3 Zob. Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, 

A. Szostek, Lublin 1987, s. 51. 
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Ich tekst ukazał się drukiem w 1960 r., po wielu dyskusjach z młodymi ludźmi na 
temat przygotowywanej książki4. Stanowiły one metafizyczną interpretację miło-
ści między kobietą a mężczyzną. Jako filozof, zapoznany z metodą fenomenolo-
giczną, za punkt wyjścia przyjmował doświadczenie młodych ludzi, które na-
stępnie starał się zinterpretować w świetle filozofii arystotelesowskiej i tomi-
stycznej. Oprócz tego swoje obserwacje zawarł również w formie  
artystycznej, w dramacie Przed sklepem jubilera. Tekst sztuki również był żywo 
dyskutowany przed wydaniem5. 

A zatem z jednej strony Karol Wojtyła opisywał miłość między mężczyzną 
i kobietą z punktu widzenia filozofa i etyka, z drugiej zaś z punktu widzenia 
dramaturga i artysty. Prawdopodobnie wynikało to z odkrycia, że istnieją takie 
sfery życia ludzkiego, które nie wystarczy kompetentnie i naukowo omówić — 
trzeba je jeszcze — jak mawia prof. Stanisław Grygiel — „ośpiewać”.  

1. Etapy rozwoju miłości 

W pracy Miłość i odpowiedzialność Karol Wojtyła wyróżnia cztery rodzaje 
czy też etapy rozwoju miłości, jaka rodzi się między mężczyzną i kobietą. Opis 
ten w dużej mierze jest inspirowany myślą Arystotelesa. Niemniej autor wzboga-
ca w pewien istotny sposób koncepcję Stagiryty, dodając do niego element  
wybitnie personalistyczny i duchowy. 

a) Miłość upodobania 

Pierwszy rodzaj miłości, jakiego doświadcza dwoje osób odmiennej płci, 
to miłość upodobania. Polega ona na wspólnym stosunku dwóch osób do dobra, 
jakie w sobie noszą. „Podobać się, znaczy mniej więcej tyle, co przedstawiać się 
jako pewne dobro. Kobieta łatwo może znaleźć się w polu widzenia mężczyzny 
jako swoiste dobro, a on również jako dobro może się znaleźć w jej polu widze-
nia. Ta obustronna łatwość upodobania w sobie jest owocem popędu seksualne-
go, rozumianego jako właściwość i siła natury ludzkiej, ale siła działająca w oso-
bach i domagająca się postawienia na poziomie osób”6.  

——————— 
4 Jerzy W. Gałkowski wspomina m.in.: „Dyskutowaliśmy właśnie w Świętej Lipce nad maszy-

nopisem Miłość i odpowiedzialność. „Wuj” słuchał bardzo pilnie, notował, poprawiał...”. —  
Mądrość i miłość, w: tamże, s. 51.  

5 Etyk i logik, Jerzy Kalinowski wspomina, że w 1954 r. „Tamże (w pokoju naszego mieszka-
nia), pamiętam, profesor Irena Sławińska, śp. Marzena Pollakówna, żona i ja, a może jeszcze kto 
inny, już nie pomnę (czyżby Irenka Winklerówna?), słuchaliśmy pierwszej wersji Przed sklepem 
jubilera czytanej przez Autora...”. — O Karolu. Wspomnienia lubelskie i nie tylko, w: tamże, 
s. 127. 

6 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 70. 
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W dramacie Przed sklepem jubilera odnajdujemy ten etap w osobistych zwie-
rzeniach Andrzeja, który wspomina: „Doszedłem do Teresy drogą dosyć długą, 
nie znalazłem jej od razu […]. Po pewnym czasie stwierdziłem, że znalazła się 
w polu mej uwagi, to znaczy, że musiałem nią się interesować, i równocześnie 
godziłem się na to, że muszę. Mogłem wprawdzie nie postępować tak, jak czu-
łem, że muszę, lecz sądziłem, że nie miałoby to sensu. Widocznie coś było w Te-
resie, co odpowiadało mej osobowości”7. W takim ujęciu nie chodzi tylko o sam 
element atrakcyjności fizycznej czy zmysłowej. Andrzej mówi bowiem: „Nie 
poddawałem się tylko wrażeniu i urokowi zmysłów, bo wiem, że wówczas na-
prawdę nie wyszedłbym z mego «ja» i nie dotarł do drugiej osoby — ale tu był 
właśnie wysiłek. Bo przecież moje zmysły karmiły się co krok wdziękiem napo-
tkanych kobiet. Gdy kilka razy próbowałem za nimi pójść, spotykałem wyspy 
odludne. Pomyślałem też wówczas, że piękność dostępna dla zmysłów może być 
darem trudnym lub niebezpiecznym, spotykałem wszakże osoby, które ona wio-
dła do cudzej krzywdy — i tak powoli nauczyłem się cenić piękność dostępną 
dla umysłu, czyli prawdę”8.  

W ten sposób Andrzej oddziela we własnym doświadczeniu to, co jest tylko 
wrażeniem zmysłowym, od tego, co zawiera również pewien aspekt osobowy. 
Jest to bardzo ważne rozróżnienie, konieczne do budowania relacji z płcią prze-
ciwną. W pracy Miłość i odpowiedzialność, w rozdziale stanowiącym psycholo-
giczną analizę miłości, Karol Wojtyła pisze: „Oto w poruszeniu samej zmysło-
wości «ciało» bywa przeżywane jako «możliwy przedmiot użycia». Zmysłowość 
sama z siebie ma orientację konsumpcyjną, orientacja ta idzie więc przede 
wszystkim i bezpośrednio w kierunku «ciała», osoby dotyczy tylko pośrednio, 
bezpośrednio zaś raczej ją omija”9. Oto powód, dlaczego próba budowania 
związku tylko w oparciu o fascynację erotyczną czy seksualną, musi skończyć 
się klęską. Bez pełnych odniesień osobowych żaden związek nie jest w stanie  
zachować trwałości.  

b) Miłość pożądania  

Drugi etapem miłości między mężczyzną a kobietą jest miłość jako pożąda-
nie. Wyraża się ona w pragnieniu dobra dla siebie poprzez drugą osobę. Dobrze 
wyrażają to słowa: „Ty jesteś dobrem dla mnie”. „Człowiek, osoba ludzka jest 
kobietą lub mężczyzną. Płeć jest także pewnym ograniczeniem, jednostronno-
ścią. Mężczyzna potrzebuje więc kobiety niejako dla uzupełnienia swojego bytu, 
ona podobnie potrzebuje mężczyzny. Ta obiektywna, ontyczna potrzeba daje 
o sobie znać za pośrednictwem popędu seksualnego”10.  
——————— 

7 K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 205. 
8 Tamże, 205-206. 
9 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 95-96. 
10 Tamże, s. 75. 
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W dramacie Przed sklepem jubilera także znajdujemy ślady tego etapu. 
 Andrzej wspomina: „Myślałem wówczas wiele o «Drugim ja»”. Teresa była 
przecież całym światem, tak samo odległym, jak każdy inny człowiek, jak każda 
inna kobieta — a jednak coś pozwalało myśleć o przerzuceniu pomostu”11. Chęć 
przerzucenia pomostu to już nie tylko obserwowanie z daleka, delektowanie się 
miłością upodobania, ale aktywność zmierzająca do przyjęcia dobra, które jest w 
drugiej osobie. Andrzej mówi: „Teresa — Teresa — Teresa — jakby punkt jakiś 
przedziwny moich dojrzewań — już nie pryzmat pozornych promieni, ale czło-
wiek prawdziwego światła. I wiem, że nie mogę iść dalej. Wiem, że nie będę już 
szukał. Drżę tylko na myśl, że tak łatwo mogłem ją stracić”12. Pragnienie drugiej 
osoby na tym etapie wiąże się zatem z lękiem przed jej utratą. 

Odkrywanie drugiej osoby jako dobra dla siebie, wymaga jeszcze bardziej 
dojrzałego przeżywania własnej seksualności. „W zestawieniu kobieta-
mężczyzna zmysłowość, jako naturalna reakcja na osobę drugiej płci, jest jakimś 
tworzywem miłości małżeńskiej, miłości oblubieńczej. Sama z siebie jednak sta-
nowczo nie spełnia tej roli. Nastawienie na wartość seksualną, związaną z «cia-
łem» jako przedmiotem użycia, domaga się bezwzględnie integracji: musi być 
włączone w całkowite i dojrzałe odniesienie do osoby, bez tego stanowczo nie 
jest miłością. […] Zmysłowość musi więc być otwarta dla innych, szlachetniej-
szych pierwiastków miłości”13. W innym wypadku relacja między kobietą i męż-
czyzną może przemienić się w chęć nad-użycia drugiej osoby, które wyraża się 
w czerpaniu z niej dobra dla siebie, w taki sposób, który omija lub wyprzedza re-
lację osobową. Dodatkową trudnością na tym etapie jest oddzielenie zmysłowo-
ści i czułości. Jeśli dwie osoby wchodzą w relację miłości pożądania, zaczynają 
widzieć wzajemnie w sobie dobro dla siebie. Może być ono trojakiego rodzaju: 
zmysłowe, uczuciowe oraz osobowe. Pierwsze jest związane z atrakcyjnością 
seksualną, drugie zaś pojawia się wtedy, gdy „przedmiotem przeżycia emocjo-
nalnego dla kobiety będzie wartość «męskości», a dla mężczyzny wartość «ko-
biecości». Pierwsza może się kojarzyć np. z wrażeniem «siły», druga z wraże-
niem «wdzięku», obie zaś łączą się z całym człowiekiem drugiej płci, a nie tylko 
z jego «ciałem»”14.  

W ten sposób w relacji między kobietą i mężczyzną do głosu dochodzi uczu-
ciowość. Ma ona inny charakter niż zmysłowość, „nie jest konsumpcyjna, […] 
mogą w niej dojść do głosu momenty kontemplacyjne związane z pięknem, 
z przeżyciem wartości estetycznych”15. Niemniej posiada ona własną dynamikę, 
gdyż w niej odzywa się „pragnienie bliskości i zbliżenia, a równocześnie  

——————— 
11 K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, s. 205. 
12 Tamże, s. 210. 
13 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 98. 
14 Tamże, s. 99.  
15 Tamże, s. 100. 
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wyłączności czy intymności, jakiegoś «sam na sam», jednocześnie zaś jakiegoś 
«wciąż razem». Miłość uczuciowa trzyma dwoje ludzi blisko siebie, każe im — 
nawet jeśli fizycznie są od siebie daleko — poruszać się wciąż intencjonalnie 
w swoim kręgu”16. Uczuciowość domaga się swoistego wyrazu, jaki stanowią 
spojrzenia, słowa, gesty, przytulenie. Tu ujawnia się trudność: „Obustronne zbli-
żenie jako wyraz wzajemnej czułości, chociaż płynie bezpośrednio z samego 
uczucia, bardzo łatwo może przesunąć się na teren zmysłowości. Nie będzie to 
od razu zmysłowość jawna, z ostro zarysowanymi nastawieniem na użycie ciele-
sne, ale zmysłowość ukryta i utajona w uczuciowości”17. U kobiety potrzeba bli-
skości ma charakter emocjonalny, u mężczyzny, który z natury jest bardziej zmy-
słowy, mogą one budzić również potrzeby natury seksualnej. Dlatego też kobieta 
z natury jest „bardziej skłonna do uznania jeszcze za przejaw miłości uczuciowej 
tego, w czym mężczyzna już uświadamia sobie wyraźnie działanie zmysłowości 
oraz chęci użycia”18. Prawidłowość ta stawia przed taką parą nowe wymagania, 
dbania o to, by ich relacja uczuciowa nie przesunęła się na poziom zmysłowości 
i w ten sposób nie hamowała rozwoju wzajemnej relacji osobowej. O tym, że 
walka o przejrzystość wzajemnej relacji nie jest sprawą łatwą, wiedzą bardzo do-
brze wszystkie pary. Zwłaszcza dziś, gdy przemiany kulturowe spowodowały,  
że nie ma już tak silnej separacji płci, jak to miało miejsce jeszcze sto lat temu 
i zakochani mogą spędzać dużo czasu razem.  

Pewnym mankamentem miłości uczuciowej jest również to, że jest ona czę-
sto pożywką do idealizacji drugiej osoby, która „mniej jest przedmiotem, a bar-
dziej okazją do miłości uczuciowej”19. Uczuciowość bowiem „jest subiektywna 
i karmi się — i to czasem aż do przesady — tymi przede wszystkim wartościami, 
które sam podmiot nosi w sobie, do których lgnie świadomie i podświadomie”20. 
Z tego powodu, aby miłość znalazła dojrzały kształt, musi zmierzać w stronę 
obiektywizmu.  

c) Miłość życzliwości 

Kolejny etap to miłość jako życzliwość. Charakteryzuje się pragnieniem  
dobra drugiej osoby. Bez tego aspektu miłość pożądania mogłaby przerodzić się 
w egoizm i używanie drugiej osoby w celu zaspokojenia własnych potrzeb czy to 
zmysłowych, czy uczuciowych. „Miłość mężczyzny do kobiety oraz jej do niego 
nie może nie być miłością pożądania, winna zaś iść ku temu, aby coraz bardziej 
być pełną życzliwością, benevolentia. […] Prawdziwa miłość życzliwości może 

——————— 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 101. 
19 Tamże, s. 102. 
20 Tamże. 
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[…] iść w parze z miłością pożądania, a nawet z samym pożądaniem, byleby to 
ostatnie nie zmajoryzowało wszystkiego innego, co zawiera się w miłości męż-
czyzny i kobiety, lub nie stało się jej wyłączną treścią i sensem”21.  

W dramacie Przed sklepem jubilera ten aspekt miłości trafnie oddaje Teresa: 
„Rozpoczęliśmy wówczas rozmowę o różnych drobiazgach związanych z na-
szym ślubem. Ja mówiłam mu o tym krawacie, w którym mi się najbardziej  
podoba, i o tym ciemnym garniturze, w którym jest mu najbardziej do twarzy. 
Andrzej słuchał tego bardzo chętnie, nie dlatego, że szukał pochlebstwa, ale że 
chciał mi się zawsze podobać, i że chciał mi zrobić przyjemność”22. Fakt, że 
mówi o tym kobieta, wskazuje, że w tej dziedzinie miłości to właśnie kobiety są 
mistrzyniami, a mężczyźni muszą jej się dopiero uczyć… Fragment ten ukazuje 
również, że miłość życzliwości najpełniej sprawdza się w codzienności, która 
przynosi tysiące okazji, aby wzajemnie sobie służyć i przez to wzrastać. Choć 
tekst ukazuje troskę narzeczonej o zewnętrzny wygląd jej narzeczonego, to jed-
nak można ją także odnieść do jego wnętrza. Miłość życzliwości sprawia bo-
wiem, że kobieta i mężczyzna mogą dokładać starań i mobilizować się wzajem-
nie także do rozwoju wewnętrznego. 

Jak na poprzednich etapach główną rolę grały zmysły i uczucia, tak na etapie 
miłości życzliwej do głosu musi dochodzić wola. „Miłość jest zawsze jakąś 
sprawą wnętrza i sprawą ducha […]. To, co pozostaje w niej w samych zmysłach 
oraz w samym seksualnym witalizmie ciała ludzkiego, nie stanowi jej właściwej 
istoty. Wola jest niejako tą ostatnią instancją w osobie, bez udziału której żadne 
przeżycie nie ma pełnej osobowej wartości”23. Oczywiście walory zmysłowe czy 
uczuciowe mogą popychać człowieka do okazywania hojności i wielkoduszności 
względem drugiej osoby, niemniej siły te mogą słabnąć w miarę przyzwyczajenia 
i w budowaniu relacji nie można im zbytnio ufać. Autentyczna osobowa miłość 
„potrzebuje wolności, zaangażowanie wolności stanowi poniekąd jej psycholo-
giczną istotę”24. 

d) Miłość oblubieńcza 

Najwyższy stopień miłości, jak i uwieńczenie poprzednich etapów, Karol 
Wojtyła widzi w miłość oblubieńczej. Przede wszystkim „polega ona na oddaniu 
swojej własnej osoby. Istotą miłości oblubieńczej jest oddanie siebie, swojego 
«ja». Stanowi to coś innego i zarazem coś więcej niż upodobanie, pożądanie, 
a nawet życzliwość. Te wszystkie formy wychodzenia w kierunku drugiej osoby 
pod kątem dobra nie sięgają tak daleko jak miłość oblubieńcza. Czymś więcej 
——————— 

21 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 77. 
22 K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, s. 212 
23 Tamże, s. 105. 
24 Tamże. 
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jest «dać siebie» aniżeli «chcieć dobra»”25. Aby coś takiego mogło zaistnieć mię-
dzy dwoma osobami, konieczna jest wzajemność ich relacji. Bohater dramatu 
komentuje to w następujący sposób: „Miłość może być […] zderzeniem, w któ-
rym dwie osobowości uświadamiają sobie do głębi, że powinny do siebie nale-
żeć, chociaż brak nastrojów i wrażeń. Jest to jeden z tych procesów we wszech-
świecie, co sprowadzają syntezę i jednoczą to, co rozdzielone, a co ciasne i ogra-
niczone, to rozszerzają i bogacą”26. 

Karol Wojtyła wyróżnia dwie formy realizacji miłości oblubieńczej i w obu 
wypadkach ta forma miłości „łączy się z oddaniem osoby indywidualnej drugiej 
wybranej osobie. I dlatego o miłości oblubieńczej mówimy w pewnych wypad-
kach, gdy chodzi o określenie stosunku pomiędzy człowiekiem a Bogiem […]. 
Istnieją także jak najgłębsze podstawy do tego, aby mówić o miłości oblubień-
czej w związku małżeńskim. Miłość osób, mężczyzny i kobiety, prowadzi 
w małżeństwie do wzajemnego oddania się”27. W takim ujęciu osobiste oddanie 
się Bogu traktowane jest niejako na równi z oddaniem się drugiej osobie w mał-
żeństwie, w obu bowiem przypadkach oddanie się wywołuje konkretne duchowe 
skutki, które są istotą nauki Chrystusa: „Kto by chciał ocalić duszę swoją, ten ją 
straci, a kto by utracił duszę swoją dla mnie, ten ją znajdzie” (Mt 10, 39). W tym 
kontekście można przytoczyć jeszcze jeden cytat z Ewangelii. Jezus mówi: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40) i nie ma powodu, dla którego tych słów nie można by za-
stosować np. do współmałżonka. Takie ujęcie przełamuje wszelkie próby wyno-
szenia wyłącznego ofiarowania się Bogu w Kościele nad powołanie małżeńskie. 
Obie formy są dla Karola Wojtyły komplementarne i wzajemnie dopełniające się, 
a różnicą między nimi jest tylko fakt, że w powołanie małżeńskie, w relację  
miłości oblubieńczej włączona jest sfera seksualna, a w przypadku oddania się 
Bogu, pozostaje ona w uśpieniu. Karol Wojtyła pisze, że w małżeństwie „mo-
ment seksualny odgrywa w kształtowaniu się miłości oblubieńczej szczególną 
rolę. Współżycie seksualne sprawia, że zacieśnia się ona do jednej pary osób, 
choć równocześnie zyskuje na specyficznej intensywności. W takim też tylko  
zacieśnieniu może się ta miłość tym pełniej otworzyć ku nowym osobom, które 
z natury są owocem miłości małżeńskiej mężczyzny i kobiety”28.  

2. Problem kryzysów małżeńskich 

Sam opis małżeńskiej miłości oblubieńczej może wydawać się nazbyt ideali-
styczny i oderwany od życia. Karol Wojtyła — dramaturg ujawnia się jednak  
——————— 

25 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 88. 
26 K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, s. 207 
27 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 88. 
28 Tamże, s. 91. 
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jako realista, który ma świadomość kryzysów, jakie przydarzają się małżeń-
stwom, gubiącym gdzieś własną pierwotną więź. W drugiej części dramatu Przed 
sklepem jubilera taki problem dotyka Annę i Stefana. Kobieta czuje się nieko-
chana przez męża, jest pełna pretensji, przeżywa zawód z powodu kryzysu, jaki 
dotknął jej małżeństwo do tego stopnia, że gotowa jest nawiązać relację z innym 
mężczyzną. Nieoczekiwanie obok niej na ulicy pojawia się Adam, nie jest on 
jednak gotowy zaspokajać jej potrzeby emocjonalne, ale stara się jej pomóc zro-
zumieć sytuację, w jakiej się znalazła i znaleźć jakieś „duchowe” rozwiązanie. 
Adam potem wspomina: „Powiedziałem wtedy tej kobiecie (Annie): «tędy za 
chwilę przejdzie Oblubieniec» — a powiedziałem jej to z myślą o miłości, która 
tak bardzo w jej duszy wygasła. Oblubieniec przechodzi tylu ulicami, na których 
też spotyka się tylu ludzi. Przechodząc dotyka tej miłości, jaka w nich jest. Gdy 
jest zła, cierpi z tego powodu. Miłość jest zła również wtedy, kiedy jej brak”29. 
W innym miejscu Adam dodaje: „W twarzy Oblubieńca każdy z nas odnajduje 
podobieństwo twarzy tych, w których uwikłała nas miłość po tej stronie życia 
i egzystencji. Wszystkie są w Nim”30. A zatem w takiej wizji współmałżonek dla 
chrześcijanina rzeczywiście staje się alter Chrystus, oczywiście nie w znaczeniu 
bałwochwalczym, ale w znaczeniu utożsamienia się Jezusa z każdym, kto jest 
powierzony naszej miłości (por. Mt 25, 40).  

Anna pełna żalu do Stefana po spotkaniu Oblubieńca (pewnie także w nim) 
wyzwala się ze swojej izolacji. Niby nic się nie zmieniło, a jednak nastąpiła 
istotna zmiana — nie w samej rzeczywistości, ale w jej przez nią postrzeganiu. 
Anna po latach wspomina: „Dawna dziewczęca miłość do tego człowieka wy-
schła jak źródło, które nie może powtórnie wytrysnąć z ziemi. Próbowałam jed-
nak uwierzyć w niego i w jakiś ład, w jakiś porządek wszystkiego, także i mego 
życia. Poza tym — przestałam nim gardzić, przestałam żywić żal — ten straszny 
żal o życie, które on mi właśnie zmarnował! Zaczęłam szukać winy także i w so-
bie. Była. Nie przecinałam rozmów. Nie milczałam po to, aby miażdżyć. Czy on 
się zmienił — nie wiem. Stał się jednak mniej uciążliwy. Jemu także łatwiej było 
odtąd znosić chyba moją obecność. Przestaliśmy się może od siebie oddalać 
w tym przyspieszeniu, w jakim to przedtem szło. Teraz jakby stanęło w miejscu. 
Czy żyjemy sobą? Chyba nie. Prędzej może żyjemy dziećmi”31.  

Tamto wydarzenie — można powiedzieć nawrócenia — komentuje również 
Adam: „Po tylu latach spotkanie z Oblubieńcem było dla niej żywe. Anna weszła 
na drogę miłości dopełniającej. Trzeba było dopełniać dając i przyjmując w in-
nych proporcjach niż przedtem”32. Adam ukazuje także przyczynę, jaka najczę-

——————— 
29 K. Wojtyła, Przed sklepem jubilera, s. 229. 
30 Tamże, s. 239. 
31 Tamże, s. 254. 
32 Tamże. 
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ściej leży u źródeł kryzysów małżeńskich. Mówi: „Przyczyna leży w przeszłości. 
Tam zwyczajnie tkwi błąd. Chodzi o to, że porywa ludzi jak absolut miłość, któ-
rej brak absolutnych wymiarów. Oni zaś, kierując się złudzeniem, nie usiłują za-
czepić tej miłości o Miłość, która ma taki wymiar. Nie podejrzewają nawet tej 
potrzeby, bo ich zaślepia nie tyle siła uczucia — ślepi są raczej przez brak pokory 
wobec tego, czym miłość być musi w swej prawdziwej istocie. Im bardziej są te-
go świadomi, tym mniejsze niebezpieczeństwo. W przeciwnym razie jest ono 
wielkie: miłość nie wytrzymuje ciśnienia całej rzeczywistości”33.  

Owo pęknięcie miłości Anny i Stefana ma duży wpływ na ich dzieci. Ujaw-
nia się m.in. w postaci niepokoju ich córki Moniki o możliwość trwałej relacji 
małżeńskiej. Pyta ona Krzysztofa — swojego narzeczonego: „Czy to nie będzie 
pomyłka, mój drogi, czy to nie minie? Czy kiedyś nie odejdziesz tak samo, jak 
mój ojciec, który jest w domu obcy — czy ja nie odejdę jak matka, która stała się 
obca? Czy ludzka miłość w ogóle zdolna do tego, by przetrwać całe istnienie 
człowieka?”34. Monika ma świadomość, że aby jej miłość do Krzysztofa mogą 
dojrzewać, musi uwolnić się od „demonów przeszłości”. Mówi: „Ach kiedyż za-
czniemy żyć życiem nareszcie własnym! I kiedyż będziesz tylko Krzysztofem, 
wolnym od tamtych skojarzeń! Tak bardzo pragnę być twoja, a przeszkadza mi 
w tym to tylko, że jestem sobą”35. Rozwój miłości łączy się zatem z wychodze-
niem ze swojego ciasnego „ja” ku drugiemu, tylko wtedy będzie mogła powstać 
zupełnie nowa jakość: „my”. 

Mimo zarysowanych dramatów ludzkich sztuka kończy się optymistycznie. 
W ostatnie scenie Stefan kładzie rękę na ramieniu Anny i szuka z nią kontaktu. 
Choć droga do odnalezienia w pełni źródeł ich miłości jest jeszcze daleka, to jed-
nak czyni ku temu pierwszy krok, a raczej wreszcie odpowiada na starania Anny. 

 
Ks. Karol Wojtyła w swojej pracy naukowej i dramaturgicznej potrafił bardzo 

twórczo i oryginalnie opisać doświadczenie miłości ludzkiej. Do tego dochodziła 
jeszcze niezwykła twórczość duszpasterska, która przejawiała się w umiejętnym 
towarzyszeniu zakochanym, narzeczonym, a później małżonkom i rodzicom. 
Z wieloma z nich łączyła go potem wieloletnia przyjaźń. Po latach w swojej pra-
cy, już jako Papież wróci do tematu małżeństwa i rodziny w katechezach środo-
wych. Niemniej warto powracać również do wczesnych tekstów ks. Karola Woj-
tyły, bo i po pięćdziesięciu latach okazują się one niezwykle inspirujące i nośne 
formacyjnie. 

 
 

——————— 
33 Tamże, s. 255. 
34 Tamże, s. 245. 
35 Tamże, s. 250. 
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STAGES OF DEVELOPMENT OF SPOUSAL LOVE  
BY KAROL WOJTYŁA 

 
 

The article describes the concept of development of love between a woman and 
a man that has been presented on the pages of Karol Wojtyła’s early work titled 
Love and Responsibility. To illustrate these emotional and spiritual dynamics, the 
author of the present article quotes appropriate fragments from Karol Wojtyła’s 
drama The Jeweler’s Shop, where the pope-to-be tried to get closer to the myste-
ry of human love by the artistic means. As a result, the vision of love deve-
lopment emerges that is embraced from the phenomenological, personalistic, et-
hical, spiritual and artistic perspective. Karol Wojtyła distinguished four stages of 
the development of spousal love: as attraction, as desire, as goodwill and be-
trothed love. The first three are derived from the Aristotelian philosophy, while 
the fourth one is his own contribution, where distinctively personalistic and spiri-
tual vision of love is revealed. Wojtyła gives characteristics of each stage: love as 
attraction boils down to discovering good in a person of the opposite sex; love as 
desire relates to longing for making use of this good; love as goodwill demon-
strates longing to be such good by oneself for the person one builds his or her re-
lationship with. When the process of mutual giving in love reaches some high 
personal level, the willingness to share betrothed love appears, in other words the 
readiness to give oneself to another person as a gift for the whole life. However, 
the process of love development has not been completed yet. In marriage, love 
has to be taken care of continually. Otherwise, it can be endangered by various 
crises discussed in the second part of the present article.  

 
 
Keywords: Wojtyła, love, responsability, bridegroom, matrimony 



 
„Duchowość w Polsce” 15 (2013)  

ISSN 2081-4674    s. 137-147 
—————————————— 

 
 
 
 
 
 

Izabela KOWALSKA 
 
 

MARCELINA DAROWSKA I JAN PAWEŁ II  
O WYCHOWAWCZEJ MISJI KOBIETY 

 
 
Teologia duchowości ściśle łączy proces wychowania człowieka z jego du-

chowym rozwojem. Innymi słowy, dobór form i narzędzi wychowawczych ma 
istotny wpływ na poziom i zakres duchowego wzrostu osoby, zarówno kobiety 
jak i mężczyzny. Stąd tak ważne jest poznanie zasad i celu wychowania, które — 
jak głoszą ojcowie Soboru Watykańskiego II — „zdąża do kształtowania osoby 
ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, 
których człowiek jest członkiem” (GE 1). Kwestia wychowania ciągle znajduje 
się więc w polu zainteresowania nie tylko pedagogów, którzy z racji swego po-
wołania winni być specjalistami w tej dziedzinie, ale również teologów i ludzi 
Kościoła.  

Pogłębioną refleksję na temat wychowania człowieka 
zawdzięczamy bł. Janowi Pawłowi II, której sedno można 
streścić słowami: „Pierwszym i podstawowym faktem kultu-
ralnym jest sam człowiek duchowo dojrzały, czyli człowiek 
w pełni wychowany, zdolny wychować sam siebie i dru-
gich”1. Inny papieski dokument wyraźnie przypomina, że  
w proces kształtowania i wychowania już z samego porządku 
naturalnego włączona jest kobieta, ponieważ jej „moralna  
siła, jej duchowa moc wiąże się ze świadomością, że Bóg  
w jakiś szczególny sposób zawierza jej człowieka” (MD 30). Kobieta — zdaniem 
papieża — jest stworzonym przez Boga „zabezpieczeniem”, które gwarantuje 
szacunek, troskę i „wrażliwość na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że jest 

——————— 
 Dr Izabela KOWALSKA — sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Zain-

teresowania naukowe: kierownictwo i towarzyszenie duchowe, duchowość biblijna, duchowość 
kobiety i mężczyzny. Pracuje w kancelarii rektorskiej KUL. 

1 Jan Paweł II, Przemówienie w ONZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), nr 12, Paryż, 
2 VI 1980, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła i na temat 
szkoły katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, Kraków 2009, s. 203 
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on człowiekiem i dlatego, że «najważniejsza jest miłość» (1 Kor 13, 13)”  
(MD 30).  

Konkretny przykład duchowo dojrzałego wzorca wychowawczego realizo-
wanego przez kobietę, zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym wymiarze 
pozostawiła w świadectwie życia i pismach bł. Marcelina Darowska (1827-
1911), założycielka Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny. Jej zasługi położone pod budowę modelu wychowania młodych 
kobiet w dziewiętnastowiecznej Polsce można bez większych obiekcji zestawić 
z dziedzictwem wychowawczym męskiego pokolenia pozostawionym przez ks. 
Stanisława Konarskiego. „Jak on przez otworzenie Collegium Nobilium poruszył 
i wykształcił umysły mężczyzn, tak ona w sto lat później założyła szkoły dla 
dziewcząt, by poruszyć i kształcić umysły kobiet — także nobilium”2. 

Analizując pisma Darowskiej, można dojść do wniosku, że największą jej za-
sługą w systemie pedagogicznego kształcenia młodego pokolenia jest kobiecy 
model towarzyszenia duchowego. Towarzysząc młodym kobietom, założycielka 
niepokalanek pozostawiła niezwykle wartościowe świadectwo i receptę jak  
poprzez konkretną formę kierownictwa duchowego osiągnąć zadowalający efekt 
właściwego wychowania osobowego i chrześcijańskiego. 

Celem tej krótkiej prezentacji jest ukazanie zauważalnej zbieżności poglądów 
Marceliny Darowskiej i Jana Pawła II w kwestii kobiecego towarzyszenia du-
chowego poprzez wychowanie. Już bowiem z pobieżnej analizy pozostawionych 
przez nich pism poświęconych tej materii wynika, że oboje Błogosławieni po-
strzegali kobietę jako tę, która „poprzez poświęcanie się dla innych, każdego 
dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. Być może bardziej jeszcze niż 
mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi sercem”3. 

Zarówno Marcelinie Darowskiej, jak i Janowi Pawłowi II zależało na prze-
konaniu kobiet żyjących we współczesnych im epokach o ich wyjątkowej tożsa-
mości, statusie społecznym, a nade wszystko roli i zadań, jakie ciążą na nich 
w obrębie rodziny, Kościoła i ojczyzny. Wkład bł. Marceliny w dziedzinę du-
chowej formacji młodego pokolenia kobiet był imponujący i wielopłaszczyzno-
wy, tak iż budzi podziw nawet wśród współczesnych teologów4. W przypadku bł. 
Jana Pawła II warto natomiast podkreślić, że był to pierwszy papież w historii 
Kościoła, który wydał oficjalne dokumenty traktujące o miejscu i zadaniach ko-
biety we wspólnocie eklezjalnej, jak również w społeczeństwie. Jeden z włoskich 

——————— 
2 G. Jordan, Pedagogika Marceliny Darowskiej, „Przegląd Katolicki” 1990, nr 36, s. 3. 
3 Jan Paweł II, List do kobiet „A ciascuna di voi” w związku z IV Międzynarodową Konferen-

cją ONZ poświęconą kobiecie (Pekin 1995), nr 12. 
4 Ks. Andrzej Panasiuk jest zdania, że Darowska ukazała „rozwinięty, logiczny, konsekwentny, 

zwarty program stawania się kobietą, […] nie tylko świadomą swojej godności, ale przeżywającą 
swoją godność i poszerzającą jej przestrzeń. — Promocja kobiety istotą charyzmatu wycho-
wawczego Marceliny Darowskiej i jej Zgromadzenia, w: Marcelina Darowska — niepokalański 
charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 80. 
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teologów, N. Mancini Badiali w następujący sposób podsumowuje poruszanie 
kwestii kobiety przez papieża-Polaka: „Nauczanie Jana Pawła II pokazuje, jak 
wielką wagę przykładał papież do sprawy godności kobiety i jak bardzo cenił 
obecność kobiet w Kościele i społeczeństwie. Wszystko to ośmieliło go do pod-
jęcia dialogu z kobietami, poprzez który chciał im pokazać, jak niezmiernie waż-
ne jest odkrywanie na nowo tożsamości i roli kobiety w świecie lekceważącym 
najbardziej zasadnicze problemy ludzkiego życia”5. 

Zestawiając papieskie nauczanie na temat kobiety ze spuścizną i aktywnością 
założycielki niepokalanek, zauważa się zadziwiającą zbieżność idei. Według Da-
rowskiej — kobieta winna być wychowawczynią, towarzyszem i pomocnikiem6. 
Uniwersalizm duchowej koncepcji kobiety okazał się ponadczasowy i możliwy 
dla osób żyjących w jej środowisku. Pewne refleksje tej doktryny dostrzec można 
w nauczaniu bł. Jana Pawła II, który pisał: „Kobieta jest mocna świadomością 
zawierzenia. Mocna tym, że Bóg zawierza jej człowieka zawsze i wszędzie,  
nawet w warunkach społecznego upośledzenia, w jakich może ona się znaleźć. 
Ta świadomość i to zasadnicze powołanie mówią kobiecie o jej godności, jaką 
otrzymuje od samego Boga” (MD 30).  

1. Maryja Bożym wzorcem dla kobiety wychowawczyni 

Papieskie nauczanie o kobiecie-formatorce ludzkich serc i postaw życiowych 
oraz wychowawczo-formacyjna idea towarzyszenia duchowego kobiety, jaką po-
zostawiła Darowska, znajduje wspólny mianownik w ich kontekście maryjnym. 
Założycielka niepokalanek była przekonana, że Zgromadzenie Niepokalanego 
Poczęcia NMP powstało ku chwale Niepokalanego Serca Maryi. W Notatce ni-
cejskiej Błogosławiona pisała o maryjnym charyzmacie niepokalanek: „Zgroma-
dzenie nasze to hufiec walczący w sprawie swej Królowej mający dzieło rehabi-
litacji kobiety podtrzymać, aby ją podnieść, zdrobniałą, osłabłą w lekkomyślno-
ści i próżności świata, przez oczyszczenie, uświęcenie jej — aby, na wzór Pani 
i Matki swojej zbawienie światu dającej — była mu zbudowaniem i zachętą, po-
ciechą i wzorem do zbawienia prowadzącym. Co nam daj, Ojcze Niebieski, dla 
miłości Matki Syna Twego, a chwały Jezusa Chrystusa, który w jedności z Tobą 
i Duchem Świętym prawdziwy Bóg na wieki wieków”7. Błogosławiona wpierw 
sama doświadczyła macierzyńskiej miłości i opieki Maryi, a następnie mocą tego 
doświadczenia zachęcała wszystkich do miłowania Jej oraz zawierzenia życia 

——————— 
5 Cyt. za: Giovanna della Croce, Geniusz kobiecy. Duchowość kobiety od średniowiecza do 

dziś, przekł. E. Augustyn, Kraków 2011, s. 5.  
6 Por. Reguła 1872, p. 121, Archiwum Zgromadzenia Sióstr NPNMP w Szymanowie [dalej: 

AZNP], sygn. R.15.II). 
7 Notatka Nicejska, 19 III 1859, (AZNP, sygn. P.4.2.II.61.); por. Komentarz do Konstytucji, 

(AZNP, sygn. A.I.35) 
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Jej Niepokalanemu Sercu. W tej kwestii tak pisała do najbliższej powierniczki 
duchowej — matki Józefy Karskiej: „Bez Maryi nie wierzę w zbawienie, nie 
wierzę w szczęście, bo nie wierzę w możność poprawy! Bez Niej modlić bym się 
nie umiała. Ona uczy nas modlitwy i sama Synowi swojemu ją zanosi”8.  

Maryjny wymiar duchowości niepokalańskiej9, który swemu Zgromadzeniu 
nadała Darowska, przejawiał się w misji całej wspólnoty szczególnie w dziele 
towarzyszenia kobietom na drodze ich odnowy moralnej, intelektualnej i kultu-
rowej. Błogosławiona zarówno sobie jak i każdej kobiecie stawiała jeden wzór 
do naśladowania — Maryję, „przez którą wszystko mamy, wszystkiego się spo-
dziewamy. Z Maryją w życiu, z Maryją przy śmierci, a zwycięstwo nasze! Z Ma-
ryją w wieczności, a wieczność z Jezusem”10.  

Również dla papieża-Polaka Maryja stała się wzorem do naśladowania. Ten 
sam wzór Ojciec święty w czasie swego pontyfikatu proponował szczególnie ko-
bietom. Papież w Liście do kobiet pisał: „Kobieta właśnie poprzez poświęcanie 
się dla innych każdego dnia wyraża głębokie powołanie swego życia. […] Widzi 
człowieka w jego wielkości i w jego ograniczeniach, i stara się wyjść mu naprze-
ciw, oraz przyjść mu z pomocą. W ten sposób urzeczywistnia się w dziejach 
ludzkości podstawowy zamysł Stwórcy i na różne sposoby nieustannie ukazuje 
piękno — nie tylko fizyczne, ale nade wszystko duchowe, jakim Bóg obdarzył od 
początku człowieka, a w szczególności kobietę. […] Maryjo, Królowo miłości, 
czuwaj nad kobietami i nad ich posłannictwem w służbie ludzkości i pokojowi 
oraz w dziele szerzenia królestwa Bożego!”. 

Co więcej, podobnie jak Darowska, Jan Paweł II dostrzegał wzorczą rolę Ma-
ryi już w samych podstawach życia duchowego11. Maryjne podstawy teologiczne 
w tekstach obydwojga Błogosławionych widać najbardziej w ich wypowie-
dziach, traktujących o powołaniu kobiety, która na wzór Maryi może realizować 
się w dwu wymiarach: dziewictwie i macierzyństwie. Darowska uczyła, iż „ma-
cierzyństwo Maryi łączy się nierozerwalnie z Jej czystością”12. Jan Paweł II rów-
nież podkreślał prawdę, iż „dziewictwo i macierzyństwo […], w Maryi spotkały 
——————— 

8 List M. Darowskiej do Józefy Karskiej, 20 V 1855, (AZNP, sygn. P.4.1.II.14). 
9 Zagadnienie to jest zbyt obszerne, aby ukazać go w całości w niniejszym artykule, stąd 

w tym miejscu zostało przedstawione jedynie w ogólnym zarysie. — Zob. M. Chmielewski, Mary-
ja w doświadczeniu mistycznym Błogosławionej, w: Bł. Marcelina Darowska — dar na trzecie  
tysiąclecie, red. M. Chmielewski, J. Martynuska, Lublin-Szymanów 2007, s. 201-223; tenże,  
Tajemnica Niepokalanego Poczęcia w doświadczeniu mistycznym bł. Marceliny Darowskiej, 
w: Niepokalana Matka Chrystusa (Biblioteka Mariologiczna, 7), red. K. Kowalik, K. Pek, Często-
chowa-Lublin 2004, s. 87-100. 

10 Komentarz do Konstytucji, (AZNP, sygn. A.I.35). 
11 Zob. M. Chmielewski, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, RTD 2010, nr 2(57), 

s. 56; por. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Maryja, Kraków-Ząbki 1999; I. Werbiński, 
Maryja wzorem świętości kobiety, „Salvatoris Mater”, 5(2003), nr 1, s. 111-123. 

12 A. Sołtan, Człowiek wielkich pragnień. Matka Marcelina Darowska 1827-1911, Szymanów 
1977, s. 120. 
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się i zespoliły w sposób wyjątkowy tak, że jedno nie wykluczyło drugiego” (MD 
17)13. Już na tym przykładzie widać zgodność ich poglądów odnośnie do powo-
łania i godności kobiet. Wyjątkowość kobiety w ujęciu założycielki niepokalanek 
i Jana Pawła II można określić jako jej specyficzny charyzmat i powołanie do na-
śladowania Maryi, gdyż — jak pisze ks. Marek Chmielewski — „wszystko to, co 
kryje się pod pojęciem [geniuszu kobiety — I. K.], odnajdujemy w idealnej  
postaci w osobie i życiu Najświętszej Maryi Panny […]. Osoba Maryi jest więc 
zapowiedzią i spełnieniem wszystkiego, co kryje w sobie pojęcie «kobiecy  
geniusz»”14. 

W jaki więc sposób Maryja jest wzorem dla kobiety-wychowawczyni? Do 
odpowiedzi na pytanie podprowadza Jan Paweł II w Liście do kobiet, pisząc: 
„Maryja nazwała siebie służebnicą Pańską (por. Łk 1, 38). Poprzez posłuszeń-
stwo Słowu Bożemu przyjęła uprzywilejowane powołanie — wcale niełatwe — 
małżonki i matki rodziny z Nazaretu. Oddając się na służbę Bogu, oddała się tak-
że na służbę ludzi: służbę miłości. Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć do-
świadczenie tajemniczego, ale prawdziwego królowania. Nie przez przypadek 
jest wzywana jako «Królowa nieba i ziemi». Nazywa Ją tak cała wspólnota wie-
rzących, jest też nazywana «Królową» przez wiele narodów i ludów. To królo-
wanie Maryi jest służeniem! To Jej służenie jest królowaniem!”15. Kobieta  
ma zatem wychować, mając pełną świadomość służby, która jest jednocześnie 
królowaniem.  

2. Koncepcja wychowania  
w ujęciu Marceliny Darowskiej i Jana Pawła II  

Drugim punktem stycznym poglądów na temat misji i zadań kobiety w spo-
łeczeństwie u Darowskiej i Jana Pawła II jest podobna koncepcja wychowania 
i pokrewne metody wychowawczo-formacyjne. Ojciec Święty, podobnie jak za-
łożycielka niepokalanek, uczył, że „po pierwsze człowiek powołany jest do życia 
w prawdzie i miłości; po drugie, każdy urzeczywistnia siebie przez bezintere-
sowny dar z siebie samego. […] Również i wychowanie jest procesem, w którym 
wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczególny. Wychowawca 
jest osobą, która «rodzi» w znaczeniu duchowym. […] Przez Chrystusa każde 
wychowanie w rodzinie i poza rodziną zostaje wprowadzone w zbawczy wymiar 
Boskiej pedagogii skierowanej do wszystkich ludzi, rodzin. […] W tym szczyto-
wym punkcie naszego Odkupienia rozpoczyna się cały i każdy proces chrześci-
jańskiego wychowania, które jest zarazem wychowaniem do pełni człowieczeń-
stwa” (GtS 16). W tych słowach można zawrzeć także istotę wychowania  
——————— 

13 Zob. M. Chmielewski, Duchowość maryjna według Jana Pawła II, s. 65. 
14 Tamże, s. 56. 
15 Jan Paweł II, List do kobiet „A ciascuna di voi”, nr 10. 
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w ujęciu Błogosławionej. Jan Paweł II i Darowska ujmowali proces wychowaw-
czy młodego pokolenia jako dzieło miłości i prawdy16, którego pierwszą szkołą 
jest rodzina, a w niej w sposób szczególny matka i żona.  

Marcelina Darowska rozumiała wychowanie jako proces kierownictwa  
duchowego, na co wskazują jej słowa: „[Wychowanie — przyp. I. K.] nie jest ru-
tyną, ani też nauką oderwaną — jest ono odbiciem kierownictwa Bożego w sto-
sunku do dusz […]. Każde dziecko, to osobna książeczka, w której czytać trzeba 
oczami miłości, przez światło łaski […] na każdym się uczyć doświadczeniem, 
każde osobno rozumieć”17. Z powyższego zdania płyną dwie zasadnicze prawdy. 
Pierwsza dotyczy istoty samego wychowania, którą — w myśl Marceliny — jest 
odzwierciedlanie na ziemi procesu przewodnictwa, prowadzenia duchowego na 
wzór samego Boga, który jako pierwszy towarzyszy każdemu człowiekowi od 
jego narodzin aż po wieczność. Na dowód tego w dziele pt. Pedagogika Błogo-
sławiona przytacza słowa św. Jana Chryzostoma, który powiedział, że „wycho-
wanie to przyprowadzanie dusz do Boga”18.  

Jan Paweł II również widział związek pomiędzy kierownictwem duchowym 
a wychowaniem. W Orędziu na XXVII Światowy Dzień Modlitw o powołania 
(ogłoszonym 4 X 1989), określił kierownictwo duchowe jako jeden ze środków 
wspomagających pełen rozwój życia wewnętrznego, „skuteczny środek rozezna-
wania woli Bożej, której wypełnianie prowadzi do duchowej dojrzałości” (nr 3). 
Warto podkreślić, że jeden z poprzedników papieża-Polaka na Stolicy Piotrowej 
— Paweł VI wprost nazwał kierownictwo duchowe „bardzo delikatnym, ale nie-
zwykle wartościowym narzędziem wychowania, które jest sztuką pedagogiczną 
i psychologiczną, nakładającą wielką odpowiedzialność na tego, kto się tego za-
dania podejmuje. Kierownictwo duchowe spełnia przepiękną i rzec można nie-
odzowną rolę w wychowaniu moralnym i duchowym młodzieży, która pragnie 
odczytać i wypełnić z całkowitą wiernością powołanie swego życia, gdy z miło-
ścią i w świetle pobożnej i rozważnej rady człowiek szuka potwierdzenia swej 
prawości oraz sił do ofiarnego spełniania swych obowiązków” (cyt. za: PDV 81). 

Druga, postulowana przez Darowską prawda wiąże się z głównym celem 
wychowania, który „wynika z relacji Stworzyciel-stworzenie i ma odpowiedzieć 
na zamierzenie Boże w stosunku do niego”19, a polega na tym, żeby „działanie 
istoty rozumnej na drugą istotę podobną sobie […] zdolności fizyczne, umysłowe 
i moralne rozwinąć oraz ukształcić, żeby później mogła nad osiągnięciem prze-
znaczenia swego pracować i myśli Bożej w sobie odpowiedzieć”20. W rozumie-
niu Darowskiej zarówno w istocie, jak i celu wychowania jest obecny element 

——————— 
16 Zob. G. Skórzewska, Pedagogika, Jazłowiec 1911, s. 9. 
17 Tamże, s. 17. 
18 Tamże, s. 1.  
19 E. Jabłońska-Deptuła, Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993, s. 117. 
20 G. Skórzewska, Pedagogika, s. 1. 
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ustawicznego prowadzenia i towarzyszenia. To prowadzenie jednego człowieka 
przez drugiego jest zorientowane na kształtowanie i wychowywanie kolejno sfe-
ry fizycznej (dojrzałość cielesna), umysłowej (wychowanie rozumu) i moralnej 
(wychowanie sumienia). Ten proces trwa nieustannie aż do chwili, w której wy-
chowanek sam dochodzi do przekonania o potrzebie samowychowania. Innymi 
słowy, „tak rozumiane wychowanie zakłada współpracę wychowanka i wycho-
wawcy oraz integralny rozwój człowieka, łącznie z jego rozwojem fizyczno-
duchowym. Nie jest pojęte ono jako wyłącznie podporządkowanie podopieczne-
go wpływowi wychowawcy, ale jako przygotowanie do samodzielności i samo-
wystarczalności”21, a także do ostatecznego zaakceptowania swego życiowego 
powołania zgodnie z zamysłem Stwórcy. W świetle tej koncepcji wychowawca to 
ten, który pomaga poprzez towarzyszenie swemu wychowankowi w jego samo-
wychowywaniu22, czyli „wy-dobywaniu na jaw tego, co chowane, skrywane 
[…]: — człowieczeństwa, manifestującego się przede wszystkim w miłości, ale 
i w prawach naturalnych osoby ludzkiej; — osobowości manifestującej się 
w harmonii przejawów rozumności, wolitywności, uczuciowości oraz wyobraże-
niowości”23. 

W pedagogii towarzyszenia wychowawcy podopiecznemu zarówno papież 
jak i Darowska podkreślali, że najważniejszym jego przedmiotem jest chrześci-
jańskie wychowanie, w którym rolę przewodnika i nauczyciela mają pełnić  
rodzice, a także Kościół24. Celem wychowania jest takie towarzyszenie. Dopro-
wadza ono do stanu, w którym „człowiek zaczyna wychowywać się sam” (GtS 
16). Co do treści wychowania, to jest nią po prostu miłość. Kontynuując myśl 
Darowskiej, Jan Paweł II pisał: „W miłości znajduje oparcie i ostateczny sens  
cały proces wychowawczy jako dojrzały owoc miłości rodzicielskiej” (GtS 16). 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych rekolekcji i listów zało-
życielki niepokalanek można wskazać na trzy cele pedagogiczne wychowania: 
wychowanie do prawdy o sobie samym, wychowanie do prawdy o drugim oraz 
wychowanie do prawdy o Bogu25. Wykładnię oraz charakterystykę tej triady  

——————— 
21 S. Urbański, Koncepcja wychowania w ujęciu bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911) przed-

stawicielki szkoły zmartwychwstańczej, „Zarządzanie i Ekonomia” 2(2002), s. 126. 
22 W kwestii samowychowania, pojętego jako cel wychowania według Darowskiej, wypowia-

da się m.in. ks. Stanisław Urbański, który stwierdza, że „koncepcja wychowawcza Darowskiej, jak 
widać z definicji, ma prowadzić do samowychowania. Prawdę tę podkreślały ówczesne prądy pe-
dagogiczne, a w czasach późniejszych głoszą psycholodzy i myśliciele tej miary co F. W. Foerster, 
C. Liautard, w Polsce zaś J. Kuchta i L. Jeleńska”. — Tamże, s. 128. 

23 B. Śliwerski, Teorie wychowania, w: Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edu-
kacji, t. 4, Gdańsk 2010, s. 213. 

24 Ojciec Święty pisze: „Jeżeli chodzi o udział Kościoła w procesie wychowawczym, […] nie 
chodzi tylko o to, aby wychowanie religijno-moralne powierzać Kościołowi, ale żeby wspólnie 
z nim wychowywać” (GtS 16). 

25 Zob. G. Skórzewska, Pedagogika, s. 9. 
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znaleźć można w dziele Darowskiej pt. Pedagogika. Znaczące jest to, że jako 
pierwszą i najważniejszą autorka wskazuje prawdę o Bogu, natomiast zgodnie ze 
standardami współcześnie rozumianego procesu towarzyszenia duchowego czy 
wychowania tę zasadę i jednocześnie jej ostateczny cel należałoby umiejscowić 
na końcu. Triadę wychowawczych reguł założycielka niepokalanek wpierw  
zastosowała sama, co widać wyraźnie w pozostawionych przez nią pismach, 
a następnie, zbadawszy uprzednio ich skuteczność, postanowiła polecić je współ-
siostrom: „Bądźmy więc zawsze i wszędzie w prawdzie — nakazywała matka 
swym siostrom-wychowawczyniom — obiecując, że ta atmosfera prawdy, w któ-
rej dzieci żyć będą, wniknie w nie, fałsz im obrzydliwym uczyni, prawdę wpro-
wadzi i ustali w ich sercach”26. Dlatego też prawdę i miłość Błogosławiona uczy-
niła fundamentem wychowania, pouczając, że „wychowanie powinno być przede 
wszystkim oparte na podwalinach prawdy i miłości”27.  

Podsumowując, można powiedzieć, że Darowska rozumiała relację, jaka 
wywiązuje się pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, na wzór drogi prowa-
dzącej do Boga, w obrębie której ich wzajemna relacja międzyludzka przyjmuje 
formę towarzyszenia duchowego i opiera się na regułach właściwej edukacji.  
Celem towarzyszenia duchowego jest bowiem pomoc drugiej osobie, aby mogła 
„urodzić się” dla prawdy, zobaczyć własne życie w jej świetle zgodnie z powoła-
niem, jakie ma dla niej Bóg28. 

3. Kobiece towarzyszenie duchowe  
receptą na problemy i wyzwania wychowawcze 

Darowska często podkreślała, że „nauczyciel-wychowawca to nie wysoko 
wyspecjalizowana myśląca maszyna, lecz to człowiek, który ma kształtować 
drugiego człowieka — dziecko. Nauczyciel to wzorzec osobowy, pierwszy po 
rodzicach, a coraz częściej jedyny”29. Ucieleśnieniem tych słów była ona sama. 

Za najlepszy komentarz do tych tez można uznać słowa s. Grażyny Jordan: 
„Wydaje się truizmem wykazać jak bardzo myśl pedagogiczna [M. Darowskiej 
— przyp. I. K.], powstała w XIX wieku, wyprzedziła epokę i jak współbrzmi 
z kierunkami współczesnej pedagogiki”30. Błogosławiona już wtedy rozumiała 
potrzebę wychowania integralnego, któremu ma przyświecać cel nadprzyrodzo-
ny: „Podawać dzieciom Boga”31. Współcześnie treści komunikowane przez  
——————— 

26 S. Grażyna od Wszechpośrednictwa NMP, Wychowanie to dzieło miłości. System pedago-
giczny bł. Marceliny Darowskiej, Szymanów 1997, s. 9. 

27 G. Skórzewska, Pedagogika, s. 9. 
28 Zob. J.-C. Sagne, Towarzyszenie duchowe, przeł. K. Kubaszczyk, Poznań 2008, s. 133. 
29 G. Jordan, Klucz do odrodzenia polskiej szkoły istnieje, (AZNP, sygn. F.VII.1, teczka 2). 
30 Tenże, Nieznany skarb, (AZNP, sygn. F.VII.1). 
31 Rekolekcje jarosławskie przed Wniebowzięciem NMP 1876, t. 38, s. 72 (AZNP, bez sygn.). 
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Darowską odnośnie do kobiecego modelu towarzyszenia duchowego pośrednio 
lub bezpośrednio wyłaniają się bardzo konkretnie w teorii i praktyce wychowania 
chrześcijańskiego, którego propagatorem w ostatnich dziesięcioleciach XX wie-
ku był Jan Paweł II. Podstawową wykładnię wychowania chrześcijańskiego,  
zauważoną i stosowaną przez założycielkę niepokalanek, nietrudno dostrzec 
w deklaracji Soboru Watykańskiego II Gravissimum educationis. Najważniejsze 
przesłanie tego dokumentu można przedstawić następująco: „Wychowanie  
powinno rozwijać nie tylko intelekt, wolę i uczuciowość, ale wszystkie elementy 
w sposób harmonijny, aby mogła się ukazać osoba” (GE 2)32.  

Tego typu integralność wychowawcza jest wpisana również w relację towa-
rzyszenia duchowego. André Louf pisze: „Miłość, która powinna ujawnić się 
w relacji towarzyszenia duchowego, nie jest niczym innym jak tylko głębokim 
życiem Ducha Świętego, będącym podstawą relacji wymiany dokonującej się 
między przewodnikiem a osobą prowadzoną. Przejawem tej miłości jest duchowa 
równowaga i pełny rozwój człowieka, czyli to, co pozostaje celem każdego towa-
rzyszenia duchowego”33. Tak skondensowany, pełny i integralny rozwój człowie-
ka stanowi jeden z zasadniczych celów towarzyszenia. 

Wypracowany przez siebie model wychowania Marcelina Darowska apliko-
wała przede wszystkim do kobiet formatorek (sióstr, nauczycielek, matek) i ich 
wychowanek poddanych kobiecemu procesowi formacji. Ten wzorzec wychowa-
nia jest ukierunkowany na nadprzyrodzoność, o którym Błogosławiona pouczała. 
„Wychowanie, które buduje osobę, musi otworzyć ją na to, co transcendentne, 
czyli na taką rzeczywistość, która stanowi nieredukowalną część człowieka”34. 
Założycielka niepokalanek po to towarzyszyła osobie, aby w miarę upływu czasu 
mogła ona odkryć sama w sobie ikonę Boga. Ten wzorzec przyświeca teraźniej-
szym edukatorom, którzy podkreślają, że „wychowanie to umożliwienie zoba-
czenia tego, co skrywa natura ludzka, co jest jej duchowym bogactwem, poten-
cjałem, dzięki czemu człowiek staje się osobą świadomie realizującą siebie”35. 
Błogosławiona niewątpliwie była tego rodzaju pedagogiem i wychowawcą, który 
mógł się legitymować nie tylko głęboką wiarą, ocierającą się o realne przeżycia 
mistyczne i wiedzą w zakresie pedagogii oraz komunikacji, ale także wieloletnim 
doświadczeniem pastoralnym i formacyjnym, które wzrastało w kontekście wielu 
serii rekolekcji i praktyk duchownych oraz stałej i długotrwałej formacji ludzkich 
sumień poprzez duchową korespondencję.  

 

——————— 
32 Zob. J. Niewęgłowski, Wychowanie chrześcijańskie, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI 

wieku, red. T. Pilch, t. 7, Warszawa 2008, s. 332. 
33 A. Louf, Łaska może więcej. Towarzyszenie duchowe, przeł. A. Frej, Warszawa 1999, s. 56. 
34 J. Niewęgłowski, Wychowanie chrześcijańskie, s. 333. 
35 B. Śliwerski, Teorie wychowania, s. 213. 
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Podsumowując związek przykładu życia i aktywności formacyjnej Marceliny 
Darowskiej z nauczaniem Jana Pawła II na temat wychowania, należy powie-
dzieć, że założycielka niepokalanek była w dużym stopniu prekursorką nowego 
wzorca edukacyjnego i nowej formy kierownictwa duchowego, którą można 
określić jako swoista pedagogia towarzyszenia duchowego, a którą promował Jan 
Paweł II, głosząc idee nowego feminizmu. W Liście do kobiet A ciascuna di voi 
czytamy: „Chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność kobietom, które trudzą 
się w różnych dziedzinach wychowania: w przedszkolach, szkołach, uniwersyte-
tach, domach opieki, parafiach, stowarzyszeniach i ruchach. Wszędzie tam, gdzie 
potrzebna jest praca formacyjna, kobiety wykazują ogromną gotowość do po-
święcania się, szczególnie na rzecz najsłabszych i bezbronnych. Poprzez taką 
służbę urzeczywistniają one tę formę macierzyństwa afektywnego, kulturowego 
i duchowego, które ze względu na wpływ, jaki wywiera na rozwój osoby oraz na 
przyszłość społeczeństwa, ma nieocenioną wartość. Jakże nie wspomnieć tu 
świadectwa tak wielu kobiet katolickich i zgromadzeń zakonnych żeńskich na 
różnych kontynentach, dla których wychowanie, szczególnie dzieci, stało się 
służbą najważniejszą? […] Wyrażam zatem życzenie, drogie siostry, aby temat 
«geniuszu kobiety» był rozważany ze szczególną uwagą nie tylko po to, by roz-
poznać w nim ślady Bożego zamysłu, który winien być przyjęty z szacunkiem, 
ale także po to, by poświęcono mu więcej miejsca w życiu społecznym i kościel-
nym” (nr 9-10). 

Zarówno bł. Marcelinę Darowską, jak i bł. Jana Pawła II można uznać  
za godnych naśladowania duchowych przewodników, którzy z oddaniem i kom-
petencją towarzyszyli proszącym ich o duchowe wsparcie i radę kobietom na 
drodze ich powołania życiowego.  

 
 
 

MARCELINA DAROWSKA E GIOVANNI PAOLO II  
SULLA MISSIONE EDUCATIVA DI UNA DONNA 

 
La teologia spirituale è strettamente legata al processo educativo di ogni 

uomo e di ogni donna inteso nella sua varietà e ricchezza. Per questo motivo, la 
questione di una formazione spirituale vasta e completa della gioventù dovrebbe 
interessare molto sia gli insegnanti che, in virtù della loro vocazione devono es-
sere specialisti del settore, sia teologi e pastori della Chiesa. Una riflessione mol-
to profonda sulla formazione spirituale ci ha lasciato beato Giovanni Paolo II. Un 
modello concreto e pratico di educazione specialmente delle ragazze e delle don-
ne giovani (gli esercizi spirituali, la guida spirituale continua tramite la corispon-
denza spirituale) ed anche un esempio di una vita spiritualmente maturissima ha 
proposto anche una suora polacca beata Marcellina Darowska (1827-1911), 
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la fondatrice della Congregazione delle Suore dell’Immacolata Concezione della 
Beata Vergine Maria.  

Lo scopo principale di quest’articolo è quello di mostrare una notevole 
convergenza e compatibilità di vedute e proposte in campo di accompagnamento 
spirituale feminile svolto attraverso il processo di educazione presentate 
da Marcelina Darowska e da Giovanni Paolo II. 

 
 
Keywords: John Paul II, Marcelina Darowska, spiritual education, women’s 

spirituality. 
 



 



 
„Duchowość w Polsce” 15 (2013)  

ISSN 2081-4674   s. 149-166 
—————————————— 

 
 
 
 
 
 

Ryszard PALUCH 
 
 

POWOŁANIE DO ŚWIĘTOŚCI OSÓB ŚWIECKICH  
W ŚWIETLE ŻYCIA I NAUCZANIA BŁ. JANA PAWŁA II  

Wybrane aspekty 
 
 
W bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 Incarnationis mysterium 

bł. Jan Paweł II pisał o świętych, że „w swoim życiu […] tkają jak gdyby «lśnią-
cy bisior», który jest odzieniem wieczności”, odzieniem Kościoła (nr 10). Czę-
ścią tej szaty jest świętość osób świeckich.  

W niniejszym artykule zostanie podjęta próba dokonania analizy zagadnienia 
powołania do świętości osób świeckich w świetle nauczania i życia bł. Jana Paw-
ła II. Głównym punktem odniesienia będzie adhortacja Christifideles laici. 
Wpierw zostaną przybliżone różne postaci świeckich, które Ojciec Święty spo-
tkał w swoim życiu i które miały wpływ na jego postawę oraz nauczanie. W dru-
giej części będą przedstawione wybrane sylwetki świętych i błogosławionych, 
wyniesionych na ołtarze podczas pontyfikatu Papieża-Polaka. Stanowią one ży-
wy komentarz do papieskiego nauczania i najlepiej je uwiarygodniają. Ostatnia 
część, to skupienie uwagi na istocie powołania laikatu. W tym celu zostaną przy-
bliżone dwa jego znamiona: świecki charakter oraz uświęcanie się poprzez życie 
w świecie. 

1. Teologia spotkania 

Kiedy poddaje się analizie fenomen świętości, to pierwszą rzeczą, która naj-
bardziej przykuwa uwagę, jest znamię normalności1. Ewangeliczna doskonałość, 
——————— 

 Dr Ryszard PALUCH — w 2005 r. uzyskał doktorat w zakresie teologii duchowości na KUL; 
dyplom w zakresie dziennikarstwa radiowego na KUL; katecheta Diecezji Gliwickiej (nauczyciel 
mianowany); redaktor; wydawca (www.legere.pl); fotograf; autor wywiadu rzeki z Krzysztofem 
Wonsem SDS: Niewysłuchana cisza (Kraków 2008); ostatnio publikował na łamach m.in. „Posłań-
ca Serca Jezusowego”, Deon.pl, „Dzień Pański”; mąż i ojciec. 

1 „[…] świętość jest dla człowieka normalna — w tym sensie, że jest normą: jest tym, czym 
każdy z nas być powienien”. — D. Nicholl, Świętość (Biblioteka Więzi, 106), przeł. M. Borkow-
ska, Warszawa 1998, s. 109. 
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do której wzywa Chrystus — używając kategorii marketingowych — to nie  
jakieś egzemplarze limitowane lub towar eksportowy życia duchowego. Nie na-
leży więc jej utożsamiać z nadzwyczajnością zarezerwowaną dla grona wybrań-
ców. „Sobór wyjaśnił, że nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości 
jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym 
«geniuszom» świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego 
powołania” (NMI 30).  

Spoglądając na zagadnienie od strony psychologicznej, można powiedzieć, 
że człowiek, którego określa się mianem „świętego”, to wypadkowa uwarunko-
wań genetycznych, wpływu środowiska oraz własnych doświadczeń2. Oczywi-
ście, teologia nie zapomina o tym, co najważniejsze, a więc o współpracy 
ochrzczonego z Bożą łaską.  

Zanim zostanie podjęta analiza problemu postawionego w temacie, przyj-
rzymy się temu, co jest u podstaw. W tym miejscu warto więc zatrzymać uwagę 
na jednym z aspektów, które oddziaływają na kształt człowieczeństwa. Jest nim 
oddziaływanie środowiska.  

Duchowa spuścizna, jaką zostawił bł. Jan Paweł II, ma 
wiele znamion, a jej ostateczny kształt był formowany przez 
całe życie naszego świętego Rodaka. Analizując nauczanie 
i bogate życie Wojtyły nie sposób pominąć spotkań osób, 
zdarzeń i lektur, które odcisnęły piętno na jego życiu ducho-
wym oraz nauczaniu, gdy zasiadł na Stolicy Piotrowej. 
W przypadku Wojtyły „czynnik” środowiskowy jest bardzo 
bogaty, intensywny i przybiera wiele barw. Niewątpliwie  
życie Karola Wojtyły oraz pontyfikat Jana Pawła II przebie-
gały pod znakiem wielkich „spotkań” od samego początku aż po jego kres.  
Ludzie święci są ludźmi wielkich „spotkań”. Czasem są to „spotkania”, które 
przemieniają ich życie, zmieniają jego bieg, ale również pozwalają odkryć jego 
sens i piękno: „«Ja» może powstać i istnieć tylko w miłującym je «ty»”3.  

Jeśli na początku wspomniano o współpracy z Bożą łaską, to nie chodzi o ja-
kąś bezosobową siłę czy energię, ale o Osobę Jezusa Chrystusa. To On jest źró-
dłem świętości, a życie w łasce to — posługując się metaforą Orygenesa — „od-
bijanie” przez człowieka obiektywnej świętości, której Stwórca zechciał udzielić 
swemu stworzeniu (por. NMI 30)4. Święty bowiem nie koncentruje światła na 
sobie, ale wskazuje na jego Źródło5. To jest pierwsze, najważniejsze spotkanie. 
——————— 

2 Por. A. J. Nowak, Identyfikacja postaw, Lublin 2000, s. 22. 
3 K. Grzywocz, Dziecięctwo Jezusa objawieniem Ojcostwa. Refleksje na podstawie twórczości 

Hansa Ursa von Balthasara, w: Ojcostwo, red. J. Augustyn, Kraków 1998, s. 80. 
4 Zob. T. Merton, Życie i świętość (Z tradycji mniszej, 8), red. A. Świderkówna, przeł. S. Su-

miński, Kraków 1998, s. 69-73. 
5 „Nic tak nie przekonuje dzisiaj o Nim, jak spotkanie z normalnym, to znaczy świętym 

człowiekiem. Tęsknota za normą człowieczeństwa odnajduje w tej normalności swoje spełnienie. 
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Jego jakość jest mierzona intensywnością6. Najlepszą ilustracją do tych słów  
może być jedno z ostatnich zdjęć, które osobisty fotograf Arturo Marii wykonał 
w papieskiej kaplicy. Widzimy na nim pogrążonego w modlitwie Papieża, który 
ze względu na stan zdrowia, nie mógł uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzy-
żowej w Koloseum. Jego twarz przylgnęła do krzyża, który trzymał w rękach7. 

To pierwsze „spotkanie” człowieka ze swoim Źródłem rzutuje na wszystkie 
inne relacje-spotkania. Życie Karola Wojtyły już od najmłodszych lat było  
naznaczone wielkimi spotkaniami.  

Na uwagę zasługują „spotkania” z osobami świeckim: 
• „Spotkanie” z rodzicami Karola Wojtyły — Karolem (1879-1941) i Emilią 

z domu Kaczorowskich (1884-1929). W swojej autobiografii Papież przywołał 
postać modlącego się ojca: „Nieraz zdarzyło mi się budzić w nocy i wtedy za-
stawałem mojego Ojca na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze 
w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy z sobą o powołaniu kapłańskim, 
ale ten przykład mojego Ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium”8. 
Życie seniora Wojtyły, to potwierdzenie jednej z prawd życia duchowego, że spo-
tkanie i słuchanie Boga na modlitwie jest szkołą prawdziwego słuchania i służby 
drugiemu człowiekowi. Z pomocą przychodzą słowa Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego: „Modlimy się tak, jak żyjemy, ponieważ tak żyjemy, jak się modlimy” 
(nr 2725). Obraz modlącego się ojca każdemu dziecku pokazuje, że w życiu taty 
jest coś, jakaś wartość, która ma pierwszeństwo, przed którą zgina się kolana; że 
poza widzialnym i materialnym światem istnieje jeszcze inny — duchowy  
wymiar rzeczywistości. 

• „Spotkanie” ze sługą Bożym Janem Tyranowskim (1901-1947). W tej sa-
mej publikacji Ojciec Święty przywołuje postać Jana Tyranowskiego — urzędni-
ka z zawodu, ale — ze względu na życie duchowe — krawca z wyboru, który 

——————— 
Normalny człowiek to taki, który rozpoznał w Chrystusie Boga i we wspólnocie Kościoła Jego 
Ciało. A ponieważ to poznanie prowadzi do miłosnej jedności, dlatego też w spojrzeniu świętego 
człowieka można przeczuć obecność Boga. Oczywiście, człowieczeństwo to nie będzie nigdy tak 
normalne, jak człowieczeństwo Chrystusa, ale zawsze pozostanie z Nim zjednoczone”. — 
K. Grzywocz, Kto Mnie widzi, widzi i Ojca, „Pastores” 3(2000) nr 1, s. 44; por. T. Sławek, „Tęsk-
nota za mistrzem”. Za czym „tęsknimy”?, w: Z tęsknoty za mistrzem, red. J. Kurek, K. Maliszew-
ski, Chorzów 2007, s. 34-40; K. Grzywocz, Święci i mistrzowie. Rozważania w świetle życia i myśli 
św. Edyty Stein, w: Z tęsknoty za mistrzem, s. 56-62. 

6 „Świętość zawsze zależy od naszej zażyłości w stosunkach z Jezusem. Zażyłość zaś zawsze 
zaczyna się od spotkania”. — A. M. Sicari, Życie duchowe chrześcijanina (Podręczniki teologii 
katolickiej, t. 17, cz. 1), red. G. Bedouelle, M. Kunzler, E. Corecco i inni, przeł. M. Brzezinka,  
Poznań 1999, s. 252. 

7 A. Mari, Do zobaczenia w raju. Rozmawia Jarosław Mikołajewski. Przedmowa abp Stani-
sław Dziwisz, Poznań 2005, s. 135. 

8 Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 
1996, s. 22; zob. G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. zbiorowe, 
Kraków 20122, s. 47. 
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wprowadził przyszłego papieża w praktykę życia duchowego i w duchowość kar-
melitańską. Należy również odnotować, iż drugi artykuł pt. Apostoł — w „Tygo-
dniku Powszechnym” (1949 nr 5), autorstwa początkującego wówczas publicysty 
Wojtyły, był poświęcony postaci samego Tyrnowskiego9. 

• „Spotkanie” ze sługą Bożym Jerzym Ciesielskim (1929-1970). Historia tej 
znajomości ukazuje, iż jednym ze źródeł teologii Wojtyły było doświadczenie 
zawarte w słuchaniu i byciu otwartym na doświadczenie innych ludzi. Rozmowy 
z młodym naukowcem, pracownikiem Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu 
w Chartumie, ceniącym sport, ale przede wszystkim kochającym mężem i ojcem 
trojga dzieci, miały wpływ — jak przyznaje Wojtyła — na jego nauczanie w spra-
wach małżeństw i rodziny. Na łamach „Tygodnika Powszechnego” wspominał 
krakowski kardynał: „Dla mnie rozmowy z Jerzym na ten temat stanowiły jedno 
ze źródeł inspiracji. Studium Miłość i odpowiedzialność powstało na marginesie 
tych, między innymi, rozmów”10. 

• „Spotkanie” z prof. Antonim Kępińskim (1918-1972) — psychiatrą, leka-
rzem, naukowcem i zarazem wielkim myślicielem w jednej osobie11. Cenną jest 
lektura rozmowy z uczniem autora Poznania chorego — prof. Zdzisławem Ry-
nem, który opowiada o relacji, jaka przez lata łączyła Wojtyłę z Kępińskim12. 
Więź dyskretnej przyjaźni rozpoczęła się podczas wspólnego wyjazdu na zjazd 
prezesów Sodalicji Mariańskiej. Wojtyła cenił autorytet Kępińskiego, wiele razy 
gościł w jego klinice, odwiedzając siostry zakonne i księży, którzy korzystali 
z pomocy medycznej. Słowa, które wówczas padały, liczne rozmowy, które mia-
ły miejsce — wspomina prof. Ryn — można było później „usłyszeć” w naucza-
niu Jana Pawła II na temat cierpienia. 

• „Spotkanie” z małżeństwem Wandy (1921-) i Andrzeja (1923-) Półtaw-
skich. Książka Beskidzkie rekolekcje to, oprócz zapisu korespondencji między 
tymi osobami, przede wszystkim świadectwo ich przyjaźni13, która pomimo wy-
boru na Stolicę Piotrową była nadal utrzymywana, a skupiona nie tyle wokół teo-
retycznych zagadnień, co raczej codzienności. Przykładem może być prośba bp. 
Wojtyły o modlitwę w intencji ciężko chorej Wandy Półtawskiej (wówczas matki 

——————— 
9 Świadek nadziei, s. 147; Dar i Tajemnica, s. 29; Święci w dziejach Krakowa, oprac. M. Cze-

kański, Kraków 1999, s. 404-406. 
10 „Tygodnik Powszechny” 1970 nr 51-52, s. 2; zob. Sługa Boży Jerzy Ciesielski, „Zeszyty 

Odnowy w Duchu Świętym” 1999 nr 7, s. 14-16; Święci w dziejach Krakowa, s. 411-417; Dziękuję 
Ci Boże, że jestem… Wspomnienia o Jerzym Ciesielskim, red. M. Władyczanka, Kraków 1995. 

11 Zob. A. Kokoszka, Jak pomagał i leczył profesor Antoni Kępiński, Kraków 1999, s. 106-116. 
12 Nie tylko nam dodawał sił. Z prof. Zdzisławem Janem Rynem — lekarzem psychiatrą, spe-

cjalistą medycyny górskiej, byłym ambasadorem RP w Chile i Boliwii — rozmawia Anna Cichobła-
zińska, „Niedziela” 2007 nr 9, s. 16-17. 

13 W. Półtawska, Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Pół-
tawskich, Częstochowa 2009; zob. M. Maciejczak, A. Półtawski, K. Ziemiec, Filozofia dla życia, 
Częstochowa 2013. 
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czworga dzieci), jaką skierował do o. Pio (list datowany na 17 XI 1962). Z inne-
go listu dowiadujemy się, iż Wojtyła dzielił trudy i smutki ludzi, których spotykał 
na swojej drodze: „Chciałbym przede wszystkim szczególnie podziękować, rów-
nież w imieniu samych zainteresowanych, za Ojca modlitwy w intencji pewnej 
kobiety, katolickiej lekarki, chorej na raka, oraz syna pewnego adwokata z Kra-
kowa, ciężko chorego od urodzenia. Obie te osoby dzięki Bogu czują się już do-
brze. Pozwalam sobie ponadto, Czcigodny Ojcze, polecić Ojca modlitwom spara-
liżowaną kobietę mieszkającą w mojej archidiecezji”14. Warto również przypo-
mnieć o zwyczaju karteczek oraz listów, które papieska służba dyskretnie 
umieszczała przy klęczniku Ojca Świętego. Te karteczki, to zapis wielu ludzkich, 
czasem dramatycznych historii, które Papież ogarniał swoją modlitwą. 

• „Spotkania” z młodymi ludźmi. Świadectwem tych niezliczonych rozmów, 
spotkań, wspólnych wypraw w góry czy na kajaki są wykonane w czerni stare 
fotografie. To właśnie podczas jednej z takich podróży padła wiadomość, że 
„Wujek” zostanie biskupem. Ks. Wojtyła musiał przerwać swoją wyprawę, ale po 
wizycie u prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i u abp. Eugeniusza 
Baziaka w Krakowie wrócił na kajaki15. Młodzi ludzie, małżeństwa i rodziny, 
skupione wokół ks. Wojtyły jako tzw. Środowisko, stanowiły — pisze George 
Weigel — „laboratorium dla rozwoju jego idei”16. Czytając studium Miłość 
i odpowiedzialność (Kraków 1960), poświęcone zagadnieniom etyki seksulanej 
i małżeńskiej, lub oglądając ekaranizację jego dzieła Przed sklepem jubilera (reż. 
Michael Anderson, 1989), mamy świadomość, że to samo życie napisało 
scenariusz do tej „medytacji o sakramencie małżeństwa przechodzącej chwilami 
w dramat” — jak czytamy w tytule dzieła z 1960 r.17. Młodzi ludzie, to nadzieja 
dla świata i Kościoła. Papież żył tą prawdą. Jej zaś potwierdzeniem może być 
fakt, iż „spotkanie” z młodzieżą znalazło swoje przedłużenie w zainicjowaniu 
Światowych Dni Młodzieży, które poprzedziło wydanie listu apostolskiego 
Parati semper do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku 
Młodzieży (1985). 

• „Spotkanie” z Jacquesem Maritainem (1882-1973). Chociaż tu nie doszło 
do bezpośredniego spotkania, to jednak myśl francuskiego filozofa, teologa i my-
śliciela politycznego, jednego ze znawców oraz propagatorów myśli św. Tomasza 
z Akwinu, przedstawiciela personalizmu chrześcijańskiego, niewątpliwie miała 
duży wpływ na wątek personalizmu i kwestię społeczną w nauczaniu Karola 
Wojtyły. Z dziełem pt. Humanizm integralny Maritaina zapoznał Wojtyłę prof. 

——————— 
14 List z 14 XII 1963. — Zob. http://glosojcapio.pl/index.php?option=com_content&task=-

view&id=977&Itemid=96 [17 XI 2013]. 
15 Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 16. 
16 Świadek nadziei, s. 131-144. 182-183. 
17 Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 100-105 [rozdział: Młodzi: czy 

rzeczywiście nadzieja?]. 
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Stefan Swieżawski, z którym wspólnie pracował na Wydziale Filozoficznym 
KUL18. 

• „Spotkanie” z Arturo Mari (1940-), którego życie zawodowe i rodzinne 
było podporządkowane służbie dla kolejnych Biskupów Rzymu. Przez 51 lat 
pracował jako fotograf kolejnych papieży: od Piusa XII do Benedykta XVI. 
Z Janem Pawłem II łączyła go „synowska” więź19. Warto nadmienić, iż jak nie-
gdyś wokół Wojtyły skupiło się „Środowisko”, tak Mari na określenie więzi, jaka 
była między najbliższymi współpracownikami Papieża, używa określenia „Ro-
dzina”20. 

• „Spotkanie” ze światem robotniczym. Historia życia Karola Wojtyły, 
przemiany społeczno-kulturowe, jakie wówczas zachodziły zarówno w ówcze-
snej Polsce, jak i na świecie (faszyzm, komunizm, kapitalizm), były silnie sprzę-
żone z kwestią pracy i jej znaczenia dla życia człowieka. Doświadczenie pracy 
nie było obce Wojtyle — pracą fizyczną musiał zarabiać na utrzymanie siebie 
i jednocześnie chronić się przed okupantem. Przykładem może być praca Wojtyły 
w kamieniołomach fabryki Solvay oraz relacje ze środowiskiem księży robotni-
ków, kiedy przebywał na studiach doktoranckich w Rzymie. W przywołanej au-
tobiograficznej publikacji Papież wspomina: „Zaprzyjaźniłem się z wielu robot-
nikami. Nieraz zapraszali mnie do swoich domów. Już jako kapłan i biskup 
chrzciłem ich dzieci i wnuki, błogosławiłem związki małżeńskie i prowadziłem 
pogrzeby wielu z nich. Miałem także sposobność przekonania się o tym, ile 
drzemie w nich zainteresowań religijnych i życiowej mądrości. Te kontakty […] 
przetrwały długo po zakończeniu okupacji, właściwie aż do czasu mojego wybo-
ru na Biskupa Rzymu, a niektóre trwają do dzisiaj w formie korespondencji”21. 
Relacje ze światem robotniczym niewątpliwie miały wpływ na powstanie tzw. 
społecznych encyklik, ale przede wszystkich pomogły Wojtyle lepiej rozumieć 
świeckich, być bliżej nich. Świeccy doskonale to wyczuwali i cenili postawę ks. 
Wojtyły, który był im po prostu bliski: „Żył naszymi problemami. […] Znał życie 
od tej strony — od strony ludzi , którzy rzeczywiście muszą pracować, żeby  
zarobić na utrzymanie”22. 

• „Spotkanie” ze sługą Bożym Jérôme Lejeune (1926-1994), który swą  
karierę rozpoczynał jako pediatra, ale rozgłos przyniosły mu jego dokonania 
w dziedzinie genetyki. Odkrył m.in. pochodzenie zespołu Downa. Był członkiem 
Papieskiej Akademii Nauk oraz pierwszym prezydentem Papieskiej Akademii 
„Pro Vita”. Jego praca i odkrycia miały duży wpływ na dyskusję wokół tematu 

——————— 
18 Świadek nadziei, s. 182; zob. S. Swieżawski, Wielki przełom 1907-1945, Lublin 1989; tenże, 

W nowej rzeczywistości 1945-1965, Lublin 1991. 
19 A. Mari, Do zobaczenia w raju, s. 12. 
20 Tamże, s. 15. 
21 Dar i Tajemnica, s. 22-24. 
22 Wspomnienie Stanisława Rybickiego. — Cyt. za: Świadek nadziei, s. 143. 



Powołanie do świętości osób świeckich w świetle życia i nauczania Jana Pawła II 155
 
statusu ludzkich embrionów oraz w kwestii odpowiedzi na pytanie, od kiedy roz-
poczyna się ludzkie życie. Intelektualny dorobek francuskiego profesora niewąt-
pliwie odcisnął swoje piętno na bezkompromisowej postawie Jana Pawła II, 
z którym łączyły go przyjacielskie więzi, w sprawie obrony życia ludzkiego od 
momentu poczęcia do naturalnej śmierci oraz kiedy przypominał o aktualności 
nauczania zawartego w encyklice Pawła VI Humanae vitae o zasadach moral-
nych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego z 1968 r.23. 

Osobowość człowieka nie kształtuje się w oderwaniu od uwarunkowań i cza-
su, w którym przychodzi mu żyć. Życie Karola Wojtyły i przywołane tu nazwiska 
świeckich osób są potwierdzeniem tezy, jak duży wpływ wywiera „spotkanie” 
z drugim człowiekiem na to, kim się jest, jakie jest wewnętrzne bogactwo, czym 
się żyje i jakie podziela wartości. 

2. Teologia świadków 

Życie Karola Wojtyły było wypełnione pięknymi spotkaniami, które — jak 
zauważono — miały wpływ na jego życie i nauczanie na Stolicy Piotrowej. Prze-
dłużeniem tych spotkań są święci i błogosławieni, których Jan Paweł II wskazał 
współczesnemu człowiekowi jako przykłady naśladowania Chrystusa. Obok 
świętych nie przechodzi się obojętnie. Czasami są to bardzo trudne spotkania 
i wymagają zajęcia konkretnej postawy; czasem są wyrzutem sumienia, a innym 
razem prowokują i skłaniają do refleksji nad własnym życiem oraz postępowa-
niem. Dla niektórych siła oddziaływania świętości jest tak wielka, że nie potra-
fiąc jej unieść, sięgają po „kamienie” przemocy i zastraszenia, myśląc, że ją uci-
szą. Beatyfikacje i kanonizacje osób świeckich, a co za tym idzie, związane 
z nimi nauczanie, syntetycznie przedstawione w procesowym Positio, to kopalnia 
wiedzy na temat świętości24. Depozyt, który zostawiają Kościołowi jest stale  
aktualny i pomimo upływających lat tchnie świeżością, gdyż „święci praktycznie 
nie starzeją się nigdy, nie ulegają nigdy «przedawnieniu»”25. 
——————— 

23 Zob. M. Straszewicz, Lejeune Jérôme, EK, t. 10, k. 700-701. 
24 Zob. J. S. Martins, Święci i świętość według Jana Pawła II, OR 24(2003), nr 9, s. 26-30; 

F. Zavattaro, Dlaczego Jan Paweł II ich kanonizował, przeł. K. Stopa, Kraków 2006; S. Pawiński, 
Święci jako „znaki czasu” dla Kościoła w Polsce. Nauczanie Jana Pawła II w czasie jego piel-
grzymek do Ojczyzny (Opolska Biblioteka Teologiczna, 65), Opole 2003; E. Ziemann, E. Wójcik, 
Laikat, EK 10, k. 390-398; A. Baron, Świętość a ideały człowieka. (Ojcowie Apostolscy, Klemens 
Aleksandryjski, Orygenes). Studium teologiczne na tle modeli filozoficzno-religijnych (Myśl teolo-
giczna), Kraków 2013, s. 26-27. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie ks. Henryka Misztala 
pt. Świeccy święci i błogosławieni, Lublin-Sandomierz 20022. 

25 Jan Paweł II, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus odsłania w Kościele tajemniczą rzeczywi-
stość Ewangelii. Homilia wygłoszona 2 VI 1980 r. podczas Mszy św. na placu przed bazyliką św. 
Teresy z Lisieux, w: Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Dzieje duszy. Rękopisy autobiograficzne „A”, 
„B”, „C”, Rady i wspomnienia, Ostatnie rozmowy, Wybór listów, poezji, modlitw, Kraków 1996, 
s. 5; „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości”. — Tenże, Nie lękajcie się 
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Zagadnienie powszechnego powołania do świętości, którego magna carta 
stanowi V rozdział konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II Lumen 
gentium, to „konstytucja” chrześcijaństwa26. W liście na zakończenie Roku Jubi-
leuszowego 2000 Novo millennio ineunte Jan Paweł II pisał o świętości w katego-
riach priorytetu duszpasterskiego, który jest jednocześnie darem i zadaniem. 
Przywołując soborowe nauczanie, pisał: „Dar jednak staje się z kolei zadaniem, 
któremu winno być podporządkowane całe życie chrześcijanina: «Albowiem  
wolą Bożą jest wasze uświęcenie» (1 Tes 4, 3). To zadanie nie dotyczy tylko nie-
których chrześcijan: «wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu po-
wołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości»” (NMI 30; 
por. LG 40). W tym kontekście, w punkcie wyjścia należy podkreślić, że świeccy, 
tak jak każdy inny stan w Kościele, również są powołani do świętości27; że to 
w świętości w pełni objawia się godność świeckich katolików: „Święty jest 
najwspanialszym świadectwem godności otrzymanej przez ucznia Chrystusa” 
(ChL 16).  

Określenie „powszechne”, które Kościół stawia obok kategorii świętości, 
znaczy dostępne dla każdego, a więc nie ekskluzywne czy zastrzeżone lecz — co 
ważne — normalne. Ojciec Święty przestrzega, aby nie mylić świętości z cu-
downością i niezdrowym szukaniem nadzwyczajności: „Sobór wyjaśnił, że nie 
należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji ży-
cia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym «geniuszom» świętości. 
Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania” (NMI 30). 
W dalszej części tekstu autor wyraził Bogu wdzięczność za łaskę wyniesienia 
wielu chrześcijan do chwały ołtarzy, „a wśród nich licznych wiernych świeckich, 
którzy uświęcili się w najzwyklejszych okolicznościach życia. Dzisiaj trzeba na 
nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej «wysokiej miary»  
zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (NMI 30).  

——————— 
być świętymi. Homilia podczas Mszy św. i kanonizacji bł. Kingi, OR 20(1999), nr 8, s. 107. 

26 Zob. G. Thils, Powszechne powołanie do świętości w Kościele, tłum. F. Mickiewicz, w: Du-
chowość chrześcijańska (Kolekcja „Communio”, 10), s. 206-214; L. Balter, Powszechne powołanie 
do świętości, „Communio” 23(2003) nr 2, s. 3-15. 

27 „Wyposażeni w tyle i tak potężnych środków zbawienia, wszyscy wierni chrześcijanie  
jakiejkolwiek sytuacji życiowej oraz stanu powołani są przez Pana, który na właściwej sobie dro-
dze, do świętości doskonałej, jak i sam Ojciec doskonały jest”. — LG 11. W adhortacji Christifide-
les laici Jan Paweł II przywołuje znamienny fragment dzieła Filotea św. Franciszka Salezego: „Jest 
to błąd przeciwny wierze, wprost herezja, chcieć rugować życie pobożne z obozu żołnierskiego, 
z warsztatu rękodzielniczego, z dworu książąt, z pożycia małżeńskiego. Przyznaję, Filoteo, że dla 
pobożności czysto kontemplacyjnej, klasztornej i zakonnej nie ma miejsca w takich powołaniach, 
wszelako poza tymi rodzajami pobożności są jeszcze inne, zdolne udoskonalić ludzi żyjących 
w zawodach świeckich […]. Gdziekolwiek tedy jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do życia 
doskonałego” (ChL 56). — Zob. Filotea, czyli droga do życia pobożnego, przeł. A. Jełowicki,  
Warszawa 2001, s. 23; M. Chmielewski, 101 pytań o życie duchowe, Lublin 1999, s. 128-131; 
W. Słomka, Świecka droga świętości, w: Drogi świętości, red. W. Słomka, Lublin 1981, s. 67-78. 
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Temat podjętej tu refleksji skłania do przestawienia wybranych postaci 
z wielkiej rzeszy świętych i błogosławionych28, z położeniem akcentu na naj-
ważniejszych faktach i charakterystycznych znamionach świętości, która jest 
urzeczywistniania w świecie. Są to: 

• Bł. Pier Giorgio Frassati (1901-1925; beatyfikowany 20 V 1990). „Święty 
z fajką”, „alpinista Chrystusa”29, o którym można powiedzieć, że prowadził 
prawdziwie ewangeliczne, ukryte życie. Dopiero pogrzeb, który był wielką mani-
festacją promieniowania świętości tego włoskiego studenta, ukazał w pełni, jak 
wielka była jego zażyłość z Chrystusem. Słowa Jana Pawła II: „Kościół zaprasza 
was do tego, abyście wszyscy byli świętymi w waszym codziennym życiu, tak 
jak był nim bł. Piotr Jerzy”, jednoznacznie wskazują, że bł. Frassati to modelowy 
przykład osoby świeckiej, której „sylwetkę” Papież nakreślił w adhortacji Chri-
stifideles laici. Droga do świętości studenta z Turynu była wyznaczana przez by-
cie całkowicie zanurzonym w sprawy tego świata przy jednoczesnym zjednocze-
niu z Chrystusem (szczególnie na adoracji). Kardynał Wojtyła mówił o Frassa-
tim: „Popatrzcie jak wyglądał człowiek ośmiu błogosławieństw, który nosił 
w sobie na co dzień radość Ewangelii, Dobrej Nowiny, radość zbawienia ofiaro-
wanego nam przez Chrystusa”30. 

• Św. Gianna Beretta Molla (1922-1962; kanonizowana 16 V 2004). Jej 
mąż, Piotr Molla — wzięty przedsiębiorca, powiedział o niej bardzo ważne 
z punktu widzenia życia duchowego zdanie: „Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, 
że żyję ze świętą”31. Świętość Gianny hartowała się w codzienności. Żona, matka 
i lekarka — to etapy na jej drodze powołania do świętości. Ostatnia, czwarta cią-
ża była związana z ryzykiem utraty zdrowia i życia. Dramatyczna decyzja, jaką 
podjęli wówczas małżonkowie (zawieszenie decyzji o leczeniu matki do momen-
tu narodzin dziecka) była konsekwencją wyborów, którymi żyli na co dzień wy-
nikała z głębokiej więzi z Chrystusem32. Jan Paweł II, kanonizując Giannę, 
wskazał, że cechą świętości jest zdolność do ofiary, której człowiek uczy się pod 
krzyżem Chrystusa: „Najwyższa ofiara, którą uwieńczyła swoje życie, świadczy 
o tym, że tylko wtedy człowiek może się zrealizować, gdy ma odwagę całkowi-
cie poświęcić się Bogu i braciom”33. 

——————— 
28 Jan Paweł II ogłosił 482 świętych, beatyfikował 1343 osoby. 
29 M. Wójtowicz, Święci z charakterem. Na każdy dzień roku, Kraków 2012, s. 180-182. 
30 P. G. Frassati, Listy do przyjaciół (Biblioteka Więzi, 82), wybór, wstęp, przeł. Z. Kubiak, 

Warszawa 1995; L. Frassati, Pier Giorgio Frassati. Człowiek ośmiu błogosławieństw, przeł. B. Sie-
roszewska, Warszawa 1999; zob. J. Turowicz, Bilet do raju, Kraków 1999, s. 149-164. 

31 Cyt. za: A. M. Sicari, Życie duchowe chrześcijanina, s. 246. 
32 Zob. tamże, s. 245-260; J. B. Molla, Twoja wielka miłość pomoże mi być silną. Listy do mę-

ża pod redakcją Elio Guerriero, przeł. P. Gąsior, Kraków 2002. 
33 Świadkowie pokoju Chrystusa wśród ludzi. Msza św. kanonizacyjna na Placu św. Piotra, 

OR 25(2004), nr 7-8, s. 9. 
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• Bł. Aniela Salawa (1881-1922; beatyfikowana 13 VIII 1991). Tercjarka 
franciszkańska, pochodząca z ubogiej rodziny ze wsi Siepraw pod Krakowem. 
Ubóstwo i choroba naznaczyły jej życie, podczas którego pracą służącej zarabia-
ła na swoje utrzymanie. Niemniej to ubogie „naczynie” (oceniając tylko ze-
wnętrznymi kryteriami) zostało wybrane przez Boga i obdarzone przywilejem 
mistycznej z Nim więzi34. Na zakończenie Mszy beatyfikacyjnej Ojciec Święty 
wspominał o więzi, jaka łączyła go z Błogosławioną i która wyrażała się modli-
twą przy jej relikwiach: „Panie! Żyję, bo każesz; umrę, kiedy chcesz; zbaw mnie, 
bo możesz”35. 

• Bł. Maria Zelia (1831-1877) i Ludwik (1823-1894) Martin. Beatyfikował 
ich Benedykt XVI dnia 19 X 2008 r., ale sam proces rozpoczął się za pontyfikatu 
Jana Pawła II (uznanie heroiczności cnót). Ta beatyfikacja oraz świętość córki — 
Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła36, są dobrym komentarzem do 
słów Pawła VI, że „rodzina jest szkołą świętości”37. Tę myśl podjął Jan Paweł II 
w liście do rodzin Gratissimam sane, wskazując, że w Kościele „rodzina jest 
drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą” i która również ma prowadzić 
do świętości (nr 2). Sama Teresa z kolei była przeświadczona o świętości swoich 
rodziców. Patrząc na nich, uczyła się od nich modlitwy i ofiary. Po ich śmierci, 
w jednym z listów do swojej siostry Leonii (z 20 VIII 1894 r.), pisała „[…] czyż 
nie jesteśmy obecnie bardziej jeszcze zjednoczone, teraz, gdy spoglądamy 
w Niebiosa, by ujrzeć Ojca i Matkę, którzy ofiarowali nas Jezusowi?… Wkrótce 
pragnienia ich będą spełnione, a wszystkie dzieci dane im przez Boga, zostaną 
z Nim połączone na zawsze…”38. 

• Kolejne małżeństwo, to bł. Maria (1884-1965) i Ludwik (1880-1951) Bel-
trame Quattrocchi (beatyfikowani 21 X 2001). Świetnie wykształceni, zamożni, 
z czwórką dzieci — ci małżonkowie są święci „nie pomimo”, ale „poprzez” mał-
żeństwo39. Jan Paweł II zaakcentował ten rys świętości w homilii podczas beaty-
fikacji nauczając, że jest to „pierwsza w historii beatyfikacja pary małżonków, 
którzy dochowali wierności Ewangelii i rozwinęli cnoty w stopniu heroicznym 

——————— 
34 Zob. J. Misiurek, Wielkie mistyczki Kościoła, Lublin 1999, s. 184-194; Święci w dziejach 

Krakowa, s. 287-301. 
35 Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głów-

nym, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2005, oprac. 
J. Poniewierski, s. 782. 

36 Ogłoszona doktorem w 1997 r. przez Jana Pawła II. — Zob. List apostolski Divini amoris 
scientia wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Dok-
torem Kościoła Powszechnego, OR 18(1997), nr 12, s. 29-36. 

37 Rodzina szkołą świętości, AK 84(1975), s. 3-13. 
38 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktor Kościoła, Listy, Kraków 

2003, s. 316. 
39 Z. Nosowski, Parami do nieba. Małżeńska droga świętości (Biblioteka Więzi, 165), War-

szawa 2004, s. 141. 
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jako małżonkowie i jako rodzice”40. Ich wspomnienie liturgiczne wyznaczono nie 
na datę śmierci (dies natalis — jak to się zazwyczaj praktykuje), ale na rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. To cenna wskazówka, która mówi, że ich kro-
czenie do świętości, które rozpoczęło się w dniu zawarcia małżeństwa, przebie-
gało razem — wspólnie, co określa się mianem „świętości dwojga” (por. LG 41; 
AA 11; FC 34. 55). Komentatorzy myśli bł. Jana Pawła II uznają to określenie za 
nowy model świętości oraz przełom w duchowości chrześcijańskiej41. W tym 
kontekście słowa bł. Marii: „Ziemskie życie, całe moje życie, było przeniknięte 
wzbudzonym przez samego Boga pragnieniem uszczęśliwienia ukochanego”42, 
jest komentarzem do katolickiej teologii małżeństwa i rodziny, gdzie chrześcijań-
scy małżonkowie są powołani, aby budowane więzi w ich związku były na wzór 
Osób Trójcy Przenajświętszej, a więc odzwierciedlały relacje, jakie zachodzą 
między Nimi43. 

• Bł. Bartłomiej Longo (1841-1926; beatyfikowany 28 X 1980) był tercja-
rzem dominikańskim, apostołem Różańca i Kawalerem Maryi. Gdy przywołuje-
my jego postać, to na myśl przychodzi list apostolski Jana Pawła II Rosarium 
Virginis Mariae (z 16 X 2002). W szeregu postaci tam wymienionych, które  
odnalazły w „różańcu autentyczną drogę uświęcenia”, Papież przywołuje postać 
bł. Bartłomieja, gdyż „jego droga świętości oparta była na natchnieniu, jakie 
usłyszał w głębi serca: «Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony!»” (RVM 8). 

• Św. Józef Moscati (1880-1927; kanonizowany 25 X 1987). Włoski lekarz, 
naukowiec, docent uniwersytetu w dziedzinie fizjologii człowieka i chemii fizjo-
logicznej, osoba samotna. Jest przykładem naukowca, który najwyższe standardy 
i osiągnięcia w uprawianiu nauki łączył z wysokim poziomem życia duchowego. 
Swoim życiem i dorobkiem intelektualnym wskazał na harmonię, jaka winna  
zachodzić między rozumem i wiarą. Nauka, chorzy, więź z Chrystusem, szcze-
gólnie eucharystyczna i przy łóżku chorego — to filary jego życia duchowego. 
W tym świetle jak testament brzmią słowa św. Józefa z 11 IX 1923 r.: „Byłem 
przekonany, że wszyscy młodzi ludzie […] mają prawo do doskonalenia się po-
przez czytanie tej księgi, która nigdy nie została wydrukowana czarno na białym, 
a której okładką są szpitalne łóżka i laboratoria, treść zaś stanowi cierpiące ludz-
kie ciało oraz materiał naukowy. Jest to księga, która winna być czytana z wielką 
miłością i oddaniem dla bliźniego”. 
——————— 

40 Przeżywali zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Msza św. beatyfikacyjna w Bazylice 
Watykańskiej, OR 23(2002), nr 1, s. 52; por. FC 56. 

41 Z. Nosowski, Parami do nieba, s. 138-145; zob. L. Moia, Błogosławieni Rodzice. Luigi 
i Maria Beltrame Quattrocchi we wspomnieniach ich dzieci, przeł. E. Buszewicz, Kraków 2002; 
L. Grygiel, Świętość dwojga. Pierwsza błogosławiona para małżeńska (Biblioteka Więzi, 142), 
Warszawa 2002. 

42 Cyt. za: L. Grygiel, Świętość dwojga, s. 10.  
43 K. Wojaczek, Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium  

rodziny. Studium pastoralne (Opolska Biblioteka Teologiczna, 24), Opole 1997, s. 35-50. 
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• Bł. Ceferino Malla (1861-1936; beatyfikowany 4 V 1997). Jeden z mę-
czenników okresu wojny domowej w Hiszpanii (1936-1939), tercjarz francisz-
kański, małżonek. Jest pierwszym przedstawicielem narodowości romskiej, który 
został przez Kościół katolicki ogłoszony błogosławionym i patronem wszystkich 
Romów. To apostoł modlitwy i pokoju wśród swoich rodaków, niepiśmienny ka-
techeta dzieci, uczciwy handlarz zwierząt, kochający od dzieciństwa swoją żonę 
Teresę. Kiedy został aresztowany, oprawcy nie mogli znieść jego postawy i mo-
dlitwy. Ostatecznie wolał zginąć, niż wyrzec się Chrystusa. 

• Dzieci Fatimskie — bł. Hiacynta Marto (1910-1920) i Franciszek Marto 
(1908-1919); beatyfikowani 13 V 2000. Począwszy od 13 V do 13 X 1917 roku 
dzieci z Fatimy (wraz z Łucją dos Santos) były świadkami objawień Matki  
Bożej, podczas których zostały im przekazane tajemnice fatimskie. W homilii 
podczas uroczystości beatyfikacyjnej Jan Paweł II wskazał, że w życiu błogosła-
wionego rodzeństwa wypełniają się słowa z modlitwy Jezusa: „Wysławiam Cię, 
Ojcze, […] że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11, 25). Franciszek, który chciał „pocieszyć i rozweselić Jezu-
sa”, pomimo tak młodego wieku, osiągnął „szczyt prawdziwego zjednoczenia 
mistycznego z Bogiem”. Natomiast Łucja ofiarowała swoje cierpienia i modlitwy 
za grzeszników. Tajemnicą pozostanie, dlaczego dzieci zostały wybrane? Dlacze-
go tak krótko (poza Łucją) żyły? Niewątpliwe to one zostały powołane, aby 
przypomnieć światu o znaczeniu modlitwy, postu i pokoju. Fatima to również 
przykład maryjnej szkoły świętości. Zwracając się do najmłodszych uczestników 
uroczystości beatyfikacji Dzieci Fatimskich, Jan Paweł II powiedział: „Poproście 
swoich rodziców i wychowawców, aby oddali was do «szkoły» Matki Bożej, aby 
nauczyła was być takimi, jak pastuszkowie, którzy starali się czynić wszystko, 
czego Ona od nich żądała. Zapewniam was, że «większy czyni się postęp przez 
krótki czas posłuszeństwa i uległości wobec Maryi, niż przez całe lata osobistych 
wysiłków, podejmowanych wyłącznie własnymi siłami»”44. 

• Na koniec dwie przedstawicielki świata polityki. Św. Kinga (1234-1292; 
kanonizowana 16 VI 1999) — księżna, klaryska, dziewica, córka króla Węgier 
Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego 
i św. Jadwiga Andegaweńska (1373/1374-1399; kanonizowana 8 VI 1997) — 
najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, królowa Polski 
od 1384 r. Podczas kanonizacji Kingi, traktując o jej modelu świętości, Jan Paweł 
II wymienił różne płaszczyzny urzeczywistnia świętości. Jako pierwszą, najważ-
niejszą, wskazał świat, od którego święta nie uciekała, lecz zabiegała „o sprawy 
Pana na tym świecie”. Ponadto Papież wymienił: małżeństwo, dziewictwo, czy-
stość, wolność, politykę-gospodarkę i kulturę. Życie świętej księżnej i królowej 
——————— 

44 Orędzie Fatimy wzywa do nawrócenia i przemiany życia. Msza święta i beatyfikacja Fran-
ciszka i Hiacynty, 6, Fatima, 13 V 2000, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 10 — Homilie i prze-
mówienia z pielgrzymek — Europa, część 2: Francja, Hiszpania, Portugalia, kraje Beneluksu,  
Kraków 2008, s. 699. 
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to przykład urzeczywistniania świętości nie w oderwaniu, lecz na drodze życia 
rodzinnego i zawodowego: „Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, 
którzy w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i zawodowego podejmują 
swoje codzienne obowiązki; którzy, pragnąc spełnić wolę Stwórcy i na co dzień 
służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość”45. 

Przedstawione tu postacie świętych i błogosławionych to zaledwie fragment 
bogatej mozaiki świętości, która bez laikatu nie mogłaby w pełni ukazać swojego 
piękna. Poprzez różnorodną gamę barw i odcieni swojego powołania, świeccy re-
alizują je głównie w świecie, przede wszystkim na płaszczyźnie rodziny i pracy. 

3. Esencja świeckości 

„Dwie rzeczy leżą mi na sercu: Biblia i codzienna gazeta. Pierwsza, by 
zachować kontakt z Bogiem; druga, by poznać i pokochać ludzką rzeczywi-
stość”. Te słowa szwajcarskiego, ewangelicko-reformowanego teologa, Karla 
Bartha (1886-1968) są dobrym wprowadzeniem do ostatniej części niniejszego 
dyskursu, w której zostanie postawione pytanie o to, czy jest jakiś element 
w katolickiej doktrynie, który wyróżniałby powołanie świeckich do świętości? 
Z pewnością, takich elementów można wymienić wiele. My skupimy się na 
świeckości oraz sprzężonej z nią kategorią uświęcania się poprzez życie 
w świecie (zob. ChL15-17). 

Próba zdefiniowania stanu świeckich wprowadza w pewne zakłopotanie, 
wynikające z negatywnego sposobu ujęcia zagadanienia. Konstytucja Lumen 
gentium Soboru Watykańskiego II w pierwszej kolejności mówi, kim świeccy nie 
są, a dopiero później podaje pozytwyne rozwinięcie (por. LG 31). Pełnię tej 
nauki, swoiste podsumowanie, znajdziemy w adhortacji Christifideles laici (z 30 
XII 1988) o powołaniu i misji świeckich w Kościele, napisanej przez Jana Pawła 
II dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Autor, szukając odpowiedzi na 
wyżej postawione pytanie, najpierw przywołuje nauczanie Vaticanum II, stano-
wisko Piusa XII46 i biblijny obraz winnicy oraz zwaraca uwagę na element 
wybrania i godności, jakimi świeccy zostali obadarowani w sakramencie chrztu 
świętego (ChL 9; por. NMI 46). 

Warto zaznaczyć, że we współczesnym Magisterium Ecclesiae świeccy nie 
są gorszym stanem w Kościele, czymś w rodzaju drugiej klasy. Przełomem w tej 
materii było nauczanie Soboru Watykańskiego II47. Wcześniej papież Pius XII 
nauczał, że „wierni, a ściślej świeccy, zajmują miejsce w pierwszych szeregach 

——————— 
45 Jan Paweł II, Nie lękajcie się być świętymi, s. 109. 
46 Świeccy nie tylko „należą do Kościoła, ale […] sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą 

wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża, oraz pozostających z nim 
w łączności Biskupów”. — ChL 9. 

47 Zob. H. Misztal, Świeccy święci i błogosławieni, s. 46-70. 



162 Ryszard PALUCH
 
Kościoła” (ChL 9). Z kolei w twórczości kard. Hansa Urs von Balthasara może-
my znaleźć twierdzenie, że świeccy są „centralnym stanem w Kościele, który do-
ciera ze światłem świętości do najdalszych zakamarków świata: «laicy są świa-
tłem świata, kapłani i zakonnicy są światłem laików»”48. 

Sobór Watykański II stwierdza, że „[…] zadaniem ludzi świeckich, z tytułu 
właściwego im powołania, jest szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami 
świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej” (LG 31; por. NMI 46). Analizując 
„specyficzną właściwość” laikatu Jan Paweł II w znaczej mierze opiera się na 
konstytucji Lumen genitium i wskazuje na jego „świecki charakter” (ChL 15). 
Jeśli pytamy, w czym to znamię miałoby się przejawiać, to w odpowiedzi należy 
wskazać kategorię miejsca, w którym jest się powołanym do świętości i które 
zarazem jest areną urzeczywistania świętości. „Żyją oni [świeccy — przyp. R. P.] 
w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obo-
wiązków świata, i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, 
z których niejako utkana jest ich egzystencja” (LG 31; ChL 15). Powołaniem 
świeckich będzie zatem to, aby na kształt zaczynu, soli i światła uświęcać49 ten 
świat „od wewnątrz niejako […], i w ten sposób przykładem zwłaszcza swego 
życia50, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać innym Chrystusa” 
(LG 31)51. 

Życie chrześcijan pokazuje jednak, że to, co w założeniu wydawałoby się 
proste, w rzeczywistości okazuje się trudne i często bywa źle rozumiane. 

4. Uciekać, sakralizować czy akceptować? 

Po pierwsze, łatwo można opacznie zrozumieć kategorię uświęcania świata. 
Na ten problem w swoich publikacjach wielokrotnie zwraca uwagę redaktor na-
czelny „Więzi” Zbigniew Nosowski. Analizując twórczość Karla Rahnera SJ, 
przywołuje trzy stanowiska, jakie chrześcijanie zajmują wobec codzienności. 

Są nimi kolejno: 
• ucieczka od codzienności, wówczas celem staje się uświęcenie pomimo  

codzienności;  
• sakralizacja codzienności, gdzie celem jest uświęcenie w życiu codzien-

nym;  
——————— 

48 Cyt. za: K. Grzywocz, Świadek kapłańskiego życia Hans Urs von Balthasar, „Pastores” 
1(1998) nr 1, s. 68; zob. H. Urs von Balthasar, W pełni wiary, przeł. J. Fenrychowa, Kraków 1991, 
s. 411-418 

49 W polskim tłumaczeniu soborowych dokumentów, oprócz słowa „uświęcać” znajdujemy 
także określenie „przepajać Duchem Chrystusa” (por. LG 36). 

50 Poprawione tłumaczenie soborowych dokumentów z 2002 r. mówi o „świadectwie życia”. 
51 „W ten oto sposób «świat» staje się polem i narzędziem ludzi świeckich w realizacji ich 

chrześcijańskiego powołania […]”. — ChL 15; zob. M. Chmielewski, 101 pytań o życie duchowe, 
s. 128-129; E. Wójcik, Laikat. III. Aspekt teologiczny, EK, 10, k. 394. 
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• akceptacja codzienności. W tej sytuacji celem staje się uświęcenie przez 
codzienność, która jest pełna łaski. 

O ile pierwsze stanowisko jest jasne, o tyle różnica między drugim a trzecim 
ujęciem jest już bardziej subtelna. Problem pomaga wyjaśnić przywołana przez 
Nosowskiego teza Marie-Dominique Chenu OP, który twierdzi, że możemy mó-
wić o „sakralizacji” spraw świeckich, bądź też ich „uświęceniu”: „Gdy to, co 
świeckie przechodzi w coś sakralnego, tym samym przestaje być świeckie; gdy 
staje się święte, świeckim pozostaje”52. 

Chrześcijanie nie uciekaliby od świata, gdyby uwierzyli, że niebo, do którego 
zmierzają, zaczyna się już na ziemi53. Nie chodzi przecież o rewolucję, ale raczej 
o ewolucję, czyli prawdziwą przemianę osoby, nawrócenie (metanoia), które mo-
że zmienić świat54, będący sceną, gdzie nieustannie krzyżuje się to, co ludzkie 
z tym, co Boże55. Codzienność świeckich (praca, rodzina, dzieci, nasze zobowią-
zania) staje się materiałem, z którego człowiek wznosi gmach świętości: „Nasze 
codzienne życie jest […] materią, którą powinniśmy przemieniać w świętość. 
[…] Każde zdarzenie codziennego życia jest wodą na młyn świętości. Nic się nie 
marnuje”56. Patrząc tylko z zewnątrz, łatwo zauważyć, że nie jest to świętość 
spektakularna, lecz raczej „monotonna”; że jej imię to wierność i wytrwałość 
oraz że bradziej jest dla „długodystansowców”. Jednak spojrzenie przez pryzmat 
wiary ukaże coś zupełnie innego: „Oświecony wiarą wzrok raduje się wspania-
łym widokiem tak wielu świeckich, mężczyzn i kobiet, którzy często nie zauwa-
żani lub wręcz nie rozumiani, obcy wielkim tego świata, lecz bliscy kochającemu 
ich Ojcu, są w normalnym życiu, wśród codziennych zajęć, niestrudzonymi ro-
botnikami pracującymi w winnicy Pańskiej, pokornymi, lecz potężnymi mocą 
Bożej łaski sprawcami rozszerzania w dziejach Królestwa Bożego” (ChL 17; por. 
LG 41). 

5. „Zły” świat 

Po drugie, świeccy nie chcą się uświęcać żyjąc w świecie. Z jednej strony ich 
serca przenika jakaś dziwna tęsknota „za”; brakuje im zaakceptowania własnego 
„tu i teraz”; doświadczają poczucia niespełnienia we własnym powołaniu i dlatego 
dają się zwieść pokusom ucieczki w odrealnione marzenia typu: „gdybym był…, 

——————— 
52 Z. Nosowski, Parami do nieba, s. 150-153. 
53 J. Filek, Tajna wielkość twego życia, „Tygodnik Powszechny” 2000 nr 1, s. 9; Z. Nosowski, 

Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności, Warszawa 2007; tenże, Codzienność duchowości chrze-
ścijańskiej, w: Chrześcijańskie życie duchowe, red. J. Augustyn, Kraków 1997, s. 108. 

54 A. Frossard, „Nie lękacie się!”. Rozmowy z Janem Pawłem II, przeł. A. Turowiczowa, Kra-
ków 2005, s. 196-198. 

55 Por. A. M. Sicari, Życie duchowe chrześcijanina, s. 257. 
56 D. Nicholl, Świętość, s. 109. 
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to bym…”; poddają się — odbierającemu siłę — porównywaniu i destruktywnej 
zazdrości; wreszcie, niewłaściwie dokonują rozeznana swego powołania. Z drugiej 
strony brakuje świadków, którzy by — przywołując sytuację chorego z Ewangelii, 
skazanego na samotne dojście do sadzawki (por. J 5, 7) — naprowadzili i wyraź-
nie powiedzieli, że im lepsze wykonywanie swoich obowiązków, im lepsze rela-
cje w małżeństwie i rodzinie, tym większą chwałę człowiek oddaje Bogu.  

W związku z tym warto w tym miejscu postawić pytanie, czy nie jest słabo-
ścią-ucieczką katolików stać na stanowisku, że świat jest zły i nie należy się nim 
kalać? Niestety, wielu ochrzczonych wyznaje zasadę: „Nic nie robić i mieć 
«święty» spokój”. Tymczasem, to sam Bóg uświęcił świat, zaszczycił go swoją 
obecnością, przyjmując ludzką postać (por. J 3, 14). Fakt wcielenia każe zrein-
terpretować naszą codzienność i świat, w którym żyjemy (por. ChL 15). Nie 
można zapomnieć o napięciu, duchowej walce, jaka toczy się między tym, co 
Boskie a światowe (por. GS 37)57. To napięcie dostrzegamy w życiu wielu świę-
tych: „Kochali świat po kryjomu, kochali tak bardzo, iż prawie nie można tego 
wypowiedzieć, a przecież pamiętali przy tym, że będą zachowani dla czegoś lep-
szego”58. Gdyby nie łaska Boża, człowiek w tej walce byłyby pozostawiony sam 
sobie, jednak więź z Chrystusem, która ma pierwszeństwo przed wszelkim dzia-
łaniem, pomaga wiernym odważnie wchodzić w ten świat, nadając kształt59 ich 
powołaniu: „Powołanie ludzi świeckich do świętości oznacza wezwanie do tego, 
by żyli oni wedle Ducha włączeni w rzeczywistość doczesną, i poprzez uczest-
nictwo w działalności ziemskiej” (ChL 17). 

6. „Śnięty” święty 

Po trzecie — już na koniec — nieco kaznodziejsko. Głęboko wśród świec-
kich jest zakorzenione i „pokutuje” mniej lub bardziej świadome przekonanie, że 
ich powołanie do świętości ma polegać na kopiowaniu powołania duchownych. 
Świeccy muszą się konfrontować z takim ujęciem, ponieważ nie wierzą, że ich 
praca, to nie tylko zarabianie pieniędzy; że ich obowiązki, to nie tylko zadość-
uczynienie koniecznym funkcjom i procesom życiowym. Wśród wiernych nadal 
pokutuje obraz świeckiego, którego powołanie i urzeczywistnianie świętości 
miałoby być jakąś mutacją świętości, wersją „podstawową” stanu duchownego, 
nie wspominając już o niedoścignionym stanie zakonnym. I tak świeccy —  
——————— 

57 Zob. M. Chmielewski, 101 pytań o życie duchowe, s. 129. 
58 W. Nigg, Święci widziani inaczej, w: Drogi świętości, s. 164; „[…] stale spieszą się kochać / 

znajdują samotność oddalając się od siebie a nie od świata / tę samotność bez której świat dostaje 
bzika / są tak bardzo obecni że ich nie widać / nie lękają się nowych czasów które przewracają 
wszystko do góry nogami […]”. — J. Twardowski, Trochę plotek o świętych, w: Trzeba iść dalej, 
czyli dalszy spacer biedronki. Wiersze wszystkie [ks. Jana Twardowskiego] 1994-1998, oprac. 
A. Iwanowska, Warszawa 1999, s. 135. 

59 Por. H. Urs von Balthasar, W pełni wiary, s. 527-528. 
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posługując się kategoriami Erica Berne — „grają” w duchownych, a „duchowni 
w świeckich”60. Jedną z przyczyn tej anomalii jest również to, że przywoływany 
przez Jana Pawła II obraz Kościoła jako komunii (por. ChL 8) pozostaje w sferze 
intelektualnych (skądinąd bardzo szlachetnych) poszukiwań i dywagacji. Gdyby 
ochrzczeni przejęli się faktem, że na wzór winnego krzewu są wspólnotą wierzą-
cych, razem podążających w wędrówce do domu Ojca, to wzajemne więzi były-
by równoległe, żeby nie powiedzieć „partnerskie”. Tymczasem, zamiast współ-
pracy, często jest rywalizacja i patrzenie z góry. Przypominają się słowa Bene-
dykta XVI, który w warszawskiej katedrze powiedział, że duchowni mają być 
specjalistami od spraw duchowych61.  

W imię sprawiedliwości należy jednak dodać, że słowa Chrystusa: „każdy 
ogniem będzie posolony” (Mk 9, 49) lub że tylko gwałtownicy zdobywają Króle-
stwo Boże (por. Mt 11, 12), świeccy utożsamiają z jakąś egzaltowaną duchowo-
ścią lub z uśmieszkiem odkładają na półkę, obok opowieści typu Ben Hur Lewisa 
Wallace’a. Zamiast świętego świeckiego, wykreowano „śniętego” świeckiego62. 
Przede wszystkim jednak największy grzech, który trawi współczesną Europę, to 
coraz mniejsza zdolność do poświęcania i ofiary na rzecz konsumizmu. Nieza-
leżne czy jest się osobą świecką czy duchowną, coraz trudniej przełożyć na życie 
codzienne i zastosować najważniejszą prawdę, że tylko w wyniku uczestnictwa 
w Ofierze samemu można stać się ofiarą (por. EdE 12-13)63. 

 
Magna carta powszechnego powołania do świętości, zawarta w V rozdziale 

soborowej konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, przywróciła na właściwe 
tory prawdę o powszechnym powołaniu do świętości osób świeckich (LG 40). Ta 
myśl znalazła swoje rozwinięcie w posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana 
Pawła II Christifideles laici. W podjętej tu refleksji, ukazując charakterystyczne 
znamiona dla powołania laikatu, wpierw przedstawiono kilka wybranych postaci 
świeckich, które z Ojcem Świętym łączyły silne więzi krwi, modlitwy, przyjaźni 

——————— 
60 Zob. W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2012. 
61 Benedykt XVI, Wierzcie w moc waszego kapłaństwa! Przemówienie podczas spotkania 

z duchowieństwem w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana, 25 V 2006, OR 27(2006), nr 6-7, s. 16. 
62 W tym świetle należy odnotować takie inicjatywy jak II Ogólnopolski Kongres Nowej 

Ewangelizacji pod hasłem „Budzenie olbrzyma”, którego jednym z zadań było „przebudzenie” 
świeckich chrześcijan na płaszczyźnie życia i głoszenia Dobrej Nowiny (Warszawa, 19-22 IX 2013 
r.). — Zob. materiały z IX Zjazdu Gnieźnieński, nt. Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan 
(Gniezno, 16-18 III 2012 r.), szczególnie: T. Halik, Chrześcijanie — sól Europy?, „Więź” 2012 nr 
5-6, s. 10-16; S. Ryłko, Dobry obywatel — święty obywatel, tamże, s. 17-24. 

63 Por. A. Frossard, „Nie lękacie się!”. Rozmowy z Janem Pawłem II, s. 200; R. Paluch, Święty 
aktywizm — o doświadczeniu miłości, która staje się ofiarą, w: Bóg jest Miłością. Księga jubile-
uszowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłań-
skich, red. M. Chmielewski, A. Rybicki, Lublin 2006, s. 306-307; R. Paluch, Świętość — jak hartu-
je się stal, http://www.deon.pl/religia/swiety-patron-dnia/art,268,swietosc-jak-hartuje-sie-stal.html 
[15 XI 2013]. 
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czy intelektualnych poszukiwań (1. Teologia spotkania). W drugiej części zada-
niem było ukazanie wybranych sylwetek świeckich, których beatyfikował i ka-
nonizował Jan Paweł II, zadając jednocześnie pytanie dlaczego Kościół stawia 
ich jako wzory dla swoich wiernych (2. Teologia świadków). W ostatniej części 
skupiono się na istocie powołania laikatu — czyli jego świeckim charakterze 
oraz uświęcaniu się poprzez życie w świecie (3. Esencja świętości).  

W życiu duchowym świeckich chrześcijan ten ostatni punkt zdaje się przy-
sparzać najwięcej problemów. Okazuje się bowiem, że wobec materii i spraw co-
dzienności, będących swoistymi loci teologici, można zająć postawę ucieczki, 
sakralizacji lub akceptacji (teza Karla Rahnera SJ). Podobnie kategoria świata, 
jako miejsca urzeczywistnia świętości, wzbudza wiele niepokojów i podejrzeń. 
Wreszcie sam podmiot — zmęczony i trapiony duchem konsumizmu, coraz bar-
dziej jest niezdolny do ofiary i poświęceń, czasem przypomina nie świętego 
świeckiego, lecz… „świętej pamięci” świeckiego. 

 
 
 

A VOCATION TO HOLINESS OF LAY PEOPLE  
UNDER THE LIFESTYLE AND TEACHING  

OF THE BLESSED JOHN PAUL II.  
Chosen aspects 

 
The Vatican Council II teaching of a common vocation to holiness refers also 

to lay people. This thought was deepen in exhortation of John Paul II Christifide-
les laici. This document, where characteristic traits of the lay people’s vocation 
are shown, first presents different figures of lay people, who the Holy Father met 
in his life and who influenced his attitude and teaching (1. Meeting’s theology). 
Secondly, it refers to figures of saints and blessed, sanctified during the Polish 
Pope pontificate. They are a living and reliable comment to his pontifical tea-
ching (2. Theology of witnesses). Thirdly, it concerns the laity vocation — it’s 
lay character and sanctification through life in the world (3. Essence of holiness). 
In spiritual life of lay christians this aspect seems to cause most troubles. Due to 
the matter which for loci teologici is everyday life — there is either an attitude of  
escape, sacralization or acceptance (Karl Rahner SJ’s thesis). Just like a category 
of the world, as a place where holiness becomes real, causes anxiety and suspi-
cions.  

Finally, the subject itself — seems to be tired, worried by consumerism and 
unable to sacrifice and devotion — sometimes resembles not a saint lay person 
but rather a dead lay person. 

 
 
Keywords: John Paul II, holiness, vocation, lay people, secularity. 
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JAKA ŚWIĘTOŚĆ NA XXI WIEK? 
Bł. Jan Paweł II o świętości 

 
 
Zanim rozpoczął się Sobór Watykański II arcybiskup Ferrary, Natale Mosco-

ni nazwał go „Soborem Świętości”1. Jest to określenie w pełni zasadne, gdyż po-
jęcie „świętość” w różnych kontekstach w dokumentach soborowych pojawia się 
58 razy, z czego 34 razy w samej tylko Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium, w której — jak powszechnie wiadomo — piąty rozdział wprost 
poświecony jest tej tematyce. Czytamy tam między innymi kluczowe zdanie, że 
„[…] wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są 
przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości…” (nr 39). W ten 
sposób Sobór, przypominając o zasadniczym powołaniu chrześcijanina, wytyczył 
duszpasterski kierunek Kościoła zdążającego ku przełomowi tysiącleci. 

Tę strategię podjął Jan Paweł II, który zapisał się w historii jako wierny reali-
zator Soboru Watykańskiego II. Programując na kartach listu apostolskiego Novo 
millennio ineunte działalność duszpasterską Kościoła w trzecim tysiącleciu, 
stwierdził otwarcie, że „perspektywą, w którą winna być wpisana cała działal-
ność duszpasterska, jest perspektywa świętości” (nr 30). Warto podkreślić, że 
w tym kontekście powołał się on na piąty rozdział wspomnianej Konstytucji  
Lumen gentium. Przytoczone zdanie jest pewnego rodzaju rekapitulacją całego 
jego pontyfikatu, w którym wiele razy pojawiało się wezwanie do świętości. 
Najbardziej wymownym tego przykładem są akty beatyfikacji i kanonizacji, któ-
rym poza nielicznymi wyjątkami, Papież przewodniczył osobiście. Przypomnij-
my, że podczas 51 obrzędów kanonizacji ogłosił 482 świętych, a w 147 beatyfi-
kacjach do chwały ołtarzy wyniósł 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 
wyznawców. W 4 przypadkach wydał dekrety potwierdzające istniejący kult. 
W tej liczbie świętych i błogosławionych jest duże grono Polaków lub osób 
związanych z Polską — 9 świętych i 154 błogosławionych2. Gdyby dokonać  

——————— 
1 Vigilia Conciliare, Rovigo 1961, s. 15. 
2 Zob. S. Karczewski, Jan Paweł II. Encyklopedia Pontyfikatu 1978-2005, Radom 2005, 

s. 445-446, 491. 
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analizy teologiczno-duchowej przemówień Jana Pawła II wygłoszonych przy 
okazji kanonizacji i beatyfikacji, to otrzymalibyśmy niezwykle interesujący  
wykład na temat koncepcji świętości.  

Temat świętości pojawia się stale w całym nauczaniu bł. Jana Pawła II, sta-
nowiąc ulubiony, a czasem przewodni wątek encyklik, adhortacji, listów apostol-
skich, orędzi i różnego rodzaju przemówień, choć nie zawsze jest on dostrzegany. 
Papież sam to potwierdza, pisząc w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 
2001 roku: „Nie jest przypadkiem, że w minionych latach starałem się rozwinąć 
na większą skalę praktykę publicznego uznawania świętości we wszystkich śro-
dowiskach, w których się ujawniła, aby można było ukazać wszystkim chrześci-
janom różnorakie wzorce świętości oraz by wszyscy pamiętali, że są osobiście do 
niej powołani” (nr 15; por. PG 12. 41). 

Właśnie w nauczaniu Błogosławionego znajdujemy wyczerpującą odpowiedź 
na pytanie postawione w tytule niniejszej refleksji. Papież bowiem nie tylko 
wzywa do świętości, ale wskazuje, jaka ona ma być, szczególnie w perspektywie 
XXI wieku. Nie chodzi przy tym jedynie o wskazania ascetyczno-praktyczne, 
które implicite zawarte są na przykład w homiliach beatyfikacyjnych czy kanoni-
zacyjnych, lecz o podstawy teologiczne. O ile te pierwsze są sprawą bardzo zin-
dywidualizowaną, uwarunkowaną powołaniem i środowiskiem życia danej oso-
by, to drugie stanowią zasadnicze ramy zabezpieczające obraz współczesnej 
świętości przed wynaturzeniami. 

Można więc wstępnie powiedzieć, że świętość, jako „dążenie do tej «wyso-
kiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego” (NMI 31) — w świetle na-
uczania Jana Pawła II — ma być trynitarno-chrystologiczna i eklezjalno-maryjna, 
a przy tym mocno osadzona w kontekście współczesnego świata. 

1. Trynitarno-chrystologiczny wymiar świętości 

To, co uderza w nauczaniu bł. Jana Pawła II, to położenie mocnego akcentu 
na trynitarno-chrystologiczny wymiar życia chrześcijańskiego. Widać to nie tyl-
ko w przemówieniu inauguracyjnym z kluczowym wezwaniem: „Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”, w pierwszych jego encyklikach: Redemptor hominis, Dives 
in misericordia i Dominum et Vivificantem, słusznie nazwanych „trynitarnymi”3, 
ale także w różnych dokumentach i niezliczonych przemówieniach. Znamiennym 
tego przykładem jest adhortacja Vita consecrata, w której Papież, nie rezygnując 
z przyjętego dotychczas chrystocentrycznego wymiaru życia konsekrowanego, 
podkreślił wyraźnie jego trynitarną genezę i ukierunkowanie4.  

——————— 
3 Zob. A. Fiozzo, Spiritualità trinitaria. Il riflesso del mistero di Dio nella vita cristiana  

secondo Giovanni Paolo II alla luce dei testi ufficiali del Grande Giubileo del 2000, Soveria Man-
nelli 2005, passim. 

4 Wyraża to już pierwsze zdanie tego dokumentu: „Życie konsekrowane, głęboko zakorzenione 
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Błogosławiony wielokrotnie przypominał, że Bóg Trójosobowy jest pełnią 
życia i świętości (por. DeV 7), i to On jako nieskończona świętość wzywa każde-
go do udziału w swoim Życiu (por. VS 11-13. 91-92. 104. 107; MD 9; PS 6; 
LWCz 1996, 6). Ostatecznym źródłem świętości jest więc Trójca Przenajświęt-
sza, jej zaś odzwierciedleniem Chrystus działający w mocy Ducha Świętego (por. 
DeV 48). Papież podkreśla, że „szczytem świętości pozostaje Chrystus Ukrzy-
żowany, w swym największym darze dla Ojca i dla braci w Duchu Świętym”  
(PG 13), dlatego wzorowanie się na Nim i uczestnictwo w Jego cierpieniach (por. 
1 P 4, 15) dla wszystkich staje się wspaniałą drogą świętości5. W Nim objawia 
się świętość Bożego miłosierdzia (por. DiM 13). Mówiąc o sobie, że jest Drogą, 
Prawdą i Życiem (J 14, 6), Chrystus przedstawia się jako „jedyna droga, która 
prowadzi do świętości” (EiAm 31; SD 15). Dając siebie w Eucharystii, sprawia, 
że staje się ona Najświętszym Sakramentem i „niewyczerpanym źródłem święto-
ści” (EdE 10; VS 107), pod prostotą znaków kryje bowiem w sobie „niezmierzo-
ną głębię świętości Boga” (EdE 48; DC 8). Kościół sprawując Eucharystię, znaj-
duje w niej „źródło życia i świętości” (RH 7; LWCz 1985, 8). Z tej racji „każdy 
krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła […] win-
ny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako 
do szczytu” (EdE 60; EiO 40).  

Jeśli zaś chodzi o Trzecią Osobę Boską, to Papież nazywa Ją „Duchem Świę-
tości” i przypisuje Mu główne dzieło uświęcania ludzi (por. DeV 24; RM 8;  
VS 108; EiAf 62). Żyć w Chrystusie oznacza bowiem „przyoblec” dzięki Du-
chowi Świętemu „człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedli-
wości i prawdziwej świętości” (Ef 4, 24; EiO 36). Cała ekonomia Chrystusowego 
zbawienia realizuje się poprzez tę właśnie wrażliwość na ukryte działanie Ducha 
Świętego, który jest bezpośrednim sprawcą wszelkiej świętości. To On „budzi 
w sercu głębokie pragnienie świętości” (DeV 65), gdyż jest źródłem oraz „na-
uczycielem wszelkiej świętości” (SA 31), a więc tym, który „zamienia we-
wnętrzny nieurodzaj dusz w urodzajne pola łaski i świętości. To, «co jest oporne 
— nakłania», to, co jest «oziębłe — rozgrzewa», to, co «zbłąkane — sprowadza» 
na drogi zbawienia” (DeV 67). On stale „ożywia Kościół i pociąga go na drogę 
świętości i miłości” (LWCz 1981, 1), ubogacając rozmaitymi charyzmatami (por. 
ChL 24).  

Można zatem powiedzieć, że świętość w sensie istotowym, to sam Bóg, dzia-
łający mocą Ducha Świętego w człowieku, natomiast świętość w sensie moralno-
duchowym, to nie tyle sama „«wysoka miara» zwyczajnego życia chrześcijań-
skiego”, lecz — jak podkreśla Papież — „dążenie” do tej „wysokiej miary” 
——————— 
w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym jego Kościo-
łowi za sprawą Ducha Świętego” (nr 1), jak również rozdział pierwszy pt. „Confessio trinitatis. 
Chrystologiczno-trynitarne źródła życia konsekrowanego”.  

5 Por. A. M. Sicari, Powołanie ludzkiej osoby i jej droga do świętości, w: Osoba we wspólno-
cie. Kościół Chrystusowy (Kolekcja „Communio”, 16), red. L. Balter, Pallottinum 2004, s. 153-167. 
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(NMI 31; MND 8). Chodzi zatem o wysiłek moralno-duchowy, który polega 
przede wszystkim na doskonałym wypełnianiu przykazania miłości Boga i bliź-
niego (por. ChL 55). Do tematu tak rozumianej świętości Błogosławiony powra-
ca wielokrotnie w swoich wypowiedziach. Na przykład pisząc czy to o duchowo-
ści ludzi świeckich czy kapłańskiej, stwierdza niezmiennie, że powołanie do 
świętości oznacza „doskonałość w miłości” (ChL 16; PDV 72)6. W innym zaś 
miejscu Papież zaznacza, że „sercem świętości jest miłość, która prowadzi do 
poświęcenia życia za innych (por. J 15, 13)” (EiAm 30). To właśnie dzięki miło-
ści, która jest „twórczą mocą w człowieku” mamy „przystęp od owej pełni życia 
i świętości, jaka jest z Boga” (DiM 7). 

Wynika z tego, że „nowoczesna” świętość polega na uświadomieniu sobie 
wszystkich konsekwencji Chrztu, przez który chrześcijanin stał się świątynią 
Przenajświętszej Trójcy, a co za tym idzie — ufności w miłosierdzie Ojca oraz 
uległości wobec Ducha Świętego w wiernym naśladowaniu Chrystusa w Jego 
proegzystencji, czyli byciu dla innych (por. Mk 10, 45). 

2. Eklezjalno-maryjny wymiar świętości 

Na uwagę zasługuje często podnoszona przez bł. Jana Pawła II prawda, że 
o świętości życia chrześcijańskiego można mówić jedynie w Kościele. Świętość 
jest bowiem tą „rzeczywistością, która lepiej niż cokolwiek innego wyraża ta-
jemnicę Kościoła” (NMI 7). Nasz Autor zaznacza, że „świętość chrześcijanina 
bierze początek ze świętości Kościoła, wyraża ją i jednocześnie wzbogaca” (PDV 
31). Mimo iż Kościół posiada strukturę hierarchiczną, to jednak całkowicie jest 
ona podporządkowana świętości jego członków (por. MD 27), która pozwala 
„w pełni wyrazić i zrealizować potrójne i zarazem jedyne munus propheticum, 
sacerdotale et regale” (VS 107), to znaczy samą istotę posłannictwa ludu Boże-
go. Bez świętości, którą w Kościele wzbudza Duch Chrystusa, niemożliwa była-
by jakakolwiek ewangelizacja i działalność misyjna (por. VS 108. 110; EiO 38), 
gdyż są one zakorzenione i przeżywane przede wszystkim w osobistym zjedno-
czeniu z Panem. Z tej racji słusznie zauważa nasz Błogosławiony, że „skutecz-
ność działania na polu misyjnym Kościoła zależy od świętości życia każdego 
chrześcijanina” (RMs 77). Także świętość, na równi z nawróceniem oraz pu-
blicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan, stanowi „duszę całe-
go ruchu ekumenicznego” (UUS 21). „Wspólne świadectwo świętości, wyraz 
wierności jedynemu Panu, kryje w sobie potencjał ekumeniczny niezwykle boga-
ty w łaskę” (UUS 48; por. UUS 84). Odnośnie do tego Papież uczy o „ekumeni-
zmie świętości”, który — przynajmniej w wymiarze europejskim — przynosi 
błogosławione owoce (por. NMI 48; EiE 31). 
——————— 

6 Trafne rozróżnienie pojęć: „świętość” i „doskonałość”, nierzadko utożsamianych ze sobą, 
można znaleźć w studium ks. Antoniego Słomkowskiego pt. Teologia życia duchowego w świetle 
Soboru Watykańskiego II, opr. M. Chmielewski, Ząbki 2000, s. 83-103. 
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O powszechności powołania do świętości, którą wyartykułował Sobór Waty-
kański II, Papież wielokrotnie przypominał w różnych dokumentach i wystąpie-
niach, zarówno w odniesieniu do świeckich, jak i w sposób szczególny zwracając 
się do kapłanów, biskupów (por. PG 10-11. 13) oraz osób konsekrowanych (por. 
VC 31). Na przykład w liście do młodych Parati semper uczył, że „odnowiona 
przez Vaticanum II świadomość uniwersalnego uczestniczenia wszystkich 
ochrzczonych w troistym posłannictwie (tria munera) Chrystusa: proroczym, ka-
płańskim i królewskim, jak też świadomość powszechnego powołania do święto-
ści — sprawiają, że każde życiowe powołanie człowieka jako powołanie chrze-
ścijańskie odpowiada ewangelicznemu wezwaniu” (nr 9), a jest to wezwanie do 
świętości (por. TMA 19; MsD 4). Jest rzeczą dość znamienną, że Jan Paweł II 

prawdę o powszechnym powołaniu do świętości szczególnie 
mocno akcentował w adhortacjach kierowanych do Kościoła 
w Ameryce (EiAm 30), Afryce (EiAf 136) i Oceanii (EiO 43). 

Najwięcej zaś miejsca poświęcił tej kwestii w posynodal-
nej adhortacji Christifideles laici. Podkreśla tam, że soborowe 
przypomnienie o powszechnym powołaniu do świętości, to nie 
zwykły nakaz moralny, lecz „niezbywalny wymóg tajemnicy 
Kościoła”. Jest on bowiem Mistycznym Ciałem, którego 
„członki mają udział w świętości Głowy, którą jest Chrystus”. 

Poza tym w Kościele mieszka i działa ten sam Duch Uświęciciel, „który uświęcił 
ludzką naturę Jezusa w dziewiczym łonie Maryi (por. Łk 1, 35)”. On stale prze-
kazuje Kościołowi „świętość Syna Bożego, który stał się człowiekiem” (ChL 
16). Skoro chrzest włącza we wspólnotę Kościoła, wobec tego powołanie do 
świętości wyrasta z chrztu, a odnawia się w innych sakramentach, zwłaszcza 
w Eucharystii7.  

Z podjętej tu refleksji wynika, że świętość nigdy nie była, a tym bardziej 
w naszych czasach nie może być sprawą prywatną. Obecnie, kiedy pod wpływem 
horyzontalizmu i konsumizmu egoistyczno-indywidualistyczna mentalność oraz 
atomizacja życia społecznego zataczają coraz szersze kręgi (por. EiE 7-9. 34)8, na 
nowo trzeba odczytywać wyznawaną w Credo dogmatyczną prawdę o „obcowa-
niu świętych”. Odnośnie do tego Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że  
tradycyjne pojęcie „obcowanie świętych” oznacza „komunię świętych” w dwoja-
kim sensie. Jest to wspólnota w rzeczach świętych (sancta) i wspólnota pomię-
dzy osobami świętymi (sancti) (KKK 948). Jeżeli więc wierzymy, że istnieje 
w Kościele wspólnota dóbr, a jego najwyższym dobrem jest Chrystus (por. KKK 
947), to niemożliwe jest, aby członkowie Kościoła nie pragnęli tego samego  

——————— 
7 „Chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa 

i napełnienie Duchem Świętym”. — NMI 31; por. ChL 16. 
8 Zob. M. Chmielewski, Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa europejskiego, „Soter” 

(Kaunas) 2006, nr 17, s. 19-26. 
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Dobra dla wszystkich pozostałych członków tej zbawczej wspólnoty. Nie chodzi 
więc wyłącznie o eschatologiczny wymiar tej wspólnoty świętych i ze świętymi, 
lecz o żywą i aktualną więź z tymi, którzy dzięki współpracy z łaską Bożą już tu 
i teraz, w ziemskiej czasoprzestrzeni, dążą do świętości.  

Takie właśnie świętych obcowanie miał na myśli Jan Paweł II, który w bulli 
Incarnationis mysterium, ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 napisał, że 
życie każdego chrześcijanina w Chrystusie i przez Chrystusa „zostaje złączone 
tajemniczą więzią z życiem wszystkich innych chrześcijan w nadprzyrodzonej 
jedności Mistycznego Ciała. Dzięki temu między wiernymi dokonuje się prze-
dziwna wymiana darów duchowych, która sprawia, że świętość jednego wspo-
maga innych w znacznie większej mierze, niż grzech jednego może zaszkodzić 
innym. Niektórzy ludzie pozostawiają po sobie jak gdyby nadmiar miłości, po-
niesionych cierpień, czystości i prawdy, który ogarnia i wspiera innych” (nr 10). 

Współczesny święty charakteryzuje się tym, że jest zatroskany o świętość  
innych. Widać to szczególnie w zrzeszeniach, których bogactwo i żywotność jest 
„znakiem czasu”, dostrzeżonym i docenionym przez bł. Jana Pawła II. Wiele 
uwagi poświęcił im w adhortacji Christifideles laici. Podał tam pięć zasadni-
czych kryteriów do oceny ich kościelnego charakteru. Najbardziej podstawowe 
kryterium, to „stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijani-
na do świętości […]. W myśl tej zasady wszystkie bez wyjątku zrzeszenia laikatu 
starają się coraz bardziej spełniać w Kościele rolę narzędzia świętości oraz «ak-
centują i wysuwają na pierwsze miejsce u swych członków ściślejszą łączność 
między życiem praktycznym a wiarą»” (ChL 30). 

We wspólnocie Kościoła świętego szczególna rola przypada Maryi. Bez Niej 
jego obraz byłby niepełny. Jak uczy Sobór Watykański II, a za nim nasz Błogo-
sławiony, „Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga doskonałość” 
(LG 65; RM 6). Ona bowiem najdoskonalej odzwierciedla świętość Chrystusa 
i dlatego jest „eschatologicznym wypełnieniem Kościoła”. Wpatrując się w Jej 
wzór, chrześcijanie mają wzrastać w świętości, gdyż w Niej jaśnieje „promień 
tajemnicy Boga, chwała niewypowiedzianej Jego świętości” (RM 36; por. RM 
6). Nazywana „nową Ewą” i „Matką żyjących”, Maryja głosi niezmąconą prawdę 
„o Bogu świętym i wszechmocnym” (RM 37). Kościół, jako duchowa matka 
wobec swoich członków, od Niej uczy się swego macierzyństwa, „rozważając Jej 
tajemniczą świętość i naśladując Jej miłość oraz spełniając wiernie wolę Ojca” 
(RM 43. 47; por. DeV 66; MD 22). Maryja z Nazaretu jest zatem „pierwowzorem” 
Kościoła, gdyż przewodzi wszystkim na drodze świętości i „w Jej osobie Kościół 
już osiąga tę doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy” (MD 27)9.  

——————— 
9 Zob. A. Siemieniewski, Dążenie do świętości na wzór Maryi, „Salvatoris Mater” 3(2001), nr 

2, s. 64-75; R. E. Rogowski, Początek i pełnia Kościoła w Maryi, „Salvatoris Mater” 4(2002), nr 2, 
s. 49-59.  
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Pisząc o duchowości maryjnej św. Ludwika Marii Grignion de Montfort,  
błogosławiony Papież zauważa, że „podobnie jak Maryja i wraz z Nią, święci są 
w Kościele i dla Kościoła, aby zajaśniała jego świętość”10. Wśród nich pierw-
szym po Maryi jest Jej Oblubieniec — św. Józef, który dla wierzących jest przy-
kładem, jak „postępować przed Bogiem drogami świętości i sprawiedliwości” 
(RC 31). Skoro Papież wskazuje na wzorczą świętość Józefa z Nazaretu, to tym 
bardziej podkreśla, że „małżeństwo Józefa i Maryi stanowi szczyt, z którego 
świętość rozlewa się na całą ziemię” (RC 7; por. RC 22). 

Tylko więc we wspólnocie Kościoła świętego można dojrzewać do świętości 
w naszych czasach, podążając za Chrystusem. Drogę do Niego wskazuje Maryja, 
Jej Oblubieniec i tylu świętych. 

3. Inkarnacyjno-świecki wymiar świętości 

Trzecim, ważnym wymiarem świętości na III tysiąclecie jest zaangażowanie 
w świecki świat. Dotyczy to w sposób szczególny laikatu. Posynodalna adhorta-
cja Christifideles laici Jana Pawła II, to wśród dokumentów posoborowych ro-
dzaj magna charta godności i świętości ludzi świeckich. Na samym początku 
Papież stwierdza, że „Duch Święty nieprzerwanie odnawiał młodość Kościoła, 
budząc w wielu świeckich nowe energie świętości i uczestnictwa” (ChL 2). 
Świeckość nasz Błogosławiony postrzega nie tyle jako fakt socjologiczny, co ra-
czej jako rzeczywistość teologiczną, czyli taką, za pomocą której i przez którą 
można i trzeba osiągać świętość, czy to na drodze życia małżeńskiego i rodzin-
nego, w celibacie, czy przez pracę zawodową i różne formy działalności społecz-
nej (por. ChL 15). Jak wyjaśnia dalej, powołanie ludzi świeckich do świętości 
oznacza wezwanie do tego, by żyli oni wedle Ducha, pozostając jednocześnie 
włączeni w rzeczywistość doczesną i uczestnicząc w działalności ziemskiej11. 

——————— 
10 Jan Paweł II, Mariologia św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. List papieski do rodzin 

montfortiańskich, 8 XII 2003, nr 8. 
11 Ten styl życia duchowego jest szczególnie charakterystyczny dla świeckich konsekrowa-

nych, skupionych w tzw. instytutach świeckich. Tę nową formę życia konsekrowanego w Kościele 
ustanowił Pius XII konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia (2 II 1947). Zarówno Paweł VI, 
jak i bł. Jan Paweł II, szczególnie dużo troski poświęcali instytutom świeckim, czego wyrazem są 
liczne ich dokumenty i wypowiedzi. — Zob. Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła święte-
go. Zbiór dokumentów (Biblioteka Teologii Duchowości, 1), opr. M. Chmielewski, Lublin 2011. 
„Instytuty te bowiem mają być wiernym wyrazem owej eklezjologii, którą potwierdza Sobór, gdy 
kładzie nacisk na powszechne powołanie do świętości, przyrodzone zadania ochrzczonych, obec-
ność Kościoła w świecie, w którym musi działać on jako zaczyn oraz być „powszechnym sakra-
mentem zbawienia” (LG 48), rozmaitość i godność poszczególnych powołań oraz „szczególny sza-
cunek”, jaki Kościół żywi w stosunku do „doskonałej powściągliwości ze względu na Królestwo 
Boże” (LG 42) i do świadectwa ubóstwa i posłuszeństwa ewangelicznego”. — Vi ringrazio della 
vostra presenza. Przemówienie Jana Pawła II do uczestników Plenarnego Zebrania Kongregacji 
Zakonów i Instytutów Świeckich (Watykan, 6 V 1983), w: tamże, s. 122.  
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Istotna jest więc spójność życia wiernych świeckich, „jako tych, którzy winni dą-
żyć do świętości w normalnych warunkach życia zawodowego i społecznego. 
Dlatego w odpowiedzi na swe powołanie winni traktować codzienne zajęcia jako 
okazję do tego, by zbliżać się do Boga, spełniać Jego wolę i służyć innym  
ludziom, prowadząc ich do komunii z Bogiem w Chrystusie” (ChL 17). Taki styl 
życia wierni świeccy powinni traktować nie jako wymóg czy kategoryczny obo-
wiązek, ale jako „istotny i nieodłączny składnik nowego życia otrzymanego wraz 
z chrztem, a więc konstytutywny element ich godności” (ChL 17), dzięki które-
mu jako członkowie Kościoła mają udział w kapłańskim, prorockim i królew-
skim urzędzie Chrystusa. Stąd też ich „powołanie do świętości w miłości” wyra-
ża się i realizuje zgodnie z ich „świeckim charakterem”, który jest „specyficzną 
właściwością” katolików świeckich (ChL 64). 

Ponieważ — jak zaznacza Papież — „nie istnieje żadna dyskryminacja na 
płaszczyźnie odniesienia do Chrystusa”, dlatego wszyscy, tak mężczyźni, jak 
i kobiety mają udział w życiu i świętości Kościoła (ChL 50). Świętość tych 
ostatnich „ma nie mniej decydujące znaczenie dla rozwoju i świętości Kościoła” 
(ChL 49). W adhortacji Ecclesia in Europa Błogosławiony przypomina „o niezli-
czonych synach i córkach Kościoła, którzy na przestrzeni dziejów kontynentu eu-
ropejskiego realizowali wielkoduszną, autentyczną świętość w ukryciu życia  
rodzinnego, zawodowego i społecznego” (EiE 14), przyczyniając się tym samym 
do gruntowanej przemiany kultury. Wśród nich nie można nie zauważyć „geniu-
szu kobiecej świętości”, za którą Kościół składa dzięki (MD 31). Kierując swój 
wzrok ku Oceanii, Papież pisał, że właśnie tam „dziś bardziej niż kiedykolwiek 
Kościół potrzebuje zdolności i energii, jak również świętości kobiet, jeśli nowa 
ewangelizacja ma przynieść oczekiwane owoce” (EiO 46). 

Przy różnych okazjach nasz Autor przypominał, że małżeństwo posiada swo-
ją sakramentalną godność i świętość. Jest ono „drogą chrześcijańskiej świętości” 
(EiAf 83; EiAm 46). A zatem to powszechne powołanie ma być także realizowa-
ne w małżeństwie i rodzinie (por. FC 34. 56. 58. 66; GtS 19)12. Wynika to z woli 
Chrystusa, który „chciał zabezpieczyć świętość małżeństwa i rodziny, chciał  
zabezpieczyć pełną prawdę o osobie ludzkiej i jej godności” (GtS 20). Historia 
chrześcijaństwa potwierdza słuszność tej drogi, gdyż wielu ojców i matek, a tak-
że dzieci właśnie przez rodzinę odnalazło „drogę swego ludzkiego i chrześcijań-
skiego powołania […] do świętości” (GtS 23). Dzieje się tak dzięki cennemu 
świadectwu, jakie mogą i powinni dawać małżonkowie względem siebie i innych 
(por. FC 35. 39). 

Ważnym środkiem uświęcenia świeckich, oprócz wyżej wspomnianych, jest 
praca i zaangażowanie w rzeczywistość doczesną oraz troska o dobro wspólne 

——————— 
12 Zob. J. S. Martins, La santidad de la familia a la luz del número 47 de la carta apostólica 

„Novo millennio ineunte”, w: Dar razón de la esperanza. Homenaje al prof. dr. José Luis Illanes, 
red. T. Trigo, Pamplona 2004, s. 717-728. 
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(por. LE 25). Dla bardziej efektywnego podjęcia drogi świętości z ich strony 
w obszarach doczesnego zaangażowania, Papież poleca urządzać dla nich tzw. 
itineraria, które mają polegać na studium społecznej nauki Kościoła, a także na 
ukierunkowaniu ich duchowości, „tak by ożywiała codzienną działalność prze-
żywaną jako autentyczną drogę świętości” (EiE 41). 

Inkarnacyjno-świecka wizja świętości, jaką postuluje bł. Jan Paweł II na 
przełomie tysiącleci, ponad 50 lat wcześniej wybrzmiała w pismach znanego 
francuskiego myśliciela — jezuity o. Pierra Teilharda de Chardin († 1955). Uwa-
żał on, że „dzisiejszemu chrześcijaninowi nie wystarcza już zaprowadzenie 
w swym ciele pokoju i ciszy tak, aby dusza mogła swobodnie oddać się sprawom 
Bożym. Jeśli chce być doskonały, to uważa, iż powinien wydobyć z tego ciała 
całą zawartą w nim moc duchową — i to nie tylko z tego ciała w znaczeniu  
wąskim i dosłownym, ale z całego bezmiernego ciała «kosmicznego», którym 
jest otaczające każdego z nas tworzywo ewoluującego wszechświata. […] Święty 
chrześcijański […], to nie człowiek, któremu najlepiej uda się uciec od materii 
lub najskuteczniej ją poskromić, ale ten, kto usiłując ją wznieść ponad nią samą 
i wprzęgając do Chrystusowego spełnienia całość jej sił: złota, miłości i wolno-
ści, urzeczywistni w naszych czasach ideał dobrego sługi ewolucji”13. 

 
Na koniec wypada dodać, że najbardziej czytelnym przejawem świętości jest 

męczeństwo, które Papież uznaje za „wspaniały znak świętości Kościoła” o do-
niosłym znaczeniu dla przepowiadania i posługi misyjnej (por. VS 93)14. Tego 
rodzaju głoszenie Dobrej Nowiny słowem i potwierdzone czynem, aż po goto-
wość oddania życia, „budzi w ludzkich sercach pragnienie świętości, upodobnie-
nia się do Chrystusa” (EiAf 87). Szacuje się, że na przełomie XX i XXI wieku 
prześladowanych było około 200 mln chrześcijan, spośród których corocznie 
śmiercią męczeńską ginie co najmniej 170 tys. osób15. To wymowny znak czasu, 
potwierdzający aktualność słów Tertuliana: Sanguis martyrum semen christiano-
rum (Krew męczenników nasieniem chrześcijan). Obecnie, w epoce powszechnie 
deklarowanych praw człowieka i tolerancji, jesteśmy świadkami narastającej 
nienawiści wobec wyznawców Chrystusa, także na Starym Kontynencie. Czyż 
nie oznacza to, że świętość w XXI wieku tak samo, jak w początkach chrześci-
jaństwa, będzie pieczętowana krwią? 

 
 

——————— 
13 P. Teilhard de Chardin, Dzieła, t. 2, Warszawa 1985, s. 167-168. 
14 Zob. V. Siarko, Teologia męczeństwa w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2013, s. 83-85. 
15 Zob. A. Socci, Mroki nienawiści. Męczeństwo chrześcijan XX wieku. Studium nietolerancji, 

Kraków 2003, passim. 
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QUALE SANTITÀ PER IL XXI SECOLO? 
Beato Giovanni Paolo II sulla santità 

 
Il beato papa Giovanni Paolo II, riprendendo l’insegnamento del Concilio  

Vaticano II sulla commune vocazione alla santità, nella lettera apostolica Novo 
millennio ineune scrive che “la prospettiva in cui deve porsi tutto il cammino pa-
storale è quella della santità” (nr 30). Secondo lui, la santità per i tempi moderni 
è “misura alta della vita cristiana ordinaria” (NMI 31). 

L’autore cerca di ribadire l’insegnamento papale sulla santità moderna in tre 
aspetti: trinitario-cristologico, ecclesiale-mariano e contestuale. In quest’ultimo 
caso si tratta dell’inserire la propria via alla santità nell’impegno quotidiano 
e strutture del mondo e società. 
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CIERPIENIE PRZEZWYCIĘŻONE MIŁOŚCIĄ  
WEDŁUG JANA PAWŁA II 

 
 
Zagadnienie źródła i celu ludzkiego cierpienia przynależy do tych elementów 

doktryny moralnej Kościoła, które wydają się dzisiaj szczególnie narażone na 
błędne i wieloznaczne interpretacje lub na zapomnienie (zob. VS 30). Zaczyna 
dzisiaj przeważać tendencja do uznawania życia za wartościowe tylko w takiej 
mierze, w jakiej jest ono źródłem przyjemności i dobrobytu. W tej perspektywie 
cierpienie jawi się jako nieznośny ciężar, od którego trzeba jak najszybciej się 
uwolnić. Śmierć postrzegana jest albo jako bezsensowna (gdy zamyka drogę do 
interesujących przyszłych wrażeń i doświadczeń), albo jako „upragnione wyzwo-
lenie”, gdy stanowi koniec cierpienia (por. EV 64). 

Cierpienie wiąże się także z ludzką pracą, czyli z pierwszoplanowym i od-
wiecznym aspektem ludzkiej egzystencji. Współcześnie pojawia się wiele pytań 
i problemów z nią związanych. Praca, nadająca godność ludzkiemu bytowaniu, 
która wiąże się często z trudem i wysiłkiem, nieraz łączy się z krzywdą i nie-
sprawiedliwością (por. LE 1).  

Codzienne doświadczenie cierpienia własnego i innych ludzi, także wydarze-
nia, które w świetle rozumu ludzkiego wydają się niewytłumaczalne, mogą pro-
wadzić często do pytania, czy w ogóle życie osobowe ma sens. Niepokojąca rze-
czywistość konieczności śmierci każe człowiekowi szukać wyczerpującej odpo-
wiedzi na pytania: czy istnieje po śmierci życie i czy wolno zachować nadzieję 
na nieśmiertelność? (por. FR 26). Z tej racji problem cierpienia niepokoi wiarę. 
Wystawia ją wręcz na próbę. Niewinnie cierpiący człowiek pyta się zasadnie, 
dlaczego Bóg daje życie i je podtrzymuje ludziom złamanym na duchu, strapio-
nym i cierpiącym (por. Hi 3, 20-21). Wiara wówczas chroni człowieka przed  
——————— 

 Ks. kan. dr Jan Krzysztof MICZYŃSKI — prezbiter Archidiecezji Lubelskiej (wyśw. w 1996 
r.); studiował teologię duchowości na KUL i „Gregorianum” w Rzymie, gdzie w 2005 r. doktory-
zował się; od 2005 r. wykładowca w Instytucie Teologii Duchowości KUL; od lipca 2007 r. pełni 
funkcję ojca duchownego w MSD w Lublinie; od listopada 2008 r. należy do zarządu Szkoły For-
macji Duchowej Archidiecezji Lubelskiej. Autor książki: La cristologia esistenziale nell’esperienza 
e nella dottrina di Elisabetta della Trinità (Roma 2005). 
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rozpaczą i pozwala uznać, że cierpienie jest tajemnicą. Misterium to rozświetla 
się, gdy odkrywa się prawdę o umieszczeniu przez Boga w człowieku zalążka 
życia wiecznego (por. EV 31; MD 3). 

Jedynym światłem, które ukazuje prawdę o sensie przeżywanych przez czło-
wieka trudów, niepokojów, chorób i na wszelki sposób rozumianego cierpienia, 
jest Objawienie. Naucza o tym Jan Paweł II, opisując teologicznie naturę i źródło 
cierpienia oraz przypominając, jak istotną odpowiedź wobec faktu cierpienia dał 
człowiekowi Bóg. 

1. Natura i źródło cierpienia 

Cierpienie nie jest równoważne z bólem fizycznym, ale ma również wymiar 
duchowy i moralny. Człowiek przeżywa cierpienie szczególnie mocno, gdy nie 
potrafi znaleźć odpowiedzi na pytanie o jego sens i cel. Często oskarża Boga 
o brak miłości, o nieczułość czy obojętność. Tracąc zaś zaufanie do Stwórcy, 
przeżywa wewnętrzne rozdarcie i otacza go coraz większa ciemność. 

Nauczanie papieskie podkreśla, że człowiek może w pełni rozpoznać głębię 
cierpienia jedynie dzięki Duchowi Świętemu. On bowiem „przekonuje świat 
o grzechu” (J 16, 7)1, który jest źródłem ludzkiego rozdarcia 
(zob. DeV 39). Przekonuje o grzechu, a jednocześnie przez 
to ukazuje człowiekowi przyczynę jego wewnętrznego bólu. 

Grzech od samego początku (por. Rdz 1-3) jawi się jako 
nieposłuszeństwo względem Boga, które jest wynikiem 
błędnej oceny dokonanej w sumieniu i — w konsekwencji 
— błędnego zaangażowania woli (błędnego wyboru). To 
nieposłuszeństwo jest odrzuceniem prawdy zawartej w sło-
wie Boga; jest postawą niewiary i braku miłości. Przyczyną 
jest bycie uległym pokusie, która pochodzi od „ojca kłam-
stwa” (por. J 8, 44). Zatem u podstaw grzechu i u podstaw ludzkiego cierpienia 
jest osobowe zło oraz kłamstwo, w które wszedł człowiek. Kłamstwem tym jest 
zły obraz Boga. Do tego zafałszowanego obrazu kusiciel dołącza propozycję  
radykalnego odrzucenia prawdy zawartej w Słowie Ojca, poprzez którą Bóg  
wyraża swoją wszechmoc i miłość do stworzenia (por. DeV 33)2. 

„Nieposłuszeństwo” jest przekroczeniem owej granicy, która dla woli i wol-
ności człowieka jako istoty stworzonej winna pozostać nieprzekroczona. Tylko 
Bóg jest bowiem pierwszym i suwerennym źródłem stanowienia o dobru i złu. 
Rodzący cierpienie brak posłuszeństwa jest więc odcięciem się od Źródła, jest 
fatalną w skutkach próbą stania się autonomicznym i wyłącznym źródłem  

——————— 
1 Przekonywanie o grzechu jest jednocześnie przekonywaniem o odpuszczeniu grzechów 

w mocy Ducha Świętego. — Por. DeV 31. 
2 Można powiedzieć, że pierwotnym źródłem cierpienia jest odrzucenie Bożej miłości. 
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określania tego, co jest dobre, a co złe. Tym samym, nieposłuszeństwo względem 
Boga jest pójściem za „ojcem kłamstwa”; jest wejściem w relację z nim przeciw 
Ojcu i Synowi i Duchowi Prawdy (por. DeV 36-37. 39). Z tego powodu — jak 
przypomina Jana Paweł II — „przekonywanie o grzechu” wiąże się ściśle nie 
tylko z przekonywaniem o rodzącej cierpienie sytuacji egzystencjalnej człowie-
ka, ale także z przekonywaniem o cierpieniu, o niepojętym i niewyobrażalnym 
bólu, który znajduje się w „głębokościach Bożych” (DeV 39). Jednocześnie bo-
wiem z „przekonywaniem o grzechu” Duch Święty objawia cierpienie Boga, 
spowodowane nieposłuszeństwem ludzi: „[Pan] żałował, że stworzył ludzi na 
ziemi, i zasmucił się” (Rdz 6, 5)3. 

Jan Paweł II zauważa, że działanie Ducha Prawdy, którego pragnieniem jest 
„przekonywanie o grzechu”, spotyka się często ze strony człowieka z odrzuceniem, 
z wewnętrznym oporem i zatwardziałością jego serca (por. Ps 81, 13; Jr 7, 24; Mk 
3, 5; DeV 47). Jest to stan braku poczucia obrazy wyrządzonej Bogu, prawdziwego 
poczucia grzechu, a zarazem postawa bluźnierstwa (grzechu) przeciwko Duchowi 
Świętemu — postawa, która Go zasmuca (por. Ef 4, 30; DeV 47). 

Współcześnie daje się zauważyć utratę poczucia grzechu oraz wiążącą się z nią 
„utratę poczucia Boga”. Jednym z warunków koniecznych do tego, by przezwycię-
żyć grzech i cierpienie, jest dbanie o to, by nie zabrakło poczucia obrazy wyrzą-
dzonej Bogu, prawdziwego poczucia grzechu; by nie zanikała prawość ludzkich 
sumień i nie tępiała ich zdrowa wrażliwość na dobro i zło (por. DeV 47). 

Grzech, jako odrzucenie miłości, zrodził cierpienie, spowodował w jakiś spo-
sób udrękę całego stworzenia (por. Rz 8, 20-22; DeV 39). Jezus Chrystus jako 
Człowiek doświadcza bólu; w Synu Człowieczym dokonuje się „cierpienie” Bo-
ga, ale również objawia się światu odwieczne miłosierdzie Stwórcy: Mesjasz 
przezwycięża grzech i cierpienie miłością. Duch Święty wchodzi w to cierpienie, 
zarówno w ludzkie jak i kosmiczne, z obdarowaniem Miłością. Dlatego „przeko-
nywanie o grzechu” i o cierpieniu jest jednocześnie objawianiem światu prawdy 
o tym, że „grzech zostaje przezwyciężony w ofierze Baranka Bożego, który na-
prawiając nieposłuszeństwo człowieka, dokonuje odkupienia świata” (DeV 39). 

2. Bóg przeobraża swoje cierpienie w odkupieńczą miłość 

Jezus Chrystus, który pokonał grzech miłością i doprowadził do spełnienia 
plan Boży, jest „Dobrą Nowiną” dla wszystkich cierpiących (por. Łk 4, 14-21), 
jest Namaszczonym, posłanym przez Ducha Pańskiego. W Nim zachodzi tożsa-
mość pomiędzy tym, co mówi i tym, kim jest — nie tylko głosi Dobrą Nowinę, 
ale nią jest. Bóg objawiony przez Niego jest Ojcem „Abba”, który jest wrażliwy 
na potrzeby i cierpienia każdego człowieka (por. Mt 20, 1-16; Łk 15, 3-32), który 
——————— 

3 Papież podkreśla, że ujęcie filozoficzne Boga jako Bytu absolutnie doskonałego wyklucza 
wszelki ból pochodzący z braku czy zranienia, jednak w „głębokościach Bożych jest miłość ojcow-
ska” (DeV 39). 
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jest Ojcem pełnym miłości i współczucia, darującym przewinienia i darmo udzie-
lającym łaski (RMs 13; por. EiAf 68). Wszyscy, którzy cierpią z powodu jakiegoś 
„pomniejszenia” swej egzystencji (ubodzy, chorzy, zepchnięci na margines),  
mogą usłyszeć od Chrystusa o tym, że Bóg się nimi interesuje, a także że ich ży-
cie jest darem zazdrośnie strzeżonym w rękach Ojca (por. Mt 6, 25-34). Słowa 
i czyny Chrystusa objawiają, że ich życie ma wielką wartość, a ich oczekiwanie 
zbawienia jest zbudowane na mocnym fundamencie (por. EV 32). 

Duch Święty jest Pocieszycielem, Parakletem, „przekonującym świat o grze-
chu, o sprawiedliwości i o sądzie” (por. J 16, 7) i jednocześnie przekonującym, 
że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8. 16). Każdy więc człowiek zaproszony jest do te-
go, by wyrzec się nieufności względem Stwórcy i przyjąć Go wraz z darem  
nowego życia — do bycia z Nim w jedności. Wezwany jest, by „nawrócić się 
i uwierzyć” w miłosierną miłość Boga, by zwracać się do Boga jako do Ojca 
(RMs 13; por. Mt 23, 9; Łk 11, 2). Przez wiarę w Syna Bożego, „Dawcę życia” 
(Dz 3, 15), życie wzgardzone i zdane jedynie na łaskę innych ludzi odnajduje 
swoją tożsamość i pełną godność (por. EV 32). 

Jan Paweł II, powołując się na dzieje Starego Przymierza, przypomina, że 
Bóg jawi się jako Wybawca, zdolny zapewnić przyszłość ludowi pozbawionemu 
nadziei. W ten sposób rodzi się świadomość, że życie ludzkie jest otoczone czułą 
i wielką miłością Boga. Wyprowadzenie z niewoli staje się dla ludu jego tożsa-
mością. W ten sposób społeczność odkrywa swoją godność, a odkrywanie Boga 
idzie w parze z odkrywaniem siebie. Jest to droga do odkrycia sensu i wartości 
życia jako takiego, nawet jeżeli jest to — w obliczu cierpienia — tajemnica, nad 
którą człowiek może pochylić się z postawą uwielbienia Boga w sercu (zob.  
EV 31; por. Hi 42, 2). 

Bez tajemnicy Słowa Wcielonego tajemnica osobowego istnienia pozostaje 
nierozwiązywalną zagadką, szczególnie w wymiarze ludzkiego bólu, cierpienia 
niewinnych i śmierci. Tylko tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa daje jedyną i właściwą odpowiedź (por. FR 12. 26). Człowiek sam nie jest 
w stanie zrozumieć, że cierpienie i śmierć mogą wyrażać miłość, ofiarującą się 
bez żądania czegokolwiek w zamian (por. FR 93). 

W Jezusie Chrystusie człowiek może poznać, kto jest tym Bogiem, którego 
On nazywa „Abba” — Ojcem (por. Mk 14, 36). Życie i nauczanie Chrystusa 
ukazują Boga wrażliwego na potrzeby i cierpienia każdego człowieka, ukazują 
Ojca pełnego miłości i współczucia, który przebacza i rozdziela darmo dary, 
o które człowiek prosi (por. Mt 20, 1-16; Łk 15, 3-32; RMs 13). Mistrz z Nazare-
tu staje pośród ludzi, by wszyscy, którzy cierpią z powodu jakiegoś „pomniejsze-
nia” swojej egzystencji, mogli usłyszeć od Niego dobrą nowinę o tym, że Bóg się 
nimi interesuje; w ten sposób mogą się przekonać, że także ich życie jest darem, 
który strzeżony jest zazdrośnie w rękach Ojca (por. Mk 6, 25-34; EV 32).  

Papież uczy, że wraz z męką Chrystusa cierpienie ludzkie znalazło się w no-
wej sytuacji: nie tylko odkupienie dokonało się przez cierpienie, ale też samo 
cierpienie zostało odkupione (por. SD 19). Stąd też cierpieć, oznacza stawać się 
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jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym na działanie zbawczych mo-
cy Boga, ofiarowanych ludzkości w Chrystusie (por. SD 23). Krzyż Chrystusa 
rzuca przenikliwe światło na ludzkie życie, w tym również cierpienie, gdyż trafia 
do niego razem ze zmartwychwstaniem (por. SD 21). Chrystus, dokonując odku-
pienia przez cierpienie, podniósł ludzkie cierpienie do poziomu Odkupienia. Z tej 
racji każdy człowiek ma udział w Odkupieniu, jest zaproszony do uczestnictwa 
w owym cierpieniu, przez które dokonało się Odkupienie (por. SD 19). 

3. Człowiek zaproszony do przezwyciężenia cierpienia miłością 

Słowa i czyny Jezusa Chrystusa nie są skierowane jedynie do tych, którzy 
doświadczają chorób, cierpień i różnych form odrzucenia przez innych, ale — 
w głębszym znaczeniu — dotykają samego sensu życia każdego człowieka 
(w jego wymiarze moralnym i duchowym). Tylko ten, kto uznaje chorobę wła-
snego grzechu, a także cierpienie nim spowodowane, może odnaleźć w spotkaniu 
ze Zbawicielem prawdę i celowość swego istnienia (por. Łk 4, 31-32; EV 32). 

Wrażliwość ludzkich sumień jest wynikiem działania we wnętrzu człowieka 
Ducha Prawdy (por. DeV 47). Przyjęcie Jezusa Chrystusa oznacza nową rzeczy-
wistość. Określa ją św. Paweł słowami: „Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt 
nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umie-
ramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana” (Rz 14, 
7-8). Papież podkreśla, że „umrzeć dla Pana”, oznacza przeżywać własną śmierć 
jako najwyższy akt posłuszeństwa Ojcu, godząc się na jej określony czas, wybra-
ny przez Niego (por. Flp 2, 8). „Żyć dla Pana” oznacza uznać również, że cier-
pienie z nim związane, choć pozostaje złem i próbą, może stać się dla człowieka 
źródłem dobra (por. EV 67). 

Jan Paweł II naucza, że cierpienie staje się owocne wówczas, gdy jest prze-
żywane dla miłości i z miłością, to znaczy kiedy człowiek świadomie i dobro-
wolnie pragnie uczestniczyć na mocy daru Bożego w cierpieniach samego ukrzy-
żowanego Chrystusa. Ten, kto w taki sposób przeżywa własne cierpienie może 
się stać podobny do Ukrzyżowanego Mistrza z Nazaretu; jednoczy się z Jego 
dziełem odkupienia dla dobra Kościoła i wszystkich ludzi (por. EV 67; Flp 3, 10; 
1 P 2, 21). Dlatego też św. Paweł miał odwagę napisać: „Teraz raduję się w cier-
pieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa 
dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1, 24). 

Otwarcie się na Bożą miłość daje człowiekowi możliwość przezwyciężenia 
„kultury śmierci” z propagowaną przez nią aborcją czy eutanazją. Mentalność tej 
anty-kultury nastawiona jest na wydajność, według której coraz większa liczba 
ludzi chorych oraz starych jest zbyt kosztowna i uciążliwa (por. EV 65). Prośba, 
jaka wypływa od człowieka w chwili ostatecznego zmagania się z cierpieniem 
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i śmiercią, który często nawet przeżywa pokusę rozpaczy, to przede wszystkim 
wołanie o miłość, zrozumienie i towarzyszenie w cierpieniu (por. EV 67).  

Naturalna niechęć wobec śmierci i zalążek nadziei nieśmiertelności, który 
kryje się we wnętrzu człowieka, znajdują swoje uzasadnienie i spełnienie w wie-
rze. Ona prowadzi ku Chrystusowi, a w Nim ukazuje zapowiedź i daje kosztować 
mocy zmartwychwstania, zwycięstwa Tego, który przez swoją śmierć na krzyżu 
uwolnił człowieka od śmierci, będącej „zapłatą za grzech” (por. Rz 6, 23; EV 
67). Przez zmartwychwstanie Chrystus objawia zwycięską moc cierpienia i prze-
świadczenie o tej mocy pragnie wlać w serca swoich uczniów (por. SD 25). Z te-
go powodu uczeń Chrystusa ma pełną pokoju świadomość, że żyje i umiera dla 
Pana (por. Rz 14, 7-8). „Żyć dla Pana” — według słów Jana Pawła II — oznacza 
uznać, że cierpienie, choć samo w sobie pozostaje złem i próbą, może stać się 
źródłem dobra. Wówczas, gdy jest ono przeżywane dla miłości i z miłością, mo-
że być na mocy niezasłużonego daru Bożego i dobrowolnego wyboru człowieka 
uczestnictwem w cierpieniach Jezusa Chrystusa. Przeżywając zaś swoje cierpie-
nie w Panu, może stawać się do Niego podobny (por. Flp 3, 10; 1 P 2, 21) oraz 
uczestniczyć w Jego dziele odkupienia (por. EV 67; Kol 1, 24). Wtedy cierpienie 
z duchowego punktu widzenia może być niczym niezastąpioną służbą wobec 
drugich. Ono bowiem toruje drogę łasce przeobrażającej ludzkie dusze (por.  
SD 26-27). 

4. Jak można dzisiaj przezwyciężać cierpienie miłością?  

W nauczaniu papieża Jana Pawła II widać wyraźnie zaangażowanie w prze-
zwyciężanie miłością cierpienia. Ojciec Święty dotyka wielu problemów. Przy-
pomina, że należy tworzyć dobrze rozumianą filozofię chrześcijańską, to jest re-
fleksję, która będzie ukierunkowana danymi pochodzącymi z Objawienia, m.in. 
na temat zła i cierpienia (por. FR 76). Zauważa, że potrzebne jest także nieustan-
ne przypominanie o godności i prawach ludzi pracy oraz piętnowanie sytuacji, 
w których są one gwałcone. Niezbędne jest oddziaływanie na bieg przemian,  
by dokonywał się prawdziwy postęp człowieka i społeczeństwa (por. LE 1).  
Potrzebne jest nieustanne błaganie Boga o to, by nie narastał ten grzech, który 
Ewangelia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, lecz cofał się on 
z dusz ludzkich (por. DeV 47). 

Ojciec Święty naucza, że potrzebne jest ukazywanie sensu ludzkiego cierpie-
nia i przeżywania go z Bogiem. Inaczej bowiem człowiek sądzi, że jest sam dla 
siebie kryterium oraz normą i uważa, że ma prawo domagać się również od spo-
łeczeństwa, by zapewniło mu (przy postępie medycyny w krajach rozwiniętych) 
możliwość decydowania o własnym życiu. Obecnie częsta staje się pokusa euta-
nazji, czyli zawładnięcia śmiercią przez spowodowanie jej przed czasem. Pozor-
nie wydaje się to humanitarne, ale po głębszej refleksji — absurdalne i nieludz-
kie, jako przejaw „kultury śmierci” (por. EV 64). 
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Jan Paweł II wskazuje, że trzeba dokonywać właściwego rozróżnienia po-
między eutanazją, a rezygnacją z „uporczywej terapii”4, jak również właściwie 
oceniać, kiedy i w jaki sposób uśmierzać ból, łagodzić cierpienie (czyli podej-
mować opiekę paliatywną), jak godziwie używać środków przeciwbólowych 
i uspakajających, gdy wiąże się to z ryzykiem skrócenia życia chorego. Papież 
dodaje, że nie należy pozbawiać umierającego świadomości bez poważnych 
przyczyn (zob. EV 65). Eutanazję zatem należy uznać za „wynaturzenie” i przy-
pomnieć, że prawdziwe „współczucie” skłania do solidarności z cudzym bólem, 
a nie do zabicia osoby, której cierpienia nie potrafi się znieść (por. EV 66). 

Potrzebna jest praca wychowawcza, która zachęci ludzi do tego, by brali 
brzemiona innych (por. Ga 6, 2): cierpiących, osamotnionych (por. EV 87-88;  
SD 28-30; ChL 16. 54; VC 71. 83; FC 64); która słowem i świadectwem wyjaśni 
dzieciom, jaki jest prawdziwy sens cierpienia i śmierci. Będzie to możliwe, gdy 
zwłaszcza rodzice, będą dostrzegać wszelkie przejawy cierpienia wokół siebie; 
jeśli będzie umieć okazać serdeczność, opiekuńczość oraz współczucie chorym 
i starszym osobom we własnej rodzinie (por. EV 92). Praca wychowawcza po-
maga człowiekowi być bardziej człowiekiem. Nie może ona pominąć trudnego 
zagadnienia sensu cierpienia i śmierci. Trzeba przypominać, że nawet śmierć jest 
czymś całkowicie innym niż doświadczenie beznadziejności, prowadzi bowiem 
ku wieczności, ku tajemnicy zmartwychwstania (por. EV 97). 

Kierując słowa do świata nauki, Ojciec Święty podkreśla, że pierwszoplano-
wym zadaniem teologii jest zrozumienie kenozy Boga, która dla ludzkiego rozu-
mu pozostaje wielką tajemnicą. Trudno bowiem człowiekowi pojąć umysłem, że 
cierpienie i śmierć mogą wyrażać miłość, która składa samą siebie w darze,  
niczego nie oczekując w zamian (por. FR 93).  

Teologia, zwłaszcza duchowość, może zatem służyć pomocą w pokonywaniu 
cierpienia miłością, ofiarując współczesnemu światu — młodzieży, ludziom po-
szukującym, często uważającym się za agnostyków — pomoc w odkrywaniu 
sensu trudów życia poprzez rozważanie paschalnego wydarzenia Jezusa Chrystu-
sa, a szczególnie Jego opuszczenia i wyrażenia przez Niego miłości w cierpieniu. 
Teologia może poprowadzić człowieka do decyzji przyjęcia Chrystusa do skru-
szonego serca — przyjęcia miłości Boga, do otwarcia się na dar Ducha Świętego 
i życia we wspólnocie wiary. W ten sposób może pełnić swoją funkcję ewangeli-
zacyjną. Może być kerygmatyczną teologią duchowości. Mówiąc o wielkiej mo-
cy Bożej, powinna ukazywać również tajemniczy obraz Boga: wrażliwego, uni-
żonego, zależnego (tzn. dobrowolnie czyniącego się zależnym od swojego stwo-
rzenia), ubogiego i pokornego. 

Teologia, opisując misterium Eucharystii, ukazuje prawdę o tym, że Bóg 
w Chrystusie pokonuje cierpienie miłością (por. SD 14-18). Można postawić  
tezę, że bez teologii świat nie rozumie cierpienia i śmierci. Proponuje ucieczkę 
——————— 

4 To znaczy, z takich zabiegów medycznych, które przestały być adekwatne do realnego stanu 
choroby cierpiącego człowieka. — Por. EV 65. 
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przed cierpieniem. Na płaszczyźnie życia biologicznego szuka się tej ucieczki 
w aborcji, eutanazji i samobójstwach, zaś na płaszczyźnie życia psychicznego 
i duchowego ucieczki szuka się np. w rozwodach, odejściach z kapłaństwa, z za-
konu itd. Im mniej znaczący głos teologii, tym mniejsza wiara w sens cierpienia, 
a zatem tym więcej cynizmu, braku wysiłku intelektualnego; tym słabsze ludzkie 
charaktery, większe pójście na kompromis i uleganie poprawności politycznej.  

Ojciec Święty II przypomina, że do pracy w Winnicy Pańskiej są posłani tak-
że i ludzie chorzy. Ciężar, jaki niosą, nie zwalnia ich od tej pracy, ale jest we-
zwaniem do czynnego przeżywania ludzkiego i chrześcijańskiego powołania oraz 
do udziału we wzrastaniu Królestwa Bożego w nowy i jeszcze cenniejszy sposób. 
Sytuacja, w jakiej się znaleźli, jest łaską i może stać się źródłem radości w Duchu 
Świętym (por. Kol 1, 24; ChL 53; SD 26-27), dlatego Papież zwrócił się kiedyś do 
prezbiterów: „Moja myśl biegnie ku wam, kapłanom, podczas gdy przebywam na 
leczeniu i rehabilitacji w szpitalu, chory pośród chorych, jednocząc w Eucharystii 
moje cierpienie z cierpieniem Chrystusa” (por. PDV 77; LWCz 2005, 1). 

Przez cały swój pontyfikat Jan Paweł II walczył o przyszłość ludzi, o ocale-
nie małżeństwa i rodziny, nie tylko słowem, ale i czynem. Miał świadomość, że 
największe walki toczy się i wygrywa na krzyżu. Cierpiał za małżeństwa oraz 
rodziny, i mówił o tym otwarcie. W dniu 29 V 1994 r., gdy wrócił ze szpitala, dał 
takie oto świadectwo: „Chciałbym wyrazić dziś przez Maryję moją wdzięczność 
za dar cierpienia związanego także tym razem z miesiącem majem. Pragnę po-
dziękować za ten dar. Zrozumiałem, że ten dar był potrzebny. Papież musiał zna-
leźć się w Poliklinice Gemellego, musiał się nie pokazywać w tym oknie przez 
cztery tygodnie, przez cztery niedziele, musiał cierpieć; podobnie jak musiał 
cierpieć trzynaście lat temu, tak i w tym roku. Raz jeszcze przemyślałem, rozwa-
żyłem to wszystko podczas mego pobytu w szpitalu. […] «Jeśli Bóg cię powołał, 
masz wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie». […] Tak mi powiedział kard. 
Wyszyński. Zrozumiałem wtedy, że mam wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąc-
lecie przez modlitwę i wieloraką działalność, ale przekonałem się później, że to 
nie wystarcza: trzeba bowiem wprowadzić lud przez cierpienie — przez zamach 
trzynaście lat temu i dzisiaj przez tę nową ofiarę. Dlaczego właśnie teraz, dlacze-
go właśnie w tym roku, Roku Rodziny? Właśnie dlatego, że rodzina jest zagro-
żona, rodzina jest atakowana. Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, 
aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia — rzec można — 
«wyższa» — Ewangelia cierpienia, którą trzeba głosić, by przygotować przy-
szłość, trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin. […] Zro-
zumiałem, że potrzeba było, bym dysponował tym argumentem wobec możnych 
tego świata. Znów mam się z nimi spotykać i rozmawiać. Jakich mogę użyć  
argumentów? Pozostaje mi ten argument cierpienia. Chciałbym im powiedzieć: 
Zrozumcie to! Zrozumcie, dlaczego papież znowu był w szpitalu, dlaczego znów 
cierpiał. Zrozumcie to, przemyślcie to jeszcze raz!”5. 
——————— 

5 http://www.e-katecheta.pl/artykul/240 [28 X 2013]. 
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Analiza życia oraz nauczania bł. Jana Pawła II prowadzi do przekonania, że 
od Chrystusa uczył się on świadczenia dobra cierpieniem, a także świadczenia 
dobra cierpiącemu. W tym podwójnym aspekcie Syn Boży odsłonił sens cierpie-
nia do samego końca (zob. SD 30). 

 
Przezwyciężenie cierpienia miłością wiąże się z odkryciem jego sensu nad-

przyrodzonego i na wskroś ludzkiego. Sens jego jest nadprzyrodzony, gdyż zako-
rzenia się w Misterium Odkupienia. Jest też głęboko ludzki, gdyż człowiek od-
krywa w nim swoją wielką godność i powołanie (zob. SD 31). Przezwyciężenie 
poczucia nieużyteczności cierpienia staje się źródłem radości. Człowiek nie jest 
już przygnieciony poczuciem bycia niepożytecznym; poznając zbawczy sens 
cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem, dostrzega, że może stać się współpra-
cownikiem Syna Bożego i swoim cierpieniem torować drogę łasce dla swoich 
braci i sióstr. To ono uobecnia moce Odkupienia w dziejach ludzkości (por.  
SD 27). Cierpienie przezwyciężone Bożą miłością stanowi wielką siłą w walce 
duchowej. 

 
 
 

LA SOFFERENZA VINTA DALL’AMORE  
SECONDO GIOVANNI PAOLO II 

 
La sofferenza umana si lega strettamente all’angoscia, la quale uomo speri-

menta dentro la propria persona dopo il peccato originale. Nel pensiero di Papa 
Giovanni Paolo II, questo stato di spirito dell’uomo è un momento di prova — 
può servire per la conversione e, grazie alla penitenza, apre la possibilità di ripa-
razione del male. La domanda riguardante il senso della sofferenza umana trova 
la risposta più ampia nell’opera della Redenzione di Gesù Cristo, nell’amore 
divino rivelato sulla Croce. La passione di Cristo è un’esperienza unica ed in-
comparabile. Essa ha il carattere salvatico; è la vittoria sul peccato e sulle sue ra-
dici. In Cristo e per Cristo, Iddio si rivela come „Padre della misericordia” (2 Cor 
1, 3), Padre che in modo speciale sta vicino all’uomo nei momenti difficili. Lo 
sperimentare della divina misericordia significa conoscere „il mistero del Padre e 
del suo amore” (Ef 3, 18), perciò diventa una vocazione di essere misericordioso 
nei confronti degli altri. Giovanni Paolo II afferma che la sofferenza può essere 
vinta grazie all’Amore. In tal modo l’uomo può entrare sulla strada che porta ver-
so l’amore sempre più maturo, responsabile e disponibile nell’aiutare le persone 
sofferenti. 
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DUCHOWOŚĆ NARODU  
W NAUCZANIU BŁ. JANA PAWŁA II 

 
 
Problematyka narodu, będąca niegdyś specjalnością socjologii, stała się 

w ostatnich dziesięcioleciach tematem angażującym uczonych wielu dyscyplin 
naukowych, w tym teologii duchowości. Podjęte w przedłożeniu zagadnienie ob-
liguje do skupienia uwagi na trzech zasadniczych kwestiach: wyjaśnienia pojęcia 
naród, odczytania koncepcji narodu w myśli Jana Pawła II i ukazania duchowości 
narodu jako jego transcendencji przez kulturę. Przejdźmy więc do pierwszego 
zagadnienia jakim jest terminologia. 

1. Terminologia okołonarodowa 

Rozważania o narodzie w nauczaniu bł. Jana Pawła II stanowią bardzo ważny 
element jego całościowego intelektualnego i duchowego przesłania. Różnorodne 
uwagi na temat samego pojęcia, jak i rozmaitych aspektów 
istnienia i funkcjonowania narodów znajdują ważne miejsce 
w homiliach i oficjalnych wystąpieniach Papieża w czasie 
pielgrzymek do Polski. Termin naród oznacza wspólnotę 
osób, która znajduje się w określonym miejscu świata i wy-
różnia się wśród innych własną kulturą. Naród istnieje 
„z kultury” i „dla kultury”. Zarówno rodzina, jak i naród, 
który jest rodziną rodzin są społecznościami naturalnymi. 
Niczym innym nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości. 
——————— 

 Dr Andrzej BARAN OFMCap. — kapłan Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji 
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kroczymiu; w latach 2000-2003, 2006-2007 i od 2012 r. Sekretarz Formacji Warszawskiej Prowin-
cji Kapucynów; od 2012 r. konsultor Segretariato Generale della Formazione w Rzymie; od 2013 
r. członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości. Autor artykułów i książek 
o życiu zakonnym, kierownictwie duchowym, formacji i mistyki.  



188 Andrzej BARAN OFMCap
 
Nie można zastąpić narodu państwem, chociaż naród z natury pragnie zaistnieć 
jako państwo. Państwo winno służyć narodowi i pozwalać realizować właściwą 
mu podmiotowość i tożsamość. Tym bardziej nie można zamienić narodu na tak 
zwane społeczeństwo demokratyczne, gdyż chodzi tu o dwa różne, chociaż wią-
żące się ze sobą, porządki. Społeczeństwo demokratyczne bliższe jest państwu 
aniżeli narodowi. Jednakże naród jest tym gruntem, na którym rodzi się pań-
stwo1. 

Naród jest wspólnotą osób, rozumnych, wolnych, tworzących warstwę per-
sonalną. Narodem są przede wszystkim osoby, nie zaś rzeczy, przedmioty czy 
idee. Stwierdzenie to jest ważne dla teologii i duchowości. Naród, to przede 
wszystkim naturalny, organiczny i podmiotowy związek międzyosobowy. Teolo-
gia podkreśla prymat narodu przed państwem. Naród to społeczność osób ludz-
kich i z racji tych osób stanowi najwyższą wartość. Myślenie o narodzie porusza 
się w personalistycznym systemie aksjologicznym. Państwo natomiast jest jedną 
z podstawowych form życia narodu, jego organizacji i samostanowienia. Naród 
daje osoby i życie danej zbiorowości, a państwo — sposoby, formy, organizację 
i funkcje tego życia. Naród jako wspólnota etniczno-kulturowa, najczęściej zmie-
rza do utworzenia własnego państwa. Jeżeli państwo takie powstaje, to jest ono 
trzecim elementem obiektywnym narodu i zarazem potwierdzeniem jego siły, 
dynamiki, żywotności i kreatywności. Utworzenie własnego państwa wymaga 
jednak nie tylko dostatecznie licznego narodu, ale jest także rezultatem wielu 
sprzyjających elementów, m.in. braku silnych zaborczych sąsiadów, lokalizacji 
w ramach jednego organizmu polityczno-państwowego, długotrwałej tradycji hi-
storycznej, prężności kulturowej2. 

Z pojęciem narodu wiąże się pojęcie i rzeczywistość nacjonalizmu. Jan  
Paweł II podkreśla, że trzeba unikać tego, ażeby funkcja narodu nie wyrodziła się 
w nacjonalizm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje 
tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami  
innych. Papież odcina się także od fundamentalizmu związanego z nacjonali-
zmem, gdzie religia narzuca się jako obowiązujący kanon dla całego życia spo-
łecznego. Nacjonalizm, to nurt ideologiczny, zasada polityczna traktujący tożsa-
mość etniczną jako wartość podstawową. Jest uznaniem wyższości swego narodu 

——————— 
1 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 74-75; H. Nadrowski, Tożsamość 

narodu w świetle wypowiedzi papieskich (II Pielgrzymka do Ojczyzny), AK 102(1984), s. 298; 
M. Ziółkowski, Kilka uwag o pojęciu „narodu” w nauczaniu i refleksji Jana Pawła II, „Nauka” 
3(2005), s. 81-83. 

2 Zob. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, 
w: Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2006, s. 237; por. Cz. Bartnik, Pro-
blematyka teologii narodu, w: Naród — Wolność — Liberalizm (Kolekcja „Communio”, 9), red. 
L. Balter, Poznań 1994, s. 23; tenże, Pedagogia narodowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Lublin 
2001, s. 169; S. Kowalczyk, Naród, państwo, Europa. Z problematyki filozofii narodu, Radom 
2003, s. 45; A. M. Wierzbicki, Polska Jana Pawła II, Lublin 2011, s. 10. 
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nad innymi, pogardą dla innych narodów. Głosi, że jednostki polityczne powinny 
pokrywać się z jednostkami narodowymi. Nacjonalizm jest doktryną polityczną 
zakładającą istnienie szczególnego rodzaju więzi społecznej mającej charakter 
nieformalny, a zarazem fundamentalny dla prawidłowego funkcjonowania naro-
du i jego członków, postulującego upowszechnienie świadomości narodowej, jej 
wzmocnienie poprzez stworzenie państwa narodowego lub podtrzymanie za po-
mocą aktów prawnych. Papież naucza o prawie do istnienia narodów i prawie  
odrębności każdego narodu oraz uznaje ich zasadniczą równość i powinność  
solidaryzmu między narodami3. 

Naród jest wielką grupą społeczną, ale jego wartość ujawnia się w pierwszej 
kolejności w jego relacji do człowieka jako osoby. Naród to w takiej mierze  
tajemnica jak tajemnicą jest sam człowiek, „tworzywo narodu”. Naród istnieje 
w ludziach i dzięki ludziom. Nie jest jedynie czysto biologiczną więzią osób, 
gdyż ma wymiar również kulturowo-duchowy. Możemy zatem mówić o osobo-
wym wymiarze wartości narodu. Oznacza tę społeczność, która znajduje swoją 
ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną 
kulturą. Naród, zarówno poprzez wspólnotę, jak i kulturę, stwarza warunki roz-
woju człowieka. Jest on środowiskiem jego rozwoju integralnego. Trzeba jednak 
podkreślić, że byt narodu jest niejako dwupoziomowy. Niżej jest warstwa „natu-
ry”, czyli wielkość materialna, biologiczna, ekonomiczna, techniczna. Nad nią 
wznosi się warstwa personalna, którą stanowią ludzie rozumni i wolni, czyli 
świat osób ludzkich. Prawidłowy rozwój narodu polega najpierw na ścisłym 
związku obu warstw w jedną całość, a następnie na wewnętrznym procesie prze-
chodzenia od warstwy rzeczowej, przedmiotowej, do warstwy osobowej, pod-
miotowej. Głównym więc zadaniem jest pewna personalizacja narodu. Ów pro-
ces nie oznacza jednak indywidualizmu, lecz skorelowanie życia narodu ze 
wszystkimi niezbywalnymi prawami osoby ludzkiej. W ten sposób personalizacja 
spotyka się gdzieś z prawdziwą socjalizacją narodu, z „uwspólnieniem” narodu. 
Naród bowiem jest najpierw żywym organizmem osób ludzkich, a dopiero wtór-
nie wielkością polityczną, socjalną, gospodarczą. Naród jest najpierw wielkością 
ludzką i religijną, stąd istnieje „głęboki” byt narodu, „misterium życia” narodu. 
Misterium owo wiąże się z obecnością Jezusa Chrystusa żyjącego w duszy naro-
du, który przyjął Go jako Drogę, Prawdę i Życie (por. J 14, 6)4.  
——————— 

3 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, s. 73; por. J. Bartmiński, Język nośnikiem tożsamości 
narodowej, w: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lublin 
1996, s. 48; E. Gellner, Narody i nacjonalizmy, tł. T. Hołówka, Warszawa 2009, s. 75; J. Sadowski, 
Wprowadzenie do rozważań o patriotyzmie, w: Oblicza patriotyzmu, red. J. Sadowski, Kraków 
2009, s. 17; Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Kraków 2004, s. 721; Z. J. Zdybicka, Religia for-
mująca naród, „Człowiek w kulturze” 8(1996), s. 112. 

4 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, s. 74; tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej 
na Wzgórzu Lecha, w: Pielgrzymki do Ojczyzny, s. 37; por. Cz. Bartnik, Pedagogia narodowa Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego, s. 164. 170; L. Dyczewski, Naród podmiotem kultury, w: Tożsamość 
polska i otwartość na inne społeczeństwa, s. 14; S. Kowalczyk, Naród, państwo, Europa, s. 39; 
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Istnieje ścisła łączność znaczeniowa również pomiędzy narodem i ojczyzną. 
W języku polskich termin naród pochodzi od ród, natomiast ojczyzna ma swoje 
korzenie w słowie ojciec. Ojczyzna to poniekąd to samo co ojcowizna, czyli za-
sób dóbr, które otrzymujemy w dziedzictwie po ojcach. Ojciec jest tym, który 
wraz z matką daje życie nowej istocie ludzkiej — tworzywu narodu. Ze zrodze-
niem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizna, które stanowi tło dla termi-
nu ojczyzna. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są treściowo ściśle związa-
ne z rodzeniem. Również słowo naród z punktu widzenia etymologii jest zwią-
zany z rodzeniem. Stąd ojczyznę należy otaczać miłością jak ziemską matkę. Wy-
raz ojczyzna łączy się nie tylko z pojęciem i rzeczywistością ojca. Wielokrotnie 
mówi się też „ojczyzna-matka”. Bardzo często przekaz dziedzictwa duchowego 
dokonuje się za pośrednictwem matek. Ojczyzna, to dziedzictwo, a równocześnie 
wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania. Zasobami ojczyzny są: ziemia, 
terytorium, a jeszcze bardziej wartości i treści duchowe, jakie składają się na kul-
turę danego narodu. Ojczyzna łączy się z żyjącymi na danej ziemi ludźmi: rodzi-
cami, dziadami, braćmi, krewnymi, rodami i wszystkimi „swoimi”. Jest to szcze-
gólnie „ziemia przodków i kraj rodzinny” (por. Rdz 31, 3; Lb 10, 30; Ne 2, 3; 4, 8). 
W rezultacie z obrazem ziemi ojczystej łączą się rozmaite kręgi „swoich” ludzi: 
od rodziców, poprzez grupy koleżeńskie, zawodowe, klasowe, aż do narodu 
włącznie. Słowo ojczyzna w języku polskim ma również silne zabarwienie uczu-
ciowe, którego nie znają inne narody Europy i świata. Nie znają zwłaszcza te, 
które nie doświadczyły takich jak naród polski dziejowych strat, krzywd i zagro-
żeń. Ojczyzna zawiera w sobie głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, 
a tym, co materialne, pomiędzy kulturą a ziemią. Kultura, ojczyzna i naród są 
ściśle ze sobą powiązane. Ziemia odebrana narodowi przemocą staje się niejako 
wołaniem w kierunku „ducha” narodu. Duch narodu się budzi, żyje nowym  
życiem i z kolei walczy, by przywrócić ziemi jej prawa5. 

Jan Paweł II wypowiadając się o narodzie, niezwykle często odnosił się do 
postaci i wydarzeń ze wszystkich dziesięciu wieków historii narodowej Polski. 
Uwzględniał wymiar religijny, mówiąc wprost o „teologii narodu”, która jest wy-
razem szczególnego zespolenia narodu ze świadomością jego członków. Na spo-
tkaniu z młodzieżą przed kościołem św. Anny w Warszawie Papież odszedł od 
tekstu przemówienia, aby skomentować sposób reagowania młodych ludzi na je-
go słowa: „Przyszła mi taka myśl (myślę, że przyszła od Ducha Świętego)… 
Pomyślałem sobie: co się dzieje z tym społeczeństwem? Co się dzieje z tym  

——————— 
H. Skorowski, O potrzebie edukacji patriotycznej, w: Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, 
Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 17-18. 

5 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone w Bel-
wederze, w: Pielgrzymki do Ojczyzny, s. 16; tenże, Pamięć i tożsamość, s. 66-67, 74; Cz. Bartnik, 
Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 18; J. Sadowski, Wprowadzenie do rozważań o patrioty-
zmie, s. 20; M. Ziółkowski, Kilka uwag o pojęciu „narodu” w nauczaniu i refleksji Jana Pawła II, 
s. 82. 
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społeczeństwem?! Stało się społeczeństwem teologicznym!”. „Społeczeństwo 
teologiczne” to takie, które w myśleniu o sprawach ludzkich odwołuje się do 
wiary. Naród polski jest takim społeczeństwem teologicznym, albowiem został 
wprowadzony w tajemnice życia Bożego przez sakrament chrztu i bierzmowania. 
Społeczeństwo teologiczne to takie, w którym ludzie wierzący są świadomi swe-
go uczestnictwa i odpowiedzialności za wspólnotę jako całość. Nie chcą narzu-
cać swej wiary, ale również nie chcą pozostawać poza głównym nurtem dziejów 
wspólnoty narodowej. Kategoria „społeczeństwa teologicznego” nie ma nic 
wspólnego z pojęciem państwa wyznaniowego i teokracji. Państwo teokratyczne 
i państwo laickie, mimo że pierwsze uważane jest za symbol średniowiecza, 
a drugie za symbol nowoczesności, w istocie są bardzo do siebie podobne, albo-
wiem zawsze kłopotliwa jest dla nich ludzka wolność. Dla teokratów liczy się 
tylko odwieczna wola Boga, natomiast zwolennikom państwa ateistycznego 
i bezreligijnego sekularyzacja jawi się jako rzeczywistość, poza którą nie ma 
wyjścia. Społeczeństwo teologiczne to społeczeństwo protagonistów dziejów, 
które sami tworzą mocą swego samostanowienia. Dzięki uznaniu prawd wiary za 
egzystencjalne i społecznie doniosłe w tej mierze, w jakiej wypełniają one po-
jemność wolności osoby ludzkiej, może ono współistnieć jako kulturowy skład-
nik społeczeństwa republikańskiego, odwołującego się do zasady: „nic o nas bez 
nas”6. 

2. Kulturowa koncepcja narodu 

Kulturowa koncepcja narodu jest dominującą w tradycji polskiej. Przeciw-
stawna jest koncepcji politycznej, która związana jest z tradycją anglosaską, 
gdzie dominuje wizja państwa narodowego. Jan Paweł II opowiada się zdecydo-
wanie za kulturową koncepcją narodu, przeciwstawiając się projektowi politycz-
nemu. Przyjmuje również szeroką antropologiczną i personalistyczną koncepcję 
kultury. Pojęcie kultury obejmuje zarówno kulturę osobistą, czyli wszystkie wy-
twory materialne i duchowe człowieka, którymi wzbogaca on naturę, jak 
i wszystkie formy życia społecznego. Kultura jest właściwym sposobem istnienia 
i bytowania człowieka. Jest ona swoistym połączeniem pierwiastka duchowego 
i pierwiastka materialnego. Kultura dookreśla istnienie człowieka i ułatwia mu 
pielgrzymowanie do wieczności. Człowiek do pełni swego człowieczeństwa do-
chodzi przez kulturę. Ona jest jego wyrazem i potwierdzeniem człowieczeństwa 
oraz właściwym sposobem jego istnienia i bytowania. Człowiek ją tworzy 

——————— 
6 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem 

św. Anny, w: Pielgrzymki do Ojczyzny, s. 28; tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na 
Wzgórzu Lecha, w: tamże, s. 33; por. A. M. Wierzbicki, Polska Jana Pawła II, s. 8-9; M. Ziółkow-
ski, Kilka uwag o pojęciu „narodu” w nauczaniu i refleksji Jana Pawła II, s. 85; A. Zwoliński, Teo-
logia narodu, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 10(2004), s. 157. 
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i człowiek przez to tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: 
myśli, woli, serca. Ona jest sposobem osobowego życia człowieka, albowiem nie 
ma osobowego życia człowieka bez kultury. Istotnym kontekstem życia i rozwo-
ju człowieka jest kontekst społeczny. Normalny człowiek żyje, tworzy i realizuje 
się w społeczności. Podobnie tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura 
jest wyrazem człowieka i międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współ-
działania ludzi. Komunikacja obejmuje nie tylko i nie tyle człowieka ze środowi-
skiem, do panowania nad którym człowiek został powołany (por. Rdz 2, 19-20), 
ile człowieka z innymi ludźmi. Kultura jest bowiem rzeczywistością relacyjną, 
wyrażającą społeczny byt człowieka, oświeconego wiarą. Wyraża ona także peł-
ną komunikację człowieka z Bogiem w Chrystusie i w zetknięciu z prawdami ob-
jawionymi przez Boga znajduje fundament dla prawd ludzkich, który działają na 
rzecz dobra wspólnego. Kultura pozostaje na służbie wspólnego dobra i staje się 
podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Troska o kulturę jest bowiem troską 
o dobro wspólne narodu7.  

Wśród cech definiujących naród — takich jak „więzy krwi”, wspólna histo-
ria, terytorium, wspólna państwowość, kultura — język narodowy jest z reguły 
wymieniany na pierwszych pozycjach. Naród nie byłby narodem bez spoiwa, ja-
kim jest kultura. W samym pojęciu narodu zawarta jest kultura. Z kolei kulturę 
traktujemy bardzo szeroko, jako kompleks składników łącznie z językiem, reli-
gią, tradycją, obyczajami. Szczególnie język przyczynia się najbardziej do wy-
tworzenia poczucia tożsamości narodowej i podmiotowości. Elementem podmio-
towym w narodzie jest przede wszystkim samoświadomość wspólnoty, jeden ję-
zyk, kultura duchowa, a zwłaszcza wspólnota religii. Naród nie jest zlepkiem 
przygodnie spotykających się ludzi, lecz jest organizmem, podmiotem zjedno-
czonym wieloma elementami, przede wszystkim natury duchowej, przy czym 
istotnym czynnikiem jedności i tożsamości narodowej stanowi kultura duchowa 
i religia8.  

Naród według Jana Pawła II to jakaś szczególna synteza mowy, myślenia, 
wartości, doświadczenia, wiary, tradycji, cywilizacji, a więc w szerokim tego 
słowa znaczeniu kultury. Jest on wspólnotą duchowej, zbiorowej pracy, której 
owocem jest kultura. Dzieje narodu ocenia się według tego, co wniósł on w roz-
wój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. Istnieją 
dwie miary, którymi trzeba mierzyć człowieka, a mianowicie: serce i sumienie. 

——————— 
7 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, w: Piel-

grzymki do Ojczyzny, s. 41; por. M. Drożdż, Media — wychowanie — asceza, „Śląskie Studia Hi-
storyczno-Teologiczne” 2(2006), s. 360-361; P. Jaroszyński, Prawo narodów do własnej kultury, 
„Człowiek w kulturze” 8(1996), s. 171; M. Ziółkowski, Kilka uwag o pojęciu „narodu” w naucza-
niu i refleksji Jana Pawła II, s. 82-83. 

8 Por. J. Bartmiński, Język nośnikiem tożsamości narodowej, s. 40; J. Z. Celej, Kultura chrze-
ścijańska duszą narodu w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1995, s. 160; J. Sa-
dowski, Wprowadzenie do rozważań o patriotyzmie, s. 20. 
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Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szcze-
gólności sumienie. Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który 
jest otwarty ku Bogu. Papież mocno podkreśla, że trzeba człowieka mierzyć mia-
rą Ducha Świętego. Tenże Duch Święty przetwarza dzieje doczesne zarówno  
pojedynczego człowieka, jak i narodu w pewnych podstawowych formach jego 
istnienia na dzieje zbawcze. Dzięki Duchowi Świętemu naród otrzymuje nowe, 
misteryjne tchnienie życia. Dzień Zielonych Świątek był dniem narodzin wiary 
i Kościoła również na polskiej ziemi. Jest to początek przepowiadania wielkich 
spraw Bożych w polskim języku. Naród posiada również wspólny język, który 
pełni on dwie podstawowe funkcje: pozwala członkom tego samego narodu na 
swobodną komunikację oraz jest ewidentnym znakiem odrębności w stosunku do 
innych narodów. Oprócz tego, naród posiada wspólne dzieje i wspólny dorobek 
w postaci wartości, norm, praw, wierzeń, wzorów zachowań, strojów budowli, 
utworów literackich, pieśni, bohaterów, miejsc pamięci. Owe miejsca tworzą du-
chowy szlak dziejów, na które wchodzą wszyscy Polacy. Tworzą tę syntezę po-
szczególni ludzie, ale też duch narodu tworzy niejako każdego człowieka 
i kształtuje całe pokolenia. Jest dla nich mocą i natchnieniem w tworzeniu wciąż 
nowych wartości, w kształtowaniu oblicza życia narodu, życia rodzin, w kształ-
towaniu przyszłości9.  

Przyjęcie kulturowej koncepcji narodu nie jest dla Papieża pewnym wyborem 
teoretycznym, a wynika przede wszystkim z historycznych doświadczeń Pola-
ków. Podczas odwiedzin w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO, 2 VI 1980 r., Jan Paweł II wypowiedział 
znamienne dla naszych rozważań słowa: „Jestem synem narodu, który przetrzy-
mał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywa-
li na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsa-
mość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród – 
nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu 
o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych 
potęg… Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się 
w kulturze narodu”. Ona stoi na straży duchowej suwerenności. Naród, któremu 
odbierano jego polityczną niepodległość w sposób czasem brutalny, gwałtowny, 
pozostał sobą przez swoją kulturę. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał 
w swoją kulturę. Naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i po-
głębił, bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować. To dziedzictwo kulturowe 

——————— 
9 Zob. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, w: Piel-

grzymki do Ojczyzny, s. 23; tenże, Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed 
kościołem św. Anny, w: tamże, s. 27; tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu 
Lecha, w: tamże, s. 38; por. Cz. Bartnik, Wizja narodu według Jana Pawła II, „Chrześcijanin 
w świecie” 1983, nr 121, s. 5-6; L. Dyczewski, Naród podmiotem kultury, s. 14-15; D. Gowin, Na-
ród zwycięski. Jan Paweł II jako prorok Polaków (2 czerwca 1979), „Teologia Polityczna” 3(2005-
2006), s. 132-133; A. Zwoliński, Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005, s. 47. 
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każdy z członków narodu nosi w sobie. Kultura jest przede wszystkim dobrem 
wspólnym narodu. Dobro to przekazują matki i ojcowie, przekazuje szkoła i róż-
ne instytucje państwowe. W narodzie polskim owo dziedzictwo jest chrześcijań-
skie, jest zakorzenione w Kościele, w tysiącleciu katolicyzmu polskiego. Kultura 
tworzy więc suwerenność duchową narodu, ona stanowi o narodzie przez cały 
ciąg dziejów, stanowi bardziej niż siła materialna czy granice polityczne. Kultura 
polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków, ona wyodręb-
nia Polaków jako naród. Od samego początku nosi bardzo wyraźne znamiona 
chrześcijańskie. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się wprost dusza  
(duchowość) narodu10.  

3. Duchowość jako transcendencja narodu przez kulturę 

W obliczu tej prawdy ujawnia swą doniosłość studium antropologiczne Karo-
la Wojtyły Osoba i czyn, które ukazuje duchowość jako właściwość osoby, jako 
zasadę osobowej jedności człowieka stanowiącego bytową złożoność, składającą 
się z ducha i materii. Autor stwierdza dobitnie, że „tak jak nie możemy oderwać 
osoby od duchowości, tak też nie możemy oderwać duchowości od osoby”11. 
Osoba i duchowość są zatem dynamicznie powiązane ze sobą w taki sposób, że 
jedna niezbędnie potrzebuje drugiej. Duchowość nie jest apersonalna, nie da się 
bowiem oddzielić od człowieka, który jest jej celem i sensem. Można powie-
dzieć, że „tworzy” on duchowość, równocześnie zaś jest przez nią współtworzo-
ny. Kardynał Wojtyła zwrócił również uwagę na fakt, iż pojęcie to bywa czasem 
rozumiane w sposób nieco jednostronny. Do wypracowania pojęcia duchowości 
podchodzi się bowiem często ex negativo. Stąd właśnie zrodziły się poszukiwa-
nia definicji tej rzeczywistości, jako negacji materialności czy też zaprzeczenia 
cielesności. To, co „negatywne”, jest przeciwieństwem tego, co „pozytywne”. 
Wyjaśnienie duchowości przez negację materialności zakłada więc jakieś pozy-
tywne widzenie samej duchowości, które można odnaleźć w transcendencji oso-
by w czynie. Według K. Wojtyły wszystko, co składa się na transcendencję osoby 
w czynie, jest ujawnieniem duchowości. Transcendentny, duchowy wymiar ludz-
kiego doświadczenia stanowi antropologiczne podstawy i wskazuje na naród jako 
właściwe dla osobowego rozwoju człowieka środowisko ludzkie. Człowiek jest 
zakorzeniony w Transcendencji Istnienia, ma więc nadprzyrodzone pochodzenie 
——————— 

10 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, w: Piel-
grzymki do Ojczyzny, s. 41-42; tenże, Przemówienie w czasie uroczystości nadania doktoratu hono-
ris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 1983 r., w: tamże, s. 340; tenże, Przemówienie 
do katechetów, nauczycieli i uczniów we Włocławku 1991 r., w: tamże, s. 686; P. Jaroszyński, 
Prawo narodów do własnej kultury, s. 172; M. Ziółkowski, Kilka uwag o pojęciu „narodu” w na-
uczaniu i refleksji Jana Pawła II, s. 85. 

11 K. Wojtyła, Osoba i czyn, w: K. Wojtyła, „Osoba i czyn” oraz inne studia antropologiczne, 
red. T. Styczeń, Lublin 1994, s. 224. 
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i całe jego życie przebiega w perspektywie osobowego Boga, którego człowiek 
może poznać, uznać i w sposób świadomy i wolny budować więź z Bogiem. 
Rozwój dokonuje się w czasie, wraz z innymi w narodzie, przez działanie świa-
dome i wolne, co jest tworzeniem środowiska kultury. Kultura jest sposobem wy-
rażania transcendentnego wymiaru ludzkiego życia w narodzie. Ona jest sposo-
bem istnienia osoby jako bytu rozumnego, świadomego i zdolnego do działań 
twórczych12. 

Tym, co otwiera przystęp do duchowości osoby czy wspólnoty osób, co daje 
w nią pewien wgląd, jest świadomość. Trzeba tu podkreślić , że Jan Paweł II miał 
głębokie doświadczenie polskiej świadomości narodowej. Świadomość może być 
rozumiana jako akt myślenia ujmujący coś zewnętrznego wobec człowieka. 
W tym sensie posiadanie np. świadomości narodowej oznacza możliwość ujęcia 
w akcie myślowym wspólnoty jako czegoś odrębnego, tożsamego i własnego. Taka 
świadomość przedmiotowa często jest utożsamiana ze zrozumieniem w ogóle, 
a jej osiągnięcie jest utożsamiane z aktem rozumu, który coś uchwycił i udostępnił 
ludzkiemu osądowi. Ta koncepcja świadomości dominuje w polskiej historiografii. 
Duchowość osoby przejawia się w świadomości i tworzy niejako doświadczalną 
wewnętrzność jego bytowania i działania. Chociaż podstawy duchowości czło-
wieka, jej korzenie, są poza bezpośrednim zasięgiem doświadczenia i nie można 
ich dosięgnąć drogą rozumowania, to jednak sama duchowość ma swój doświad-
czalny wyraz, ukazując się poprzez swoje przejawy. Można ją określić jako do-
minujące usposobienie jednostki czy grupy osób, oparte o specjalne dary Boże, 
naturalne uzdolnienia oraz działanie w kierunku doskonałości czy to przez prze-
żywanie ulubionych prawd czy też przez stosowanie specjalnych środków13.  

Duchowości przywołuje na myśl związek z ludzkim duchem, wyrażających 
się w różnych aktywnościach, które wynikają z intelektu, woli, pamięci i afek-
tywności. Duchowość rozważana na płaszczyźnie immanencji, która należy do 
właściwości każdego bytu ludzkiego i przywołuje tę wewnętrzność, stanowiąc 
jakby element najbardziej ukryty (intymny), z którego promieniuje dynamizm 
ducha ludzkiego jako świadomość. Polska obok narodu izraelskiego posiada naj-
głębszą świadomość narodową, posiada własną filozofię i teologię narodu. Du-
chowość jest więc terminem antropologicznym, albowiem tam gdzie działa 
człowiek, tam również spotykamy duchowość. Wyraża się ona w wartościach 
i czynach ogólnoludzkich tj. praca, myśl, symbol, mowa, sztuka, kult, religia, 
kultura, nauka. Potrafimy wskazać na wspaniałe oddziaływanie czynników reli-
gijnych na duszę Narodu w okresach jego świetności, a zwłaszcza w okresach 
klęsk politycznych, kiedy wartości religijne stawały się ostateczną ostoją i umoc-

——————— 
12 Zob. tamże, s. 223; por. Z. J. Zdybicka, Religia formująca naród, s. 108. 
13 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, s. 96; por. N. Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości, 

Wrocław 2011, s. 17; O. Filek, Wokół terminu „duchowość”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 
13(1966), z. 3, s. 49; Z. J. Zdybicka, Religia formująca naród, s. 106. 
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nieniem do przetrwania narodu. Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby 
stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, bardziej odpowiedzialnym, aby mógł 
spełnić swoje ludzkie powołanie na tej ziemi zarówno sam, jako niepowtarzalna 
osoba, jak też we wspólnocie z drugimi. Duchowości jednak nie można utożsa-
mić czy to z religią, pracą czy kulturą14.  

Dzięki transcendencji osoby w czynie duchowość możemy zobaczyć w dzie-
łach kultury, która jest wyrazem człowieka i potwierdzeniem jego człowieczeń-
stwa. Człowiek ją tworzy — i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie 
wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek 
tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest tym wielkim wychowawcą 
ludzi do tego, aby „bardziej być” we wspólnocie narodu, która ma dłuższą histo-
rię niż każdy człowiek i własna rodzina. We wspólnocie narodu, w oparciu o któ-
rą każda rodzina wychowuje, poczynając od tego, co najprostsze, a więc od języ-
ka, który mały człowiek uczy się mówić, aby stawać się członkiem narodu.  
On jest nie tylko wielkim, choć pośrednim wychowawcą każdego człowieka. 
Wychowuje się na tych treściach i wartościach, jakie składają się na całość kultu-
ry narodu. Kultura jest społecznym dziedzictwem, które jednostki otrzymują 
i przekazują dalej. Życie społeczne jest zawsze kulturę. Nie ma wspólnoty czysto 
naturalnej. Zawsze jest ona naznaczona nabytym typem postępowania, obrzędów, 
form społecznej organizacji. Kultura jest czynem człowieka i stanowi ludzkie 
osiągnięcie. Jest w niej zawarta celowość i ludzki wysiłek, czynnik, przez które 
odróżniamy ją od natury. Kultura zawsze jest wytworem ludzkiego umysłu 
i ludzkich rąk. Przekazana została przez innych ludzi świadomie. Naród stanowi 
więc dojrzałą formę życia społecznego właściwą dla człowieka — bytu osobo-
wego, dynamicznego, o wymiarze transcendentnym15. 

Naród trwa w swojej duchowej substancji, duchowej tożsamości przez wła-
sną kulturę, żyje dziełami swojej kultury. Żyje prawdziwie ludzkim życiem dzię-
ki kulturze, która jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. 
Kultura jest tym, przez co człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej 
„jest”. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, 
którą łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. I dlatego właśnie 
jest ona tym znamienitym wychowawcą ku temu, aby „bardziej być” we wspól-
nocie, która ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina. Naród jest histo-
——————— 

14 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Polski w Częstochowie 1979 r., 
w: Pielgrzymki do Ojczyzny, s. 87; tenże, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod szczytem 
Jasnej Góry dla pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, w: tamże, s. 135; por. 
M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowości katolickiej, Lublin 
1999, s. 87-88; A. J. Nowak, Duchowość osób konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhortacja. 
Tekst i komentarz, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 179-180; H. Langkammer, Duch Święty a du-
chowość, Wrocław 1999, s. 10-11; Z. J. Zdybicka, Religia formująca naród, s. 93. 

15 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, s. 223; Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgroma-
dzonej na Wzgórzu Lecha, w: Pielgrzymki do Ojczyzny, s. 41; por. W. Kawecki, Kościół i kultura 
w dialogu, Kraków 2009, s. 247; Z. J. Zdybicka, Religia formująca naród, s. 109-110. 
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rycznie ukształtowaną strukturą, wspólnotą społeczno-kulturową. Posiada ona 
systemem idei, znaków, skojarzeń, sposobów zachowania i porozumiewania się. 
Naród jako duchowa wspólnota potrzebuje miejsc i symboli do aktualizacji swo-
jego potencjału zawartego w wypracowanej przez pokolenia kulturze16. 

 
Kryzys współczesnej kultury polega na kryzysie duchowości człowieka, jego 

rozwiązanie możemy znaleźć w doskonaleniu człowieka i jego uczestniczeniu 
w przetwarzaniu kultury. Zachęca nas do tego Sobór Watykański II: „Niech więc 
chrześcijanie współpracują w tym, żeby duch ludzki i chrześcijański przepajał 
właściwe naszej epoce przejawy kultury i działania zbiorowe”. Kultura narodu 
jest nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też 
umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których człowiekowi 
trudno uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Jan Paweł II swoją 
duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze. Swoim nauczaniem 
i świadectwem pragnął przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnął wobec tego 
wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogurodzicy. „Bogurodzi-
ca” jest nie tylko pieśnią, jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim sym-
bolem, polskim Credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego 
wychowania. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe 
Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród i stanowi o nas przez cały ciąg dziejów 
(por. GS 61)17. 

 
 
 

LA SPIRITUALITÀ DELLA NAZIONE  
NELĽ INSEGNAMENTO DEL BEATO GIOVANNI PAOLO II 

 
Uno degli aspetti piú importanti delľisegnamento di Giovanni Paulo II che 

emerge dalle numerose allocuzioni indirizzate alla nazione polacca è indub-
biamente la promozione della dimensione spirituale delľuomo e della nazione 
come condizione della sua dignità e del patrimonio spirituale. La nazione è la 
grande comunità degli uomini che sono uniti per diversi legami, ma soprattutto 
della cultura. La nazione esiste „mediane” la cultura e „per” la cultura, ed essa 
è dunque il formatore degli uomini perchè essi possono „essere di piú” nella  

——————— 
16 Zob. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, s. 87-88; tenże, Przemówienie do przedstawicieli 

świata kultury zgromadzonych w kościele Świętego Krzyża w Warszawie 1987 r., w: Pielgrzymki 
do Ojczyzny, s. 529; por. J. Chałasiński, Kultura i naród, Warszawa 1968, s. 6-7; E. Gellner, Narody 
i nacjonalizmy, s. 82; D. Gowin, Naród zwycięski. Jan Paweł II jako prorok Polaków (2 czerwca 
1979), s. 133. 

17 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, w: Piel-
grzymki do Ojczyzny, s. 41-42; por. W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu, s. 201. 
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comunità. La spiritualità della nazione deriva dalla concezione della trascendenza 
della persona nelľatto e attraverso ľatto. La cultura è ľatto propriamente umano. 

Il termine stesso di nazione contiene un immediato riferimento al fatto della 
nascita, ma questa nascita che essa adombra non deve in alcun modo essere inte-
sa come la semplice nascita fisica, bensí come un avvenimento di ordine spiritu-
ale, un avvenimento che si situa in un contesto propriamente culturale. Perdere  
la cultura significa, per comunità nazionale polacca, perdere la propria identità 
essenziale e piú profonda, perdere la propria anima. 

 
 
Keywords: John Paul II; nation; culture; spirituality; transcendence.  
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ZŁO OSOBOWE I JEGO DZIAŁANIE W ŚWIECIE  
NA PODSTAWIE NAUCZANIA BŁ. JANA PAWŁA II 

 
 
Problematyka dotycząca rzeczywistości zła budziła kontrowersje od zarania 

dziejów ludzkości. Człowiek próbował zrozumieć i wyjaśnić istnienie zła, które 
przybierało nieraz wręcz niewyobrażalne rozmiary. Umysł ludzki musiał zmagać 
się z zagadką cierpienia niewinnych, niesprawiedliwego traktowania niewolni-
ków, urągającego wszelkiej sprawiedliwości wyzyskowi człowieka aż po absur-
dalną i całkowicie niezrozumiałą eksterminację całych narodów.  

Wydawać się nieraz mogło, że zabójcza logika zła wykracza poza możliwości 
ludzkiej natury i musi być inspirowana przez inną tajemniczą siłę. Do najbardziej 
jaskrawych przejawów „czystego zła” zalicza się zabijanie dzieci nienarodzo-
nych w majestacie prawa. Co więcej, współcześnie próbuje się podnieść ten ha-
niebny czyn do rangi prawa człowieka. Dokonuje się eksterminacji istoty najbar-
dziej niewinnej i bezbronnej, która swoim istnieniem i bezbronnością wzywa do 
przyjęcia i otoczenia czułą opieką. Powstaje pytanie, czy to wielkie kłamstwo 
i uległość wobec niego tak wielu ludzi stanowi tylko wymysł człowieka, czy też 
jest inspirowane przez inną siłę? 

Problem istnienia zła osobowego, którym określać będziemy Szatana i de-
mony, na nowo został postawiony ze szczególną mocą w drugiej połowie XX w. 
Powstała kontrowersja dotycząca tego, czy na podstawie tekstów Pisma Świętego 
można stwierdzić w sposób pewny istnienie osobowego zła, czy raczej wypo-
wiedzi skrypturystyczne uwarunkowane były ówczesną mentalnością, albo  
cechowały się naleciałościami przekonań ludów pogańskich i są obce teologii  
zarówno Izraela, jak i pierwszych wspólnot chrześcijańskich1. Wprowadzono 

——————— 
 Ks. dr Sławomir ZALEWSKI — prezbiter Diecezji Płockiej (wyśw. w 1991 r.); w latach 1992-

1994 odbył studia specjalistyczne na KUL w zakresie teologii duchowości uwieńczone doktoratem 
pt. Doświadczenie mistyczne a doskonałość człowieka według św. Jana od Krzyża; wykładowca 
w WSD w Płocku; odpowiedzialny za formację księży Diecezji Płockiej; autor książki Walka 
z osobowym złem. Studium o posłudze egzorcyzmowania w Kościele Katolickim (Płock 2013) oraz 
artykułów z teologii duchowości. 

1 Por. R. Laurentin, Szatan. Mit czy rzeczywistość?, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, 
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również kategorie psychologiczne, za pomocą których usiłowano wytłumaczyć 
wiarę w istnienie osobowych bytów złych. Dokonano redukcjonizmu ontologicz-
nego do wymiaru psychicznego, polegającego na demonizacji wyalienowanych 
nieakceptowanych pragnień. W ten sposób nierozwiązane konflikty psychiczne 
miały leżeć u podłoża generowania przez podświadomość osobowego zła2. 

Refleksja nad rzeczywistością zła nie mogła być obojętna wspólnocie Ko-
ścioła. Od początku swego istnienia jego pasterze podejmowali w swoim na-
uczaniu to złożone i zarazem niezwykle ważne zagadnienie. Problematyka ta 
znalazła również swoje miejsce w myśli papieża Jana Pawła II, który przy róż-
nych okazjach do niej nawiązywał. Poświęcił jej cykl katechez, wygłoszonych od 
lipca do sierpnia 1986 roku oraz powracał do niej w swoich pasterskich wypo-
wiedziach. Poruszył w nich najważniejsze kwestie doktryny katolickiej na temat 
aniołów.  

Niniejszy artykuł dotyczyć będzie problemu zła osobowego oraz jego aktyw-
ności w świecie na podstawie nauczania tego papieża. Najpierw należy jednak 
przedstawić problem istnienia aniołów i ich natury, następnie zła osobowego,  
a w końcu jego destrukcyjnego działania.  

1. Istnienie aniołów 

Ażeby omówić problematykę istnienia zła osobowego, należy najpierw 
przyjrzeć się istnieniu bytów czysto duchowych, które nazywane są aniołami. 
Koniecznie trzeba określić ich naturę i działanie, ponieważ z tego kręgu stworzeń 
pochodzą złe duchy, które są upadłymi aniołami.  

Jan Paweł II, przedstawiając w katechezach systematyczne nauczanie doty-
czące aniołów, na początku powiedział o trudnościach w przyjęciu tej prawdy 
przez niektóre współczesne nurty myśli ludzkiej. Negowali ją bowiem zarówno 
materialiści, jak i racjonaliści wszystkich czasów3. Ich poprzednikami za czasów 
Jezusa byli saduceusze, którzy odrzucali ten aspekt wiary (por. Dz 23, 8). I nie 
chodzi w tym przypadku o problem istnienia osobowego zła, czyli aniołów upa-
dłych, lecz o problem istnienia w ogóle bytów czysto duchowych. Nie jest wolne 
od pewnych zastrzeżeń drugie, afirmatywne stanowisko, ponieważ jego przed-

——————— 
s. 103-107. W sposób najbardziej jednoznaczny zakwestionował istnienie Szatana i demonów 
H. Haag w: Abschied vom Teufel. Vom christlichen Umgang mit dem Bösen, Düsseldorf und Zürich 
19699; Teufelsglaube. Mit Beiträgen von K. Elliger, B. Lang und M. Limbeck, Tübingen 1974; Vor 
dem Bösen ratlos? In Zusammenarbeit mit Katharina und Winfried Elliger, München-Zürich 1978. 

2 Zob. E. Drewermann, Das Markusevangelium. Erster Teil: Mk 1, 1 bis 9, 13, Oltten und Fre-
iburg im Breisgau 19917; tenże, Strukturen des Bösen. Die jahwistische Urgeschichte in exegeti-
scher Sicht, t. 1, Padeborn-München-Wien-Zürich 1988; tenże, Strukturen des Bösen. Die jahwisti-
sche Urgeschichte in psychoanalytischer Sicht, t. 2, Padeborn-München-Wien-Zürich 1988. 

3 Por. Jan Paweł II, Wiara w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w: Kate-
chezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Bóg Ojciec, Kraków-Ząbki 1999, s. 194. 
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stawiciele prezentują nieraz treści, które budzą zdziwienie i prowadzą do zamie-
szania. Papież wymienia dwa zagrożenia, do których należy pomijanie ważnych 
aspektów dotyczących aniołów, albo dodawanie elementów treściowych, niena-
leżących do wiary Kościoła4. W każdym razie występuje poważne ryzyko zamie-
szania, zmierzające w kierunku wypaczenia nauki o aniołach.  

Z tej racji Ojciec Święty porządkuje na początku wiedzę o bytach czysto du-
chowych, którą czerpie z natchnionych Pism oraz Tradycji Kościoła. Stwierdza, 
że zgodnie z Credo, które Kościół nakreślił w świetle Objawienia Bożego, istnie-
ją inne, poza materialnymi, „czysto duchowe byty”5. To ostatnie stwierdzenie, 
określające te byty, precyzuje ich istotną cechę, którą jest brak jakiegokolwiek, 
nawet najbardziej subtelnego elementu materialnego. To krótkie papieskie 
stwierdzenie wyjaśnia błędne przekonanie niektórych wierzących, że aniołowie 
posiadają jakieś eteryczne ciała, dzięki którym mogą przebywać na ziemi, ukazu-
jąc się w różnych postaciach i wchodzić w kontakt z ludźmi.  

Będąc bytami duchowymi, aniołowie posiadają intelekt i wolną wolę. Są  
zatem stworzeniami rozumnymi i wolnymi, które mogą dokonywać wyborów 
zgodnie z własnym rozeznaniem i pragnieniami. Ponieważ są wolne od ciała, ich 
władze duchowe są o wiele doskonalsze aniżeli władze człowieka. Z racji na to 
wysokie „wyposażenie” ich natury stanowią one — podobnie jak człowiek, choć 
na wyższym poziomie — „obraz i podobieństwo” Boga. Pomimo tego, że cha-
rakteryzują się wyższym stopniem doskonałości natury w porównaniu z człowie-
kiem, to jednak zachowują status stworzenia, czyli bytu skończonego w swoim 
poznaniu i działaniach. Ich wiedza oraz moc nie posiadają atrybutu nieskończo-
ności i wszechmocy, lecz są właściwe naturze stworzenia i zgodnie z nią działa-
ją6. Błędem i nadużyciem w kierunku nadmiaru byłoby zwracanie się do nich ja-
ko do bytów, które mogą wszystko uczynić lub wszystkiemu zaradzić. Z drugiej 
strony podobnym błędem byłoby niedocenianie ich mocy i działania, wynikają-
cych z wyższego statusu ontologicznego. 

Wyższość mocy władzy poznawczej przejawia się w tym, że aniołowie nie są 
uwarunkowani i ograniczeni w poznaniu sferą zmysłową. Nie muszą zatem  
dokonywać operacji analitycznych sądów i prowadzić dyskursu metodą separa-
cji, lecz posiadają bezpośredni ogląd istoty rzeczy. W odniesieniu do Boga Jan 
Paweł II napisał, że aniołowie „posiadają dogłębny ogląd wielkości Bytu nie-

——————— 
4 Por. tamże, s. 193. 
5 Tamże. Papież w kolejnej katechezie wyjaśnił pojęcie bytu duchowego: „To, że świat anielski 

jest natury czysto duchowej, oznacza przede wszystkim ich niematerialność i nieśmiertelność”. — 
Udział aniołów w dziejach zbawienia, w: Katechezy Ojca Świętego…, s. 200. W historii przypisy-
wano aniołom jakiś rodzaj niezwykle subtelnej materii, ponieważ jedynym i czystym duchem mógł 
być tylko Bóg. — Por. R. Lavatori, Gli angeli. Storia e pensiero, Genova 1991, s. 147-149; G. Go-
zzelino, Angeli e demoni. L’invisibile creato e la vicenda umana, Milano 2000, s. 86; H. Vor-
grimler, Wiedekehr der Engel? Ein altes Thema neu durchdacht, Kevelär 1991, s. 100. 

6 Jan Paweł II, Udział aniołów w dziejach zbawienia, s. 201. 
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skończonego, pierwszej Prawdy, najwyższego Dobra”7. Ich poznanie Boga jest 
zatem bez porównania doskonalsze, aniżeli jakiekolwiek wysublimowane pozna-
nie człowieka, który dociera do prawdy w trudzie rozumowania, a nie bezpo-
średniego, duchowego oglądu.  

Chociaż aniołowie są bytami czysto duchowymi, to jednak nie pozostają obo-
jętne na świat materialny. Stanowią co prawda odrębny zbiór bytów, ale w pew-
nym powiązaniu ze światem widzialnym. Ojciec Święty podkreśla, że są w tym 
świecie „obecne i w nim działają”8. To krótkie stwierdzenie niesie w sobie brze-
mienne skutki, ponieważ jasno eksplikuje powiązania świata niewidzialnego ze 
światem widzialnym. Nie jest zatem tak, że świat duchowy nie ma wpływu na 
świat materialny, w tym szczególnie na człowieka. Należy powiedzieć uprzedza-
jąco, że Papież występuje przeciw opinii niektórych teologów, twierdzących, iż 
nawet przy założeniu istnienia aniołów zdeprawowanych należy wykluczyć moż-
liwość ich oddziaływania na człowieka. Takie stwierdzenie opierało się na prze-
świadczeniu, że Jezus zwyciężył Złego, a poprzez to dokonał jego obezwładnie-
nia.  

Potwierdzeniem działania aniołów w wymiarze świata widzialnego jest moż-
liwość i fakt pojawiania się ich w postaci widzialnej. W taki sposób ukazują się 
wtedy, kiedy mają do spełnienia ważną misję wśród ludzi9. Papież wprawdzie nie 
wyjaśnia, w jaki sposób to czynią i czy jest to tylko złudzenie sensualne człowie-
ka, czy też „przyjmują” czasowo w swój duchowy byt materię. Jednak wskazanie 
na taki fakt jest symptomatyczny. W perspektywie aktywności złych duchów  
będzie to miało ważne znaczenie, choćby w ocenie moralnej praktykowania czy 
uczestniczenia w seansach spirytystycznych. 

Podkreślając doniosłość prawdy o istnieniu aniołów, Jan Paweł II wskazuje 
ich właściwe usytuowanie w doktrynie chrześcijańskiej. „Odniesienie do «pry-
matu» Chrystusa pomaga nam zrozumieć, że prawda o istnieniu i działaniu anio-
łów (dobrych i złych) nie stanowi centralnej treści słowa Bożego”10. To prawda o 
Bogu i o zbawieniu człowieka stanowi centralną ideę Objawienia, która swoją 
pełnię i wypełnienie znalazła w Jezusie Chrystusie. Taka „lokalizacja” prawdy o 
aniołach w depozycie prawd wiary strzeże chrześcijan przed przesadnym kultem 
aniołów i ich ekspozycji w życiu wierzących z jednej strony, z drugiej zaś broni 
przed próbą eliminacji ich istnienia. Papież podaje dwie przesłanki, które bronią 
egzystencji aniołów: pierwsza mówi o majestacie i chwale Stwórcy, który powo-
łał do istnienia byty zarówno duchowe, jak i materialne; druga zaś — o zbaw-

——————— 
7 Tenże, Stwórca aniołów — istot wolnych, w: Katechezy Ojca Świętego…, s. 196-197. 
8 Tenże, Wiara w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, s. 193. 
9 Ojciec Święty napisał krótką uwagę dotyczącą tego zagadnienia: „Nawet jeśli ze względu na 

misję pełnioną wobec człowieka «przyjmują» w pewnych momentach postać widzialną […]”. — 
Udział aniołów w dziejach zbawienia, s. 200-201. 

10 Tenże, Wiara w Boga, Stworzyciela rzeczy widzialnych i niewidzialnych, s. 194. 
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czym działaniu Boga, w które zostali włączeni aniołowie, i to w istotnych punk-
tach dziejów zbawienia. Z tych założeń Ojciec Święty wyprowadza ważny wnio-
sek: „Aniołowie nie znajdują się wprawdzie na pierwszym planie tej rzeczywi-
stości Objawienia niemniej do tej rzeczywistości w pełni przynależą, a w pew-
nych momentach spełniają zadania wręcz kluczowe, w imieniu samego Boga”11. 

Stwórca powołał anioły do istnienia nie tylko w celu objawienia swej chwały, 
lecz także w celu ich uszczęśliwienia. Dzięki temu, że ich władze duchowe były 
obdarowane tak wielką mocą poznawczą, Bóg udostępnił im tajemnicę swojego 
Bóstwa i zaprosił do uczestniczenia w Jego naturze. Nie mogły dostąpić tak 
wielkiej godności tylko mocą swojej wysokiej natury, lecz otrzymały łaskę par-
tycypacji w życiu Trójcy Świętej. Posiadały jednak, jak wspomnieliśmy, głęboki 
ogląd Boga, co sprawiało, że miały większą świadomość wielkości i miłości 
Trójjedynego Boga. Stwórca chciał uczynić ich „uczestnikami wewnętrznego ży-
cia Boga, który w najświętszej jedności Bóstwa jest równocześnie Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym: jest Trójcą, czyli jednością Komunii Osób; «jest miłością» 
(1 J 1, 4)”12. Stworzenie i powołanie aniołów do wewnętrznego życia w Bogu 
przez łaskę stanowiło wyraz nieskończonej Jego miłości. 

Objawienie przekazuje w sposób pośredni chronologię powołania aniołów do 
istnienia w relacji do stworzenia człowieka. Papież, co prawda, mimochodem 
zajmuje się tym elementem rzeczywistości angelicznej, lecz jednoznacznie pisze, 
że ich istnienie należy umieścić chronologicznie wcześniej od stworzenia czło-
wieka. Wzmiankuje o tym, kiedy omawia ich przeznaczenie do szczęścia, pole-
gającego na partycypacji przez łaskę w naturze Boga: „[…] czyniąc je wcześniej 
niż człowieka «uczestnikami Boskiej natury» (2 P 1, 4) […]”13.  

2. Istnienie osobowego zła i jego natura 

W świecie tych wspaniałych bytów duchowych zaistniał podział, którego 
granicą jest dobro i zło. Pewna liczba aniołów stała się zła, tworząc grupę złych 
bytów duchowych. Rodzi się pytanie, które dotyczy ważnej kwestii, czy ten po-
dział zaistniał w momencie stwórczego działania Boga, czy też należy szukać  
innej chronologii. Gdybyśmy przyjęli pierwszą możliwość, wówczas w stan 
oskarżenia musielibyśmy postawić Boga, który byłby przyczyną stworzenia zła, 
co jest niedorzecznością. Papież, odwołując się do ksiąg natchnionych, stwier-
dza, że podział ten dokonał się „na gruncie wolności, która należy do samej  

——————— 
11 Tamże. Papież dodaje, że „aniołowie jako czyste duchy uczestnicząc — w sobie właściwy 

sposób — w świętości samego Boga, otaczają w kluczowych momentach Chrystusa i towarzyszą 
Jego zbawczemu posłannictwu wobec ludzi”. — Tenże, Udział aniołów w dziejach zbawienia, 
s. 200. 

12 Tenże, Stwórca aniołów — istot wolnych, s. 197. 
13 Tamże, s. 196-197. 
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duchowej natury każdego z nich”14. Bóg nie chciał dzielić egzystencji z bytami, 
które byłyby ograniczone w swojej wolności do wyboru tylko dobra. W rzeczy-
wistości takie byty byłyby zniewolone i działały jak automaty. Stwórca pragnął 
istot, które obdarzone wolnością, będą dokonywać wyborów zgodnie z ich po-
znaniem i pragnieniami. Tym bowiem charakteryzuje się miłość w swojej natu-
rze, że nigdy nie prowadzi do zniewolenia, lecz apeluje do zdolności wyboru  
duchowej woli. Ta zaś winna odczytać najwyższą wartość, tj. miłość i nią się  
kierować. „[…] Bóg chciał, aby w świecie urzeczywistniała się owa prawdziwa 
miłość, która jest możliwa tylko na gruncie wolności”15. Tylko bowiem realizując 
miłość, byty wolne w sposób najpełniejszy upodobniają się do Boga, który jest 
miłością (por. 1 J 4, 8. 16). 

Jeśli dokonał się wybór, to istoty duchowe musiały zostać poddane jakiejś 
próbie, która miałaby fundamentalny wpływ na ich egzystencję i naturę16. Jan 
Paweł II pisze, że była to próba o charakterze moralnym. Nie dotyczyła ona  
jakiegokolwiek dobra moralnego, które miałoby względną wartość i nie mogło 
odcisnąć się niezmazywalnym piętnem w ich naturze. Próba dotyczyła najwyż-
szego Dobra — Boga, za którym mogli się opowiedzieć, albo przeciw któremu 
wyrazić się całą wolą i umysłem. Stąd ten wybór był najdonioślejszy i zarazem 
najbardziej tragiczny w skutkach. „Był to wybór decydujący, który się odnosił 
przede wszystkim do samego Boga, Boga znanego w sposób bardziej zasadniczy 
i bezpośredni niż może On być poznany przez człowieka; Boga, który obdarzył 
te duchowe istoty […] uczestnictwem w swojej Boskiej naturze”17. Ten wybór 
zła określił ich tragiczną sytuację egzystencjalną na całą wieczność, tak jak wy-
bór dobra predestynował drugą grupę do bycia z najwyższym Dobrem18. 

Kiedy myślimy o zdeterminowaniu bytowym i trwałych skutkach w naturze, 
to stawiamy trudną kwestię o nieodwracalność ich wyboru. Pomimo tego, że są 
stworzeniami, ich wybór stał się permanentny i przeniknął do samej głębi ich na-
turę. Tę nieodwracalność i trwałość w skutkach wyboru Ojciec Święty uzasadnia 
stopniem doskonałości natury bytów czysto duchowych. One to ze względu  
na ten wysoki stopień doskonałości rozumem wyczuwają i przenikają głębiej  

——————— 
14 Tamże, s. 196. Papież potwierdza tradycję, która w wielkim darze wolnej woli widziała upa-

dek aniołów: św. Augustyn, O państwie Bożym przeciw poganom, 12, 1-2; Anzelm z Aosty, Dialo-
gus de casu diaboli, 21: PL 158, 351-352; Tomasz z Akwinu, De Malo, q. 16, a. 6 c; KKK 392. 

15 Jan Paweł II, Stwórca aniołów — istot wolnych, s. 196. 
16 O tym wyborze mówił Papież, że już „wcześniej (in antico) te obdarzone rozumem i wolno-

ścią istoty zostały poddane «próbie», w której miały dokonać wyboru na miarę swojej czysto  
duchowej natury”. — Pierwszy grzech w dziejach człowieka: peccatum originale, w: Jan Paweł II 
naucza o aniołach i Szatanie, opr. A. Sujka, Kraków 2009, s. 158. 

17 Tenże, Stwórca aniołów — istot wolnych, s. 196. 
18 Dobrzy aniołowie dokonali wyboru „Boga, to znaczy zwrócili się do Niego całą wewnętrzną 

mocą swojej wolności, a moc ta nazywa się właśnie «miłość». Bóg stał się całkowitym i ostatecz-
nym celem ich duchowej egzystencji”. — Tamże, s. 197. 
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dobro19. Wbrew jasności ich umysłu i prawdzie poznania, która ukazywała Boga 
jako ostateczne i niezrównane dobro, oraz wbrew łasce, która zapraszała ich do 
uszczęśliwiającej partycypacji w życiu Trójcy Świętej, posunęły się do zgubnej 
decyzji. Na gruncie swojej wolności dokonały wyboru zła w sposób radykalny 
i nieodwracalny, podobnie jak aniołowie dobrzy — wyboru dobra. Różnica pole-
gała na zasadniczo innym wyborze przedmiotu swojej miłości: w przypadku 
aniołów złych było to radykalne i totalne odrzucenie Boga, w przeciwieństwie do 
wyboru dobrych aniołów, którzy całkowicie wyrazili posłuszeństwo Bogu i Jemu 
się oddali20. Papież w uzasadnieniu powołuje się także na teksty Pisma Świętego, 
które mówią o nieodwracalności ich upadku. Do nich należy tekst z Listu św. Ju-
dy (rozdz. 6): „Pan […] aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale 
opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami, zatrzymał w ciem-
nościach na sąd wielkiego dnia” oraz fragment wyjęty z Drugiego Listu św. Pio-
tra: „Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich 
do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd […]” (2, 4), mówiące 
o grzechu i wiecznej karze. „Jeśli Bóg «nie odpuszcza» grzechu aniołów, to z tej 
racji, że trwają oni w swym grzechu, że są wiekuiście «spętani więzami» tego 
wyboru, jakiego dokonali na początku, odrzucając Boga wbrew prawdzie o Do-
bru najwyższym i ostatecznym, którym jest sam Bóg”21. 

Jeśli aniołowie mieli przenikliwe spojrzenie swego umysłu, tak że wyraźnie 
i jasno dostrzegali najwyższe Dobro i Miłość, to dlaczego poszli w kierunku 
zgubnego wyboru? Papież stawia to dramatyczne pytanie w słowach: „Jak pojąć 
rację tego sprzeciwu i buntu wobec Boga u istot obdarzonych tak żywym rozu-
mem i tak bogatych w światło? Jaki może być motyw owego radykalnego i nie-
odwracalnego wyboru wbrew Bogu?”22. Motyw musiał być na tyle doniosły, że 
potrafił przesłonić prawdę, którą przecież widziały wyraźnie. W historii istnieje 
tradycja, postrzegająca ten motyw w „zaślepieniu” doskonałością własnego bytu 
tak daleko, że owo zaślepienie całkowicie przesłoniło wyższość Boga23.  

Postawa zaślepienia, która doprowadziła do zachwytu własnym bytem,  
wynosząc go nad wszystkie inne, włącznie z Bogiem, określona została mianem 
„pierworodnej pychy”24. Do jej istoty należy szaleńcze i zarazem zgubne pra-
gnienie bycia jak Bóg25. Papież doprecyzowuje to pojęcie, stwierdzając, że zosta-
——————— 

19 Tamże, s. 196. Papież pogłębia ten temat w innej katechezie: „A grzech ten był tym większy, 
im większa była doskonałość i przenikliwość poznawcza rozumu anielskiego, im większa jego 
wolność oraz pierwotna bliskość w stosunku do Boga”. — Aniołowie upadli, czyli szatani, w: Ka-
techezy Ojca Świętego…, s. 206. 

20 Tenże, Stwórca aniołów — istot wolnych, s. 197. 
21 Tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 205. 
22 Tenże, Stwórca aniołów — istot wolnych, s. 197. 
23 Tamże. 
24 Tenże, Pierwszy grzech w dziejach człowieka: peccatum originale, s. 159. 
25 Jan Paweł II, przywołując fragment z Apokalipsy o walce aniołów dobrych i złych, napisał, 
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ła zakwestionowana podstawowa prawda istnienia i prawda bytu, której zasadni-
czą treść stanowi podporządkowanie się stworzenia swojemu Stwórcy. Nie cho-
dzi w tym przypadku o jakąkolwiek niewolę, lecz wybór Boga i bycie w Bogu. 
Aniołowie upadli „wybrali siebie wbrew Bogu — zamiast zgodnie z prawdą swej 
stworzoności wybierać siebie «w Bogu» […]”26. Konsekwencją dalszą, choć ści-
śle związaną z takim postępowaniem, jest uczynienie z własnego bytu „źródła 
i normy wolności”27. Z tej zasady rodzi się wszelkiego rodzaju zło, które nie mo-
że zostać powstrzymane inaczej, jak tylko poprzez powrót do Źródła wszelkiej 
prawdy i dobra. 

Ładunek złośliwości tego radykalnego odwrócenia może być określony po-
przez relację do największego Dobra, które aniołowie odrzucili. Jest nim sam 
Stwórca, który stanowi źródło wszelkiego bytu i życia, każdego obdarowania 
i życzliwości, do jakich zdolna jest tylko absolutnie bezinteresowna ojcowska 
Miłość. Bóg Trójjedyny dokonał aktu wyprowadzenia bytów z nicości, obdaro-
wał wysokim poznaniem i zdolnością miłowania oraz tworzenia głębokich rela-
cji, powodowany najwyższym aktem bezinteresowności i miłości. Zapewnił im 
udział we własnym szczęściu, jeśli otworzą się na Jego miłość. Ten Bóg w swojej 
naturze obdarowującej miłości spotyka się z zakwestionowaniem, zaprzeczeniem 
i w końcu z odrzuceniem. Tę postawę można i winno określić się mocnymi, ale 
adekwatnymi słowami, jako „odrzucenie Boga, wzgardzenie Bogiem, nienawiść 
do tego wszystkiego, Kim jest Bóg i co jest z Boga”28. Jasno widać, że jest to akt 
straszliwej i destrukcyjnej perwersji, która dla ludzkiego umysłu jest wprost  
niewyobrażalna.  

Do natury działania Szatana należy wprowadzanie rozdźwięku, podziału i roz-
bicia. Greckie słowo diaballein (stąd diáblos) posiada następujące znaczenia: „po-
wodować zniszczenie, dzielić, rzucać oszczerstwa, oszukiwać”29. Ta destrukcyjna 

——————— 
że autor „w niezwykle dramatyczny sposób opisuje upadek pierwszego anioła, który pragnął stać 
się równym Bogu”. — Michał Archanioł — obrońcą i podporą Kościoła, w: Jan Paweł II naucza 
o aniołach i Szatanie, s. 42. 

26 Tenże, Pierwszy grzech w dziejach człowieka: peccatum originale, s. 159. W sposób głęboki 
i przenikliwy wyraził tę prawdę św. Augustyn, że dwie miłości stworzyły dwa państwa: ziemska — 
aż do odrzucenia i wzgardzenia Bogiem, oraz niebiańska — aż do wzgardzenia sobą samym.  
„Fecerunt itaque civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, 
caelestem vero amor Dei usque ad contemptum sui”. — O Państwie Bożym, 14, 28. 

27 Jan Paweł II, Pierwszy grzech w dziejach człowieka: peccatum originale, s. 159. 
28 Tamże; por. tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, w: Katechezy Ojca Świętego…, s. 205-206. 
29 Tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 207; por. Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, 

s. 465-466; R. Laurentin, Szatan — mit czy rzeczywistość?…, s. 60; G. Schiwy, Weg ins Neue  
Testament. Kommentar und Material, t. 4, Würzburg 1970, s. 218; T. D. Łukaszuk, Katechizm  
Kościoła Katolickiego o świecie złych duchów, w: Świat aniołów. (Materiały z sympozjum), red. 
R. Andrzejewski, P. Prusakiewicz, Marki 2003, s. 220; T. Kaczmarek, Zło o charakterze osobowym 
— Szatan w refleksji teologicznej i doświadczeniu Kościoła, w: Egzorcyzmy dawniej i dziś. W bla-
sku Chrystusa i cieniu szatana, red. B. Barkowski, A. Posacki, Warszawa 2004, s. 25. 
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działalność wynika z jego upadłej natury, która zakwestionowała i odrzuciła do-
broć i miłość Boga. Efektem tego stało się trwałe rozbicie i nieusuwalny podział 
w jego naturze, która dążyła do Boga, a on opowiedział się przeciw jej ducho-
wemu „ciążeniu”. Następnie w swojej rozpaczy próbuje przenieść swoje tragicz-
ne rozdarcie na cały świat, szczególnie na człowieka. Udało mu się to przy poku-
sie wobec pierwszych ludzi, którzy po grzechu doświadczyli rozbicia wewnętrz-
nego, podziału w relacjach interpersonalnych oraz rozdarcia w świecie przyrody. 

Pojęcie biblijne „diabeł” oznacza kłamcę i oszczercę. Jego pokusa zastoso-
wana wobec Adama i Ewy opierała się na inteligentnym, a zarazem najgłębszym 
kłamstwie i oszczerstwie, które dotyczyły zakwestionowania miłości i życzliwo-
ści Stwórcy wobec stworzenia. W ten sposób stał się kłamcą, który innych 
wprowadza w pokusę. Negując prawdę o Bogu Miłości, Szatan „staje się jakby 
kosmicznym «kłamcą» i «ojcem kłamstwa» (J 8, 44): sam żyje w radykalnej nega-
cji Boga i zarazem to własne, tragiczne «kłamstwo o Dobru», jakim jest Bóg, usi-
łuje narzucić stworzeniu, i innym istotom stworzonym na obraz Boga, a w szcze-
gólności ludziom”30. Ten rodzaj kłamstwa jest fundamentalnym, gdyż odrzuca 
podstawę stworzenia i podstawę wszystkich wartości. „Korzeniem tym [zła — 
S. Z.] jest odwrócenie od Boga, panowanie «ojca kłamstwa» (por. J 8, 44), który 
jako «książę ciemności» (por. Kol 1, 13) stał się przez grzech (i stale na nowo się 
staje) «księciem tego świata» (por. J 12, 31; 14, 30; 16, 11)”31. Wyzwolenie za-
tem musi dotyczyć tej najgłębszej prawdy o Bogu Miłości i musi przechodzić 
przez prawdę. Dopiero ta prawda przynosi ze sobą prawdziwą wolność32.  

Po upadku pojawiło się w Szatanie nieugaszone pragnienie prowadzenia do 
śmierci tych, których Bóg ukochał odwieczną miłością, dlatego św. Jan Apostoł 
nie zawaha się przypisać mu określenia „zabójcy” (por. J 8, 44). Nie chodzi tu 
wpierwszym rzędzie o śmierć fizyczną, która miałaby położyć kres życiu ludz-
kiemu. Na szalę w tym przypadku rzuca się o wiele większą, wprost nieporów-
nywalnej wagi śmierć duchową. Prowadzi do niej utrata życia nadprzyrodzone-
go, jakie Bóg zaszczepił w nim, innych istotach duchowych oraz w człowieku. 
„Szatan chce zniszczyć życie wedle prawdy — pisał Papież — życie w pełni do-
bra, nadprzyrodzone życie łaski i miłości”33. Przywołane przez Jana Pawła II 
wartości stanowią o godności i szczęściu człowieka, który może w oparciu tylko 
o nie dążyć do pełni bytowej w dynamicznym rozwoju duchowym. Utrata tych 
wartości prowadzi do samozniszczenia, ponieważ odcina człowieka od Boga, 
Źródła wszelkiego życia i dobra. Słusznie pisał autor Księgi Mądrości, że 
——————— 

30 Jan Paweł II, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 206; por. tenże, Ciemność i światłość, w: Jan 
Paweł II naucza o aniołach i Szatanie, s. 111; tenże, Człowiek uwikłany w walkę z mocami ciemno-
ści, w: tamże, s. 118. 

31 Tenże, Chrystus wyzwala człowieka z niewoli grzechu, w: Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela, Watykan 1989, s. 452. 

32 Por. tamże, s. 459. 
33 Tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 206. 
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„śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do nie-
go należą” (2, 24). Ponieważ Szatan zabił w sobie życie Boże poprzez fundamen-
talne kłamstwo, dlatego nosi w sobie śmierć duchową. 

W jego naturę po grzechu totalnego odrzucenia Boga wpisał się bunt przeciw 
swemu Dobroczyńcy. Ten bunt nosi niezwykle ważne znamię, ponieważ jest bun-
tem permanentnym (por. SD 26). Pojawia się w naturze Szatana wyraźny para-
doks, który polega na nieuzasadnionym sprzeciwie wobec Tego, który obdarzył 
go miłością oraz któremu zawdzięcza wszystkie wspaniałe dary wraz z istnie-
niem. W absurdalnej logice zła tym mocniej występuje się przeciw temu dar-
czyńcy, od którego więcej łask się otrzymało. Być może chodzi w takim przy-
padku o usiłowanie wyeliminowania naturalnych poruszeń umysłu, który 
w spontanicznych przebłyskach przypomina o dobru i miłości Dawcy, rozdziera-
jąc wnętrze niewdzięcznika. Ten bezzasadny bunt przejawia się w tym, że złe du-
chy pałają ogromnym pragnieniem, aby „zagarnąć Jego [Boga — S. Z.] władzę 
i zburzyć ekonomię zbawienia oraz porządek całego stworzonego wszechświa-
ta”34. Szatan, który stał się przywódcą buntu, występuje wobec swego Stwórcy 
jako pierwszy przeciwnik i antagonista miłującej Mądrości35. Pragnie mieć swoje 
królestwo, ażeby mógł rozporządzać siłami w walce z Bogiem oraz ze wszystki-
mi i wszystkim, co od Niego pochodzi. 

Źródłem tej niewdzięcznej i irracjonalnej postawy złych duchów musi być 
ogromna siła, która całkowicie zaślepia umysł w poznawaniu prawdy, miłości 
i piękna. Papież pisał, że tę siłę stanowi nienawiść posunięta aż do wzgardy i od-
rzucenia Boga. W przypadku naszych prarodziców nie stanowi ona pierwszo-
rzędnego motywu czynu moralnie złego, lecz w jakiś sposób w nim się przeja-
wia. „A więc nie nienawiść Boga wprost — pisał Ojciec Święty — ale «nieposłu-
szeństwo»: sprzeciw względem woli Stwórcy”36. Z analizy słów kuszenia „staro-
dawnego węża” wyłania się poziom jego nienawiści, która prowadzi do unieszczę-
śliwienia człowieka, sama nie doświadczając żadnej korzyści. Nienawiść Szatana 
w swym zaślepieniu próbuje dotknąć Boga-Miłość przez zranienie Jego ukocha-
nego stworzenia37. „Analiza grzechu w jego pierworodnym wymiarze wskazuje 
na to, iż za sprawą «ojca kłamstwa» pójdzie przez dzieje ludzkości stałe ciśnienie 
w kierunku odrzucenia Boga przez człowieka, aż do nienawiści […]” (DeV 38). 

Upadli aniołowie, w których nastąpiła duchowa degradacja, opisywani byli 
przez niektórych teologów jako byty apersonalne38. Odrzucając miłość, stali się 

——————— 
34 Tamże, s. 205. 
35 Tenże, Stwórca aniołów — istot wolnych, s. 198. 
36 Tenże, Grzech jako alienacja, s. 195. 
37 „Taka jest miara zła moralnego, które odbiło się w pierwotnym grzechu człowieka”. — 

Tamże. 
38 Por. W. Kasper, Das theologische Problem des Bösen, w: Teufel — Dämonen — Beses-

senheit. Zur Wirklichkeit des Bösen, red. W. Kasper, K. Lehmann, Mainz 1978, s. 63; K. Kertelge, 
Teufel, Dämonen, Exorzismen in biblischer Sicht, w: tamże, s. 38; K. Lehmann, Tajemnica zła, 
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niezdolni wewnętrznie do nawiązania bliskich relacji z jakimkolwiek bytem  
rozumnym, a tym samym utracili możliwość realizacji siebie jako bytów w wy-
miarze dobra, jedności, oddania, zawierzenia i piękna. Nie mogąc realizować 
siebie w wymiarze dialogicznym, do którego powołany jest z natury każdy byt 
rozumny, zatracili poniekąd wymiar osobowy. Niektórzy naukowcy rozszerzali tę 
tezę aż po ogólną negację istnienia zła osobowego. Dlatego Papież, mając praw-
dopodobnie przed oczami takie poglądy, jednoznacznie stwierdza, że Szatana 
„Pismo Święte przedstawia jako osobę […]”39. Zresztą cała jego działalność, któ-
ra zostanie przedstawiona w dalszej części, ukazywać go będzie jako byt prze-
biegły, umiejący doskonale korzystać ze swoich wielkich darów naturalnych. Ze 
względu na trwałą deformację jego natury — przejawiającą się w braku miłości 
i niemożności nawiązania bliskich i trwałych relacji z innymi bytami, lecz posia-
dającego cechy bytu osobowego, ponieważ posiada władze duchowe intelektu 
i wolnej woli — należałoby go określić jako persona deformata. 

Natura Szatana i demonów zniszczona przez podstawowy grzech odwrócenia 
od Boga, sprawia, że działają oni z nienawiści i na zgubę człowieka. Potrafią po-
sługiwać się niezwykle przebiegłymi metodami, które wprowadzają ogromne 
zamieszanie i podziały. 

3. Destrukcyjne działania złych duchów 

Ukazując działanie upadłych aniołów w Biblii, Papież dokonuje aktualizacji 
i adaptacji przedstawionych treści. Jedną z podstawowych wypowiedzi papie-
skich na temat aktywności złych duchów stanowi teza, że demon jest „zawsze 
żywy i działa w świecie”40. Nie stanowi ona novum w historii Kościoła, lecz jest 
ważna dla pewnych nurtów teologii posoborowej, w której dochodziło do formu-
łowania radykalnych stanowisk kwestionujących istnienie osobowego zła. Sprze-
ciwia się ona bowiem poglądom o tzw. śmierci Szatana i eliminowaniu nauczania 
o jego zagrożeniach. Odrzuca również — wspomniany już — nurt myślowy, któ-
ry głosi pogląd o całkowitym obezwładnieniu i unieszkodliwieniu złych duchów. 
Wreszcie wykazuje bezzasadność stanowiska, którego przedstawiciele głoszą  
poglądy, że Szatan oraz demony istnieją i działają, lecz właściwie nic złego 
człowiekowi wierzącemu nie mogą uczynić. Trzeci trend jest zbliżony do drugie-
go. Papież, podając właściwą doktrynę, stwierdza, że „walka z demonem […] 
jest aktualna także i dzisiaj […]”41. 

——————— 
tłum. L. Balter, „Communio” 10(1990), nr 3, s. 31. 

39 Jan Paweł II, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 207. 
40 Tenże, Michał Archanioł — obrońcą i podporą Kościoła, s. 43. Papież dodaje w innym 

miejscu, że „panowanie i działanie szatana i innych złych duchów obejmuje cały świat”. — Anio-
łowie upadli, czyli szatani, s. 207. 

41 Tenże, Michał Archanioł — obrońcą i podporą Kościoła, s. 43. 
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Rzeczywistość działania Szatana i demonów należy zawsze przedstawiać we 
właściwych proporcjach i miarach, które wyznacza nauczanie Kościoła. Istnieje 
bowiem realne zagrożenie, które przypisuje „zbyt duże znaczenie roli szatana”42. 
Przejawia się to w koncentracji na aktywności demonicznej i podejrzliwym trak-
towaniu większości wydarzeń oraz zachowań, kojarzonych z oddziaływaniem 
duchów upadłych. Osoby obsesyjnie podejrzewające wszędzie działanie demo-
nów, zamiast żyć radością i bliskością z Jezusem, doświadczają nieustannie lęku 
o to, że wpadną w ich pułapkę. Takie lękowe zachowania określa się mianem 
pandemonizmu albo pansatanizmu. Z przeciwnej strony występuje negacja lub 
minimalizacja złowrogiej działalności osobowego zła43. To stanowisko z kolei 
jest zbyt optymistyczne i nierealistyczne oraz niezgodne z nauką Kościoła. Dla 
życia duchowego ludzi, wyznających takie poglądy, staje się wielkim zagroże-
niem ich niefrasobliwość i brak przygotowania na przebiegłe ataki księcia ciem-
ności i jego wojska. Obydwa nurty myślowe są nieortodoksyjne i w konsekwen-
cji prowadzą do zamieszania. 

Celem działania złych duchów, jak wcześniej wykazaliśmy, jest zniszczenie 
nadprzyrodzonego życia w człowieku. Tej destrukcji dokonuje grzech ciężki, do 
którego za wszelką cenę i przeróżnymi metodami będzie usiłował doprowadzić 
inteligentny kusiciel44. Nie poprzestaje on tylko na skłanianiu człowieka do po-
pełnienia grzechu ciężkiego, lecz usiłuje w nim wytworzyć stałą, wewnętrzną 
dyspozycję. Zły duch „usiłuje przeszczepić na człowieka tę wewnętrzną postawę 
rywalizacji, nieposłuszeństwa i opozycji wobec Boga, która jest jakby osią całej 
jego egzystencji”45. W jego działaniu chodzi zatem o coś więcej, aniżeli tylko 
o jednorazowy grzeszny akt, pojedynczy zły czyn. Idzie o pewną postawę, stałą 
dyspozycję, która byłaby permanentnym, wrogim nastawieniem w stosunku do 
Boga. Zaszczepienie takiej postawy owocuje upodobnieniem się w swoim wnę-
trzu i działaniu do aktywności demonicznej. Tworzy się postawa zatwardziałości, 
która nie umie wykrzesać z siebie żalu za grzech, nie trapią jej zbawcze wyrzuty 
sumienia, lecz brnie z perwersyjnym upodobaniem w kierunku zła. Prowadzi to 
do rywalizacji z Bogiem — jeśli nawet nie wprost, to pośrednio — poprzez wal-
kę z wartościami, które pochodzą od Niego. „Opowieść o upadku człowieka, 
przekazana przez Stary Testament w Księdze Rodzaju, nawiązuje do owej posta-
wy rywalizacji, którą szatan usiłuje wzbudzić w człowieku, aby skłonić go do 
występku (por. Rdz 3, 5)”46. 

——————— 
42 Tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 204. Stanowi to pewną analogię do przesadnego 

koncentrowania się na działaniu aniołów dobrych. 
43 Tamże. 
44 Tenże, Protoewagelia zbawienia, w: Jan Paweł II naucza o aniołach i Szatanie, s. 121 i 124. 
45 Tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 205. 
46 Tamże. 
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Podstawową strategię, którą Szatan i demony stosują w dziele kuszenia 
człowieka, stanowi ukrywanie najpierw ich istnienia, a gdy tego nie mogą uczy-
nić, to kamuflowanie ich działania w konkretnych sytuacjach czy prądach my-
ślowych. Jan Paweł II pisał, że ta strategia przynosi najbardziej obfite owoce: 
„Najskuteczniej może działać wówczas, gdy udaje mu się skłonić człowieka, by 
zaprzeczył jego istnieniu […], który nie chce wiedzieć o jego działaniu w świe-
cie”47. Człowiek nie jest w stanie dostrzec, że jego sposób myślenia i działania 
odpowiada dokładnie postępowaniu złych duchów. Działalność demoniczna jest 
na tyle perfidna i przebiegła, że człowiek przyjmuje sposób argumentacji, aktyw-
ności i walki podsunięty mu przez upadłe duchy. Potrafi wówczas dokonać tak 
przerażających rzeczy, że przeciętnemu człowiekowi wydaje się to niemożliwe.  

W encyklice Dominum et Vivificantem Papież pisał o konsekwencjach ide-
ologii materialistycznej, która wyjaśniała świat i człowieka w obszarze materii. 
Ten system uznawał religię za „złudzenie idealistyczne”, które „należy zwalczać 
sposobami i metodami najbardziej odpowiadającymi miejscom i okolicznościom 
historycznym, aby wyeliminować ją ze społeczeństwa i z serca człowieka” (nr 
56). Te metody i sposoby walki stanowiły gułagi i obozy pracy, w których ludzie 
byli traktowani jak zwierzęta przeznaczone do pracy, a w końcu — na śmierć. 
Ojciec Święty porusza również inne nie-ludzkie działania, dla dramatyzmu któ-
rych użył wiele mówiącego określenia „znaki śmierci”. Zaliczył do nich praktykę 
„odbierania życia istotom ludzkim jeszcze przed ich narodzeniem lub przed na-
dejściem śmierci naturalnej” (DeV 57). Wśród tych „znaków śmierci” umieszcza 
także zamachy terrorystyczne, w których — w imię fałszywie wyobrażonego 
Boga — zabija się niewinnych ludzi, siejąc grozę, ból i nienawiść48. Czyż z przy-
toczonych nielicznych znamion chorej cywilizacji, objawiającej się w „znakach 
śmierci”, nie wyłania się ten zabójca i kłamca od początku? 

Osiągnięcie takich skutków jest możliwe tylko wtedy, kiedy zastosuje się od-
powiednią metodę. Jej istotę opisał genialnie Jan Paweł II we wspomnianej en-
cyklice, a następnie pogłębił w jednej z katechez. Opiera się ona na ideologii 
alienacji, która jest przeciwstawna pojęciu i teorii afirmacji. Chociaż pojęcie 
alienacji posiada wiele odcieni, to można wskazać we wszystkich na wspólny 
mianownik, którym jest „«przywłaszczenie» sobie czegoś, co jest własnością 
drugiego”49. W Raju kusiciel po raz pierwszy zasugerował człowiekowi, że Bóg-
Stwórca przywłaszczył sobie to, co należało do człowieka, a mianowicie „bycie 

——————— 
47 Tamże, s. 208. Ojciec św. napisał, że te tendencje pomagają mu się „pełniej i skuteczniej 

«zakonspirować», co z pewnością odpowiada jego «interesom»”. — Tamże. 
48 Por. tamże. Dla podsumowania tych zionących grozą opisów można przytoczyć następującą 

wypowiedź papieża: „To zło przeniesione w «serce» pierwszych rodziców pod wpływem «węża 
starodawnego» (por. Rdz 3 i Ap 12, 9), czyli szatana, «ojca kłamstwa», zaowocowało od «począt-
ku» w dziejach człowieka”. — Grzech osobisty, w: Jan Paweł II naucza o aniołach i Szatanie, 
s. 192. 

49 Tenże, Grzech jako alienacja, s. 194. 
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jak Bóg”. Z tego twierdzenia wynika wniosek, że jest wykluczona jakakolwiek 
zależność człowieka od Boga. Jest rzeczą charakterystyczną, że w pokusie raj-
skiej kusiciel nie poddaje w wątpliwość istnienia Boga i zasadniczo nie neguje 
bezpośrednio rzeczywistości stworzenia, lecz stara się zaszczepić przewrotne tre-
ści, które należą do ideologii alienacji. Jej istotę stanowi całkowite odwrócenie 
porządku w relacji Stwórca-stworzenie. Bóg, który ukochał człowieka bezintere-
sowną miłością oraz obdarzył wieloma darami naturalnymi i łaskami nadprzyro-
dzonymi, został przedstawiony jako przywłaszczyciel i przeciwnik50. 

Zasugerowanie obrazu Boga jako przeciwnika prowadzi do dalszego kroku, 
którym jest usiłowanie podważenia zaufania do Boga i wszczepienie w umysł 
ludzki przekonania, że Stwórca stanowi dla niego zagrożenie. Następuje w czło-
wieku całkowite i fundamentalne przewartościowanie, albo inaczej mówiąc — 
totalne i podstawowe odwrócenie wartości. Bóg, który opiekuje się i kocha czło-
wieka jak Ojciec, staje się za sugestią Szatana pierwszym i największym zagro-
żeniem i najniebezpieczniejszym przeciwnikiem. Papież określa tę tendencję 
mianem bakcyla, który będzie rozwijał się w człowieku przez pokolenia, dokonu-
jąc jego duchowego spustoszenia51. Obrazują ten demoniczny syndrom (bakcyl) 
odrzucenia Boga poglądy filozofii ateistycznych (antyteistycznych), które uważa-
ją Boga za wroga człowieka i przeszkodę w osiąganiu przez niego szczęścia oraz 
doskonałości bytowej. Twierdzą one, że przez religię „człowiek alienuje samego 
siebie, gdyż na rzecz tej doskonałej i szczęśliwej Istoty, będącej tworem jego 
wyobraźni, pozwala sobie odebrać to, co jest pierwotnie i zasadniczo jego wła-
snością. Religia z kolei akcentuje, utrzymuje i umacnia ten stan «samoobnaże-
nia» tworu, jakim jest Bóg […]”52. Ideologie ateistyczne w swoim szaleństwie 
i nienawiści do Boga ogłosiły nawet „Jego śmierć”. Komentując to stwierdzenie, 
Jan Paweł II napisał, że jest to „niedorzeczność pojęciowa i słowna!” (DeV 38). 
Postulat „śmierci Boga” stanowi istotę pożądania satanicznego, którym jest zabi-
cie w człowieku naturalnego pragnienia Boga, albo przynajmniej dokonanie jego 
wypaczenia. 

W tej walce Szatana i demonów przeciw ludziom nie chodzi o osiągnięcie 
krótkofalowego celu, np. sprawienie bólu czy zawodu człowiekowi, stawianie 
przeszkód w osiągnięciu kariery czy dóbr materialnych. Te cele są raczej drugo-
rzędne i niezbyt „opłacalne” dla złych duchów. One pragną zachwiać porządkiem 
stworzenia i odkupienia po to, ażeby je zniwelować i zneutralizować w celu od-
cięcia człowieka od Źródła Życia i postawienia go w miejsce Boga. Gdy uda im 
się dosięgnąć tego ostatecznego celu, wszystkie inne zostaną zrealizowane  
——————— 

50 Tamże, s. 194-195. 
51 W encyklice Dominum et Vivificantem Papież napisał: „W ten sposób zostaje zaszczepiony 

przez szatana w psychice człowieka bakcyl sprzeciwu wobec Tego, który «od początku» ma być 
przeciwnikiem człowieka — a nie Ojcem. Człowiek został wyzwany, aby stawał się przeciwnikiem 
Boga” (nr 38). 

52 Jan Paweł II, Grzech jako alienacja, s. 194; por. DeV 38. 
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w odpowiednim czasie. „Zmaganie, walka toczy się pomiędzy odwiecznym  
Bożym Planem Zbawienia wszystkiego w Bogu: człowieka i świata — a szatań-
ską wolą odrzucenia Boga przez «wszystko»: przez człowieka i świat. […] Duch 
«kłamstwa» usiłuje wmówić ludziom naszej epoki, że «jako bogowie» znajdują 
się poza dobrem i złem («wiedzący dobro i zło», por. Rdz 3, 5)”53.  

Efektem osiągnięcia celu w postaci uśmiercenia Boga w człowieku jest po-
jawienie się występującego z coraz większym nasileniem konkretnego zła. Jeśli 
zakwestionuje się istnienie Boga, to znika również pojęcie grzechu, podczas gdy 
„rzeczywistość grzechu i zła jak nigdy przedtem osacza człowieka i daje o sobie 
znać zagrożeniami o nieznanym przedtem wymiarze!”54. Objawia się ona naj-
pierw na płaszczyźnie indywidualnej i dotyka każdego człowieka. Papież pisze 
o tym podstawowym zranieniu, którym jest wewnętrzne rozdarcie, owocujące 
brakiem harmonii. Szczególnie jest to zauważalne na płaszczyźnie etycznej, 
w której wyraźnie jest widoczny brak równowagi moralnej55. To wewnętrzne 
rozdarcie, stymulowane przez przebiegłe działanie złych duchów, sprawia w 
człowieku wyzwolenie postawy rywalizacji i opozycji względem Boga oraz dru-
giego człowieka56. Bezsensowny upór, brak przebaczenia i irracjonalna niena-
wiść stanowią owoce tego pierwotnego rozdarcia i postawy rywalizacji, które 
najlepiej oddają efekty podstępnego działania zła osobowego.  

Jan Paweł II przywołuje dramatyczne wydarzenia, które dokonały się po 
upadku prarodziców i były owocem poddania się podszeptom Złego: zaczęły się 
niemal wzajemne oskarżenia mężczyzny i kobiety za popełnione zło (por. Rdz 3, 
12), a następnie wrogo usposobiony brat dokonuje straszliwego czynu na osobie 
najbliższej — morduje swego brata (por. Rdz 4, 2-16; por. RP 15). Wiele dzieł 
literackich, filmowych i teatralnych potwierdza tezę, że człowiek ukazuje się ja-
ko „słaby, zagubiony, pozbawiony jakiegoś wewnętrznego ośrodka, zły na siebie 
i na cały świat, zniewolony przez antywartości, oczekujący kogoś, kto nigdy nie 
przyjdzie, niejako potwierdzając tym fakt, że utraciwszy kontakt z Absolutem, 
utracił także samego siebie”57. 

Negatywne skutki dotyczą nie tylko poszczególnych osób, lecz uderzają 
w całe społeczeństwa. Jan Paweł II pisze o zamęcie, który dotyka całe wspólnoty 
narodowe na różnych poziomach58. Odrzucenie Boga, jak to opisują pierwsze 
rozdziały Księgi Rodzaju, niszczy nić przyjaźni, która zespalała rodzinę ludzką. 
Opowieść o wieży Babel ukazuje jednoznacznie, jak owo rozbicie rodziny ludz-

——————— 
53 Tenże, Maryja, wprowadzona w centrum zmagań z Duchem ciemności, w: Jan Paweł II  

naucza o aniołach i Szatanie, s. 72. 
54 Tamże. 
55 Zob. tenże, Michał Archanioł — obrońcą i podporą Kościoła, s. 43. 
56 Zob. tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 205. 
57 Tenże, Grzech jako alienacja, s. 197. 
58 Zob. tenże, Michał Archanioł — obrońcą i podporą Kościoła, s. 43. 
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kiej osiąga szczyt w wymiarze społecznym (por. RP 15). Ludzie nie umieją się 
porozumieć, ponieważ tracą zrozumiałość wypowiedzi i pojmowania siebie oraz 
swojej godności. To zagubienie opisane w metaforze wieży Babel ujawnia się 
w tworzeniu prawa, w którym odrzuca się prawdę bytu wyrażoną w prawach 
obiektywnych, przyjmuje zaś obiektywnie złe normy, sankcjonując je jako prawo 
obowiązujące i wprowadzając je wszelkimi możliwymi środkami w życie59.  

Ojciec Święty wymienia przejawy zła, które wprowadzają zamęt i rozbiją 
społeczeństwa: grzechy przeciwko najwyższej wolności wyznania Boga i uwiel-
bienia Go; przeciwko dobru wspólnemu, które jest łamane i niszczone przez 
prywatę, korupcję i wyzysk; solidarności i wzajemnej pomocy eliminowanej 
przez ideologię walki klas, albo bezwzględną dominację bogatych wraz z wyko-
rzystywaniem biednych i słabych60. 

W obliczu tak potężnego zła, które uderza w fundamentalne wartości i prawa 
osoby ludzkiej, Papież stawia śmiałą tezę, że „ideologia «śmierci Boga» łatwo 
może się w skutkach okazać na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej ideologią 
«śmierci człowieka»” (DeV 38)61. Tą tezą Jan Paweł II jednoznacznie sprzeciwia 
się twierdzeniom teorii materializmu i wszystkim innym ideologiom, mówiącym 
o alienującym charakterze religii. Radykalne, niewytłumaczalne i brutalne zło 
potwierdza zdanie Papieża, że to właśnie świat, w którym Szatanowi udało się 
wyeliminować Boga, staje się środowiskiem wrogim człowiekowi, aż po nie-
ludzkie eksperymenty i eksterminację zarówno jednostek, jak i całych grup spo-
łecznych.  

W niszczycielskim oddziaływaniu na jednostki złe duchy mogą posunąć się 
w swojej aktywności do aktu nadzwyczajnego, którym jest opętanie. Papież cha-
rakteryzuje ten stan jako „owładnięcie ciała człowieka (por. Mk 5, 2-9)”62. Nie 
analizuje tego nadzwyczajnego działania, lecz już umieszczenie go w swoim na-
uczaniu stanowi dowód na poważne potraktowanie tego tematu oraz potwierdze-
nie prawdy, że taka aktywność złych duchów występuje w świecie. Powtarzane 
są bowiem opinie, o których już wspominaliśmy, że nie istnieje oddziaływanie 
——————— 

59 Ojciec Święty uczy, że grzechem człowieka było pragnienie osiągnięcia absolutnej niezależ-
ności, aby „samemu stawać się autonomicznym i wyłącznym źródłem stanowienia o tym, co dobre 
i złe”. — DeV 36. 

60 Por. RP 16. W opisie destrukcyjnego działania Szatana dotyczącego tak jednostki, jak i spo-
łeczeństw, Jan Paweł II nawiązuje do słynnej audiencji Pawła VI z 15 XI 1972 r., w której ówcze-
sny papież scharakteryzował ukryte działania szatańskie w następujący sposób: „Możemy przyj-
mować jego zgubne działanie tam, gdzie negacja Boga jest całkowita, przebiegła i bezsensowna; 
gdzie utwierdza się kłamstwo totalne i obłudne przeciwko jawnej prawdzie; gdzie miłość jest wy-
gnana przez egoizm okrutny i wyrachowany; gdzie imię Chrystusa jest prześladowane ze świado-
mością nienawistną i buntowniczą (por. 1 Kor 16, 22; 12, 3); gdzie duch Ewangelii jest sfałszowa-
ny i faktycznie odrzucony; gdzie do głosu dochodzi rozpacz ostateczna itp.”. — Paweł VI, Tajem-
nica i dramat zła w świecie, w: Jan Paweł II naucza o aniołach i Szatanie, s. 265-266. 

61 Potwierdza tę tezę historia bezbożnej ideologii komunizmu i hitlerowskiego nazizmu. 
62 Jan Paweł II, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 207. 
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upadłych aniołów na człowieka, a już na pewno nie w takiej formie. Niektórzy 
nie dopuszczają takiej możliwości, uważając takie poglądy za niechrześcijańskie 
i archaiczne. W stanie opętania pojawiają się momenty manifestacji demonicz-
nych, podczas których ciało człowieka jest przejęte we władanie nieczystych sił, 
które posługują się nim jak narzędziem. Ujawniają się wówczas nadzwyczajne 
fenomeny, których wachlarz jest bardzo szeroki. Człowiek doświadcza ogromne-
go bólu i poczucia zniewolenia przez siłę, wobec której czuje się bezradny. Złe 
duchy prowadzą destrukcyjną działalność w wymiarze życia psychicznego i fi-
zycznego, usiłując doprowadzić osobę opętaną do rozpaczy i odebrania sobie ży-
cia. Kościół uzbrojony mocą swego Założyciela, Jezusa Chrystusa występuje do 
walki o ocalenie takiej osoby i o wyrwanie spod zgubnego wpływu demonów. 
„Kościół sprawuje tę zwycięską władzę poprzez wiarę w Chrystusa i poprzez 
modlitwę (por. Mk 9, 29; Mt 17, 19); w pewnych specyficznych wypadkach  
może ona przybrać formę egzorcyzmów”63.  

Analizując postępowanie wielu ludzi, a nawet narodów, widać wpływ Szata-
na i demonów na ich zachowanie. Należy podkreślić, że nie jest to wpływ abso-
lutny, wykluczający wewnętrzną wolność człowieka. Papież pisał o tym, że wola 
ludzka jest podatna na wpływy Złego. „[…] pod wpływem tego dziedzictwa wola 
ludzka, osłabiona i skłonna do złego, pozostaje w jakiejś mierze podatna na 
wpływ «ojca kłamstwa»”64. Chociaż „miara podatności” nie została przez Jana 
Pawła II określona, to ważne jest to stwierdzenie, ponieważ każe człowiekowi 
czuwać i roztropnie badać swoje słabe „psychiczne i duchowe” punkty, w które 
może uderzać osobowe zło.  

Ta podatność jest możliwa, ponieważ grzech pierworodny zranił ludzką natu-
rę. Dotknął najważniejszej i zarazem najwrażliwszej sfery duchowej, którą po-
ważnie nadwyrężył. Jak napisał Papież: „Grzech, będący czynem osoby, wywo-
łuje najpierw i przede wszystkim skutki w samym grzeszniku: w jego relacjach 
z Bogiem, który jest fundamentem ludzkiego życia; w jego duszy, osłabiając  
wolę i zaciemniając rozum” (RP 16). Umysł nie poznaje już w sposób jasny i wy-
raźny, lecz łatwo zbacza z prostej drogi, wola zaś nie posiada tyle mocy, ażeby 
dążyć do odczytanego dobra. Ten wewnętrzny dramat opisał Paweł Apostoł, gdy 
stwierdził z bólem, że nie czyni dobra, którego chce, ale to zło, którego nie chce 
(por. Rz 7, 19). Zły, znając uwarunkowania naturalne człowieka, usiłuje wpłynąć 
na jego wyobraźnię oraz wyższe władze duchowe, próbując nakłonić je do  
zerwania relacji miłości z Bogiem65.  

——————— 
63 Tenże, Zwycięstwo nad złym duchem, w: Katechezy Ojca Świętego…, s. 209. Papież zazna-

cza, że aktywność Szatana „wyrządza z pewnością wiele szkód jednostkom i społeczeństwu — 
szkód natury duchowej, a pośrednio także fizycznej […]”. — Tamże, s. 208-209. 

64 Tenże, Grzech jako alienacja, s. 196-197. 
65 Tenże, Aniołowie upadli, czyli szatani, s. 207. 
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Przebiegłość Szatana można obserwować, kiedy zastawia pułapki na czło-
wieka. Czyni to w niezwykle inteligentny sposób, ażeby człowiek nie zoriento-
wał się, że jest kuszony do popełnienia grzechu. Dlatego wykorzystuje jego sła-
bości i namiętności66, aby łatwiej wprowadzić go w pułapkę pokusy. Bazując na 
namiętnościach i słabościach, potrafi wniknąć w ludzkie działania, aby wprowa-
dzić w nie zamęt. Brak jasności i zamęt jest mu potrzebny w tym celu, aby jego 
zamierzenia i działania człowiek przyjął jak własne, zgodne z pozoru z pierwot-
nymi zamierzeniami67. Ażeby człowiek podjął się realizacji jakiegoś celu, musi 
widzieć go jako dobro. Jest bowiem w człowieku dane przez Boga pragnienie 
czynienia dobra, za którym chce podążać. Zło i grzech są dla niego czymś nie-
chcianym i odrażającym. Gdy jednak zostaną przedstawione jako dobre i wyzwa-
lające, wówczas przyciągają go i wyzwalają energię do działania. Szatan jest mi-
strzem w uwiedzeniu człowieka poprzez zaprezentowanie mu dobra pozornego 
w miejsce dobra prawdziwego. Jan Paweł II ujął to w następujące rozumowanie: 
„Istocie rozumnej odpowiada dążenie do prawdy i bycie w prawdzie. Na miejsce 
prawdy o dobru grzech wprowadza nieprawdę: dobro prawdziwe zostaje przezeń 
wyeliminowane na rzecz dobra «pozornego», które nie jest dobrem prawdziwym. 
Wyeliminowane wręcz na rzecz «fałszu»”68. 

Świadomy istnienia osobowego zła i jego zgubnego działania chrześcijanin 
jest wezwany do walki z księciem ciemności. Przykład duchowej konfrontacji 
pozostawił wyznawcom Jezus, który chciał być kuszony przez Szatana, ażeby 
ukazać prawdę, że w Nim zwyciężymy (por. RP 26)69. Wspomaga chrześcijan w 
zmaganiach o wierność łasce Matka Jezusa, Maryja70 oraz Michał Archanioł71. 
Choćby człowiek upadł, zwiedziony podstępem Złego, to Bóg pozostaje wierny 
w Jezusie swoim obietnicom (por. RP 10). 

 
Podsumowując, należy stwierdzić, że Jan Paweł II wyraźnie mówił o istnie-

niu zła osobowego. To był i jest ważny głos na tle polemik dotyczących realnego 
istnienia Szatana i demonów. Opisał naturę duchowych bytów upadłych i ich 

——————— 
66 Tenże, Mówiąc „Ojcze nasz…”, w: Jan Paweł II naucza o aniołach i Szatanie, s. 140. 
67 Tenże, Michał Archanioł — obrońcą i podporą Kościoła, s. 43. Papież mówił o wpływie 

Szatana, który potrafi działać w człowieku: „Odczuwamy Twoją bliskość, Matko odkupionych, 
która uczysz nas przezwyciężać wszelki zamęt i umacniasz Lud Boży w jego codziennej walce 
z «władcą tego świata» (por. J 12, 31), pragnącym wyrwać z ludzkich serc uczucie wdzięczności 
i czci wobec tego wyjątkowego i niepowtarzalnego daru Bożego, jakim jest życie człowieka”. — 
Tenże, Chrystus — „znakiem sprzeciwu” wobec zła, w: Jan Paweł II naucza o aniołach i Szatanie, 
s. 138. 

68 Tenże, Grzech jako alienacja, s. 198. 
69 Zob. tenże, Nie wolno fałszować norm moralnych, w: Anioł Pański z papieżem Janem 

Pawłem II, t. 5, Watykan 1995, s. 315. 
70 Tenże, Wniebowzięta Matka i Królowa, w: tamże, s. 380. 
71 Tenże, Umocnieni do walki duchowej, w: tamże, s. 336. 
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permanentny bunt wobec Boga, który był konsekwencją zaślepienia przez własną 
doskonałość. Rozdarcie wewnętrzne i bunt podsycany nienawiścią wobec czło-
wieka i każdego stworzenia prowadzą do walki, która przyjmuje formę pokus, 
a w szczególnych przypadkach — formę opętania. Ojciec Święty demaskuje 
przebiegłe podstępy złych duchów i ich zwodniczą działalność. Dał tym samym 
broń do ręki chrześcijanom, którzy winni toczyć walkę z siłami ciemności 
w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. 

 
 
 

PERSONAL EVIL AND ITS ACTION IN THE WORLD  
BASED ON THE TEACHING OF THE BLESSED POPE JOHN PAUL II 

 
During his teaching, John Paul II addressed an important issue of the existen-

ce of purely spiritual beings called angels. Based on the Scriptures and Tradi-
tions, he justified their existence. They are characterized by rationality and fre-
edom, because during the creation God “endowed” them with mind and free will. 
Because they do not have a material element in their ontological structure, they 
are more perfect beings than humans. At some point in history they were put to 
the moral tests, in which they were suppose to determine in a sustainable manner 
their reference to the Creator: obey him and share His happiness or terminate this 
obedience and close-up in a selfish world. Some of them made a second choice 
by following the first-born pride.  

The collapse permanently transformed their nature, creating division and  
hatred to God and all that is connected with Him. Hatred pushes the fallen angels, 
i.e. Satan and demons, to a constant struggle with people, whom they want to put 
in a miserable state of separation from God by sin. In order to achieve this goal 
they use different methods, and one of the most effective is to hide their existen-
ce, because people lose their vigilance and caution. They imply to people that 
a good God is a usurper and that He alienates their belongings.  

That way, they try to enter a human in a dramatic, internal situation of separa-
ting from God the source of happiness and joy. In exceptional cases, they can  
possess a man, by taking his body into slavery and using it as a tool. Christians 
are called to fight against this insidious and deceitful enemy. 

 
 
Keywords: demons, Satan, fall, liar, murderer 
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ZAMIESZKIWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W CZŁOWIEKU  
W ŚWIETLE WYBRANYCH KATECHEZ ŚRODOWYCH  

BŁ. JANA PAWŁA II 
 
 
Na nauczanie papieża Jana Pawła II składają się katechezy środowe. Należą 

one do mniej znanych i rzadziej opracowywanych, gdy chodzi o pozostawione 
przez niego dziedzictwo. Tymczasem są one bogate teologicznie, gdyż poruszają 
ważne wątki, a zarazem zostały przygotowane i udostępnione jako przesłanie nie 
tylko dla specjalistów, ale dla szerokich rzesz. Stanowią ważne narzędzie kształ-
towania duchowości w dynamicznie zmieniającym się świecie1. Na katechezy 
poświęcone Duchowi Świętemu2 składa się zbiór wyodrębniony jako „Duch 
Święty w życiu wewnętrznym człowieka”: Duch Święty Boskim mieszkańcem 
duszy (KDŚ 72), Duch Święty źródłem nowego życia i obfitości darów (KDŚ 73), 
Duch Święty źródłem życia wewnętrznego (KDŚ 74), Duch Święty sprawcą na-
szej modlitwy (KDŚ 75), Duch Święty światłem duszy (KDŚ 76), Duch Święty 
źródłem wiary (KDŚ 77), Duch Święty źródłem nowej miłości (KDŚ 78), Duch 
Święty źródłem prawdziwego pokoju (KDŚ 79), Duch Święty źródłem prawdziwej 
radości (KDŚ 80), Duch Święty źródłem chrześcijańskiego męstwa (KDŚ 81), 
Duch Święty zadatkiem eschatologicznej nadziei i sprawcą wytrwania aż do koń-
ca (KDŚ 82).  

——————— 
 Ks. prof. zw. dr hab. Wojciech MISZTAL, prezbiter Diecezji Kieleckiej (wyśw. 1987) — kie-

rownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych w Instytucie Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie; kierownik Sekcji Duchowości Polskiego Towarzystwa Teologicznego; redaktor serii 
„Duchowość klasztorów polskich: przekaz i komunikacja”. Więcej informacji zob. 
www.upjp2.edu.pl i www.wmisztal.kielce.opoka.org.pl. 

1 Zob. G. Rossiter, Understanding the Changing Landscape of Contemporary Spirituality: 
a Useful Starting Point for Reviewing Catholic School Religious Education, “The Person and the 
Challenges” 3(2013), s. 158-169. 

2 Dalej: KDŚ; cyfra arabska po skrócie odsyła do numeru danej katechezy w programie kom-
puterowym: Nauczanie Kościoła Katolickiego, wersja 1.0, Wydawnictwo M, Kraków 2003. 
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Ukazując misterium działania Ducha na rzecz potrzebujących zbawienia, Jan 
Paweł II szczególnie zwraca uwagę, iż On w nich zamieszkuje. 

1. Zamieszkiwanie Ducha Świętego  
jako podstawowy Dar zbawczy 

Zbiór „Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka” rozpoczyna kateche-
za pt. Duch Święty Boskim Mieszkańcem duszy. Jak wskazuje Jan Paweł II,  
zagadnienie obecności Ducha w człowieku nie należy bynajmniej do drugorzęd-
nych. Papież zwraca uwagę na ważne przesłanie, które od zawsze składa się na 
chrześcijaństwo, kształtując wyznawców Chrystusa: „U podstaw chrześcijań-
skiego życia, przesyconego wewnętrzną głębią, modlitwą i jednością z Bogiem, 
stoi prawda wiary, która […] wywodzi się z tekstów Pisma Świętego, a zwłasz-
cza ze słów Chrystusa i Apostołów: prawda o zamieszkiwaniu Ducha Świętego 
jako Boskiego Gościa w duszy człowieka sprawiedliwego” (KDŚ 72, 2)3. 

Zajmując się duchowością, teologowie we właściwym dla niej znaczeniu, 
mówią o życiu wewnętrznym i o wnętrzu człowieka. Tak rozumiane wnętrze 
nigdy nie jest puste, z zastrzeżeniem, iż odrzuca się dualizm dobro-zło i podkre-
śla, że przeważa dobro (zob. np. Rz 5, 1-5. 9. 15-17). Trzeba tu mówić o alterna-
tywie między dającym wolność i — w ostatecznym rozrachunku — pełnię życia 
podporządkowaniem się Bogu, a przynoszącym zniszczenie i ostatecznie zgubę 
w porządku eschatologicznym zniewoleniem przez zło. W ten sposób człowiek 
znajduje się między biegunami pomyślności i nieszczęścia. Między nimi mamy 
do czynienia z różnym stopniem otwarcia się osoby ludzkiej na dobro i zło. 
W doczesności doświadcza ona wzrostu czy degradacji, nawet na zasadzie  
pewnego przeplatania się.  

Kiedy człowiek przyjmuje, że w jego wnętrzu gospodarzem4 jest Duch Świę-
ty, to mamy do czynienia z rzeczywistością, która urzeka człowieka, gdy ten ją 
odkrywa (por. KDŚ 72, 1). W związku z tym można mówić o przebogatym dzia-
łaniu Ducha Świętego, tak w życiu wspólnotowym, społecznym, jak i osobistym 
(por. KDŚ 73, 3). Obdarowanie ze strony Boskiego Tchnienia jest bezkresne. 
Bardzo ważnym jest, by człowiek skorzystał z darów: „Każdy człowiek otrzymu-
je dary Ducha Świętego w konkretnej sytuacji egzystencjalnej, w jakiej się znaj-
duje, na miarę własnej miłości do Boga, która jest początkiem jego powołania, 
jego duchowej drogi i historii […]. Pełnia dana jest każdemu; w tej pełni zawiera 
się wielość darów wzbogacających wszystkie aspekty życia człowieka” (KDŚ 73, 

——————— 
3 Zob. B. J. Hilberath, Pneumatologia, Brescia 1996, s. 176-177; F. Lambiasi, Lo Spirito Santo: 

mistero e presenza. Per una sintesi di pneumatologia, Bologna 1987, s. 153-154; T. Goffi, Storia 
della spiritualità, t. 8: La spiritualità contemporanea (XX secolo), Bologna 1987, s. 153-155. 

4 Zob. np. komentarze na temat Rz 8, 15 a ściślej odnośnie do występującego tam terminu 
enoikeô, które znaczy „mieszkać w”, a następnie „kierować domem, zajmować się domem”. 
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3; por. KDŚ 72, 2-4; KDŚ 73, 5). Tam, gdzie chodzi o udzielenie daru, którym 
jest Duch — Daru, jakim jest Jego aktywna obecność, tam nie ma lepszych i gor-
szych, nie ma pierwszych i innych, wyróżnionych i różnych pozostałych. Nie 
oznacza to jednak, iż mielibyśmy do czynienia z jakąś np. jednostajnością czy 
ograniczeniem Boga w wolności, celowości, różnorodności i hojności obdaro-
wywania. Zwraca na to uwagę św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian 
w rozdziałach 12-145. 

Będące przedmiotem naszego zainteresowania katechezy wskazują na dwa 
wymiary zamieszkiwania Ducha Świętego: społeczny i indywidualny. Stanowią 
one jedno i uzupełniają się. „[…] Duch Święty jest obecny i działa w całym Ko-
ściele […], ale Jego obecność i działanie przyjmuje konkretny kształt w relacji 
z osobą ludzką, z duszą sprawiedliwego, w której zamieszkuje i którą napełnia 
darem otrzymanym od Chrystusa” (KDŚ 72, 2). Zamieszkiwanie przez Ducha nie 
prowadzi do bierności podmiotu ludzkiego. Jako istota stworzona nie jest on 
w stanie rozporządzać Duchem Świętym, sam z siebie sprawić Jego obecność, 
wywołać działanie. Odnosi się to także do zamieszkiwania przez Boże Tchnienie. 
Mamy więc do czynienia ze współdziałaniem człowieka z Duchem Świętym, gdy 
chodzi o Jego obecność i aktywność6.  

Poświęcone Duchowi Świętemu katechezy zwracają uwagę, że bycie spra-
wiedliwym składa się na istotę życia duchowego, tak w relacji człowieka z in-
nymi stworzeniami (por. KDŚ 79, 1), jak i z samym Bogiem (por. KDŚ 74, 6). 
Sprawiedliwość znajduje się w ścisłej relacji do miłości, a nawet utożsamia się 
z wyrażaną własnym życiem miłością względem drugiego (por. KDŚ 79, 6); jest 
jednym z elementów stanowiących o podobieństwie człowieka do Boga (por. 
KDŚ 78, 1. 5). Ma ona charakteryzować chrześcijan i ukazywać, że uczestniczą 
w życiu Boga i Jego miłości do wszystkich (por. KDŚ 80, 2). Bycie sprawiedli-
wym wskazuje, iż dana osoba ma udział w zbawczym dziele Boga (por. KDŚ 75, 
6). Ludzkie bycie sprawiedliwym, to taka relacja do Boga, w której stosowanie 
się do Jego woli utożsamia się z przyjaźnią z Nim. Sprawiedliwość w tym sensie 
jest podjętą łaską, przez którą dzięki Duchowi człowiek dostępuje ubogacenia, 
szczęścia i spełnienia (por. KDŚ 80, 3).  

Obecność Ducha Świętego cechuje się pewnym uniwersalizmem w znacze-
niu, które dobrze pozwala uchwycić etymologia. Uniwersalizm wskazuje bo-
wiem na pewną powszechność, ogarnianie (por. KDŚ 73, 3). Ta sama etymologia 
sugeruje zarazem proces jednoczenia. Poświęcone Duchowi Świętemu katechezy 
wskazują na zamieszkiwanie przez Ducha, mówiąc o wszystkich stworzeniach, 
wspólnocie kościelnej i poszczególnym chrześcijaninie. Takie podejście nie 

——————— 
5 Zob. B. Częsz, Duch Święty został nam dany. Nauczanie Ojców i wiara starożytnego Kościo-

ła, Gniezno 1998, s. 32-33. 
6 Por. J. Henchey, L’inabitazione divina: sorgente e scopo della missione apostolica, w: Com-

pendio di teologia spirituale. In onore di J. Aumann OP, red. E. G. de Cea, Roma 1992, s. 121-123. 
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oznacza utraty tożsamości7. Wspomniany uniwersalizm jest więc wieloraki. Jeśli 
da się w jego obrębie wyróżnić pewne wymiary czy poziomy, to mamy do czy-
nienia ze spójnością, gdyż jest to jedno i to samo dzieło stworzenia-zbawienia. 
Do jego najważniejszych protagonistów należy Duch Święty, a do najistotniej-
szych działań właśnie Jego zaangażowanie się8. Od samego początku Duch jest 
obecny u boku stworzeń i w nich (por. KDŚ 28, 1-4)9. W przeciwnym przypadku 
zapanowałaby śmierć (por. KDŚ 28, 4). W pewnym sensie wkracza On do króle-
stwa tej ostatniej, by z niej wyzwalając wyprowadzić stworzenie, które na własną 
zgubę dało się tam zwieść (por. KDŚ 28, 5). 

Odkupienie i życie duchowe to wynik zaskakującego i niekiedy w znacznym 
stopniu trudnego do zrozumienia działania Ducha wraz z Chrystusem i Ojcem, 
przez które sam człowiek zostaje uzdolniony od aktywnego udziału w odnawia-
niu oraz udzielaniu pełni życia na rzecz siebie samego i innych potrzebujących 
zbawienia (por. np. KDŚ 72, 2-3. 7)10. Trzeba mówić o pewnej specyficznie 
chrześcijańskiej obecności Ducha Świętego, także w przypadku, gdy zamieszkuje 
On w istotach stworzonych. Ta chrześcijańska obecność Bożego Tchnienia przy-
należy — gdy chodzi o doczesność — do ostatecznego, współtworzonego przez 
Ducha Świętego etapu dzieła stworzenia-zbawienia. Inaczej mówiąc, do pełni 
czasu (zob. Ga 4, 4-7).  

Jak stwierdza Jan Paweł II, Duch Święty „jest pierwszym i podstawowym 
Darem” (KDŚ 72, 5), ponieważ to dzięki Niemu człowiek jest w stanie wystar-
czająco poznawać, kochać i uświadomić sobie, że ma do czynienia z Bogiem. 
Duch w istotny sposób udoskonala więc m.in. działanie ludzkiego umysłu. Wła-
ściwie całe dzieło stworzenia-zbawienia można w istocie uznać za dzieje udzie-
lania-przyjmowania tego Daru, aż po ostateczną pełnię w zmartwychwstaniu  
i w wieczności zbawienia (np. 1 Kor 15, 43-48). 

Przedstawiając misterium zamieszkiwania Ducha Świętego, Jan Paweł II 
uwzględnia tak doczesność, jak i życie wieczne. W jedności z Ojcem i Chrystu-
sem Duch kształtuje oba etapy dziejów stworzenia-zbawienia (por. KDŚ 73, 1-4; 
82, 1-3). Pozwala to lepiej ocenić doczesne „teraz”, w tym misję, jaką mają do 
spełnienia chrześcijanie i cała wspólnota kościelna. Właściwe chrześcijaństwu 
poczucie rzeczywistości stanowi tu jedno z nadzieją właśnie ze względu na 
obecność i zaangażowanie się Ojca, Chrystusa i Ich Ducha (por. Rz 8, 11-17;  
SS 2-3; LF 7).  
——————— 

7 Zob. V. Messori, Strategia Papieża, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2(2005), s. 194. 
8 Por. F.-X. Durrwell, Jésus Fils de Dieu dans l’Esprit Saint, Paris 1997, s. 94. 
9 Zob. G. Langemeyer, Antropologia teologiczna, Podręcznik teologii dogmatycznej, red. 

W. Beinert, traktat IV, Kraków 2000, s. 105. 
10 Zob. W. Breuning, Sviluppo sistematico degli enunciati escatologici, w: Mysterium salutis, 

t. V/2, Nuovo corso di dogmatica come teologia della storia della salvezza. Il tempo intermedio e il 
compimento della storia della salvezza. La storia della salvezza nel suo compimento, red. J. Feiner 
i inni; red. wydania włoskiego D. Pezzetta i inni, Brescia 1978, s. 319. 
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2. Przyjąć Ducha, by uczestniczyć w Jego odnawiającym  
i dopełniającym udzielaniu się 

Duch Święty nie jest wrogiem doczesności. Nie jest też Mu ona obojętna. Jan 
Paweł II zwraca uwagę m.in. na następujące Jego działania: zstępowanie i prze-
bywanie w człowieku (por. KDŚ 72, 3). Duch Święty „[…] przenika swoim dzia-
łaniem do głębi ludzkiej duszy” (KDŚ 72, 2). On wzbudza także potrzebę życia 
w miłości i obficie obdarza nią. Miłość, stanowiąca istotę życia duchowego, jest 
udziałem w Miłości łączącej Osoby Boże między sobą i ze stworzeniami (por. 
Rz 5, 5; KDŚ 72, 7; 78, 3). Zamieszkuje w człowieku, uznając go za swą świąty-
nię, przemawiając tam, oświecając, pomagając żyć zgodnie z Ewangelią (por. 
KDŚ 72, 1) i rozlewając „ożywiające światło i łaskę” (KDŚ 72, 2). Uświęca 
człowieka w integralności jego istnienia, a więc również w jego wymiarze ciele-
snym (por. KDŚ 72, 4). Uświęcając, Duch Święty nie zubaża życia ludzkiego, nie 
ogranicza wolności czy sprawności intelektualnej, ale „podnosi godność osoby 
ludzkiej”, „nadaje nową wartość” także relacjom międzyludzkim, i to również 
w wymiarze cielesnym (por. KDŚ 72, 7)11. Jako dawca świętości pozwala nawet 
uczestniczyć w życiu trynitarnym, co stanowi fundament dla właściwego prze-
żywania związków ze wszystkimi bytami oraz dla zmartwychwstania na życie 
wieczne, które jest wejściem w pełnię komunii z Bogiem i ze zbawionymi, czyli 
w pełnię życia (por. KDŚ 72, 6-7; 82, 1-3). Wskrzeszenie więc, to ostateczne  
Jego działanie jako przeprowadzenie-przejście do wieczności zbawienia. Stanowi 
ono punkt kulminacyjny Jego troskliwego gospodarowania jako „Mieszkańca” 
człowieka i doczesności (por. KDŚ 72, 6).  

Podjęcie daru spotkania z Duchem Świętym ma dla człowieka znaczenie za-
sadnicze. Mamy tu do czynienia z udzielaniem nieskończonej miłości. Duch 
„udziela się nam poprzez wiele różnorodnych znaków i darów, w harmonii 
z ogólną ekonomią stworzenia” (KDŚ 73, 6). Jan Paweł II wskazuje na następu-
jące owoce działania Bożego Tchnienia w człowieku, stwierdzając, że sprawia 
Ono, iż człowiek jest w stanie modlić się, oświeca go, jest w nim źródłem wiary 
i „nowej” miłości, prawdziwego pokoju, prawdziwej radości, chrześcijańskiego 
męstwa, zadatkiem nadziei eschatologicznej oraz udziela wytrwania do końca. 
Tym działaniom-darom zostały poświęcone odrębne katechezy od numeru 75 do 
numeru 82. Dwie wcześniejsze katechezy wprowadzają w to bardziej szczegóło-
we omówienie.  

Duch Święty mieszka w osobie ludzkiej, tzn. bardzo dynamicznie w niej  
„gospodaruje” na rzecz tejże osoby i zarazem dla dobra innych potrzebujących 
zbawienia (por. KDŚ 72, 3. 7). Chrześcijaństwo od zawsze zwracało uwagę na 
Ducha, jako Tego, który prowadzi i dobroczynnie kieruje. To kierownictwo 

——————— 
11 Zob. R. Kantor, Wolność podstawowym prawem człowieka w społecznym nauczaniu Jana 

Pawła II, „Studia Socialia Cracoviensia” 5(2011), s. 104-105. 
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przedstawia się jako niezbędne, by życie duchowe przebiegało prawidłowo i by 
dana osoba osiągnęła wieczną pełnię życia (por. Rz 8, 11-16; Łk 2, 26-35)12. 
Podporządkowanie się Duchowi jest więc dla człowieka niezbędnym i zarazem 
tak korzystnym, że należy o nie się starać (por. KDŚ 72, 2).  

Mamy tu do czynienia z przyczynkiem do zrozumienia, że w przypadku isto-
ty stworzonej wolność nie jest nieograniczona. Jest to zarazem wskazanie, by 
unikać błędów, brzemiennych w poważne negatywne konsekwencje. Trzeba tak-
że pamiętać o rozwoju człowieka w kategoriach przebóstwienia. „[…] wszystko 
jest darem, zarówno w porządku łaski, jak i w porządku natury i — szerzej — 
całego stworzenia. Ale w języku teologicznym i katechetycznym miano darów 
Ducha Świętego zastrzeżone jest dla tych szczególnych Bożych energii, które 
Duch Święty rozlewa w duszy człowieka, aby wydoskonalić w nim nadprzyro-
dzone cnoty i dać ludzkiemu duchowi zdolność działania na sposób Boski” (KDŚ 
73, 3). Skupienie uwagi na Jego darach, na ich pozytywnym znaczeniu, pomaga 
ukazać bogactwo i piękno duchowości chrześcijańskiej. Jest to szczególnie istot-
ne współcześnie, kiedy szeroko rozpowszechniona wydaje się awersja do zasad 
ukazywanych przez chrześcijaństwo jako wiążących. W konsekwencji pogłębia 
to dystansowanie się do samego chrześcijaństwa. W przypadku zwracania uwagi 
na dary udzielane przez Ducha Świętego mamy do czynienia z tą samą logiką, 
która cechowała skuteczną ewangelizację i katechizację w pierwszych wiekach 
ery chrześcijańskiej: najpierw jest łaska, Dobra Nowina. Następnie dzięki nim 
człowiek jest w stanie zrozumieć, jak ma postępować. 

Duch odnawia istotę stworzoną, udzielając jej swych darów (por. KDŚ 77, 6). 
Jest On transcendentnym i zarazem wewnętrznym, Boskim źródłem nowego ży-
cia, tzn. życia, którym wielkanocny Chrystus obdarza złączonych z Nim komunią 
wiary i miłości (por. KDŚ 74, 2; 73, 1; DCE 7; LF 5). Wypełnienie tego dokonu-
jącego się już procesu należy do wieczności zbawienia, zaś jego istotę można 
przedstawić jako wielorakie upodabnianie przez Ducha potrzebujących zbawie-
nia do Chrystusa (por. Rz 8, 11-16; Flp 3, 20-21; KDŚ 73, 4). Na tak rozumiane 
nowe życie składa się udzielana przez Ducha nowa miłość (por. KDŚ 78, 1) 
i wiara (por. KDŚ 77, 1-3), praktyka cnót z właściwą sobie współpracą człowieka 
z Duchem aż po eschatologiczną pełnię (por. KDŚ 82, 6)13. „Treścią chrześcijań-

——————— 
12 W podobnym kierunku prowadzą np. Mt 4, 1-11; Mk 1, 12-13. Teksty te wskazują na związ-

ki między Chrystusem i Duchem Świętym. Jeśli jednak post i kuszenie Jezusa na pustyni należy 
rozumieć jako wzór chrześcijańskiego postu i podejścia do pokus, to trzeba przyjąć, iż Ewangelie 
wskazują zarazem na Ducha jako Tego, bez pomocy którego człowiek nie jest w stanie pokonać 
zła; jako Tego, który do takiego zwycięstwa prowadzi i , daje je odnieść. 

13 To współdziałanie można przedstawić następująco: „[…] widzimy […], co stanowi centrum 
powołania chrześcijańskiego: Chrystus! Opiekujmy się Chrystusem w naszym życiu, aby opieko-
wać się innymi, opiekować się dziełem stworzenia!” (Franciszek, Homilia we Mszy św. na rozpo-
częcie posługi Piotrowej, 19 III 2013 — www.opoka.org.pl [21 VIII 2013]). Następnie Papież 
stwierdza dalej: „Powołanie do opieki […] ma wymiar uprzedni, ogólnoludzki, dotyczący wszyst-
kich. Jest to opieka nad całą rzeczywistością stworzoną, pięknem stworzenia […]: to poszanowanie 
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skiego życia jest wiara i miłość, praktyka wszystkich cnót pod ukrytym wpły-
wem Ducha Odnowiciela, od którego pochodzi łaska usprawiedliwiająca, oży-
wiająca i uświęcająca, a wraz z nią wszystkie nowe cnoty, które tworzą tkankę 
życia nadprzyrodzonego. To życie rozwija się nie tylko dzięki naturalnym wła-
dzom człowieka — rozumowi, woli i zmysłom — ale także mocą nowych zdol-
ności przydanych mu (superadditae) wraz z łaską” (KDŚ 73, 2). Proces odno-
wienia i dopełniania życia dotyczy człowieka jako takiego: „wszystkie […] wła-
dze ducha i w pewnym sensie także ciała mogą uczestniczyć w nowym życiu  
poprzez czyny godne kondycji człowieka, który dzięki łasce otrzymał udział 
w naturze i życiu Boga […]. Jest to jak gdyby nowy wewnętrzny organizm, 
w którym objawia się prawo łaski” (KDŚ 73, 2). Bycie zamieszkiwanym przez 
Ducha nie oznacza odcieleśnienia, czy to w doczesności czy w wieczności. Jak 
stwierdza Jan Paweł II, człowiek duchowy to człowiek „ożywiany przez Ducha 
Świętego” (KDŚ 74, 4). 

Przez poszczególne dary Duch sprawia, że istota ludzka jest w stanie we wła-
ściwy sposób postępować w doczesności. Dzięki temu doczesność jest czasem 
miejscem zbawienia. Cechuje ją radykalna przewaga dobra nad złem (zob. Rz 5, 
1-5. 9. 15-17). Dzięki temu możliwe jest przejście z doczesności do wieczności 
zbawienia, a stosunek do doczesności nie może mieć w sobie nic z pogardy dla 
niej czy pesymistycznej bierności (por. KDŚ 73, 5). Życie duchowe przedstawia 
się jako rzeczywistość dynamiczna. Mamy w jego przypadku do czynienia 
z rozwojem własnym i przychodzeniem z pomocą w rozwoju innym. Tak przy-
najmniej przedstawia się stan idealny, wzorcowy, i takie możliwości są udziałem 
człowieka. Podstawowym jest tutaj związek z Duchem, a ściślej — pozwolenie 
ze strony podmiotu ludzkiego, by On nim kierował (por. KDŚ 73, 5-6). Jest to 
więc ze strony człowieka związek podporządkowania się i współpracy. W takim 
kontekście Jan Paweł II wymienia następujące dary czy sprawności duchowe: 
„rozumienie (dary mądrości, wiedzy i rozumu), podejmowanie decyzji (dary rady 
i męstwa), wytrwałość i dojrzewanie w osobowej więzi z Bogiem, zarówno przez 
życie modlitewne, jak i przez przestrzeganie ewangelicznych zasad postępowania 
(dary pobożności i bojaźni Bożej)” (KDŚ 73, 6).  

Papież jednoznacznie wskazuje, iż związek z Duchem jest dla ludzi korzyst-
ny. Mając do czynienia z różnymi obszarami ludzkiej egzystencji, On je leczy, 
ubogaca, sprawia ich rozwój, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, 
wewnętrznym i zewnętrznym (por. KDŚ 74, 2). Na ten ostatni wątek zbyt mało 
zwraca się uwagę, co wiąże się m.in. z niedocenianiem działania Ducha Święte-
go, swoistym wytyczaniem mu ograniczeń czy marginalizowaniem. Jest to logika 
dechrystianizowania i ateizacji.  

——————— 
każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy. […] W istocie wszystko jest po-
wierzone opiece człowieka, i jest to odpowiedzialność, która dotyczy nas wszystkich. Bądźcie 
opiekunami Bożych darów!”.  
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Na działanie Ducha składa się to, że dzięki Niemu człowiek potrafi identyfi-
kować prawdziwe dobro i wybierać je, nawet z konsekwencjami eschatologicz-
nymi (por. KDŚ 74, 1-2). Duch Święty przyczynia się do oczyszczenia człowieka 
i udziela mu gorliwości (por. KDŚ 74, 3). W ten sposób człowiek staje się coraz 
bardziej wolny. Należy tu mówić o nowej wolności, która charakteryzuje się do-
konywaniem z miłości adekwatnych wyborów dla dobra swego i innych, a także 
wyborów eschatologicznych; wolność bezinteresownego miłowania Boga i in-
nych (por. KDŚ 74, 5). „Jest to wolność wewnętrzna, fundamentalna, ale zawsze 
zwrócona ku miłości, która czyni możliwym i prawie naturalnym przystęp do  
Ojca w jednym Duchu (por. Ef 2, 18). Jest to wolność świadoma, która jaśnieje 
w życiu świętych” (KDŚ 74, 6). Mamy tu do czynienia z podjęciem daru uczest-
nictwa w synowskiej wolności i miłości samego Chrystusa (por. KDŚ 75, 1-2). 
W ten sposób dokonuje się upodobnienie do Niego, a w konsekwencji uświęce-
nie człowieka, które utożsamia się z jego rozwojem duchowym. „W człowieku 
wierzącym rozwija się […], pod działaniem Ducha Świętego, niepowtarzalna 
odmiana świętości, która ogarnia jego osobowość, nie niszcząc jej, wywyższa ją 
i wydoskonala. Dzięki temu każdy święty ma swoje własne, niepowtarzalne obli-
cze. Stella differt a stella, możemy powiedzieć za św. Pawłem” (KDŚ 74, 4). Taki 
rozwój osoby ludzkiej posiada wymiar tak indywidualny, jak i społeczny.  

„Istotą świętości jest doskonała miłość. Istnieją jednak różne jej odmiany, 
ponieważ przyjmuje ona wiele postaci w zmiennych warunkach ludzkiego życia. 
Pod działaniem Ducha Świętego człowiek pokonuje mocą miłości wrodzoną 
skłonność do egoizmu i rozwija lepsze siły swojej natury, na sobie właściwy spo-
sób ofiarowując się innym. Jeśli sposób ten odznacza się szczególną siłą ekspre-
sji i sugestii, to Duch Święty sprawia, że wokół takiego człowieka gromadzą się 
grupy uczniów i naśladowców (chociaż on sam pozostaje nieraz w ukryciu). 
W ten sposób powstają nurty życia duchowego, szkoły duchowości i instytuty 
zakonne: ich różnorodność w wielości jest zatem owocem Boskiej interwencji. 
To Duch Święty rozwija i pomnaża zdolności wszystkich — osób i grup, wspól-
not i instytutów, kapłanów i świeckich” (KDŚ 74, 4). 

3. Ostateczny motyw zamieszkiwania Ducha 

Zbiór „Duch Święty w życiu wewnętrznym człowieka” wieńczy katecheza 
pt. Duch Święty zadatkiem eschatologicznej nadziei i sprawcą wytrwania aż do 
końca. Mamy tu do czynienia z ukazaniem dalszych perspektyw oraz możliwości 
na przyszłość. Nie jest to logika jakiegoś zamkniętego, powtarzającego się cyklu, 
kiedy brak szans na pozytywne rozwiązanie. Stworzenie może zatem podążać ku 
celowi i osiągnąć go. Mówienie o tym, to poświęcanie uwagi „fascynującym 
i fundamentalnym artykułom chrześcijańskiego Credo: zmartwychwstaniu i ży-
ciu wiecznemu całego człowieka, z duszą i ciałem” (KDŚ 82, 5). Wskazywanie 
na taką możliwość, zachęcanie do skorzystania z niej, składa się na samą istotę 
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misji Kościoła i poszczególnych chrześcijan14. „[…] chrześcijańskie życie na 
ziemi stanowi niejako inicjację do pełnego udziału w chwale Boga, zaś Duch 
Święty jest gwarantem osiągnięcia pełni wiecznego życia, gdy mocą odkupienia 
pokonane zostaną ostatnie pozostałości grzechu, takie jak cierpienie i śmierć. 
W ten sposób chrześcijańska nadzieja jest nie tylko gwarancją, ale i zadatkiem 
przyszłej rzeczywistości” (KDŚ 82, 3). Duch nie jest wrogiem doczesności, ciała 
materii. Jego zamieszkiwanie w człowieku posiada podstawowe ukierunkowanie 
eschatologiczne. Można je określić jako zmierzanie do domu Ojca15, a następnie 
bycie wprowadzanym, wchodzenie do niego. Taka sytuacja stwarza okazję i nie-
jako zobowiązuje, by w związku z Nim, podejmując m.in. wysiłek oswobodzenia 
się z takiego czy innego stereotypu, przemyśleć i przeżywać relacje między  
doczesnym „teraz” i wiecznością.  

Jako zadatek, Tchnienie Boże obdarza życiem wiecznym już na ziemi (por. 
KDŚ 82, 1-3). Jest to prawdziwy udział, choć jeszcze potrzebujący eschatolo-
gicznego dopełnienia (por. KDŚ 82, 3)16. „Dla tych, którzy wierzą w słowo Boże 
[…] wymiar eschatologiczny zaczął się wypełniać, a można wręcz powiedzieć, 
że już się spełnił w swoim zasadniczym aspekcie: w obecności Ducha Świętego 
w ludzkich dziejach, która od dnia Pięćdziesiątnicy nabrała znaczenia i żywotnej 
mocy, prowadząc ku Boskiemu celowi każdego człowieka i całą ludzkość. […] 
nadzieja […] w Nowym Testamencie, z łaski Ducha Świętego, z którego pocho-
dzi, przynosi już zadatek przyszłej chwały” (KDŚ 82, 3). Mamy więc do czynie-
nia z sytuacją w doczesności, która pod niejednym względem stanowi tajemnicę 
i wyzwanie. Należy uwzględnić misterium, jakim jest wieczność, w dużej mierze 
niewyobrażalna dla żyjących w doczesnym „teraz” (por. 1 Kor 2, 9). Przeprowa-
dzenie-przejście z doczesności do wieczności jest dla istoty ludzkiej wielką  
tajemnicą (por. KDŚ 82, 6).  

W takim kontekście jako szczególnie cenna jawi się nadzieja, związana 
z Duchem. Jest to dar udzielony „osobie wierzącej w perspektywie życia wiecz-
nego” (KDŚ 82, 2). Nadzieja ta nie będąc bezpodstawną, ale niezawodną, jest 
częścią logiki, którą można określić mianem dziejów czy dzieła stworzenia-
zbawienia (por. Rz 5, 5). „Życie nie jest zwyczajnym następstwem praw i przy-
padkowości materii, ale we wszystkim i równocześnie ponad wszystkim jest 
osobowa wola, jest Duch, który w Jezusie objawił się jako Miłość” (SS 5). Jan 
Paweł II zwraca uwagę, iż nadzieja to dar Ducha dla każdego chrześcijanina (por. 
KDŚ 82, 1). Nie jest ona zarezerwowana wyłącznie dla jakiejś wąskiej elity. Jako 
mająca wymiar eschatologiczny, jest narzędziem Ducha i potrzebującym zbawie-
——————— 

14 Zob. D. Mongillo, La vocazione univeralse alla santità. Riflessioni alla luce della dottrina 
sull’ultimo fine, w: Compendio di teologia spirituale, red. E. G. de Cea, Roma 1992, s. 173. 

15 Por. H. Urs von Balthasar, Teologika, 3: Duch Prawdy, Kraków 2005, s. 389-390. 
16 Zob. G. Segalla, Doświadczenie duchowe w tradycji Janowej, w: Historia duchowości, t. 2 

— Duchowość Nowego Testamentu, red. R. Fabris i inni, przekł. K. Stopa, Kraków 2003, s. 308 
(chodzi m.in. o różnice między zamieszkiwaniem w doczesności i w wieczności). 
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nia pozwala odnaleźć właściwy kierunek (por. KDŚ 82, 3). Nadzieja, to dar aktu-
alny i cenny. „Ten dar wymaga szczególnej uwagi zwłaszcza w naszych czasach, 
kiedy wielu ludzi, a wśród nich niemało chrześcijan, doznaje rozterki między 
ułudą i mitem nieograniczonych możliwości samoodkupienia oraz samorealiza-
cji, a pokusą zwątpienia wśród częstych rozczarowań i porażek” (KDŚ 82, 1).  

Eschatologiczny motyw zaangażowania się Ducha, utożsamiającego się z mi-
łością, w pewien sposób dotyczy całej rzeczywistości. „Nadzieja, rozbudzona 
w chrześcijaninie przez Ducha Świętego, posiada także wymiar, można by rzec, 
kosmiczny, obejmujący ziemię i niebo, to co doświadczalne i to co nieuchwytne, 
znane i nieznane” (KDŚ 82, 4; por. EdE 8). Duch kształtuje całe nasze życie, 
a nawet losy świata stworzonego według zbawczego planu Boga. To formowanie 
czy rodzenie, jest w swej istocie Bożym usynowieniem, które zostaje ofiarowane 
ze zdumiewającą i napawającą otuchą szczodrobliwością (por. Rz 8, 19-23; KDŚ 
82, 4-5). 

Misterium przejścia między doczesnością i wiecznością zbawienia jest być 
może tematem stosunkowo rzadko podejmowanym i pogłębionym. Doczesność 
i wieczność w sposób absolutny, czyli korzystny dla potrzebujących zbawienia, 
należą do Boga i są przez Niego kształtowane. Jan Paweł II uczy, że to samo 
trzeba powiedzieć o połączeniu między tymi etapami realizacji dzieła stworze-
nia-zbawienia. To kształtowanie i bycie łaską nie wyklucza ludzkiego zaangażo-
wania się. „Jeśli nawet w tym przejściu do nieba dusza musi uwolnić się osta-
tecznie od win w czyśćcu, to i tak jest już pełna światła, pewności i radości, wie 
bowiem, że na zawsze należy do swojego Boga. W tym kulminacyjnym momen-
cie duszę prowadzi Duch Święty, sprawca i dawca nie tylko «pierwszej łaski» 
usprawiedliwiającej, a podczas całego ziemskiego życia łaski uświęcającej, ale 
także łaski przejścia do chwały in hora mortis. Jest to łaska ostatecznego  
wytrwania […], a człowiek musi się modlić, by otrzymać łaskę czynienia dobra 
aż do końca” (KDŚ 82, 6).  

 
Obecność Ducha i Jego dary oraz to, jak On działa, stanową jeden z najwięk-

szych atutów, jakie posiada chrześcijaństwo i jakimi ma się dzielić. Chodzi 
o chrześcijański światopogląd oraz interpretację świata. Jesteśmy tu zupełnie na 
antypodach wobec przerażenia, rezygnacji, obojętności i bierności.  

„Słowa Pawła apostoła uczą nas dostrzegać w darze Trzeciej Osoby Bożej 
gwarancję spełnienia naszych dążeń do zbawienia […]. A więc: «Któż nas może 
odłączyć od miłości Chrystusowej?» (Rz 8, 35). Odpowiedź brzmi stanowczo: 
nic «nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie,  
Panu naszym» (Rz 8, 39). Dlatego Paweł życzy nam, abyśmy «przez moc Ducha 
Świętego byli bogaci w nadzieję» (Rz 15, 13). Tu tkwią korzenie chrześcijań-
skiego optymizmu co do losów świata, co do możliwości zbawienia ludzi 
wszystkich czasów, nawet tych najtrudniejszych i najcięższych, co do kierunku, 
w którym zmierzają dzieje: ku doskonałemu wywyższeniu Chrystusa […] i ku 
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pełnemu udziałowi wierzących w chwale dzieci Bożych” (KDŚ 82, 7). Kontynu-
ując tę myśl, Jan Paweł II stwierdza: „Mając taką perspektywę, chrześcijanin 
może wznieść głowę wysoko i przyłączyć się do wołania, które w Apokalipsie 
wyraża najgłębsze pragnienie wzniecone w dziejach przez Ducha Świętego: 
«A Duch i Oblubienica mówią: ‘Przyjdź’!»” (KDŚ 82, 7).  

Tak kończą się również katechezy ze zbioru „Duch Święty w życiu  
wewnętrznym człowieka”. Lepiej będzie powiedzieć: również w ten sposób Jan 
Paweł II definiuje misję Ducha Świętego, misję Kościoła i misję poszczególnego 
chrześcijanina. Wskazując na pomyślną przyszłość, otwiera na nią i prowadzi ku 
niej. Zaprasza w drogę, i to nie samotnie. 

 
 
 

L’IMPORTANCE DE L’INHABITATION DU SAINT-ESPRIT  
D’APRÈS LES CATÉCHÈSES DU PAPE JEAN PAUL II  

LE SAINT-ESPRIT DANS LA VIE INTÉRIEURE DE L’HOMME 
 
Dans les catéchèses Le Saint-Esprit dans la vie intérieure de l’homme le pape 

Jean Paul II présente l’importance de l’action de l’Esprit Saint en faveur de 
l’homme. Selon Lui il s’agit du mystère très riche. Parmi ses traits essentiels il 
faut compter le fait que l’Esprit habite l’homme d’une manière active et efficace. 
En vertu de cette grâce le chrétien reçoit le salut lui-même et participe à ce my-
stère en faveur des autres. Ainsi le Souffle de Dieu mène vers la plénitude de la 
vie dans l’éternité et enrichit dès maintenant ceux qui sont en train d’être sauvés 
en les remplissant de ses dons divers et nombreux. 
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DUCHOWOŚĆ W NAUCZANIU BŁ. JANA PAWŁA II 
(Konferencja podczas nieszporów) 

 
 
„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla 

ich dobra — z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, 
których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu 
Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których 
przeznaczył, tych też powołał, a których powołał — tych też usprawiedliwił, 
a których usprawiedliwił — tych też obdarzył chwałą” (Rz 8, 28-30). 

Podstawowe elementy duchowości pojawiają się w tekście nanizane jak  
paciorki: umiejętność miłowania, współdziałanie z Bogiem we wszystkim, od-
krywanie Jego zamiaru, stawanie się na wzór Syna, drogi powołania i charyzma-
tów, a wreszcie obdarzenie chwałą. 

Jan Paweł rozpoczyna swą duchowość głęboko w tajemnicy człowieka. Od-
słania z całym rozmachem prawdę o pochodzeniu człowieka. Człowiek ma swój 
wielki rodowód. W imię tego rodowodu nie może oddać swej istoty światu, ani 
zaprzedać się złu. 

W imię Boskiego rodowodu człowiek odkrywa, że jest świątynią Boga; że 
został przez Niego zbudowany na kształt świętego świętych, gdzie przebywa Bóg 
i do niego należy. Wewnątrz świątyni obowiązuje „prawo daru”1.  

Boski rodowód uprzytamnia, że człowiek został stworzony na obraz i podo-
bieństwo Stwórcy (por. Rdz 1, 27). To tłumaczy jednocześnie sposób przynależ-

——————— 
 Dr hab. Marian ZAWADA OCD (wyśw. w 1989 r.), absolwent Akademii Ekonomicznej; stu-

diował m.in. na „Teresianum” w Rzymie; doktorat na PAT w Krakowie (1998), habilitacja (2011). 
W latach 1999-2005 rektor Kolegium Filozoficznego w WSD Karmelitów Bosych w Lublinie. Od 
2005 roku dyrektor Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis” w Kra-
kowie. W latach 2008-2011 rektor Kolegium Teologicznego WSD Karmelitów Bosych w Krako-
wie. W 2010 r. wybrany współprzewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów 
Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. W latach 2011-2012 studiował na Uniwersyte-
cie Mistycznym w Avila w Hiszpanii. Opublikował ponad 30 książek i ponad 200 artykułów. 

1 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 431. 
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ności do Boga. Drugi — bliźni, dlatego że jest świątynią Boga, nie może być  
zawłaszczany, ani pomniejszany; nie może doznawać „przemocy znaczenia”.  

W imię Boskiego rodowodu człowiek odkrywa wolność jako „życie zgodne 
z głęboką prawdą swojego bytu” (VS 53). W wierze „wolność Ducha spotyka się 
z wolnością człowieka i dogłębnie ją potwierdza”2. 

W imię Boskiego rodowodu uświadamiamy sobie, że człowieka nie da się 
zamknąć w historii; że istnieje głębia rzeczywistości, odblask Boga, poza rze-
czami i wewnątrz rzeczy; że istnieje Boski zamysł (logos) — wymiar przekracza-
jący to, co widzialne i doczesne.  

W samym centrum duchowości stoi Bóg. Papież kreśli obraz Boga w kolej-
nych encyklikach: obraz Syna w Redemptoris hominis, obraz Ojca w Dives et mi-
sericordia i obraz Ducha w Dominum et Vivificantem. Bóg Jana Pawła, to Bóg 
trzech uosobień: miłosierdzia, odkupienia i ożywienia. Miłosierny Ojciec pochy-
la się nad człowiekiem, dźwiga go i ogarnia współczującym spojrzeniem całą hi-
storię (por. DiM 4. 6). Syn, Odnowiciel stworzenia, odkupił człowieka i nadał 
sens jego istnienia, sens historii (por. RH 10). Duch, odwieczna życiodajna zasa-
da miłości (por. DeV 2), jest siłą, niewyczerpanym źródłem obdarowywania (por. 
DeV 24). W odkrywaniu obrazu Boga mamy jednocześnie odkrywanie Boskiego 
zamiaru. Miłosierdzie, pojednanie i ożywienie mogą się stać głównymi traktami 
naśladowania Boga, powołania i współdziałania z Nim — stawaniem się na wzór 
Syna. 

Stawanie się na wzór Syna stanowi mianownik chrześcijańskiej duchowości. 
Jej kluczowym pojęciem jest zjednoczenie z Bogiem. Papież z naciskiem wska-
zuje, że zjednoczenie z Bogiem urzeczywistnia się… poprzez miłość3. Tym  
samym pozostaje wierny teologalnej drodze ku Bogu.  

Ostatni element tekstu przytoczonego św. Pawła dotyczy chwały. Chwała wy-
raża się ostatecznie w przebóstwieniu stworzenia. Wezwani jesteśmy do tego, by 
być otoczeni chwałą. „Wszystko, co zostało stworzone, zostaje objęte odkupień-
czym uświęceniem, a raczej przebóstwieniem, zostaje jak gdyby wciągnięte 
w orbitę Boskości życia wewnętrznego Boga”4. Jan Paweł II formułuje znakomi-
te zdanie: „Stworzenie spełnia swoje opus gloriae przez to, że jest, czym jest 
i czym się staje”5. Opus gloriae stworzenia jako takiego jest dopełnione świado-
mą modlitwą człowieka. 

Papież w 33. punkcie Novo millennio ineunte wskazuje na dwa ważne znaki 
czasu: powszechną potrzebę duchowości oraz nowy głód modlitwy. Uważa, że 
„najprostszym sposobem uobecniania w świecie Boga i Jego zbawczej miłości, 

——————— 
2 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 145. 
3 Tamże, s. 78. 
4 Tamże, s. 37. 
5 Tamże, s. 33. 
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jest właśnie modlitwa”6. To uobecnianie Boga w świecie osadzone jest w trudzie 
zmagania się o wielkość człowieka: „zmaganie się o zwycięstwo dobra w czło-
wieku i w świecie rodzi potrzebę modlitwy”7.  

Najwyższą formą modlitwy jest kontemplacja. Papież wypowiedział o niej 
istotne zdania. Rozumiał ją nie tylko jako podstawową odpowiedź na wszystkie 
problemy nowoczesnego człowieka. „Nie trzeba zatem wyszukiwać «nowego 
programu». Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii  
i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa” 
(NMI 29). Tym programem jest kontemplacja oblicza Chrystusa (por. NMI 15). 

Na zakończenie przywołania tych kilku ważnych wątków duchowości Jana 
Pawła II, należy zaznaczyć, że był on związany z duchowością karmelitańską. 
Zaświadcza to jeden z filozofów amerykańskich Michael Novak: „Kto nie widzi, 
w jak dużym stopniu dusza Wojtyły jest karmelitańska, ten traci bardzo wiele”8.  

Drugą przekonującą racją niech będzie wypowiedź kard. Josepha Ratzingera, 
który 5 XI 1998 r. na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, z okazji 
50. rocznicy doktoratu ks. Karola Wojtyły, w okolicznościowej laudacji uzasad-
niał, że „dwie kobiety należące do Zakonu Karmelitańskiego, mogą nam pomóc 
zrozumieć cały wymiar mądrościowy, stojący u podłoża teologicznej refleksji 
Papieża. Pierwsza z nich, to Teresa z Lisieux — Święta, którą on ogłosił Dokto-
rem, a druga to Edyta Stein — pani Doktor, którą ogłosił Świętą”9. Pierwszą 
z nich, uczynił jako jedyną w czasie swego pontyfikatu Doktorem Kościoła 
(19 X 1997), drugą — Współpatronką Europy (1 X 1999).  

 

——————— 
6 Tamże, s. 39. 
7 Tamże, s. 38. 
8 Cyt. za: J. Kupczak, W stronę wolności. Szkice o antropologii Karola Wojtyły, Kraków 1999, 

s. 20. 
9 Cyt. za: Sz. T. Praśkiewicz, Dwie kluczowe postacie kobiece w pontyfikacie Jana Pawła II, 

„Życie Karmelu” 7(1999), nr 35, s. 96. 
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NEUROTEOLOGIA CZY NEUROMITOLOGIA? 
O próbach neurobiologicznego badania modlitwy 

 
 
Pośród współczesnego pluralistycznego świata podnosi się wiele głosów wy-

powiadających się w aurze naukowości na tematy, które zawsze żywo intereso-
wały ludzi. Jednym z takich zagadnień jest życie duchowe człowieka, jego akty 
religijne, a w tym szczególnie modlitwa. Od ponad 30 lat jesteśmy świadkami 
rozwijania się kierunku badań naukowych, który sami pomysłodawcy chcieliby 
nazywać neuroteologią, a który właściwie nie zasługuje na tak poważną nazwę, 
co postaramy się uzasadnić w dalszej części wywodu. 

Neuroteologia wpisuje się w szerszy prąd myślowy, a raczej modę naukową, 
która większość rzeczywistości życia społecznego człowieka chce odnosić do 
pracy ośrodkowego układu nerwowego homo sapiens i tam szukać uzasadnienia 
takich, a nie innych zachowań ludzkich. 

Pośród neurobiologicznych badaczy doświadczeń religijnych człowieka są 
tacy, którzy używają metodologii neuroteologicznej w celu dyskredytacji unikal-
ności aktów religijnych człowieka, oraz tacy, którzy jej bronią. W artykule przed-
stawimy przykłady jednych i drugich, co posłuży do wyciągnięcia wniosków 
bardziej ogólnych, dotyczących zasadności wykorzystania badań neuroobrazo-
wych mózgu dla poznania doświadczeń duchowych człowieka. 

——————— 
 O. dr Andrzej JASTRZĘBSKI OMI (wyśw. w 1999 r.) — absolwent studium psychoterapii i po-
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1. Co to jest neuroteologia? 

Początki neuroteologii można odnieść do prac Eugene d’Aquili, który w 1975 
r. opublikował wraz z Charlesem Laughlinem The Biopsychological Determi-
nants of Religious. Ritual Behavior. Badania neurobiologiczne doświadczeń reli-
gijnych podejmowali John McManus, laureat nagrody Nobla — Roger Sperry, 
Colwyn Trevarthen, Solomon Katz, Victor Turner oraz James Ashbrooke. Ten 
ostatni po raz pierwszy w roku 1984 użył terminu „neuroteologia”. Miało to 
miejsce w artykule pt. Neurotheology: The Working Brain and the Work of The-
ology1. Obecnie wiele tekstów z zakresu neuroteologii jest publikowanych w pe-
riodyku „NeuroQuantology”. Jego nazwa odnosi się do mechaniki kwantowej, 
która w przekonaniu wielu badaczy ma być w przyszłości kluczem do zrozumie-
nia umysłowości człowieka. 

Andrew Newberg, jeden z najbardziej znanych badaczy w tej dziedzinie, po-
stuluje następujące rozumienie neuroteologii, jako pola badawczego, które łączy 
neuronauki i teologię. Neuronauka oznacza przy tym empiryczne badania ośrod-
kowego układu nerwowego człowieka (OUN), a teologia — krytyczną i racjo-
nalną analizę poszczególnych systemów wierzeń religijnych, szczególnie odno-
szących się do Boga. Wydaje się, iż rzeczą właściwą dla neuroteologii byłoby 
odnoszenie się do całego zbioru religii, doświadczeń religijnych oraz do teologii. 
Skoro procesy umysłowe są odnoszone do mózgu, to w przedrostku „neuro” po-
winno się znaleźć miejsce dla psychiatrii, psychologii, endokrynologii, a także 
dla ujęć mikro- i makro-neurobiologicznych. Można by nawet mówić o neuro-
duchowości, psycho-teologii, czy bio-teologii2. Z drugiej strony także teologia 
ma służyć neuronauce, szczególnie w zakresie rozumienia człowieka. Do całości 
obrazu można jeszcze dodać mata-teologię rozumianą jako próbę ujęcia uniwer-
salnych zasad, które stoją u podłoża wszystkich religii oraz ich teologii.  

Newberg postuluje również istnienie celów neuroteologii, które nazywa ezo-
terycznymi. Obejmowałyby one filozoficzną i teologiczną analizę różnych typów 
pojęć racjonalnych, emocjonalnych i percepcyjnych stosowanych w rozumowa-
niach teologicznych. Analiza taka miałaby pomagać — zdaniem Newberga — 
w rozwiązywaniu klasycznych problemów teologicznych dotyczących natury 
Boga, interpretacji natchnionych pism oraz ich odniesienia do życia ludzkiego. 
Taka analiza nie mogłaby opierać się w dużym stopniu na wynikach badań neu-
ronaukowych, ale raczej na teoriach dotyczących umysłu i duszy. W takim ujęciu 
neuroteologia miałby się zajmować również problemami zawiązanymi z duszą, 
świadomością, umysłem, itp.3 
——————— 

1 J. B. Ashbrook, Neurotheology: The Working Brain and the Work of Theolog, „Journal of Re-
ligion and Science” 19(1984), s. 331-350 

2 A. Newberg, Methodological principles for research in neurotheology, „NeuroQuantology” 
8(2010), nr 4, s. 533. 

3 Zob. tamże, s. 534-535. 
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Jeśli Bóg istnieje — kontynuuje Newberg — to neuroteologia dostarczy nam 
informacji na temat tego, w jaki sposób człowiek wchodzi w relację z Nim, a być 
może także wskaże na najlepsze sposoby odnoszenia się człowieka do Boga. 
Ciekawym problemem dla neuroteologii może być także immanencja Boga 
w mózgu, tj. pytanie, w jaki sposób Bóg wpływa na mózg ludzki. 

Program badań Newberga jest bardzo ambitny i szeroki, w rzeczywistości 
jednak, jeśli uwzględnimy prowadzone do tej pory eksperymenty, to należy stwier-
dzić, że neuroteologia bada stany mózgu osób, którym zleca się wykonywanie róż-
nych praktyk religijnych takich, jak na przykład modlitwa czy medytacja.  

Aby zilustrować obecny stan rozwoju neuroteologii, przedstawimy teraz  
wybrane badania z tego zakresu badań naukowych. 

2. Persinger i redukcjonizm 

Michael Persinger stworzył neurobiologiczną teorię doświadczeń religijnych, 
w których najważniejszym elementem tego typu przeżyć jest — jego zdaniem — 
wyraźne poczucie czyjejś obecności. Za to poczucie ma być odpowiedzialny  
prosty mechanizm neurofizjologiczny, w którym kluczową rolę odgrywa prawy 
płat skroniowy. W przypadku zakłócenia aktywności bioelektrycznej prawego 
płata skroniowego mózgu, lewa półkula, przechowująca — zdaniem autora — 
teorii schemat „ja”, odczuwa cudzą obecność. Zdaniem Persingera aktywność  
religijną, czy też modlitwę, można wytłumaczyć asymetrią funkcjonalną półkul 
mózgowych. Modlitwa zostaje w ten sposób zredukowana do łagodnego ataku 
padaczki4. 

Persinger prowadzi swoje badania w coraz to nowych wariantach od prawie 
trzydziestu lat. Najgłośniejsze z nich są prowadzone przy użyciu tzw. „hełmu 
Boga”. Działanie tego urządzenia polega na tym, że przy pomocy fal magnetycz-
nych wzbudza aktywność elektryczną szczególnie w płatach skroniowych mó-
zgu. Urządzenie to, mające postać siatki zakładanej na głowę badanego, Persin-
ger wykorzystał już w 19 eksperymentach, podczas których przebadano ponad 
400 osób. Badani mieli zasłonięte oczy, a o swoich wrażeniach opowiadali na bie-
żąco przez mikrofon. Po zakończeniu eksperymentu wypełniali ankietę, w której 
znajdowało się także pytanie o odczuwanie czyjeś obecności. Symulacja magne-
tyczna była związana — jego zdaniem — z odczuwaniem obcej obecności5.  

Badania Persingera można byłoby uznać za ciekawe, gdyby nie towarzyszyło 
im wiele wątpliwości metodologicznych. Magnetyczna stymulacja przezcza-

——————— 
4 Zob. M. Persinger, Religious and mystical experiences as artifacts of temporal lobe function: 

a general hypothesis, „Perceptual and Motor Skills” 57(1983), nr 3, s. 1255-1262. 
5 Zob. tenże, Experimental Facilitation of the Sensed Presence is Predicted by the Specific 

Patterns of the Applied Magnetic Fields, not by Suggestibility: Re-Analyses of 19 Experiments,  
„International Journal of Neuroscience” 116(2006), s. 1079-1096. 
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szkowa wybranych obszarów mózgu (TMS) — używana przez Persingera — jest 
uznaną metodą badań, jednak przeprowadza się ją przy użyciu fal o wartości 
przynajmniej jednego tesli. Z kolei „hełm Boga” Persingera wzbudza pole o kilka 
rzędów wielkości mniejsze (mierzone w mikro- i nanoteslach). Jak do tej pory 
nie udowodniono, aby tak słabe oddziaływanie wywierało jakikolwiek wpływ na 
pracę mózgu.  

M. Fredrikson i P. Granqvist próbowali powtórzyć eksperymenty z użyciem 
„hełmu Boga” w podwójnie ślepej procedurze, jednak nie uzyskali żadnego po-
twierdzenia wyników Persingera. Zaproponowali odmienną interpretację tego 
badania. Ich zdaniem poczucie obecności było efektem wywołanym raczej suge-
stią psychologiczną niż stymulacją magnetyczną mózgu6.  

3. Mario Beauregard i badania karmelitanek 

Prawdopodobnie żaden eksperyment z zakresu neuroteologii nie przyciągnął 
takiej uwagi jak badania Mario Beauregarda. W 2006 roku ten kanadyjski na-
ukowiec nawiązał współpracę z klasztorem karmelitanek w Montrealu. Przed-
miotem jego zainteresowania stało się to, co dzieje się w mózgu człowieka na-
wykłego do modlitwy kontemplacyjnej, a szczególnie stanu całkowitego zjedno-
czenia z Bogiem (unio mistica). Wiadomo, że tego rodzaju przeżyć nie wywołuje 
się dowolnie, dlatego zadaniem karmelitanek było przypomnienie sobie ostatnie-
go, albo szczególnie silnego doświadczenia tego rodzaju. Według relacji samych 
zakonnic, przynajmniej w niektórych przypadkach, doprowadziło je to do po-
nownego przeżycia unio mystica. Praca mózgu karmelitanek była badana przy 
użyciu fMRI (funkcjonalnego rezonansu magnetycznego) oraz nowoczesnej wer-
sji elektroencefalografu (QEEG). Wyniki porównano z danymi z dwóch zadań 
kontrolnych, z których pierwsze polegało na przywołaniu z pamięci doświadcze-
nia duchowej bliskości z drugim człowiekiem, a drugie na zwykłym relaksie. Ce-
lem całej procedury było wyróżnienie struktur neuroanatomicznych szczególnie 
zaangażowanych w doświadczenie modlitwy kontemplacyjnej7. 

Wyniki badań karmelitanek z Montrealu metodą QEEG (fala theta świadczą-
ca o odmiennych stanach umysłu) oraz metodą fMRI nie wykazały, że istnieje 
„Boże miejsce” w mózgu człowieka, a szczególnie, że nie są nim płaty skronio-
we. Uzyskane rezultaty wskazują, że w doświadczeniach religijnych (mistycz-
nych) bierze udział wiele różnych części mózgu, które w normalnych warunkach 
odpowiadają za samoświadomość, emocje, reprezentację własnego ciała i wy-
obrażenia motoryczne. Są to odpowiednio takie części mózgu, jak: dolny płat 
——————— 

6 Zob. M. Fredrikson, P. Granqvist, Reply to M. A. Persinger and S. A. Koren’s response to 
Granqvist et al. „Sensed presence and mystical experiences are predicted by suggestibility, not by the 
application of transcranial weak magnetic fields”, „Neuroscience Letters” 380(2005), s. 348-350. 

7 Zob. D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy Mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnie-
niem dusz, przekł. Z. Kasprzyk, Kraków 2011, s. 403-409. 
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ciemieniowy prawy, płat wyspowy, płat ciemieniowy górny, prawa dolna i przy-
środkowa część prawego płata skroniowego oraz przednia część zakrętu obręczy.  

Wnioski, jakie wypływają z badań Beauregarda są takie, iż doświadczenia 
duchowe wykazują bardzo złożony charakter neurobiologiczny i nie dają się zre-
dukować do prostych mechanizmów neuronalnych, jak tego chciał Persinger8. 

4. Badania Niny Azari dotyczące recytacji psalmów 

Zamiast szukać w mózgu „miejsca Boga”, Nina Azari postanowiła odpowie-
dzieć na pytanie, czy wszystkie przeżycia religijne da się zredukować do pro-
stych procesów emocjonalnych? Aby na to pytanie odpowiedzieć, zaprojektowa-
ła dość złożony eksperyment. Dwie grupy badanych, tj. sześcioro niemieckich 
protestantów oraz sześcioro niereligijnych studentów wykonywało kilka zadań, 
w czasie których byli poddawani badaniu typu PET (pozytonowej tomografii 
emisyjnej). Zadania te polegały na recytowaniu oraz czytaniu następujących 
fragmentów: wersetu z Psalmu 23, wesołej dziecięcej rymowanki oraz fragmentu 
instrukcji obsługi. Dzięki tym badaniom Azari chciała wyodrębnić wzorce  
aktywności neuronalnej charakterystyczne dla przeżyć religijnych9. 

Okazało się, że osoby wierzące w Boga reagowały na zadanie eksperymen-
talne inaczej niż grupa kontrolna. Podczas recytacji psalmów aktywowała się 
u nich przede wszystkim prawa grzbietowo-boczna kora przedczołowa, grzbieto-
wo-przyśrodkowa kora czołowa, a także prawy przedklinek. Wiadomo skądinąd, 
że żaden z tych rejonów mózgu nie jest bezpośrednio związany z powstawaniem 
pobudzenia emocjonalnego. Natomiast aktywujące się w czasie modlitwy struk-
tury neuronalne odpowiadają za wyższe czynności poznawcze (jak np. rozumo-
wanie), ale przede wszystkim za złożone interakcje społeczne.  

Badania Azari wykazały zatem, że cechą wyróżniającą przeżycia modlitewne 
człowieka nie jest jakiś niepowtarzalny wzorzec pobudzenia emocjonalnego. 
Dominują w nich raczej procesy poznawcze. Niemniej trzeba dodać, iż oba kom-
ponenty doświadczenia modlitwy, tj. rozumowy i afektywny, stanowią istotne 
elementy w tworzeniu przeżyć duchowych jako całości, przy czym to, jak  
dokładnie przebiegają omawiane procesy oraz ich dokładna charakterystyka,  
pozostaje wciąż sprawą nierozstrzygniętą. 

5. Neuroteologia jako możliwy wyraz materializmu promisoryjnego 

Materializm promisoryjny (ang. promise — obietnica) jest pewnego rodzaju 
ruchem naukowym, który przybiera rysy wiary (K. Popper, J. Eccles). Polega on 
——————— 

8 Zob. tamże, s. 419. 
9 Zob. N. Azari, J. Nickel, G. Wunderlich, M. Niedeggen, H. Hefter, L. Tellmann, Neural cor-

relates of religious experience, „European Journal of Neuroscience” 13(2001), s. 1649-1652. 
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na mocnym przekonaniu, że dotarcie do niezbitych dowodów na korzyść mate-
rialistycznego światopoglądu, czy redukcji umysłu ludzkiego do materii, to tylko 
kwestia czasu oraz odpowiedniej aparatury, której jeszcze nie posiadamy. Jest to 
zatem wiara w obietnice przyszłej nauki naturalistycznej. Niestety media parana-
ukowe nagłaśniają każde z dość kontrowersyjnych pod względem zastosowanej 
metodologii badawczej odkryć neuronaukowych (np. hełm Persingera) i z obiet-
nicy czynią stan realny. Mało tego — projektują nawet najbardziej fantastyczną 
przyszłość sine fundamentum in re.  

Proces taki miał miejsce na przykład w odniesieniu do rzekomego odkrycia 
„genu Boga”, „Bożego modułu w mózgu”, czy też wolnej woli oraz moralności 
człowieka. Proces zafałszowania danych naukowych przebiega zwykle podobnie. 
Najpierw następuje odniesienie do psychologii ewolucyjnej, która „wyjaśnia” 
pochodzenie jakiejś cechy człowieka lepszym przystosowaniem się do środowi-
ska naszych przodków, następnie neuronaukowcy projektują odpowiednie ekspe-
rymenty, które „zawsze”(!) potwierdzają wysuniętą hipotezę, a jeśli nawet nie, to 
„obiecują” to uczynić w przyszłości. Każda próba podważania uzyskanych wyni-
ków spotyka się z zachowaniami ostracyjnymi. Wszystko to ma służyć promo-
waniu ideologii materialistycznej — obowiązku, który nauka niesłusznie sama na 
siebie nałożyła. Wymaga to zarazem odrzucenia normalnych poglądów człowie-
ka na temat samego siebie oraz odpowiedzi na pytanie, czy umysł mógł powstać 
z nie-umysłu10. 

Bardzo trafnie tego rodzaju podejście w nauce podsumował już dawno temu 
John Eccles: „Twierdzę, że redukcjonizm w niewiarygodny wręcz sposób 
umniejsza znaczenie tajemnicy człowieka, uznając, iż materializm promisoryjny 
ostatecznie wyjaśni cały duchowy świat w kategoriach schematów aktywności 
neuronów. Przekonanie takie należy uznać za przesąd […]. Jesteśmy istotami du-
chowymi, żyjącymi w duchowym świecie, jak również istotami materialnymi, 
obdarzonymi materialnym ciałem i mózgiem, istniejącymi w świecie material-
nym”11. 

Na swoim podstawowym poziomie wszechświat jest rządzony przez prawa 
kwantowe, które nie są czystym determinizmem, jakiego wielu by sobie życzyło, 
ale raczej zbiorem prawdopodobieństw. W neurobiologii oznacza to, że mózg nie 
jest „zmuszony” do podjęcia ściśle określonej decyzji, a raczej pewnego zbioru 
możliwości12. W fizyce kwantowej, na przykład, fakt podjęcia decyzji o konty-
nuowaniu obserwacji danej cząstki skutkuje jednocześnie podtrzymywaniem jej 
w istnieniu13. 
——————— 

10 Por. D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy Mózg, s. 15, 27, 32. 
11 Cyt. za: tamże, s. 62. 
12 Zob. tamże, s. 67. 
13 Zob. J. M. Schwartz, H. Staap, M. Beauregard, Quantum Theory in Neuroscience and Psy-

chology: A Neurophysical Model of Mind/Brain Interaction, „Philosophical Transactions of the 
Royal Society B: Biological Sciences” 360(2005), nr 1458, s. 1309-1327. 
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Na bazie fizyki kwantowej można stwierdzić, że świadome wysiłki człowie-
ka mogą wpływać na organizację układu nerwowego, choć proces ten nie ma 
charakteru mechanicznego. Podjęcie świadomej decyzji, czy skupienie uwagi 
skutkuje zmianą funkcji kwantowej (fali), co powoduje urzeczywistnienie się 
jednej z możliwych opcji. Fizyka kwantowa umożliwia nowe spojrzenie na funk-
cjonowanie OUN14. 

Materializmowi promisoryjnemu można wytknąć wiele słabości:  
• jego celem jest przede wszystkim obrona materializmu w nauce, a nie  

rzetelne szukanie odpowiedzi na dręczące człowieka pytania; 
• sztywne trzymanie się materializmu prowadzi do istotnych luk w wyjaśnia-

niu; 
• wprowadzanie nietestowalnych hipotez; 
• niepraktyczne programy badawcze odniesione do niesprecyzowanej przy-

szłości, zamiast zajmowania się istniejącymi problemami; 
• podważanie możliwości zrozumienia umysłu człowieka; 
• niezgodność z najnowszymi osiągnięciami fizyki kwantowej15. 
J. Eccles podsumowuje to zagadnienie w następujący sposób: „Materializm 

promisoryjny uważamy za pozbawiony racjonalnych podstaw przesąd. Im więcej 
dowiadujemy się na temat mózgu, tym wyraźniej dostrzegamy różnicę pomiędzy 
zdarzeniami mózgowymi a zjawiskami umysłowymi i tym bardziej cudowne 
wydają się nam zarówno jedne, jak i drugie. Materializm promisoryjny nie jest 
niczym innym jak religijnym wierzeniem wyznawanym przez dogmatycznych 
materialistów […], którzy często mylą swoją religię z nauką”16. 

6. Czy mamy prawo mówić o neuroteologii? 

Teologia to, najogólniej rzecz biorąc, metodyczna refleksja nad prawdą  
objawioną, w której stosuje się narzędzia naukowe pochodzące z dziedzin huma-
nistycznych takich, jak filozofia czy historia. W teologii katolickiej przedmiotem 
badanym jest Słowo Boże oraz Tradycja. Teologia zmierza w kierunku stworze-
nia systemu doktryn na temat misterium Boga. 

Według swych pomysłodawców neuroteologia miałaby być z kolei łączni-
kiem pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a wszystkimi najważniejszymi aspek-
tami religii, eksplorując połączenia między umysłem, mózgiem i wiarą. Neurote-
ologia wykazuje nawet ambicje, aby stać się meta-teologią, czyli próbą odtwo-
rzenia neurobiologicznej bazy kształtowania się pojęć i doświadczeń religijnych. 

——————— 
14 Zob. D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy Mózg, s. 69. 
15 Zob. tamże, s. 194-198. 
16 J. Eccles, D. N. Robinson, The Wonder of Being Human: Our Brain and Our Mind, Boston-

London 1985, s. 35. 
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Neuroteologii można zarzucić następujące słabości, szczególnie metodolo-
giczne: 

• przedmiotem neuroteologii jest doświadczenie religijne człowieka, a nie  
jego treść; 

• neuroteologia nie wypowiada się o przedmiocie religii, tj. o Bogu, jak to 
czyni teologia; 

• neuroteologia nie prowadzi refleksji na temat związków logicznych pomię-
dzy prawdami wiary i nie uzasadnia ich; 

• neuroteologia nie ujmuje historycznego aspektu depozytu wiary. 
W obecnym kształcie neuroteologia jest dyscypliną pokrewną o wiele bar-

dziej psychologii religii niż teologii i mogłaby być, co najwyżej, uzupełnieniem 
tej pierwszej (psychologii religii) w aspekcie niektórych korelatów neurobiolo-
gicznych dla wybranych doświadczeń religijnych. W konsekwencji trzeba  
by mówić o neurobiologii doświadczenia religijnego lub religijności człowieka, 
a nie o neuroteologii. 

W tym kontekście rodzą się też następujące pytania na przyszłość: 
• czy można w ogóle zoperacjonalizować modlitwę? 
• co właściwie ukazuje badanie typu fMRI w kontekście modlitwy? 
• czy można być pewnym uzyskania autentycznego doświadczenia religijne-

go w skanerze mózgu? 
 
Naukowe dowody wykazują, że doświadczenia duchowe nie są zależne od 

pojedynczego genu, nie są efektem patologii neurologicznej, nie da się ich 
sztucznie (technicznie) indukować, oraz że nie potrafimy sprowadzić świadomo-
ści człowieka wyłącznie do materialnego substratu. 

Wiemy też, że ludzie, którzy posiadają doświadczenia duchowe, uzyskują 
niższe wyniki na skalach w zakresie patologii oraz wyższe w skalach mierzących 
dobre samopoczucie. Nie istnieją też dowody na to, że halucynacje i złudzenia 
wywołane wadliwą pracą OUN mogą prowadzić do długofalowych zmian pozy-
tywnych takich, jak psychologiczno-duchowa transformacja, i są faktycznie 
przyczyną zmian negatywnych17. Jak mówił już William James, mózg nie gene-
ruje doświadczeń duchowych, lecz tylko jest wyrazicielem procesów umysło-
wych18. 

Fizyka wraz z wyjaśnieniami typu fizykalnego wydaje się być najwyższym 
trybunałem naukowym. Co nie daje się zawrzeć w prawach czy hipotezach fizy-
kalnych, wydaje się być pozbawione w ogóle egzystencji. Trzeba jednak pamię-
tać, że istnieją różne porządki oraz poziomy wyjaśniania naukowego. Jeśli sonaty 
Beethovena nie da się sprowadzić do elementarnych cząstek fizycznych, to nie 
znaczy, że odmawiamy jej istnienia. Podobnie rzecz się ma z katedrami gotycki-

——————— 
17 Zob. D. O’Leary, M. Beauregard, Duchowy Mózg, s. 422, 441, 443. 
18 Zob. tamże, s. 444. 
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mi, ekonomią europejską czy systemami prawnymi. Są to po prostu rzeczywisto-
ści, na które trzeba patrzeć z odpowiedniej perspektywy badawczej — w tym 
wypadku na poziomie organizacyjnie o wiele wyższym niż badania fizyki. 
W tym sensie nie można udowodnić w ramach fizyki, że Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej nie istnieje. 

Nie możemy zidentyfikować żadnego określonego obszaru mózgu jako 
„miejsca Boga”, ani nawet wskazać struktur neuronalnych odpowiedzialnych za 
doświadczenie religijne czy duchowe. Wnioski, jakie wypływają z badań neuro-
naukowych są takie, że umysł człowieka posiada zdolność wpływania na ośrod-
kowy układ nerwowy (top-down) poprzez zmiany elektrochemiczne. Doświad-
czenie duchowe oraz praktyki religijne mogą wywierać zarówno pozytywny jak 
i negatywny wpływ na układ nerwowy oraz całe ciało człowieka. 

Pomimo niezwykłego postępu technologicznego w badaniu mózgu nie posia-
damy całościowego rozumienia fenomenów religijnych w perspektywie neuro-
biologicznej. Bardzo trudno znaleźć określoną strukturę układu nerwowego bę-
dącą realizatorem doświadczeń religijnych człowieka, ponieważ wyższe funkcje 
psychiczne są związane z różnymi regionami mózgu, a ich dokładne badanie 
przekracza obecne możliwości nauki. 

Próby oznaczania fizycznego podłoża duchowości człowieka nie mogą nam 
powiedzieć wiele na temat form, jakie ta duchowość może przybierać, ani tym 
bardziej na temat różnic pośród ludzi w funkcji czasu, lokalizacji geograficznej 
czy przynależności grupowej. Poszukiwanie neuronalnych korelatów świadomo-
ści (NCC) nie doprowadziło do żadnej testowalnej hipotezy w zakresie kulturo-
wo uwarunkowanej treści świadomości. 

Neuroteolodzy używają bardzo sugestywnej terminologii, która wykracza 
poza uzyskane dane empiryczne. Na przykład w rozdziale zatytułowanym: Reli-
gious and Spiritual Practices: A Neurochemical Perspective Newberg omawia 
wyniki badań mózgu osób w medytacji, ale poprzez tytuł sugeruje jednocześnie, 
że interesuje go szersze spectrum zagadnień dotyczących całego wachlarza do-
świadczeń religijnych i duchowych. Taka tendencja do generalizacji jest dość 
powszechna wśród neuroteologów, choć wciąż nie wiadomo, czy wzorce akty-
wacji mózgu podczas modlitwy są faktycznie unikalne, tj. właściwe tylko modli-
twie, a nie również innym stanom umysłowym i czy takie wzorce mogą stać się 
podstawą do rozwijania całych teorii dotyczących religii jako takiej. Aby takie 
wnioski wyciągać, należałoby zastosować w badaniu najpierw grupy kontrolne 
wykonujące podobne zadania umysłowe, aby uzyskać wzorce dotyczące wyłącz-
nie modlitwy 

Poza tym problem stanowi przejście od poziomu mikro (badania mózgu) do 
poziomu makro (społecznego wymiaru religii). Badania Newberga koncentrują 
się głównie na neuronalnych korelatach modlitwy, a pomijają takie wymiary reli-
gijności jak liturgia czy wspólnota. Wszystkie wymiary rzeczywistości religijnej 
są ważne: fizyczne, chemiczne, biologiczne, psychologiczne, społeczne i teolo-
giczne. Każdy z tych wymiarów jest badany za pomocą odrębnej metodologii 
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naukowej i nie należy ich zbyt pochopnie rozmywać, mając zawsze na uwadze 
odpowiednie poziomy wyjaśniania. 

Neurobiologia nie może ani potwierdzić, ani podważyć istnienia Boga. Neu-
robiologiczne aspekty doświadczenia religijnego wskazują na jego realny charak-
ter. Jest ono zawsze interpretowane w sposób subiektywny, co prowadzi do od-
miennych opisów. Na podstawie odpowiednich badań możemy powiedzieć przy-
najmniej tyle, że mistycy nie są psychotykami i że nie doświadczają iluzji oraz że 
za ich przeżyciami stoją zupełnie realne procesy mózgowe. 

Neurobiologia wskazuje na to, że Bóg nie jest produktem procesów deduk-
cyjno-poznawczych, ale że jest On „odkrywany” w pewnym rodzaju doświad-
czenia duchowego dostępnym umysłowi człowieka i opartym na określonych 
możliwościach OUN. Nie można zatem twierdzić, że człowiek „wymyśla”, two-
rzy sobie pojęcie Boga, a potem używa go do wyrabiania sobie poczucia kontroli 
nad rzeczywistością. Bóg jest doświadczalny w spotkaniu duchowym, a najważ-
niejsza cecha przeżyć religijnych, to poczucie zjednoczenia z wyższym Bytem. 

 
 
 

NEUROTHEOLOGY OR NEUROMYTHOLOGY? 
On attempts at neurobiological research of prayer 

 
Neurotheology is an emerging field of neurobiological research, which dedi-

cates its attention to any kind of religious experience and most particularly to the 
phenomenon of prayer. In this paper we analyze the foundations and aim of neu-
rotheology as defined by its most outspoken proponent, Andrew Newberg, give 
some clear examples of neurotheological experiments with appropriate commen-
tary, and, finally, we try to evaluate the concept and efforts of neurotheological 
research in the light of Christian theology in order to reach the conclusion that, it 
is better to name the field; ‘neurobiology of religious experiences’ rather than to 
talk about neurotheology, which is a somewhat misleading term when taking into 
account theological methodology as such. 

 
 
Keywords: prayer, religious experience, neurotheology, neurobiology 
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MĘCZEŃSTWO ŚW. MAKSYMILIANA  
JAKO NAJCZYSTSZY I NAJCENNIEJSZY DAR MIŁOŚCI 

 
 
Komentując słowa z Pierwszego Listu św. Jana: „Po tym poznaliśmy miłość, 

że On [Jezus Chrystus] oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać ży-
cie za braci” (3, 16), św. Augustyn pisze, że „męczennicy płonąc gorącą miłością 
[…] dali braciom to, co wzięli ze stołu Pańskiego”1. Wzięli ze stołu Pańskiego 
Ciało i Krew Chrystusa i płonąc gorącą miłością do Boga oddali swoje życie za 
braci.  

Takim męczennikiem miłości jest św. Maksymilian Maria Kolbe, który idąc 
za wezwaniem Bożym, oznajmionym mu przez Niepokalaną, ze swego życia 
uczynił dar dla Boga i bliźniego. Aby zrozumieć bardziej naturę tego daru, jego 
wielkość i doskonałość, rozpatrzmy najpierw zależność tego daru od łaski Bożej, 
następnie fakt oddania się o. Maksymiliana Niepokalanej i jego znaczenie dla 
udoskonalenia postawy tego syna duchowego św. Franciszka. Spójrzmy na jego 
życie jako przygotowanie się do męczeństwa przez modlitwę, trud apostolski, 
ofiarę i cierpienie i wreszcie na sam akt jego heroicznego czynu miłości,  
męczeństwa. 

1. Zstępująca od Boga i wstępująca ku Niemu  
droga daru miłości 

Chcąc przybliżyć strukturę życia duchowego, czyli podwójny kierunek 
w nim zawarty, zstępujący i wstępujący, o. Maksymilian odwoływał się do zasa-
dy akcji i reakcji, którą zapożyczył z nauk przyrodniczych. „Naszym ogólnym 

——————— 
 Dr hab. Stanisław T. ZARZYCKI SAC, prof. KUL — (wyśw. w 1982 r.) pracownik naukowo-

dydaktyczny Instytutu Teologii Duchowości KUL; autor kilku książek, m.in. Dietricha von Hilde-
branda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowości serca (Lublin 1997) i Rozwój życia ducho-
wego i afektywność (Lublin 2008) oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu duchowości chrześci-
jańskiej. 

1 Św. Augustyn, Komentarz do Ewangelii św. Jana, 84, 1-2. 
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celem jest coś nieskończonego i wiecznego — Bóg. Od niego wyszliśmy i natu-
ralnym pędem do niego dążymy” — pisał, dodając, że „jest to piękny przykład 
akcji i reakcji równej i przeciwnej”2. Odnosząc to prawo najpierw do miłości Bo-
ga, stwierdzał: „Od Ojca przez Syna i Ducha zstępuje każdy akt miłości Boga, 
stwarzający, utrzymujący w istnieniu, dający życie i jego rozwój tak w porządku 
natury, jak i w porządku łaski. Tak Bóg darzy miłością swe niezliczone podo-
bieństwa skończone”3. Bóg jest „pierwszym początkiem i ostatecznym celem 
wszystkiego”, a motywem stworzenia człowieka (i świata), utrzymania go przy 
życiu oraz rozwoju na poziomie naturalnym i duchowym, nadprzyrodzonym jest 
Jego miłość. Miłość Bożą zdaje się tu rozumieć św. Maksymilian jako źródło 
wszystkich darów natury i łaski Bożej, od której zależy istnienie człowieka 
i rozwój życia Bożego w nim.  

Również ostatecznym celem człowieka jest miłość Boga, Stworzyciela, Ojca 
— miłość coraz większa, w której dokonuje się „powrót do Boga” i zjednoczenie 
z Nim. Ów powrót do Boga, od którego człowiek wyszedł, dokonuje się „nie  
inną drogą, jak przez Ducha i Syna” — dodaje Święty4. Zarówno w ruchu zstępu-
jącym miłości Boga do człowieka, jak i powrocie człowieka do Boga przez mi-
łość, będącym — jak to określa św. Maksymilian — „reakcją miłości stworze-
nia”, ważną rolę pełni Niepokalana, która jest nie tylko najdoskonalszym stwo-
rzeniem, ale w „niewymowny sposób jest Boża”. Jest Ona nie tylko „niepokala-
nie poczęta”, ale — według objawień z Lourdes, które św. Maksymilian bardzo 
doceniał, widząc w nich potwierdzenie dogmatu Magisterium Kościoła z 1854 r. 
— jest „Niepokalanym Poczęciem”5. Zdaniem Ernesto Piacentiniego, który do-
konał analizy tego określenia w pismach o. Kolbego, nie chodzi tu o przypisanie 
Niepokalanej doskonałości nieskończonej, przysługującej jedynie Bogu, lecz 
o „doskonałość możliwą do urzeczywistnienia w czystym stworzeniu”6. Tę do-
skonałość posiada Maryja dzięki szczególnemu zjednoczeniu z Duchem Świę-
tym, „zjednoczeniu Jej istoty z Jego istotą”, dzięki czemu „Duch Przenajświętszy 
w Niej mieszka, w Niej żyje i to od pierwszej chwili Jej istnienia, zawsze i na 
wieki”7. Św. Maksymilian uważał, że Duch Święty jako owoc miłości Ojca i Syna 

——————— 
2 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, Niepokalanów 2008, s. 425. 
3 Tamże, s. 665. 
4 Pokój wewnętrzny, w: Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepokalanów 2009, 

s. 211.  
5 List do brata Salezego, Nagasaki, 28 VII 1935, w: Pisma O. Maksymiliana Kolbego, Niepo-

kalnów 2007, t. 3, s. 242-243. 
6 L’Immacolata nel pensiero di P. Kolbe. Punti di contatto tra mariologia e pneumatologia. 

„Marianum” 33(1971), s. 146. 
7 Pisma O. Maksymiliana Kolbego, t. 7, s. 426-430. R. Laurentin dopowiada, że „Duch Święty 

nie jest ludzkim ojcem Chrystusa, który ma tylko jednego Ojca wiekuistego w niebie: źródło swej 
Boskiej natury. […] ziemskie narodzenie Chrystusa nie jest nowym synostwem, jest to doczesne 
objawienie się jedynego zrodzenia wiekuistego. Maryja sama rodzi Syna Bożego do człowieczeń-
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jest „poczęciem niestworzonym, przedwiecznym, pierwowzorem wszelkiego po-
częcia życia we wszechświecie”8. Jego życie w Maryi jest tym samym życiem 
miłości Ojca i Syna, czyli podarowanym Jej uczestnictwem w tejże relacji Osób 
Boskich, miłości która Ją zapładnia, dzięki której poczyna Ona życie Boga-
Człowieka9. Maryja pozostaje więc w bardzo ścisłej relacji z całą Trójcą Świętą: 
jest umiłowaną Córką Boga Ojca, Matką Jego wcielonego Syna i Oblubienicą 
Ducha Świętego.  

Rysem oryginalnym teologii maryjnej św. Maksymiliana jest silne podkreśle-
nie tej ostatniej relacji. Obok powszechnie zauważanego pośrednictwa Maryi  
jako Matki wszystkich uczniów Chrystusa wobec Jej Syna — Matki w porządku 
duchowym, Maksymilian uwydatnia drugie pośrednictwo — od Ducha ku Jej 
dzieciom i od nich ku Duchowi Świętemu. „Zjednoczenie [Maryi z Duchem 
Świętym — przyp. S. Z.] jest tak niewysłowione i doskonałe — pisze o. Kolbe 
— że Duch Przenajświętszy działa tylko przez Niepokalaną swą Oblubienicę. 
Stąd Ona Pośredniczką wszystkich łask Ducha Przenajświętszego. A ponieważ 
każda łaska jest darem Boga Ojca przez Syna i Ducha Świętego, stąd nie ma ła-
ski, co by nie była Jej własnością, daną Jej do dozwolonego rozporządzania”10.  

Uznając Niepokalaną za Wszechpośredniczkę łask, o. Maksymilian tak oto 
ukazał drogę zstępującą łaski Bożej i wstępującą drogę dobra, daru człowieka ku 
Bogu: „Od Ojca Przedwiecznego wszystko pochodzi i do Niego wraca przez Sy-
na (Chrystusa) i Ducha Świętego (Niepokalaną)”11. Zarówno pośrednictwo Maryi 
wobec Jej Syna wcielonego, jak i od Ducha Świętego i wobec tegoż Ducha, 
o. Maksymilian rozpatrywał w powiązaniu z Duchem Świętym i widząc Niepo-
kalaną — jak to określił — „wplecioną” w miłość Trójcy Przenajświętszej, za 
niektórymi teologami nazywał Ją „dopełnieniem” Trójcy12. Chodziło mu o do-
pełnienie w tym sensie, że dzięki Jej zgodzie w momencie zwiastowania Duch 
Święty mógł ukształtować w Niej wcielonego Syna Bożego, który stał się Zba-
wicielem świata, jak również o to, że niewidzialny Duch Święty „działa przez 
Maryję” w Kościele i w świecie, udzielając przez Nią ludziom swych łask. 
——————— 
stwa, Ojciec Mu je daje. Nie jest to nowe synostwo, lecz objawienie się dla ludzi, na miarę ludzką, 
synostwa odwiecznego”. — Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby, 
przekł. M. Tarnowska, Kraków 1998, s. 476. 

8 Pisma św. Maksymiliana Kolbego, t. 7, s. 426. 
9 Tamże. 
10 List do brata Salezego, Nagasaki, 28 VII 1935, w: Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, 

część 2, s. 242-243.  
11 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 612. 
12 List do brata Salezego, Nagasaki, 28 VII 1935, s. 242-243. Teologowie ci, a zaliczają się do 

nich m.in. A. H. Lepicier, B. I. Merkelbach, E. I. Campana, G. Alastruey, G. Roschini, rozumieją 
wspomniane uzupełnienie Trójcy Świętej „jedynie w sposób nieistotny i zewnętrzny”. — S. C. Na-
piórkowski, Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny w ujęciu o. Maksymiliana Kolbe, w: Bło-
gosławiony Maksymilian wśród nas (W nurcie zagadnień posoborowych, 6), red. B. Bejze, War-
szawa 1972, s. 43. 
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Warto na końcu tej kwestii postawić pytanie: jak się ma wyznaczona przez 
św. Maksymiliana zstępująca i wstępująca droga daru do tego, co na temat dialo-
gowej relacji człowieka z Bogiem mówi soborowa i posoborowa teologia, 
zwłaszcza zaś pneumatologia? 

Sobór Watykański II wyakcentował godność i skuteczność działania Chrystu-
sa, jedynego Pośrednika i w pewien sposób osłabił pośrednictwo Maryi. Nie na-
zywa nigdzie Maryi Współodkupicielką, gdyż „żadne stworzenie nie może być 
nigdy stawiane na równi ze Słowem Wcielonym i Odkupicielem”, a mówi 
o „podporządkowanej roli Maryi”, zalecając wiernym, by „wsparci macierzyńską 
opieką [Maryi — przyp. S. Z.], jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawi-
ciela” (LG 62). Podobnie w wypowiedziach soborowych nie znajdziemy 
wzmianki o Maryi jako Szafarce wszystkich łask. Także Jan Paweł II w encyklice 
Redemptoris Mater nie nazywa Maryi Wszechpośredniczką i nie wspomina 
o Niej jako rozdawczyni łask. Zdaniem Mülena, Sobór winien był w powyższym 
numerze konstytucji o Kościele dodać, iż niczego nie powinno się ujmować ani 
przydawać do godności i skuteczności Ducha Świętego, któremu Pismo Święte 
przypisuje funkcję Obrońcy, Wspomożyciela i Pocieszyciela. Wskazuje przez to 
na obecną w przeszłości — kiedy to pneumatologia była za mało rozwinięta — 
tendencję do zastępowania Ducha Świętego Maryją13. Posoborowa pneumatolo-
gia ukazuje Maryję jako doznającą w sobie efektów działania Ducha Świętego, 
zwłaszcza w: 

• fakcie poczęcia Chrystusa; 
• darze nowego serca otrzymanego przez Nią od tegoż Ducha, zgodnie z za-

powiedzią podaną przez proroka Ezechiela (36, 26-27) uzdalniającego Ją do za-
chowania prawa Bożego, postawy posłuszeństwa wiary, jaką ujawniła w scenie 
zwiastowania (Łk 1, 45); 

• tym, że stała się początkiem nowej wspólnoty mesjańskiej14.  
W obecnym czasie postuluje się, by zintegrować kult Kościoła oddawany 

Maryi z szerszym horyzontem chrześcijańskiego życia w Duchu Świętym, gdyż 
Maryja nie zastępuje wszechmocnego i powszechnego działania Ducha Święte-
go, ale wyprasza je dla Kościoła i inspiruje do niego swą postawą uległości wo-
bec tegoż Ducha15.  

Wydaje się, że tych uwag nie można zgłaszać do mariologii o. Maksymiliana 
i do nakreślonej przez Niego odgórnej i oddolnej drogi daru, gdyż pojmował on 
Niepokalaną jako znak działania Ducha Świętego. 

——————— 
13 S. De Fiores, Mariologia, w: Nuovo Dizionario di Teologia, red. G. Barbaglio, S. Dianich, 

Roma 1982, s. 860-861. 
14 Tamże, s. 861-862. 
15 Tamże, s. 863. 
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2. Oddanie się Niepokalanej  
warunkiem urzeczywistnienia doskonałości 

Ojciec Maksymilian zachęcał swych współbraci franciszkanów i wiernych 
świeckich, do których kierował swe słowo mówione i pisane, do oddania się  
Maryi i przyjęcia za własną owej drogi do Boga, uwzględniającej Jej pośrednic-
two i jedyne pośrednictwo Jezusa. Mówił: „Co dzień bardziej stawajmy się Nie-
pokalanej i w Niej i przez Nią Jezusowymi, Bożymi, a nie czasem obok Niej. Nie 
służmy Bogu Ojcu i Panu Jezusowi, i Niepokalanej, ale Bogu w Panu Jezusie 
i przez Pana Jezusa, a Panu Jezusowi w Niepokalanej i przez Niepokalaną. Czyli 
bezpośrednio, bezgranicznie i wyłącznie Niepokalanej. Z Nią zaś, w Niej i przez 
Nią Panu Jezusowi. A z Nim, w Nim i przez Niego Bogu Ojcu”16. Choć nie 
wspomina tu o Duchu Świętym, to co wyżej powiedziano o Jego działaniu 
w Niepokalanej, przemawia za tym, że Jego rolę uwzględnia w postawie i po-
średnictwie Jezusa i Maryi. 

a) Dlaczego uczeń Chrystusa winien oddać się Niepokalanej? 

Św. Maksymilian uzasadnia to tym, że sam „Bóg Ojciec dał Jej swego Jedno-
rodzonego Syna za syna, Bóg Syn zstąpił do Jej dziewiczego łona, a Duch Świę-
ty ukształtował w Niej ciało przenajświętsze Boga-Człowieka”17. Skoro sam Bóg 
się Jej powierzył, winien uczynić to także człowiek, który pragnie się z Nim 
zjednoczyć. Niepokalana, według o. Kolbe, jest niejako odbiciem Boskiego Ser-
ca Jezusowego i dlatego jest najbezpieczniejszą, najszybszą i najpewniejszą dro-
gą do tegoż Serca18, które oznacza Osobę Jezusa i jest symbolem miłości Boga 
do ludzi. Chcąc więc naśladować Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, idąc drogą 
woli Bożej — stanowiącej o miłości do Boga, a tym samym o doskonałości — 
należy szukać pomocy u Niepokalanej, która w niczym nie odchyliła się od woli 
Bożej19. Inną ważną racją przemawiającą za tym jest fakt, iż Maryja przyjęła nas 
dobrowolnie za swoje dzieci i nas miłuje, aż do ofiary swego Syna20. Przyjęcie 
więc Maryi, „daru Serca Jezusowego” za Matkę, jest aktem posłuszeństwa wobec 
jej Syna i wyrazem odpowiedzi na Jej macierzyńską miłość. 

Z powyższego wyprowadzał o. Maksymilian wniosek, że „nie inaczej odro-
dzą się dusze w Chrystusie, jak przez miłość Boga ku Niepokalanej i w Niepoka-
lanej”. Twierdził, iż „żadne słowo nie stanie się ciałem, żadna doskonałość, cnota 
się nie wcieli, nie urzeczywistni w nikim, jak przez miłość Boga ku Niepokala-
——————— 

16 List do brata Salezego, Nagasaki, 28 VII 1935, s. 242-243. 
17 Niepokalana wzorem każdego człowieka, w: Pisma O. Maksymiliana Kolbego, t. 2, s. 724. 
18 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 1, s. 415. 
19 Niepokalane Poczęcie, 17 II 1941, w: Pisma św. Maksymiliana Kolbego, t. 7, s. 428. 
20 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 1, s. 120.  
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nej. Tąż drogą spływa wszelka doskonałość w każdym porządku na świat. Każda 
łaska wychodzi od Ojca, który odwiecznie rodzi Syna i przez wzgląd na Syna. 
Duch Święty, który odwiecznie od Ojca i Syna pochodzi, tą łaską w Niepokalanej 
i przez Nią kształtuje dusze na podobieństwo pierworodnego Boga-Człowieka”21. 

Tę koncepcję urzeczywistnienia życia duchowego zaczerpnął z pewnością 
o. Maksymilian od św. Ludwika Grignion de Montfort, który w związku z tym 
pisał: „Duch Święty, zaślubiwszy Maryję, utworzył w Niej, przez Nią i z Niej to 
Arcydzieło, jakim jest Jezus Chrystus — Słowo Wcielone. Nie odtrąciwszy Jej 
nigdy, nie przestaje dalej tworzyć w Niej i przez Nią, w sposób tajemniczy, lecz 
rzeczywisty, swoich wybranych”22. Niepokalana, według o. Kolbe, jest ową 
„drogą” łaski i miłości Bożej spływającej odgórnie na świat i każdego człowieka. 
Jednocześnie przez Nią przechodzi do Boga cała miłość stworzenia, dzięki  
czemu niejako całe niebo łączy się z ziemią, a ziemia z niebem23.  

b) Co oznaczało dla o. Maksymiliana  
stać się „własnością” Niepokalanej, przynależeć do Niej? 

Dowiadujemy się o tym najpierw z Regulaminu życia, który Święty napisał 
w 1920 r., mając wówczas 26 lat. Czytał go następnie co miesiąc i udoskonalał, 
przyswajając go sobie coraz pełniej. Zanotował w nim m.in.: „Pamiętaj zawsze, 
że jesteś rzeczą i własnością bezwzględną, bezwarunkową, bezgraniczną nie-
odwołalną Niepokalanej; czymkolwiek jesteś, cokolwiek masz lub możesz, 
wszystkie actiones (myśli, słowa, uczynki) i passiones (przyjemne, przykre, obo-
jętne) są Jej całkowitą własnością. Niech więc z tym wszystkim czyni, cokolwiek 
się Jej (a nie tobie) podoba. Tak samo Jej są wszystkie twe intencje; niech więc 
zmienia, dodaje, odejmuje, jak się Jej podoba (gdyż Ona sprawiedliwości nie 
umie naruszyć). Jesteś narzędziem w Jej ręku, czyń więc to tylko, co Ona chce; 
wszystko z Jej ręki przyjmuj. Do Niej jak dziecko do matki we wszystkim się 
uciekaj; Jej wszystko powierz. […] Cały owoc Twych prac o Jej cześć, o Jej 
sprawy zależy od jedności z Nią, a troskę o siebie Jej pozostaw, tak jak i Ona jest 
narzędziem miłosierdzia Bożego. Życie, (każda jego chwila), śmierć, (gdzie, kie-
dy i jak) i wieczność moja, wszystko to jest Twoim o Niepokalana. Czyń z tym 
wszystkim, cokolwiek Ci się podoba”24.  

——————— 
21 Tamże.  
22 Tajemnica Maryi, 13. Więcej na temat związku i różnic zachodzących pomiędzy mariologią 

i pobożnością maryjną o. Kolbe z tą św. Ludwika zob. S. De Fiores, La consacrazione all’Immacu-
lata secondo P. Kolbe. Approccio ermeneutico, w: La mariologia di S. Massimiliano M. Kolbe. Atti 
del Congresso Internazionale Roma, 8-12 ottobre 1984, red. F. S. Pancheri, Roma 1985, s. 497-501. 

23 List do brata Salezego, w: Pisma O. Maksymiliana Kolbego, t. 7, s. 429-430 
24 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 35. 
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Jak wynika z tego fragmentu Regulaminu, o. Maksymilian pojmował swe 
oddanie się Niepokalanej jako totalne powierzenie Jej siebie samego wraz ze 
wszystkimi swymi aktami wewnętrznymi, uczuciami, intencjami, działaniami 
oraz owocami swych uczynków. W Jej ręce oddał całe swe życie, śmierć i wiecz-
ność, nie rezerwując nic dla siebie. W tym oddaniu się Jej na własność i zgodzie 
na to, by być narzędziem, rzeczą Niepokalanej, rezygnował ze swej wolności  
i z samego siebie. Chodziło mu w tym o coś więcej, niż o prosty akt ślubowania 
zakonnego. Św. Tomasz z Akwinu pisze że „nic więcej człowiek nie może dać 
drugiemu, z wyjątkiem oddania samego siebie na śmierć za niego, jak oddać się 
mu w niewolę”25. Nic więcej o. Maksymilian nie mógł dać Maryi, gdy w ten spo-
sób powierzył się Jej w niewolę. 

Jaki efekt dostrzegał w tego rodzaju oddaniu się Maryi? Mamy tu na myśli 
nie efekt automatyczny, ale ten zależny od woli Bożej. 

Wartość tego sposobu życia i działania, apostolstwa uzasadniał o. Maksymi-
lian tym, że dzięki Niepokalanej i Jezusowi odpowiedź miłości udzielana przez 
niego i przez każdego, kto się Jej powierzy, zostanie udoskonalona. „Co robimy, 
by miłość nasza do Jezusa była nieskończona” — pytał Święty, świadom, iż na 
niej polega doskonałość chrześcijańska. I odpowiadał: „Sami skończeni jesteśmy, 
ale myśmy własnością Niepokalanej. Jej miłość jest miłością Bożą. Nam nie  
pozostaje nic innego, jak zjednoczyć się z miłością Niepokalanej, by Ona żyła 
w naszej duszy, byśmy zniknęli w Niej”26.  

Tę drogę uświęcenia polecał wszystkim członkom Rycerstwa Niepokalanej: 
„Niepokalanej Rycerz wie, że w Niepokalanej i przez Niepokalaną najprędzej 
i najłatwiej stanie się Jezusowym, stanie się Bożym. Wie, że Ona w nim i przez 
niego bez porównania doskonalej ukocha Jezusa, niżby on to sam wszelkimi in-
nymi sposobami próbował”27. „Dążmy do jak najdoskonalszej miłości — wzywał 
— to jest aż sercem Niepokalanej i tylko aż do takiej”28. Czyż nie wymaga to 
głębokiej, intymnej i oblubieńczej więzi z Maryją!? 

Wzrost w miłości do Boga przez wewnętrzną przynależność do Niepokalanej 
owocuje głębszą i bardziej bezinteresowną miłością bliźniego, stającą się duszą 
apostolstwa u tego, kto na taką więź się zdobywa. Miłość ku Niepokalanej rozpa-
loną w swym sercu poleca Święty zapalać we wszystkich duszach i w każdej 
z osobna, i rozpłomieniać ten żar miłości po całym świecie. 

Św. Maksymilian twierdził, że „dusza wykluczająca […] pośrednictwo Nie-
pokalanej ofiaruje Panu Jezusowi dary tak pełne niedoskonałości, że bardziej  

——————— 
25 Dzieła wybrane, przekł. i oprac. J. Salij, Kęty 1999, s. 382. 
26 O coraz bardziej ofiarną miłość względem Najświętszego Serca Jezusowego, w: Konferencje 

św. Maksymiliana Marii Kolbego, s. 309.  
27 Niepokalanej Milicja (MI), w: Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 690. 
28 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 1, s. 576. 
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kary, niż nagrody są godne”. I przestrzegając przed tym, dodawał: „A najgorsze 
[jest] to, że dary [te] są zarażone pychą, że nie potrzebujemy Matki Bożej”29.  

3. Całe życie o. Maksymiliana  
odpowiedzią miłości na miłość Bożą 

Zupełne powierzenie się o. Maksymiliana Niepokalanej nie było jednorazo-
wym aktem, lecz programem całożyciowym, który Święty coraz pełniej urze-
czywistniał. W tym programie uwzględniał najpierw działanie Boga w Jezusie 
Chrystusie, na które otwierał swe serce i zarazem współdziałał z nim. Uważał, iż 
to przede wszystkim łaska Boża kształtuje człowieka i uzdalnia go do pełnienia 
dobra. Powtarzał, że z darami Bożymi, naturalnymi i nadprzyrodzonymi, należy 
współpracować przez całe życie. 

Dlatego wskazywał dalej na potrzebę przyjmowania takiej postawy ducho-
wej, która zdolna będzie wyjednać łaskę Bożą, i uzasadniał, że człowiek uzysku-
je ją na modlitwie wówczas, gdy zdobywa się na działanie z miłości do Boga 
i bliźniego, apostolstwo, na ofiarę dla Boga, i gdy ochotnie przyjmuje nawet 
cierpienie30.  

Więcej nawet, gdyż jego pragnieniem było męczeństwo31, które jest najpeł-
niejszą odpowiedzią na miłość Chrystusa ukrzyżowanego, i które może najbar-
dziej upodobnić człowieka do Niego. Zrodziło się ono w jego sercu w dzieciń-
stwie, w momencie, gdy w kościele w Pabianicach ukazała mu się Matka Boża 
z dwiema koronami. Patrząc na niego z miłością, zapytała go wówczas, czy chce 
te dwie korony: białą, oznaczającą wytrwanie w czystości, i czerwoną — będącą 
zapowiedzią męczeństwa. Odpowiedział wówczas, że chce32. Owa wizja Matki 
Bożej i Jej propozycja pociągały go później przez całe życie ku męczeństwu. To 
pragnienie ujawniał wielokrotnie, np. dwa dni po otrzymaniu święceń kapłań-
skich, 30 IV 1918 r., gdy w księdze intencji mszalnych w bazylice św. Piotra 
w Rzymie, zapisał: „O łaskę apostolstwa i męczeństwa, za siebie i za współbraci 
z Kolegium”33. Potem w jednej z konferencji pytał: „Czy twoim ideałem jest 
przelanie krwi dla Chrystusa?” I podpowiadał, jak można je urzeczywistnić: „Je-
żeli nie jednorazowo, to przez całe życie, przez sumienne wykonywanie swych 
obowiązków... Bo w pracy nad nawróceniem i uświęceniem dusz najskuteczniej 

——————— 
29 Tamże. 
30 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 1139. 
31 Tamże, s. 872. 
32 List Marii Kolbe do Niepokalanowa, Archiwum MI w Niepokalanowie; Rozmowa z p. Ma-

rią Kolbe, matką o. Maksymiliana, w: Dokumenty o o. Maksymilianie M. Kolbem. Oświadczenia 
współbraci zakonnych, część 2, Niepokalanów 1959, s. 25, 51 (mps Archiwum MI w Niepokala-
nowie).  

33 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 871. 
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działa się krzyżem, cierpieniem, ofiarą”34. Męczeństwo więc rozumiał o. Kolbe 
i jako jednorazowy akt, i jako spalanie się w apostolstwie, ponoszenie ofiar, zno-
szenie cierpień dla Chrystusa i Jego Kościoła. 

Według św. Maksymiliana niezwykle istotną praktyką duchową na drodze 
uświęcenia jest modlitwa wyjednująca łaskę Bożą. Ojciec Kolbe przeżywał ją nie 
powierzchownie, ale w połączeniu z praktyką pokuty, wyrzeczenia się wielu rze-
czy, gotowością przyjęcia cierpienia i znoszenia go, dzięki czemu modlitwa zako-
rzeniała się bardziej w jego sercu. Rozważał cierpienia Jezusa Chrystusa i łączył 
się z Nim w nich, kontemplując Serce Jezusowe. To od niego pochodzi znana mo-
dlitwa prośby: „Słodkie Serce Jezusa, proszę Cię najgoręcej, spraw nich Cię ko-
cham, kocham coraz więcej”35. Wywarła ona wielki wpływ na jego postawę, 
kształtując w nim wrażliwość na uprzedzającą miłość Bożą i motywując go do 
coraz bardziej bezinteresownego i ofiarnego działania36. To na modlitwie kształ-
towała się jego postawa uległości wobec woli Bożej, natchnień Ducha Świętego 
i Niepokalanej. Ojciec Maksymilian niejednokrotnie wskazywał na to, by „dać 
się kierować” Bogu i Niepokalanej, „dać się prowadzić”, czyli na postawę recep-
tywną, otwartą na przemieniające działanie Ducha Świętego, na Jego moc.  

Za jeden z największych darów Serca Jezusowego uznawał o. Maksymilian 
Eucharystię. Gdy sprawował ją, nurtowało go twórcze pytanie: „Pan Bóg, który 
się tak unicestwia, [że pozostał z nami] pod postacią chleba, czy nie zasługuje na 
to, by Mu za to odpłacić bezgraniczną miłością?37 Zdumiewał go cud Boskiej mi-
łości polegający na tym, że w nim Jezus przychodzi do człowieka, karmi go sobą 
i Jego krew płynie w tym, kto go przyjmuje38. 

Doświadczając w sobie miłości Bożej i umocnienia na modlitwie oraz 
w przeżywanej Eucharystii, o. Maksymilian angażował się następnie z wielkim 
poświęceniem w pracę apostolską, której wyrazem i owocem było:  

• powołane do życia stowarzyszenie Militia Immaculatae, działające od 1917 
r. na rzecz budzenia rycerskości ducha maryjnego w chrześcijaństwie zagrożo-
nym przez obojętność;  

• założenie klasztoru w Niepokalanowie, który stanie się nie tylko najwięk-
szym klasztorem franciszkańskim, ale i jednym z największych klasztorów 
w świecie;  

• osiągające coraz większy zasięg apostolstwo prasy przez fakt wydawania 
„Rycerza Niepokalanej”.  

——————— 
34 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, wybór i oprac. M. Lademann, red. A. Wojtyna, Nie-

pokalanów 2008, s. 78. 
35 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 864. 
36 R. Kupis, Teologia cierpienia w pismach i konferencjach św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Studium teologicznomoralne, Niepokalanów 2010, s. 60. 
37 O coraz bardziej ofiarną miłość względem serca Jezusowego, s. 309.  
38 Miłość Boga ku ludziom, w: w: Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, s. 225.  
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Miłość do Niepokalanej skłaniała go do rozsławienia Jej imienia na całym 
świecie, dlatego też udał się na misje do Japonii, gdzie w 1930 r. założył drugi 
Niepokalanów na przedmieściu Nagasaki. 

To, co o. Maksymilian polecał swym współbraciom: „Powinniście pracować 
bez ograniczeń, aż do przelania krwi, jeśli zajdzie potrzeba, i powinniście szerzyć 
Rycerstwo Niepokalanej, aż po krańce ziemi”39, sam był gotów stale realizować 
i rzeczywiście realizował. Dla Boga i Niepokalanej gotów był ponieść wszelki 
trud. Tę cechę, tj. przyjęcie trudu, „wystawienie swego ciała na trudy”, na podo-
bieństwo św. Pawła, który „pracował w trudzie we dnie i w nocy” (1 Tes 3, 8), 
św. Tomasz uznaje za drugi stopień miłości bliźniego, gdy chodzi o natężenie  
miłości40. 

Ojciec Kolbe mówił, że prawdziwa miłość bliźniego polega na tym, by „dać 
Bogu bliźniego i bliźniego Bogu”41. Pierwszy wymóg realizował, budząc wiarę 
w Boga i rozpalając miłość w sercach ludzkich do Niego oraz sprawując sakra-
menty święte. Drugi, skłaniając swych współbraci i wiernych świeckich do po-
święcenia się Bogu przez Niepokalaną. Jego wielkim pragnieniem i ciągłą troską 
było „zdobyć dla Niepokalanej cały świat i każdą duszę z osobna, i to jak najprę-
dzej”42. Św. Tomasz twierdzi, że doskonałość miłości bliźniego jest tym większa, 
im większych dóbr im udzielamy. Dzielenie się z nimi nie tylko dobrami mate-
rialnymi, ale i duchowymi — Boskimi stanowi o szczególnej doskonałości, gdyż 
przez te dobra człowiek łączy się z celem ostatecznym43. 

Trud apostolski o. Maksymiliana był wspierany jego wyrzeczeniami, ofiara-
mi i cierpieniem. „Modlitwą i cierpieniem możemy wyprosić wiele łask — przy-
pominał. — Działalność zewnętrzna tylko przygotowuje drogę łaski, ale nie 
sprowadza tej łaski”44. Będąc na misjach chorował na wrzody i wskutek gorączki 
czuł się niejednokrotnie bardzo osłabiony, a przez to mniej zdolny do podejmo-
wania trudów pracy, które pomimo tego podejmował. „Tylko przez cierpienie 
możemy okazać Panu Bogu swą prawdziwą miłość”45, twierdził, ponieważ zno-
sząc je mężnie człowiek wyzwala się z miłości własnej, której niejednokrotnie 
ulega, pracując i widząc wyniki swej pracy. Wówczas może nawet sądzić, że nikt 

——————— 
39 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, s. 54. 
40 Dzieła wybrane, s. 396-397. Za pierwszy stopień tego aspektu miłości Akwinata uznaje gar-

dzenie rzeczami zewnętrznymi, użyczając ich bliźnim czy przeznaczając je na ich potrzeby; za 
trzeci natomiast uznaje oddanie duszy za braci. Trud więc ponoszony w apostolstwie czy w ogóle 
w służbie bliźniemu może się okazać przygotowaniem do męczeństwa, dlatego o. Maksymilian  
polecał, „by pracować aż do przelania krwi, jeśli zajdzie taka potrzeba”.  

41 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 865. 
42 Tamże, s. 854.  
43 Dzieła wybrane, s. 398-399. 
44 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, s. 97. 
45 Tamże, s. 53. 
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inny nie potrafi tego zrobić i może wszystko przypisać swojemu pomysłowi, 
swoim zdolnościom46. 

„Pragnij cierpieć i być wzgardzonym, choćbyś tę samą zasługę i chwałę Bożą 
mógł uczynić bez tego… Cierp i pracuj, o ile możesz, w ukryciu dla Boga same-
go” — zapisał o. Maksymilian już w 1916 r. podczas odbywanych rekolekcji47. 
Potem to pragnienie niejednokrotnie potwierdzał i rozbudzał w sobie oraz w in-
nych. „Bo i cóż to za miłość Boga bez cierpienia? — pytał i wyznawał — Bez 
ofiary nie ma miłości, gdyż miłość karmi się ofiarami”48. „Cierpienie dla miłości 
podsyca miłość”49 — twierdził jako kapłan, świadom, że miłość Chrystusa zosta-
ła okupiona i poświadczona Jego ofiarą, którą on, Jego sługa, codzienne przeży-
wał, gdy sprawował Eucharystię. To ona umacniała go nie tylko w pragnieniu 
cierpienia, ale i w coraz mężniejszym przyjmowaniu go.  

Oto ideał godny rycerza Niepokalanej: „Dla Boga jedynie, dla Boga przez 
Niepokalaną i jako Jej narzędzie cierpieć, pracować i umrzeć”50. Pomocą w przy-
jęciu cierpienia i bardziej mężnym znoszeniu go jest oddanie się Niepokalanej, 
a przez Nią Jezusowi. Podczas pobytu w obozie w Gębicach w początkach II 
wojny światowej, o. Maksymilian skierował taką oto zachętę do wspołinterno-
wanych współbraci: „W takich warunkach, w jakich się dziś znajdujemy zga-
dzajmy się z wolą Bożą szczególnie. Gdy cierpienie jest daleko, to godzimy się 
na wszystko, ale przyjmijmy je teraz i cierpmy w tej intencji, aby dla Niepokala-
nej pozyskać jak najwięcej dusz”51. Dzięki owej głębokiej więzi miłości z Nie-
pokalaną i powierzeniu cierpienia przez nią Chrystusowi, Bogu, cierpienie uzy-
skuje wielką wartość. Tak to wyjaśniał: „Ponieważ Ona (Niepokalana) jest naj-
bardziej Jezusowa, a Jezus Bogiem i Ojca Przedwiecznego własnością, każda na-
sza ofiara, chociażby wprost skierowana do Ojca Przedwiecznego, z natury rze-
czy oczyszcza się w Niepokalanej i do nieskończonej doskonałości podnosi 
w Jezusie, i staje się przedmiotem upodobania Trójcy Przenajświętszej”52. Tak 
więc dar, który człowiek przekazuje Bogu, według św. Maksymiliana, zostaje 
oczyszczony w Niepokalanej, a następnie nabiera wartości nieskończonej dzięki 
Jezusowi, „dzięki nieskończonym zasługom Jego zbawczej Męki i śmierci krzy-
żowej”53.  

Święty nie tłumaczy, dlaczego i w jaki sposób oddanie się Niepokalanej 
oczyszcza dary, które człowiek pragnie ofiarować Bogu Ojcu przez Jezusa  
——————— 

46 Życie pozagrobowe, w: Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, s. 78.  
47 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 845. 
48 Tamże, część 1, s. 447. 
49 Rozważania pierwszopiątkowe, w: Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego, s. 263. 
50 Św. Maksymilian Maria Kolbe, Pisma, część 2, s. 931. 
51 J. Młodożeniec, Znałem ojca Maksymiliana Kolbego, Niepokalanów 1994, s. 44. 
52 Niepokalana Twoja — Ty Jej, w: Pisma O. Maksymiliana, t. 7, s. 51.  
53 Tamże. 
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Chrystusa. Można jednak przypuszczać, że dokonuje się to dzięki Duchowi 
Świętemu, działającemu w Niej i przez Nią; dzięki doskonałemu współdziałaniu 
Maryi z Nim. Wydaje się, że głębsze uzasadnienie dla tego znajdujemy u św. Lu-
dwika Marii Grignion de Montfort. Pisze on, że „Maryja będąc sama formą do-
skonałą, [uczynioną przez Ducha Świętego], czyni i nas doskonałymi w Jezusie 
Chrystusie...”. I dodaje: „Ktokolwiek rzuci się do tej formy, którą jest Maryja, 
i pozwala się w niej urabiać, otrzymuje wszystkie rysy Jezusa Chrystusa […] i to 
w sposób łagodny, dostosowany do słabości ludzkiej, bez wielu trudów i pracy, 
w sposób pewny, bez obawy i złudzeń”54. Oto dlaczego możliwe jest oczyszcze-
nie każdej ofiary składanej Bogu z całkowitym powierzeniem się Niepokalanej: 
w Tej, która jest wolna od najmniejszego cienia grzechu i całkowicie przynależy 
do Jezusa, Duch Święty formuje człowieka Bożego, czystego przez swoją łaskę. 

4. Męczeństwo o. Maksymiliana  
najdoskonalszym darem jego miłości. 

W konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium Soboru Watykań-
skiego II czytamy, iż męczeństwo jest „darem szczególnym i najwyższą próbą 
miłości”, „najwyższym świadectwem miłości” (nr 42). Można pytać, czy w tych 
określeniach męczeństwa odchodzi się od wcześniejszego rozumienia męczeń-
stwa — kiedy to od średniowiecza pojmowano je jako męstwo wypływające 
z miłości55 — by zaakcentować przede wszystkim miłość?; czy też chodzi tu 
o jednoaspektową, niepełną jego wykładnię?  

Proces badania heroiczności cnót, jakiemu poddawani są wszyscy kandydaci 
do wyniesienia na ołtarze, uwzględnia nie tylko miłość, ale także i inne cnoty, 
w tym męstwo. W miłości Boga i bliźniego streszcza się przecież cała chrześci-
jańska doskonałość, a także postawa świętego i męczennika, i ona jest spoiwem 
wszystkich cnót — więzią doskonałości (Kol 3, 14). Także stwierdzenie Soboro-
we, iż „człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla 
niego samego, nie może odnaleźć się inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny 
dar z siebie samego” (GS 24), wypowiedziane w naszych czasach, w których 
dowartościowuje się bardziej niż w przyszłości wymiar wspólnotowy życia 
chrześcijańskiego — proegzystencję, zdaje się potwierdzać, iż ostateczne speł-
nienie się człowieka zależy od bezinteresownej ofiarnej miłości. 

Jak można bliżej określić męczeństwo św. Maksymiliana, uwzględniając 
ostatni etap jego życia, jego postawę w więzieniu, obozach i wreszcie w akcie 
oddania życia za drugiego więźnia? 

——————— 
54 Tajemnica Maryi, nr 17.  
55 Zob. H. Misztal, Męczeństwo — najwyższa próba miłości — w orzecznictwie Kościoła, w: In 

Christo Redemptore, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Jerzego Misiurka, red. J. M. 
Popławski, Lublin 2001, s. 220. 
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Dnia 5 IX 1939 r., w obliczu pojawiającego się niebezpieczeństwa śmierci, 
powiedział on do swych współbraci w Niepokalanowie: „Tylko tak po rycersku 
cierpieć, pracować i umrzeć, ale nie śmiercią zwyczajną: ot, dostać kulą w łeb, 
ale tak, by przypieczętować swą miłość ku Niepokalanej, tak po rycersku przelać 
krew aż do ostatniej kropli dla przyspieszenia zdobycia całego świata dla Niej”56. 
W tej wypowiedzi śmierć nie jest traktowana jako zagrożenie, ale jako wyzwa-
nie, zadanie, które trzeba podjąć, jeśli tylko nadarzy się ku niemu okazja. Jest 
ona traktowana jako szansa „przypieczętowania miłości”. Nie chodzi tu o zwykłe 
przygotowanie na śmierć, do którego o. Maksymilian także wcześniej wzywał, 
mówiąc: „każdy z nas umrze na pewno. Więc ten zmarnował sobie życie, kto się 
dobrze na śmierć nie przygotował”57, ale o rycerskie wyjście ku niej naprzeciw, 
jeśli tylko się ona pojawi jako ewangeliczne wyzwanie, w którym człowiek może 
udzielić odpowiedzi miłości na miłość Bożą. 

Praktyczną weryfikacją tych słów stała się sytuacja w obozie w Gębicach na 
początku wojny, gdy o. Maksymilian i inni jego współbracia stanęli w obliczu 
śmierci. Chcąc wtedy przygotować ich bezpośrednio na ten moment, o. Kolbe 
powiedział: „Bądźmy zawsze gotowi na tę ostatnią chwilę. Przygotujemy się naj-
lepiej, gdy oddamy się całkowicie Niepokalanej…”. I zaproponował: „Zróbmy 
taki układ: «Matko Najświętsza, ja z miłości oddaję się Tobie na to, aby — jeżeli 
zechcesz — w tym przykrym obozie pozostać, choć inni pojadą do domu. Zosta-
nę tu, by cierpieć zapomniany i wzgardzony, bez znajomych, bez słówka pocie-
chy. I na to się Tobie, o Maryjo, oddaję, by na tym nędznym barłogu umrzeć, 
w otoczeniu serc dla mnie najbardziej zimnych — i być pochowanym tam, pod 
lasem na ponurym cmentarzu». Jeśli zrobimy taki układ z Niepokalaną, to choć 
pojedziemy na wolność, będziemy mieli zasługę, jakbyśmy istotnie to wszystko 
przeszli”58.  

Uderza nas tu jego mężna akceptacja sytuacji niewoli i samej śmierci. Te 
słowa to zarazem praktyczny komentarz do innej zasady o. Maksymiliana: „Do-
brze spełnić to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy. 
Oto cała doskonałość prawdziwego szczęścia na ziemi”59.  

Można podać inne świadectwa o gotowości o. Maksymiliana na śmierć dla 
Niepokalanej, pochodzące od współwięźniów. Przytoczmy jeszcze dwie wypo-
wiedzi samego o. Kolbe, w których wyraża on ostateczny sens składanej ofiary 
z samego siebie: „Szczytem miłości i pracy dla Niepokalanej jest umrzeć, i to 
gdzieś pod płotem, ażeby popiół z własnych kości wiatr rozsypał po polu, bo ten 

——————— 
56 Okażmy największą miłość na etapie cierpienia, w: Konferencje św. Maksymilian Marii Kol-

bego, s. 318.  
57 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, s. 98. 
58 J. Młodożeniec, Znałem ojca Maksymiliana Kolbego, s. 50. 
59 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, s. 59. 
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zasiew z ludzkiego życia jest zawsze i będzie najpłodniejszy”60. W tym wyznaniu 
ujawnia się jego miłość do Niepokalanej i wiara w sens ofiary z własnego życia 
dla innych w celu ożywienia u nich wiary i miłości. Druga wypowiedź: „Szczy-
tem miłości doskonałej jest stan, w którym Jezus mówi na krzyżu: «Boże mój, 
Boże mój, czemuś mnie opuścił?» Bez ofiary nie ma miłości”61. Tu jednoznacz-
nie identyfikuje o. Kolbe szczyt miłości z naśladowaniem Jezusa Chrystusa 
ukrzyżowanego i z utożsamieniem się z Nim w śmierci. 

Ostatni etap swego życia o. Maksymilian spędził w obozie koncentracyjnym 
w Auschwitz, gdzie przydzielono mu numer 16670. W tym miejscu, określanym 
przez wielu „piekłem na ziemi”, dał wiele dowodów miłości bliźniego i męstwa, 
gdy pocieszał innych więźniów, dzielił się z nimi swoim kawałkiem chleba, 
przyjmował zadawane mu razy przez pałającego wobec niego (i stanu kapłań-
skiego) nienawiścią kapo62. Moc do tego czerpał z głębokiej modlitwy i niedziel-
nej Eucharystii sprawowanej potajemnie na strychu w każdą niedzielę przez jed-
nego z polskich księży. 

Dnia 29 VII 1941 r. podano wiadomość, że zbiegł jeden z więźniów obozu. 
Tego samego dnia wieczorem zwołano apel i rozpoczęła się wybiórka dziesięciu 
więźniów. Zgodnie z obozową zasadą, hitlerowiec Oberstürmbahnfürer Karl 
Fritzsch miał wyznaczyć dziesięciu więźniów na śmierć głodową. Kat dokony-
wał wyboru, zaglądając każdemu z nich w oczy i sycąc się postawą przerażo-
nych. Przed niektórymi więźniami zatrzymywał się dłużej, badając, w jaki spo-
sób zniosą tę jego psychiczną torturę. Gdy wyznaczył dziesięciu, jeden z nich, 
Franciszek Gajowniczek, czterdziestoletni sierżant Wojska Polskiego zaczął ję-
czeć z bólu, dając znać, że oto traci wszystko… i nie dał się uciszyć nawet wtedy, 
gdy został za to swe zachowanie pobity esesmańskim pejczem. Wtedy wystąpił 
z szeregu o. Maksymilian, skierował się ku komendantowi i stając przed nim na 
baczność z podniesionym czołem, powiedział po niemiecku: „Chcę pójść do 
bunkra za jednego z tych więźniów z wybiórki”. „Co? Oszalałeś? Ktoś ty?” — 
zapytał zaskoczony Fritzsch. „Jestem księdzem katolickim” — odpowiedział 
o. Kolbe. Po tych słowach zapanowała na placu obozowym cisza. Ta propozycja 
zbiła kata z tropu, bo nigdy nie słyszał czegoś podobnego. Po chwili zapytał  

——————— 
60 Oświadczenie współbraci zakonnych, część 1, Niepokalanów 1959, s. 70.  
61 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, s. 94. 
62 Męczeństwo może być stwierdzone w sensie prawno-kanonicznym wówczas, gdy udowodni 

się nie tylko jego warunki po stronie męczennika (gotowość przyjęcia śmierci za Chrystusa,  
wytrwanie w tej woli cierpliwie aż do śmierci i w momencie jej przyjęcia. — Zob. Benedykt XIV, 
De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, vol. 1-7, Prati 1839-1841, III, 18, 12), 
ale także obecność i działanie prześladowcy powodowanego nienawiścią do wiary (odium fidei). 
W tym przypadku za prześladowcę uznaje się i wrogi religii nazistowski system totalitarny (prze-
śladowca zbiorowy) i konkretnych ludzi (indywidualni prześladowcy), którzy stali się jego narzę-
dziami (wobec o. Maksymiliana byli to Fritzch i Patitsch). — H. Misztal, Męczeństwo — najwyższa 
próba miłości — w orzecznictwie Kościoła, s. 230; 235. 
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odważnego więźnia: „Za kogo chcesz umrzeć?” „O, za tego tu. Młody jest, ma 
żonę i dzieci… A ja stary już jestem, schorowany, nikomu niepotrzebny…”, do-
powiedział o. Maksymilian, chcąc niejako ułatwić Niemcowi decyzję. Fritzsch 
zgodził się na propozycję o. Maksymiliana i podał komendę do wymarszu. Dzie-
sięciu więźniów zostało odprowadzonych do bloku 13, gdzie zostali następnie 
sprowadzeni do podziemia i zamknięci w małej ciemnej „celi karnej”63. 

Ze świadectw Bruno Borgowca, pisarza i tłumacza bloku 11, znającego język 
niemiecki i towarzyszącego strażnikom SS udającym się na inspekcję do bunkra 
głodowego, wiadomo, że z bunkra skazanych na śmierć dało się słyszeć pieśni 
maryjne: „Anielskie Twe wejrzenie” i „Serdeczna Matko, opiekunko ludzi”. To 
o. Maksymilian zapraszał swych współwięźniów do modlitwy, modlił się wy-
trwale z nimi i przygotowywał ich do przyjęcia śmierci. Po tygodniu nie było już 
słychać owej modlitwy, gdyż wskutek całkowitej wycieńczającej głodówki jeden 
po drugim z nich konał. Po kilku kolejnych dniach Niemcy uznali, że cela jest 
potrzebna dla innych i wezwali kierownika izby chorych o nazwisku Bock,  
by ostatnich czterech skazanych uśmiercił zastrzykiem trucizny64. 

Wspomniany Borgowiec zeznał, iż gdy wszedł potem do celi, „znalazł 
o. Maksymiliana Kolbego w pozycji siedzącej, opartego o ścianę, z oczami 
otwartymi i z pochyloną głową w bok… Jego twarz była oblana blaskiem pogo-
dy. Ciała innych więźniów zastał leżące na posadzce, zbrudzone i o zrozpaczo-
nych rysach”65. To ostatnie spostrzeżenie, iż „twarz [o. Maksymiliana] była obla-
na blaskiem pogody” jest bardzo ważne dla prawdy o jego męczeństwie, gdyż 
potwierdza, iż śmierć stała się dla niego pogodnym przejściem do Boga, była  
ufnym powierzeniem swego życia w Jego ręce przez Chrystusa i Niepokalaną. 

 
Skłaniając się z wielkim szacunkiem wobec tego heroicznego aktu o. Mak-

symiliana — dokonanego w duchu miłości bliźniego i zarazem powierzenia się 
Niepokalanej, a przez Nią Chrystusowi, Bogu — należy podkreślić w nim dar 
ofiarnej, bezinteresownej i doskonałej miłości. Jeśli — jak powiedział o. Kolbe 
— ktoś poświęca się Niepokalanej, to „każda jego ofiara, chociażby wprost skie-
rowana do Ojca Przedwiecznego, z natury rzeczy oczyszcza się w Niepokalanej 
i do nieskończoności podnosi w Jezusie, i staje się przedmiotem upodobania 
Trójcy Przenajświętszej”. Także, a nawet tym bardziej ofiara życia o. Maksymi-
liana jako autora tych słów, złożona w tym duchu doznała ostatecznego oczysz-
czenia i została podniesiona do nieskończoności w Jezusie Chrystusie, w jego 
Misterium Paschalnym. Stała się najczystszym i najcenniejszym darem miłości 
chrześcijańskiej. 

——————— 
63 C. R. Forster, Rycerz Maryi. Misja i męczeństwo św. Maksymiliana Marii Kolbego, Niepoka-

lanów 2007, s. 656. 
64 Tamże, s. 661-663. 
65 Droga modlitwy ze św. Maksymilianem, s. 186. 
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„Jedno zdanie Ojciec Kolbe, jak niegasnąca lampa, oświetla jego ofiarę 
i okropną epopeję owych lat [wojny i obozów koncentracyjnych — przyp. S. Z.] 
— zauważył papież Paweł VI po beatyfikacji tego wielkiego Franciszkanina. — 
„[…] «Sama tylko miłość jest twórcza». Słowa te górują nad polityką, ego-
izmem, przemocą i zaślepioną pychą ludzi żyjących bez Ewangelii. Powinny się 
wyryć w naszych duszach w nowej historii świata. Jest to nauka którą Ojciec 
Kolbe zdobył w szkole Maryi, i którą ciągle przekazuje i przekazywać będzie 
Kościołowi i światu”66.  

Istotnie, miłość o. Maksymiliana stała się twórcza, gdyż pociągnięty miłością 
Bożą, promieniującą na obliczu Niepokalanej, poszedł on za jej wezwaniem aż 
do końca i odtworzył ów jej najpiękniejszy rys, który najpełniej jaśnieje w chwa-
lebnym krzyżu Jezusa Chrystusa i przynagla do pokonywania tego, co jest  
zaprzeczeniem miłości w dzisiejszym świecie. Przynagla do budowania relacji 
międzyludzkich opartej na tej miłości i do budowania cywilizacji miłości. 

 
 
 

MARTIRIO DI S. MASSIMILIANO  
COME IL PIÙ PURO E PREZIOSO DONO D’AMORE 

 
Per dimostrare questa verità l’autore parte dalla dinamica concezione del-

l’amore que scende da Dio e abbracciando l’uomo lo inclina all’adeguata risposta 
d’amore. In questa dinamica dell’amore è inclusa L’Immacolata in quanto 
L’immacolata Concezione — il segno dello Spirito Santo. A Lei il Dio Padre 
a donato Il Suo Figlio come Figlio incarnato, in Lei Lo Spirito Santo a plasmato 
il santissimo corpo del Dio-Uomo; in Lei e attraverso di Lei lo stesso Spirito San-
to continua a formare le anime alla similitudine del primogenito Dio-Uomo. Se-
condo P. Kolbe, nell’Immacolata ogni sacrificio offerto a Dio viene purificato, 
per esser poi perfezionato in Cristo e divetar gradito a Dio Padre. Questa dinami-
ca del sempre piú puro e prezioso amore diventa molto chiara nella vita del padre 
Massimiliano Kolbe, che donandosi totalmente all’Immacolata ha accettato ad 
Auschwitz il martirio per salvar la vita del prossimo, un padre della famiglia. 

 
 
Keywords: gift of love, Mary Immaculate, love of God, martyrdom 

——————— 
66 Przemówienie Papieża po beatyfikacji, Plac św. Piotra, „Materiały i Sprawozdania ZN 
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DUCHOWOŚĆ CHIARY LUBICH I RUCHU FOCOLARI1 
 
 
Podejmując próbę syntetycznej charakterystyki duchowości Ruchu Focolari 

i nierozdzielnie z nim związanej założycielki — Chiary Lubich († 2008), wypada 
wspomnieć, że najprawdopodobniej pierwszej tego rodzaju prezentacji przed po-
nad 30 laty dokonał ks. Walerian Słomka w jednym ze swoich artykułów2. 
W tamtym czasie dostępność tekstów źródłowych na temat Ruchu była bardzo 
ograniczona, tym bardziej więc godne uwagi jest niezwykle trafne odczytanie 
przez Księdza Profesora głównych rysów duchowości Dzieła Maryi. Podkreśla 
on „doświadczalny charakter religijności” Ruchu, zaznaczając, że „należy strzec 
się przed utożsamianiem go z charakterem empirycznym”, gdyż „przez religijne 
doświadczenie rozumie się tu efektywne spotkanie się z rzeczywistością Boską, 
a nie przyjmowanie tej rzeczywistości jako wniosku rozumowania opartego na 
przesłankach typu sylogistycznego. Właśnie Bóg fokolarynów, który jest wszyst-
kim dla nich, który jest treścią ich ideału i życia, nie jest Bogiem wywnioskowa-
nym za pomocą sylogizmów, ani nawet Bogiem zewnętrznie i naturalistycznie 
przyjętego przepowiadania chrześcijańskiego”3.  

Innymi słowy, u początków i podstaw tego wielkiego Dzieła, które obecnie 
dotarło na wszystkie kontynenty i przenika najważniejsze sektory życia publicz-
nego oraz eklezjalnego, jest doświadczenie Boga-Miłości. I jest to w pełnym tego 
słowa znaczeniu doświadczenie mistyczne, które — choć z natury rzeczy nie-
zwykle krótkotrwałe — nie jest jednak przemijające, jak większość przeżyć wpi-
sujących się w continuum ludzkiej egzystencji, lecz konstytutywne zarówno dla 
samej Chiary Lubich, jej pierwszych towarzyszek, jak i całego Ruchu. 

Taki właśnie pogląd prezentuje dr Lucia Abignente w swoim studium pt. 
Przeszłość i teraźniejszość — historia jedności. Studium o duchowości Ruchu 

——————— 
1 Odczyt wygłoszony na KUL dnia 13 III 2011 r. podczas międzynarodowego Sympozjum 

z okazji piętnastolecia nadania przez KUL doktoratu honoris causa dla Chiary Lubich. 
2 Charakterystyczne rysy duchowości fokolarynów, w: Drogi świętości, red. W. Słomka, Lublin 

1981, s. 97-102. 
3 Tamże, s. 97-98. 
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Focolari (Lublin 2010)4. Już we Wstępie jako problem badawczy stawia ona  
pytania: czy historia tych pierwszych wydarzeń może być uważana za klucz  
hermeneutyczny dla zrozumienia duchowości Ruchu?; czy można ją uznać za  
rodzaj „teologii narracyjnej”, która nie tyle jest pięknym wspomnieniem,  
co przede wszystkim uobecnieniem Bożego zamysłu, jaki — zalążkowo co do 
postaci, a w pełni co do istoty — objawił się w okresie II wojny światowej 
w Trydencie?5 W rezultacie wnikliwych analiz bardzo licznych tekstów źródło-
wych, często dotychczas nieznanych, Autorka daje zdecydowanie pozytywną  
odpowiedź. Co więcej, wskazuje na mistyczny i ponadczasowy wymiar ideału 
jedności, który stanowi wiodący rys duchowości Dzieła Maryi. 

1. Mistyka jedności 

Ów ideał jedności, zgodnie z myślą obydwojga przywołanych tu autorów, nie 
jest efektem teologicznego namysłu nad Bożym Objawieniem, ale owocem do-
świadczenia bycia w jedności z Bogiem-Miłością. To z kolei owocuje troską 
o jedność z wszystkimi ludźmi i całym Bożym stworzeniem. Można zatem po-
wiedzieć, że ideał Ruchu Focolari sytuuje się na przecięciu dwóch wektorów: 
pionowego — wyznaczającego kierunek od Boga do człowieka i człowieka do 
Boga, oraz poziomego — wskazującego na wzajemne relacje międzyludzkie. Jest 
to trwały paradygmat tej duchowości. Ponadto doświadczona przez Chiarę  
Lubich w określonych uwarunkowaniach historycznych jedność wertykalna 
z Bogiem implikuje w teraźniejszości i w doświadczeniu poszczególnych fokola-
rynów jedność horyzontalną z braćmi w wierze i jedność wykraczającą daleko 
poza granice konfesyjne. 

Ścisły związek „historii ideału”, który precyzyjnie rekonstruuje Lucia Abi-
gnente, z teraźniejszością ewangelizacyjnej dynamiki Ruchu Focolari sprawia, że 
w praktyce nie da się oddzielić duchowości Założycielki od duchowości Dzieła, 
jakie powstało dzięki niej. Chiara Lubich była w sensie duchowo-moralnym cał-
kowicie transparentna dla Ruchu, wszystko bowiem co działo się w jej doświad-
czeniu duchowym stawało się jego bogactwem. I choć z punktu widzenia meto-
dyki akademickiej można byłoby osobno omawiać życie duchowe Chiary Lubich 
i duchowość Ruchu, to daleko idąca zbieżność tych dwóch nurtów czyni takie 
działanie niecelowym z punktu widzenia podjętej tu prezentacji. U samych pod-
staw omawianej duchowości mamy bowiem do czynienia z jednością, a nawet 
więcej — z utożsamieniem Założycielki z Dziełem, które przez nią — choć ode-
szła do wieczności — stale się aktualizuje. 

——————— 
4 Jest to polska wersja książki pt. Memoria e presente. La spiritualità del Movimento dei 

Focolari in prospettiva storica, Città Nuova Editrice 2010. 
5 L. Abignente, Przeszłość i teraźniejszość…, s. 16. 
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Jak zaznacza sama Chiara, „jedność jest typowo naszym powołaniem. […] 
Jedność jest słowem streszczającym naszą duchowość”6. W charakterystyce du-
chowości Ruchu należy zatem charyzmat jedności postawić na pierwszym miej-
scu. Wspólnotowość jako znamienny dla wszystkich fokolarynów styl życia 
chrześcijańskiego ma swe źródło w doświadczeniu miłości Boga i jest zarazem 
dążeniem do odwzorowywania jedności Osób Przenajświętszej Trójcy. Ta naj-
większa Tajemnica w jakimś sensie była udziałem Założycielki wiosną 1949 r., 
o czym sama pisze w słowach: „Miałam wrażenie, jakbym znalazła się na szczy-
cie bardzo wysokiej góry, najwyższej z możliwych, zakończonej punktem, jak na 
końcu szpilki: a więc jednym i wysokim, ale nie będącym miłością (stąd moja 
chwilowa udręka), tak że wydawało mi się iż nawet być bogiem, ale nie w Trój-
cy, byłoby piekłem”7. Komentując to wydarzenie L. Abignente stwierdza, że ten 
moment kontemplacji nie pozostaje uprzywilejowaną, oderwaną od rzeczywisto-
ści chwilą. Dynamika życia trynitarnego staje się rzeczywistością przeżywaną 
w realiach świata — mistyką trynitarną w świecie8. 

Doświadczana w swym ontologicznym źródle Jedność i Miłość, poprzez za-
angażowanie Chiary, jej pierwszych towarzyszek, a obecnie Ruchu Focolari, 
ogarnia cały świat. Jedność tłumaczy siłę i zdumiewającą ekspansję Dzieła na  
cały świat. Jak mówiła Chiara Lubich w UNESCO podczas wręczenia Nagrody 
„Wychowanie do Pokoju” dnia 17 XII 1966 r., „kryje się ona w nowym sposobie 
życia, w przyjętym przez miliony osób nowym stylu, który, kierując się zasadni-
czo wartościami chrześcijańskimi — nie pomijając, a wręcz przeciwnie, podkre-
ślając podobne wartości obecne w innych religiach i kulturach — budzi w świe-
cie potrzebę odnalezienia i umocnienia pokoju; właśnie pokoju i jedności”9. 

Jedność i mocne poczucie wspólnotowości wśród fokolarynów ma moc two-
rzenia nowej jakości zarówno w wymiarze eklezjalnym i kulturalnym, jak i poli-
tycznym oraz ekonomicznym. Za szczególny fenomen należy uznać wpływ  
ducha jedności, który stawiając Jezusa w centrum, przenika sferę polityki i eko-
nomii, z pozoru dalekie od związku z duchowością. Odnośnie do tego Założy-
cielka podczas jednego ze spotkań z włoskimi politykami stwierdziła, że „[…] 
braterstwo nie jest już «dodatkiem» do polityki, ale jej istotą. Powinno określać 
jej metody i cele. Jedynie w ten sposób polityka może odnaleźć swój prawdziwy 
sens: przede wszystkim służyć społeczeństwu, w którym obywatel jest jego ak-
tywnym podmiotem”10. Natomiast w sferze gospodarczej, odgrywającej we 
współczesnym świecie najbardziej dominującą rolę, Chiara Lubich postuluje 

——————— 
6 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, red. M. Vendeleene, Kraków 2007, s. 50. 
7 Cyt. za: L. Abignente, Przeszłość i teraźniejszość…, s. 272. 
8 Charyzmat jedności Chiary Lubich — dar Boga dla naszych czasów, w: Duchowość w Pol-

sce, red. M. Chmielewski, t. 11, Lublin 2009, s. 221-227. 
9 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 45. 
10 Tamże, s. 357. 
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Ekonomię Komunii, której praktyczny walor potwierdzają fokolaryni prowadząc 
różnorodną działalność w tej dziedzinie. Przykładem tego są miasteczka Maria-
poli, których obecnie na świecie jest ponad 30. U podstaw Ekonomii Komunii, 
której znaczenie docenił między innymi mediolański Uniwersytet „Sacro Cuore” 
nadając Chiarze Lubich doktorat honoris causa w dziedzinie ekonomii, jest wizja 
człowieka oparta na przesłankach ewangelicznych i koncepcja stosunków mię-
dzyludzkich oparta na społecznej nauce Kościoła. Założycielka dała temu wyraz 
w 2001 r., przemawiając z okazji dziesięciolecia powstania Ekonomii Komunii: 
„[…] aby urzeczywistniać Ekonomię Komunii potrzebne są: jasno określony cel, 
«kultura dawania» i «nowi ludzie». Ale nowi ludzie to ci, którzy żyją Ewangelią 
zgodnie z duchem czasów, praktykują miłość wzajemną, żyją na co dzień  
duchowością jedności, która przynosi obecność Jezusa pośród nas […]”11. 

Jeżeli charyzmat jedności, jako najbardziej znamienny rys duchowości  
Ruchu Focolari, potrafi przeobrażać struktury z natury oporne wobec duchowo-
ści, to o ileż bardziej przenika on sfery eklezjalne i religijne. Na potwierdzenie 
tego po raz kolejny przywołajmy słowa Chiary Lubich: „[…] duchowość komu-
nii użyteczna jest nie tylko do tego, by przyczyniać się do jedności chrześcijan, 
lecz także do nawiązania dialogu z wyznawcami innych religii, dialogu, który 
stanowi jedno z najbardziej naglących i angażujących zadań u progu trzeciego 
tysiąclecia. Dzięki duchowości komunii możemy im podarować świadectwo  
naszej już możliwej jedności; świadectwo tym bardziej znaczące, że dane przez 
chrześcijan z różnych Kościołów”12. 

Przy innej okazji stwierdziła ona, że z charyzmatu jedności wypływa nowa 
teologia, która zawiera w sobie nową filozofię. Jest to — jak zaznaczyła — „teo-
logia Jezusa żyjącego w Kościele”. Nie chodzi zatem wyłącznie o teologię inte-
lektualistyczną i akademicką, lecz taki styl życia w codzienności, którego  
wyznacznikiem jest żywa świadomość obecności Jezusa „pośrodku” — „Jezusa 
opuszczonego”13. 

2. Chrystocentryzm 

Przywołane wyrażenie Gesù in mezzo („Jezus pośrodku”) dla każdego człon-
ka Ruchu Focolari jest niezwykle cenne, jest ono bowiem kluczem do zrozumie-
nia i urzeczywistnienia jedności14. Wyprowadzone ze słów samego Zbawiciela: 
„Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 
20), są „normą wszystkich norm i podstawą wszystkich reguł”, jak czytamy 
w Statutach Dzieła (art. 8).  
——————— 

11 Tamże, s. 411. 
12 Tamże, s. 461. 
13 Por. tamże, s. 299-300. 
14 Por. tamże, s. 293, 296. 



Duchowość Chiary Lubich i Ruchu Focolari 265
 

Formuła: „Jezus pośrodku”, dopełniona formułą „Jezus Opuszczony” (Gesù 
abbandonato), jednoznacznie wskazuje na Osobę Chrystusa jako punkt przecię-
cia wspomnianego wyżej wymiaru wertykalnego i horyzontalnego charyzmatu 
jedności. Wobec tego drugą pod względem formalnym istotną cechą omawianej 
duchowości Ruchu Focolari jest jej chrystocentryzm, który pod względem isto-
towym bezwzględnie stoi na pierwszym miejscu. To przecież z doświadczenia 
realnej bliskości Jezusa, o czym wielokrotnie wzmiankowała Chiara Lubich, zro-
dził się Ruch.  

W teologii katolickiej chrystocentryzm można ująć w trzech zasadniczych 
aspektach: przedmiotowym, podmiotowym i formalnym. W pierwszym przypad-
ku chodzi o ześrodkowanie całego dzieła zbawienia na Osobie Chrystusa. Chry-
stocentryzm w sensie podmiotowym polega na odwzorowaniu przez chrześcija-
nina postawy Chrystusa zgodnie ze słowami Apostoła: „Teraz już żyję nie ja, ale 
żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Natomiast gdy mówimy o chrystocentryzmie 
w sensie formalnym, to mamy na myśli sposób uprawiania teologii, polegający 
na tym, że wszystkie zagadnienia, także antropologiczne i kosmologiczne, sku-
piają się wokół Osoby Jezusa Chrystusa15. W ten sam sposób możemy ująć chry-
stocentryzm duchowości fokolaryńskiej, choć rozgraniczanie tych trzech aspek-
tów ma znaczenie bardziej akademickie niż praktyczne.  

Z uwagi na zasygnalizowany na wstępie doświadczeniowy charakter ducho-
wości Ruchu Focolari, w pismach Chiary Lubich wybija się podmiotowy aspekt 
chrystocentryzmu. A zatem również chrystocentryzm tej duchowości nie ma cha-
rakteru dedukcyjnego, lecz egzystencjalny. Założycielka wskazuje bowiem na 
Osobę Chrystusa, którego obecności realnie doświadczyła w sobie. Wyrazem te-
go doświadczenia jest idea wyrażona w dwóch komplementarnych hasłach: Gesù 
in mezzo oraz Gesù abbandonato. „Jezus Ukrzyżowany i  Opuszczony jest chyba 
najbardziej oryginalnym aspektem naszej duchowości. Lepiej niż każdy inny wy-
raża nowość tego charyzmatu” — mówiła do polskich biskupów w 2000 roku16. 

Doświadczeniowy i praktyczny charakter duchowości Ruchu Focolari spra-
wia, że przedmiotowy aspekt chrystocentryzmu jest mniej widoczny, ale stale 
obecny. Nie można bowiem oczekiwać, aby niezliczone pisma Założycielki były 
traktatami teologicznymi, choć zawierają typową dla mistyków teologiczną głę-
bię, która może stanowić cenne źródło inspiracji dla usystematyzowanej refleksji 
teologicznej i duchowej. Stanowią one kategorię pism mistagogicznych17,  

——————— 
15 Zob. M. Chmielewski, Chrystocentryzm, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. 

Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 121-123. 
16 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 39. 
17 Dominikański teolog Alvaro Huerga chrześcijańską literaturę religijną, użyteczną z punktu 

widzenia życia duchowego, dzieli na trzy grupy. Są to pisma: a) mistagogiczne, które mają na celu 
wprowadzenie czytelnika w przeżywanie wiary i pomoc w zjednoczeniu z Bogiem; b) mistologicz-
ne, mające walor poznawczy, a nawet naukowy. Takimi są traktaty o życiu duchowym, podręczniki, 
opracowania i monografie poświęcone różnym aspektom życia duchowego; c) mistograficzne. Jest 
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których tematyka skoncentrowana jest wokół Osoby Jezusa Chrystusa Zmar-
twychwstałego, Pana i Zbawiciela, „obrazu Boga Niewidzialnego” (Kol 1, 15), 
Mistrza i Nauczyciela, Żywe Słowo Boga. Wystarczy nawet wybiórcza i pobież-
na lektura pism Chiary, aby od razu zauważyć, jak często pojawia się, na przy-
kład, stwierdzenie, że w Jezusie Chrystusie objawia się nieskończona miłość  
Boga i że On jest zasadą jedności.  

Podobnie jest z formalnym aspektem chrystocentryzmu w duchowości foko-
laryńskiej. Teksty źródłowe nie są akademickimi wykładami chrystologii, nie-
mniej jednak temat Osoby Jezusa Chrystusa, tak samo jak wszystkich Osób 
Przenajświętszej Trójcy, jest w nich stale obecny. Przykładem tego jest wspo-
mniana wyżej „teologia Jezusa”, czy też słowa z przemówienia Chiary Lubich 
w Aachen w Niemczech, wygłoszone dnia 13 XI 1998 r.: „W duchowości nasze-
go Ruchu jest pewien aspekt, który bardziej niż pozostałe jest kluczem do głębo-
kiego zrozumienia sensu i owoców dialogu międzyreligijnego: Jezus Ukrzyżo-
wany i Opuszczony”18. Szczególnie dużo pod tym względem jest mowy o Jezusie 
Chrystusie jako Nauczycielu i Wychowawcy. Na przykład Chiara Lubich, gło-
sząc wykład na Catholic University of America z okazji nadania jej doktoratu 
honoris causa dnia 10 XI 2000 r., stwierdziła: „Jezus Opuszczony jest naszą ta-
jemnicą, naszą ideą przewodnią także w dziedzinie wychowania. […] Jezus 
Opuszczony jest paradygmatem tego, kto pozbawiony wszystkiego potrzebuje 
kogoś, kto dałby mu wszystko i zrobił dla niego wszystko”19. Przy innej okazji 
pierwsza Fokolaryna zauważyła, że „w Jezusie Opuszczonym stawianie pytań, 
jeśli tak można powiedzieć, osiąga najbardziej skrajny wyraz — taki, na jaki ża-
den człowiek się nie ośmieli, dlatego też wydaje się, że Jezus Opuszczony jest 
tym, który najlepiej uosabia inteligencję ludzką wobec tajemnicy”20. Chodzi o to, 
że w tym wznoszeniu się ku kontemplacji Odwiecznej Prawdy na skrzydłach 
wiary i rozumu — jak pisał Jan Paweł II we wstępie do encykliki Fides et ratio 
— rozum i wiara okazują się bezsilne wobec najtrudniejszych egzystencjalnych 
pytań, jakie stawia współczesny człowiek, doświadczający śmierci, cierpienia 
czy innych ograniczeń własnej egzystencji. Wówczas, podobnie jak Ukrzyżowa-
ny, zdaje się wołać: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił…” (Mt 27, 46).  

Ponieważ Ruch Focolari z natury swojej jest środowiskiem praktycznego 
przeżywania wiary i formacji duchowej, dlatego w charakterystyce jego ducho-
wości wyraźnie dominuje podmiotowy aspekt chrystocentryzmu. Polega on na 

——————— 
to przekaz konkretnego doświadczenia duchowego osób, których życie duchowe może być wzor-
cowe dla innych. Należą tu wszelkiego rodzaju autobiografie duchowe, korespondencja z kierow-
nikami duchowymi, relacje z przeżyć religijno-duchowych, wyznania, świadectwa itp. — Zob. 
Teología espiritual y teología escolástica, „Revista Española de Teología” 26(1966), s. 7-8. 

18 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 469. 
19 Tamże, s. 317. 
20 Tamże, s. 301. 
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doświadczeniu bliskości „Jezusa pośrodku”, które z zasady przeradza się w do-
świadczenie „Jezusa Ukrzyżowanego i Opuszczonego”. Dokonuje się to w kilku 
komplementarnych obszarach.  

Otóż każdy fokolaryn, tak jak wszyscy chrześcijanie, doświadcza Jezusa 
przede wszystkim w sobie, ilekroć modli się21, medytuje słowo Boże czy przy-
stępuje do sakramentów, zwłaszcza do Eucharystii.  

Drugim obszarem, w którym doświadczenie Jezusa Opuszczonego jest do-
stępne, to sam Ruch Focolari, gdzie aktualizują się słowa Chrystusa: „Gdzie są 
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20)”. Odno-
śnie do tego Chiara pisze, że Jezus jest obecny w Ruchu rzeczywiście, choć na 
sposób duchowy. „On jednak nie chce pozostawać tylko w tabernakulum. Jego 
pragnieniem jest przebywać wśród ludzi i uczestniczyć w ich myślach, planach, 
troskach, radościach… Także po to przyszedł na ziemię: aby dać nam szansę, by-
śmy Go mieli zawsze pośród nas, aby przynieść ciepło, światło, zgodę, jaką nie-
sie ze sobą każde Boże Narodzenie”22. 

Kolejnym obszarem doświadczenia bliskości Pana jest Kościół święty. „Jezus 
pośrodku” pozwala rozumieć go i kochać. Tłumacząc to, Chiara stwierdza: „To 
logiczne! Ponieważ Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła. Kościół jest Oblubieni-
cą Chrystusa. […] Jeśli będziemy w kontakcie z ogniem staniemy się ogniem, 
jeśli będziemy mieć Jezusa pośród nas staniemy się drugim Chrystusem, a po-
nieważ Jezus kocha Kościół my wszyscy umiłujemy Kościół”23. To doświadcze-
nie „Jezusa pośrodku” Kościoła przekłada się zarówno na praktyczne zaangażo-
wanie fokolarynów w działalność ewangelizacyjno-misyjną, jak i synowską po-
stawę wobec pasterzy Kościoła, czego przykład dawała sama Chiara względem 
kolejnych papieży czy biskupów. Taka eklezjalna postawa została wpisana jako 
norma w Statuty Ruchu24.  
——————— 

21 Jeśli chodzi o modlitwę, to wypełniając prośbę Jana Pawła II, Chiara Lubich członkom  
Ruchu szczególnie polecała różaniec. Papież bowiem w liście do niej napisał: „Niech Rok Różańca 
stanie się także dla was bodźcem do bardziej intensywnego kontemplowania Chrystusa oczami Ma-
ryi, abyście upodobnili się do Niego i promieniowali Jego zbawczą obecnością w środowiskach, 
w których żyjecie. Wiem, że waszej modlitwie mogę szczególnie powierzyć tajemnicę Jezusa 
ukrzyżowanego i opuszczonego — jako drogę wnoszenia wkładu w urzeczywistnianie Jego naj-
większego pragnienia: jedności między wszystkimi Jego uczniami”. — „Nowe Miasto” 10(2003), 
nr 1, s. 7; Rozwijając ten temat Założycielka pisała: „[…] nasz Ruch, który od kiedy pojawił się na 
ziemi w roku 1943, nigdy nie przestał się karmić, podtrzymywać, odmierzać swojej drogi właśnie 
modlitwą różańcową, jej tajemnicami radości, boleści i chwały. Obecnie dołączyły się do nich ta-
jemnice światła — i jest to najpiękniejsza i najpełniejsza kontemplacja Chrystusa oczami Maryi”. 
— Maryja w Ruchu Focolari a różaniec, w: Kongres Maryjny, Częstochowa, 14 VI 2003. Materiały 
kongresowe do użytku wewnętrznego Ruchu Focolari, Kraków 2003, s. 46. 

22 Ch. Lubich, Powraca Boże Narodzenie…, Kraków 1997, s. 22. 
23 Por. J. M. Povilus, „Gesù in mezzo” nel pensiero di Chiara Lubich. Genesi, contenuti 

e attualità di un tema della sua spiritualità, Roma 1981, s. 93-94. 
24 Czytamy tam, że fokolaryni „starają się przeżywać jak najdoskonalej rzeczywistość Ciała 

Mistycznego, być wszędzie tam, gdzie żywy Kościół przez wzajemną miłość zostaje zawsze odna-
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Również świat, pomimo swej świeckości i ulegania wpływom antywartości, 
jest dla fokolarynów „przestrzenią teologalną”, w której potrafią oni doświadczać 
Jezusa, szczególnie w tajemnicy Jego opuszczenia. Jak czytamy w Statutach Ru-
chu, utrzymuje on „swoje relacje, współpracę i przyjaźń z chrześcijanami róż-
nych Kościołów i wspólnot kościelnych, osobami różnych wyznań i ludźmi do-
brej woli” (art. 2). Czyni to w imię zasady jedności ożywianej miłością nadprzy-
rodzoną, która czerpie z miłości Jezusa i do Niego prowadzi. Poszukiwanie „Je-
zusa pośrodku” świata szczególnie dostrzegalne jest w działalności ekumenicznej 
i międzyreligijnej Ruchu. Odnośnie do tego Założycielka mówiła: „To co jest 
niemożliwe dla ludzi jest możliwe dla Boga. Jeśli my różnych wyznań będziemy 
mieli Boga pośród nas, dla Niego wszystko jest możliwe. […] im więcej się po-
znajemy, tym więcej podziały stają się nie do zniesienia”25. Także wieloposta-
ciowa nędza tego świata stwarza fokolarynom okazję do tego, by w cierpiących, 
zmarginalizowanych czy zniewolonych dostrzegać właśnie „Jezusa Opuszczone-
go” i w nich Go pocieszać.  

3. Maryjność 

Kolejnym, ważnym rysem duchowości Ruchu Focolari jest maryjność. Nie 
jest bowiem dziełem przypadku, że Ruch określany jest także jako Dzieło Maryi. 
Wprawdzie nazwa ta pojawiła się później, jednak od samego początku jest w nim 
obecna inspiracja maryjna, mająca swoje korzenie w osobistym doświadczeniu 
duchowym i pobożności maryjnej Założycielki, która formowała się w Akcji Ka-
tolickiej i Trzecim Zakonie Franciszkańskim.  

Pomijając ważne skądinąd wątki biograficzne Chiary, należy stwierdzić, że 
maryjność Ruchu Focolari wynika przede wszystkim z dogłębnego odczytania 
natury Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa i nadprzyrodzonej komunii. 
Maryja jako Matka Chrystusa jest zarazem Matką Kościoła. W ten sposób trosz-
czy się o jedność wierzących w Jej Syna i zabezpiecza ją swoim przykładem 
wierności woli Bożej oraz wstawiennictwem. Dla samej Chiary Maryja jest ide-
alnym wzorem odnajdywania Jezusa w innych i pośród nich, jak również trwania 
w codzienności pod krzyżem Jezusa Opuszczonego. Znamienne pod tym wzglę-
dem jest przemówienie, jakie wygłosiła do grupy biskupów, przyjaciół i człon-
ków Ruchu w Rocca di Papa w styczniu 1983 r. Powiedziała wtedy, że jest to 
Dzieło Maryi „nie tylko dlatego, że nosi Jej imię, ale dlatego, że — jak się nam 
wydaje — Ona je ożywia, podtrzymuje i prowadzi. Nie jest to Dzieło Maryi dla-
tego, że my tak pomyśleliśmy, ale dlatego, że — jak wierzymy — Duch Święty 

——————— 
wiany i włączać się pełniej w Kościół, poprzez głębszą, synowską i szczerą jedność z Papieżem 
i Biskupami, następcami Apostołów” (art. 8). — Zob. Ch. Lubich, Być Kościołem, „Nowe Miasto” 
1(1994), nr 5, s. 4-5. 

25 J. M. Povilus, „Gesù in mezzo” nel pensiero di Chiara Lubich…, s. 110. 
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tak zechciał”26. W dalszej części tego przemówienia Chiara ukazała wzorczość 
Maryi w kluczowych momentach historii zbawienia, stwierdzając na koniec, że 
„Dzieło, jako całość, jest przez nas postrzegane jako pewna duchowa obecność 
Maryi w świecie”27. 

To stwierdzenie jest ważne z punktu widzenia duchowości Ruchu. Chodzi 
w nim o to, że ożywiana troską o jedność w miłości działalność fokolarynów 
w Kościele i świecie uobecnia pełną czułości macierzyńską opiekę Maryi Matki 
Kościoła i Matki całej ludzkości. Potwierdza się zatem teza Soboru Watykań-
skiego II o doniosłej roli Maryi w historii zbawienia i naszego uświęcenia. 
W wyniku burzliwych dyskusji Ojcowie Soborowi bogatą problematykę maryjną 
włączyli w eklezjologię, nadając ósmemu rozdziałowi Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen gentium znamienny tytuł: „Maryja obecna w tajemnicy Chry-
stusa i Kościoła”. Te rolę Maryi można określić jako wstawienniczą i wzorczą. 
Chiara Lubich, w nawiązaniu do encykliki Jana Pawła II Redemptoris Mater, pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia pisała: „Kościół w ostatnich 
czasach na nowo sobie uświadamia pewną prawdę: […] że obok «zasady piotro-
wej» […] obecna była w nim «zasada maryjna», to znaczy pewien rodzaj obec-
ności Maryi. Maryja przypomina nam o istnieniu «maryjnego profilu Kościoła». 
[…] Jeśli jest to profil maryjny, powinniśmy się wzorować na Maryi. Być jak 
Ona, naśladować Ją więcej: w pewien sposób, na ile to możliwe, «powtórzyć Jej 
życie w nas». […] Aby uczcić Maryję, która ukazuje nam Jezusa, owoc swego 
«tak», swego «chcę», my też powtarzajmy to słowo razem z Nią. […] Przez to 
«chcę» włączamy się skutecznie i owocnie w maryjne życie, którego dziś jeste-
śmy bardziej świadomi i które bez wątpienia również w nadchodzącym wieku 
przyczyni się do tego, że Kościół stanie się piękniejszy, bardziej pociągający,  
fascynujący, zdolny porwać tłumy do pójścia za Jezusem”28. 

Maryjny styl życia duchowego fokolarynów wyraża się przede wszystkim 
w odwzorowaniu Jej nieustannego poszukiwania „Jezusa pośrodku” wszędzie 
tam, gdzie Boża Opatrzność ich postawi, jak również w trwaniu z Nią przy  
„Jezusie Opuszczonym”. Maryjność Ruchu Focolari jest więc w pewnym sensie 
rekapitulacją omówionych wcześniej dwóch zasadniczych rysów jego duchowo-
ści, a mianowicie charyzmatu jedności i chrystocentryzmu. 

Maryja jest dla fokolarynów niedoścignionym wzorem zjednoczenia  
z Bogiem poprzez swoje fiat, w którym zawiera się również Jej współudział 
w osamotnieniu Syna. Oprócz zgody na zwiastowanie anielskie, można mówić 
o drugim Jej fiat na Golgocie. Podobnie jak Jezus, także Ona miała swoje osa-

——————— 
26 Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 79. 
27 Tamże, s. 84. „Ruch Focolari ma coś wspólnego z pięknem, również dlatego, że w pewien 

sposób ma być odzwierciedleniem Maryi, tak w pojedynczych osobach jak i w swej całości”. — 
Tamże, s. 442. 

28 Zasada maryjna, „Nowe Miasto” 5(1998), nr 1, s. 12-13. 
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motnienie i opuszczenie. Chiara Lubich mówi o dwóch momentach tego osamot-
nienia. Najpierw miało ono miejsce wówczas, gdy Jezus wskazując na Jana, po-
wiedział: „Niewiasto, oto syn twój” (J 19, 26). Maryja zapewne odebrała te sło-
wa bardzo boleśnie jako utratę Syna i zastępcze macierzyństwo wobec Jana oraz 
wszystkich uczniów Jezusa. Zgadzając się na to, milcząco wypowiedziała swoje 
fiat. W ten sposób niejako zrzekła się swego Syna i stała się Matką wszystkich 
ludzi. Drugi moment owego fiat był w chwili, gdy złowrogą ciszę i kłębiącą się 
ciemność (por. Mt 27, 45) rozdarło wołanie Jezusa: „Boże mój, Boże mój, cze-
muś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46; Mk 15, 34). Maryja czuła cały ogrom Jego bólu, 
opuszczenia i samotności, zwłaszcza że Ona sama chwilę wcześniej przeniosła 
swe macierzyństwo z Jezusa na Jego uczniów. Można więc powiedzieć, że Jezus 
w momencie opuszczenia nie miał ani Ojca, ani Matki. Także Ona byłą osamot-
niona w tym momencie, oddzielona od Syna, który absolutnie Sam ofiarował się 
za wszystkich. W tej Jego samotności uczestniczyła z niepojętą intensywnością, 
potwierdzając tym samym swoje macierzyństwo wobec wszystkich ludzi, któ-
rych zbawiał Jej Syn.  

Fokolaryni, od początku zafascynowani przywołaną sceną na Golgocie, zgłę-
biają i przeżywają ten aspekt osamotnienia Maryi. Dlatego starają się „brać” Ją 
do swego domu, podobnie jak uczynił to św. Jan Apostoł, by Ona była zawsze 
obecna, szczególnie jako „Osamotniona”, co jest analogatem idei „Jezusa Opusz-
czonego”. Naśladując życie Maryi, nie tylko w aspekcie cierpienia, praktykują 
drogę doskonałości i potwierdzają, że jest Ona dla nich Matką Kościoła, która 
uczy, jak osiągać jedność z Bogiem i między sobą29. 

 
Gdyby trzeba było jednym zdaniem opisać duchowość Ruchu Focolari,  

wyrastającej z bogatego doświadczenia duchowego jego Założycielki, które 
osiągnęło wymiar mistyczny30, to należałoby powiedzieć, że jest to duchowość  
inkarnacyjno-pasyjna pozostająca w ścisłym związku z jej rysem agapetologicz-
no-komunijnym. Innymi słowy, dzięki Wcieleniu możliwe staje się doświadcze-
nie „Jezusa pośrodku”, szczególnie w Jego tajemnicy Opuszczenia. Z tego zaś 
rodzi się głęboka komunia miłości z Boską Trójcą i wszystkimi ludźmi. Zakorze-
niona w trynitarnej Komunii jedność fokolarynów tworzy swoistą „duchowość” 
i „kulturę jedności”31, która — jak zauważyła Chiara Lubich — na taką skalę  

——————— 
29 Por. Maria trasparenza di Dio, Roma 2003, s. 35-45.  
30 Znamienne jest to, że w ostatnim okresie swego życia Chiara Lubich wnikliwie studiowała 

opisy tzw. „nocy ducha” u różnych mistyków, chcąc zapewne dzięki temu zrozumieć własny stan 
wewnętrzny. Podczas mojej wizyty w Rocca di Papa w domu Chiary w październiku 2010 r., wi-
działem, że na biurku, przy którym pracowała i które po jej śmierci pozostawiono bez zmian, wciąż 
leży żółta teczka z wypisami z dzieł mistyków na temat „nocy ducha”.  

31 „Już od pierwszych lat naszego Ruchu byliśmy zawsze świadomi, że charyzmat jedności 
niesie ze sobą własną kulturę, która wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, a zarazem jest nowa 
dzięki światłu charyzmatu”. — Ch. Lubich, Charyzmat jedności, s. 343. 
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i w takim zakresie „[…] pojawia się w Kościele po raz pierwszy”32. Typowy dla 
Ruchu Focolari charyzmat jedności, wpisując się w postulat Jana Pawła II, aby 
rozprzestrzeniać „duchowość komunii” (por. NMI 43-45), jest narzędziem  
Kościoła w dziele nowej ewangelizacji na trzecie tysiąclecie. 

 
 
 

SPIRITUALITY OF CHIARA LUBICH  
AND MOVEMENT OF FOCOLARI  

 
The spirituality of Movement Focolari, established by Chiara Lubich 

(† 2008) in Trident (in North Italy) during the second world war, results from  
experience spiritual the Foundress and it binds closely with her spirituality. We 
can show three fundamental characteristic outlines of it: a) the idea of unity 
which makes of the principle paradigm of Movement leaning on picture “Jesus in 
the middle”. It is union floating from love to God and men; b) christocentrism, 
expressing mainly in picture “Jesus abandoned”; c) piety of Mary which was 
expressed in the different name of Movement — “Opus of Mary”. 

On can argue that it’s the spirituality concentrated on mystery of Incarnation 
and Passion, and also on the love and community. 

 
 
Keywords: Movement of Focolari, spiritual experience, unity, christocen-

trism, marial piety.  

——————— 
32 Tamże, s. 66. 
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MĘCZENNIK NASZYCH CZASÓW  
Na marginesie ciekawej biografii 

 
 
Sprawy, które często uważamy już za zamknięte raz na zawsze, niekiedy nie-

spodziewanie wracają. Żadna to rewelacja, ale rzecz warta przypomnienia, 
zwłszcza jeśli komuś przychodzi samemu na sobie ją zweryfikować. Piszący te 
słowa znalazł się właśnie w takiej sytuacji.  

Sylwetka biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka — ofiary terroru stali-
nowskiego, męczennika nowej generacji, jak można by go bez przesady nazwać 
— nasuwa coraz to nowe skojarzenia. Wprawdzie nie zamordowany, ale był mal-
tretowany ponad miarę ludzkiej wytrzymałości. Stał się świadkiem wiary w naj-
gorszych czasach. Najgorszych — tak dziś wypada sądzić, choć coraz więcej  
rodzi się wątpliwości, czy naprawdę najgorszych.  

O bp. Czesławie Kaczmarku mówiłem nader często na zajęciach w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Lublinie. Prawie przez dwadzieścia pięć lat wykła-
dałem tam historię Kościoła nowożytnego. Nie chciałem ograniczać się do dat, 
suchych faktów, niewiele mówiących i o ludziach, i o czasach. Chodziło mi 
o przywołanie fragmentów życia, które minęły w czasie, ale pozostały w świa-
domości. 

Tak też było w przypadku bp. Kaczmarka. Monitowałem alumnów do sta-
wiania pytań, bo przecież nie rościłem sobie pretensji do przedstawianego pełne-
go obrazu. Pytania padły, o ile sobie przypominam, dwukrotnie w odniesieniu do 
Biskupa kieleckiego. Trudne były to na owe czasy pytania. Może nie potrafiłem 
dać odpowiedzi takiej, jakiej powinienem udzielić? Za mało wiedziałem. Powie-
działem tyle, ile zdołałem wtedy wydobyć z pamięci. Dziś, omawiając książkę 
——————— 

 Ks. prof. zw. dr hab. Edward WALEWANDER — (wyśw. w 1974 r.) prezbiter Archidiecezji Lu-
belskiej; kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL. Główne kierunki badań naukowych: 
pedagogika chrześcijańska i problematyka polonijna; interesuje się również duchowością chrześci-
jańską i historią Kościoła. Opublikował 23 książek i 34 współautorskich lub pod jego redakcją; 
ogółem wydał 783 prac naukowych i popularnonaukowych; od 1997 wydaje „Bibliotekę Pedago-
giczną” (dotychczas 31 tomów). Od 1995 jest prezesem ogólnopolskiego Towarzystwa Naukowego 
Polska-Wschód. 
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ks. prof. zw. dr hab. Jana Śledzianowskiego o bp. Kaczmarku, dorzucam do jej 
treści garść własnych studiów i przemyśleń. Po latach mogę dopowiedzieć to, 
czego wówczas nie zdołałem.  

Rozprawa ks. Jana Śledzianowskiego pt. Ksiądz Czesław Kaczmarek — biskup 
kielecki 1895-1963 (2 wyd., Kielce 2012), to rozprawa z dziedziny biografistyki 
historycznej, ale ma ona także wyraźną wymowę pedagogiczną. Powstała z myślą, 
by postać Biskupa-męczennika przedstawić wszechstronnie, w pełnym świetle.  

Gatunkowo należy do rozwijającej się obecnie biografistyki pedagogicznej. 
Nie traktuje o zagadnieniach nowych w pedagogice. O tym, jak bardzo aktualna 
jest dziś biografistyka w pedagogice, świadczy zapotrzebowanie na badania,  
jakie z powodzeniem prowadzi od kilkunastu lat Katedra Biografistyki Pedago-
gicznej KUL, jedyna tego typu placówka naukowa w Polsce. Kto wie, czy nie 
jedna z niewielu na świecie? 

Biografistyka pedagogiczna od zawsze wzbudzała zainteresowanie nauczy-
cieli. Tłumaczyć to można między innymi oczywistą wprost zależnością procesu 
pedagogicznego od całego jego kontekstu. Formacja, która bezsprzecznie niero-
zerwalnie związana jest z ingerencją, dokonuje się zawsze „gdzieś” i ma swoje 
„miejsce”. Ponieważ stanowi wejście w dialektyczny związek człowieka ze świa-
tem, jest też swego rodzaju metafizyką, przede wszystkim ontologią, rozgrywają-
cą się w warunkach wzajemności oraz transcendencji.  

Polski pedagog Ewaryst Estkowski już w pierwszej połowie XIX stulecia  
pisał, że biografie są tym dla ludzi, zwłaszcza młodych, czym opisy podróży. 
„Budzą ich ciekawość do nauki, kształcą ich nie tylko historycznie, ale i moral-
nie, podnoszą ich umysł i sposobią wcześnie do rozwinięcia własnego charakte-
ru. Biografie największych mężów staną się dla dzieci drogowskazami, po  
których orientować się będą w dalszej nauce historii”1. 

Każdy człowiek poznaje zatem siebie i świat nie tylko na podstawie własnej 
biografii i historii ogólnej, ale również na kanwie życia innych ludzi. Żeby mógł 
zrozumieć swoje miejsce w teraźniejszości, musi odwołać się do źródeł człowie-
czeństwa, do dziejów swojej rodziny. Sięgając do korzeni, człowiek musi też 
prowadzić dyskurs w teraźniejszości na temat przeszłości dla przyszłości. 
W Księdze Powtórzonego Prawa natchniony autor napisał: „Zapytaj ojca, by ci 
oznajmił, i twoich starców, niech ci powiedzą” (32, 7). Znajduje się tam również 
taka zachęta: „Na dawne dni sobie wspomnij. Rozważajcie lata poprzednich po-
koleń” (tamże). Warto też przytoczyć sentencję z Księgi Psalmów: „Cośmy sły-
szeli i cośmy poznali, i co nam opowiadali nasi ojcowie, tego nie ukryjemy przed 
ich synami. Opowiemy przyszłemu potomstwu” (Ps 78, 3-4). 

To wszystko skłania i zachęca, by mówić o studium ks. Jana Śledzianowskie-
go i o jego bohaterze — bp. Czesławie Kaczmarku. Jest to praca niezwykła.  

——————— 
1 E. Estkowski, Wybór pism pedagogicznych, oprac. i wstępem poprzedził M. Szulkin, War-

szawa 1955, s. 260-261. 
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Habent sua fata libelli — książki mają swoje losy. Jak już wspomniano, ma bar-
dzo ciekawą genezę. Przebyła dość żmudną drogę powstawania. Niezwykły splot 
zdarzeń sprawił, że autor podjął się badań nad życiem swego biskupa. Była to 
przede wszystkim rozbieżność sądów, często potępiających kieleckiego hierar-
chę, jakie pod wpływem propagandy komunistycznej długo panowały w świa-
domości ludzi, nawet w środowiskach kapłańskich (por. Wprowadzenie, s. 7-10). 

Autor przedstawił nie tylko biografię jednego człowieka, Czesława Kacz-
marka, ale scharakteryzował też epokę, w której żył. Osobowość kieleckiego Bi-
skupa kształtowała się wśród żywiołów i okoliczności zupełnie różnych od dzi-
siejszych. Ks. Śledzianowski zwrócił też szczególną uwagę na niezwykłe procesy 
zachodzące w polskiej świadomości zbiorowej od końca XIX stulecia do połowy 
lat sześćdziesiątych XX w. Nie można zarzucić mu idealizacji bohatera. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że człowiek składa się z wad, „błędów, trochę z zalet, z po-
tknięć, z małostek, ze świateł zarówno, jak i cieni, i dopiero tak widziany może 
wzbudzić zainteresowanie, może pouczyć, może do myślenia pobudzić” — jak 
pisał Ksawery Pruszyński w Przedmowie do swej książki pt. Margrabia Wielo-
polski (Warszawa 1946).  

Czesław Kaczmarek urodził się 16 IV 1895 r. w Lisewie koło Sierpca w ro-
dzinie chłopskiej. Ukończył Seminarium Nauczycielskie i po dwuletniej pracy 
w szkole wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. W czasie nawały bol-
szewickiej na Polskę w 1920 r. przerwał studia seminaryjne i jako ochotnik zgło-
sił się na front. Po wojnie wrócił do Seminarium. 22 VIII 1922 r. otrzymał świe-
cenia kapłańskie (por. rozdział I i II, s. 15-33). 

W latach 1922-1929 kontynuował studia na uczelniach we Francji. Na Kato-
lickim Uniwersytecie w Lille zdobył tytuł doktora teologii. Podczas nauki zagra-
nicą pracował jako duszpasterz wśród Polaków we Francji i w Belgii. Stanowi to 
treść rozdziału III, zatytułowanego Student i duszpasterz we Francji. Po powro-
cie do Polski prowadził prężną działalność duszpasterską i społeczną, zwłaszcza 
dziennikarską, w macierzystej diecezji (por. rozdział IV: Duszpasterz młodzieży 
i dyrektor Akcji Katolickiej w Płocku).  

Dnia 24 V 1938 r. został biskupem kieleckim. Od razu podjął bardzo aktywną 
działalność pasterską nie tylko w swojej diecezji, ale i w różnych gremiach Epi-
skopatu Polski (był członkiem Komisji Społecznej i Komisji ds. Akcji Katolic-
kiej). Angażował się w ożywienie polskich środowisk robotniczych w duchu ka-
tolickim. Pomagały mu w tym doświadczenia duszpasterskie zdobyte w Belgii 
i we Francji. Szerzej pisze o tym ks. Śledzianowski w rozdziale V pt. Początki 
posługi biskupiej w Kielcach. 

Po napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. pozostał w diecezji. Pa-
sterzowanie w czasie drugiej wojny światowej to treść rozdziału VI (s. 97-135). 
Biskup Kaczmarek był przekonany, że w tej tragicznej dla narodu sytuacji zada-
niem duchowieństwa powinna być jeszcze większa intensyfikacja pracy duszpa-
sterskiej. Już we wrześniu 1939 r. wydał dwa listy pasterskie. W pierwszym, 
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skierowanym do swoich kapłanów, wzywał duchowieństwo do spokojnej i wytę-
żonej pracy. Pisał: „Jesteśmy w tej chwili jedynymi niemal stróżami katolickiej 
Polski, trzeba od razu pracować normalnie. Kościelne i polskie życie diecezjalne 
dostosowane do nowych warunków musi nadal płynąć bez zatorów […]. Z całą 
gorliwością nauczajcie prawd wiary świętej w kościele i poza kościołem, w szko-
le i w domu, i jak tylko się da”2. 

Początkowo polityka niemieckich władz okupacyjnych wobec Kościoła na 
terenie Diecezji Kieleckiej cechowała się neutralnością i dawała nadzieje na do-
bre stosunki wzajemne. Nie zlikwidowano Kurii Biskupiej ani nie zamknięto 
Seminarium Duchownego. Gwarantowano nawet swobodę w sprawowaniu nabo-
żeństw i rozwoju kultu religijnego.  

Masowe represje Niemców wobec wszelkich przejawów konspiracji na oku-
powanych terenach umacniały bp. Kaczmarka w przekonaniu o konieczności za-
niechania zbrojnego oporu, aby nie doprowadzić do wykrwawiania się narodu. 
W kolejnym liście, tym razem do wiernych, z końca września 1939 r. stwierdził: 
„Niech każdy co prędzej zabiera się do pracy i pracuje dużo więcej i uczciwiej 
niż dotąd. Czy w polu, czy przy domu, w warsztacie, czy przy biurku, niechaj 
każdy spełnia to, czego chce od nas Bóg. Zagon polski trzeba obsiać siewem 
zdrowym i płodnym, żeby dał setny owoc. […] Nie róbcie nic lada jak, ale 
wszystko całym sercem i duszą […]. Bez ładu, bez porządku, bez społecznej 
karności nie jest możliwe życie religijne, życie narodowe, ani nawet najzwyczaj-
niejsze życie ludzkie. Dlatego wzywam wszystkich was, żebyście nasamprzód 
wierni świętym przykazaniom Boga i Kościoła, okazali się posłusznymi wzglę-
dem władz administracyjnych we wszystkim, co się nie sprzeciwia sumieniu  
katolickiemu i naszej polskiej godności”3. 

W komunistycznym piśmiennictwie po drugiej wojnie światowej ostatnie 
słowa listu, mówiące o „polskiej godności”, przeinaczono na „polskiej gościnno-
ści”, co wyraźnie zmieniało sens wypowiedzi Biskupa. 

W liście pasterskim o miłosierdziu z 29 II 1940 r. bp Kaczmarek wezwał 
swoich diecezjan do niesienia pomocy wszystkim pokrzywdzonym przez wojnę. 
„Są ludzie — pisał «ze łzami w oczach» — którym wojenna zawierucha odebrała 
wszystko — i dach nad głową, i dobytek cały, nawet i ostatni kawałek chleba. 
Starcy i maleńkie dzieci, kaleki, częstokroć i chorzy, huraganem wojennym roz-
proszeni po kraju, stają u progów waszych — tak biedni bezradni, a jednak nie 
złamani na duchu. Nie wstydzę się łez moich, gdy o nich mówię. Brak słów, żeby 
wyrazić to, co oni cierpią. Dlatego jako ich i wasz ojciec i brat w Panu naszym, 
staję przed wami i przed nimi i z całego serca głośno wołam do was: Podajcie im 
dłoń bratnią! — do nich zaś: «Sursum corda!»”4.  

——————— 
2 „Kielecki Przegląd Diecezjalny” [dalej: KPD], 1939, nr 9, s. 393-394  
3 List pasterski z 24 IX 1939, tamże, 1939, nr 10, s. 433. 
4 Tamże, 1940, nr 1-2, s. 17-18. 
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Władze niemieckie, obserwując silne oddziaływanie Kościoła na społeczeń-
stwo polskie, a także liczny udział kapłanów Diecezji Kieleckiej w rodzącym się 
ruchu oporu, zrewidowały i usztywniły swój kurs wobec bp Kaczmarka i Kościo-
ła w ogóle. Biskup był dwukrotnie usuwany ze swojej rezydencji i gruntownie 
rewidowany. Niemcy żądali od niego, by wpływał na podległe sobie duchowień-
stwo i wiernych, aby zachowywali lojalność wobec władz okupacyjnych i nie 
podejmowali żadnych prób oporu. Domagali się, aby Biskup powiadamiał ich 
o jakichkolwiek próbach łamania zarządzeń władz Generalnej Guberni, w której 
skład weszła Diecezja Kielecka. Bp Kaczmarek kategorycznie odmówił podpisa-
nia współpracy i informowania władz niemieckich o każdej próbie stawiania 
oporu przez społeczeństwo polskie. Zobowiązał się jedynie do poinformowania 
wiernych i kleru o konieczności przestrzegania zarządzeń wydawanych przez 
władze niemieckie oraz o karach, jakie grożą za ich łamanie5. 

Był dobrze informowany o poczynaniach Niemców na podbitym terenie.  
Boleśnie odbierał ich politykę eksterminacyjną, wymierzoną przeciwko społe-
czeństwu polskiemu. Czuł się zmuszony do napisania kolejnego listu pasterskie-
go, który ogłosił w kwietniu 1940 r. Warto przy tym liście zatrzymać się nieco 
dłużej, bo ilustruje on nie tylko trudną rzeczywistość okupacyjną, ale przede 
wszystkim daje wgląd w myślenie kieleckiego pasterza. „Zwracam się z upo-
mnieniem, abyście poniechawszy wszelkich waśni i knowań politycznych, pra-
cowali sumiennie, służąc bliźnim i ogółowi uczciwą pracą w swym zawodzie — 
pisał w tym liście. — Nie przyczynimy się bowiem do dobra ogólnego przez  
sianie zamętu w umysłach lub podburzanie jednych przeciwko drugim”6. 

W dalszej części tego listu ostrzegał przed konsekwencjami wszelkiej konspi-
racji przeciwko aktualnej okupacyjnej rzeczywistości. Widać tu realizm jego my-
śli i działania, by ratować wszystko, co było jeszcze do uratowania. Nakazywał 
swym diecezjanom: „Tem bardziej nie wolno nam nakłaniać ucha na podszepty 
podejrzanych ludzi, gdyby usiłowali wciągnąć społeczeństwo, zwłaszcza mło-
dzież, do nieobliczalnej konspiracyjnej akcji. W tak trudnych czasach jak dzisiej-
sze najłatwiej o siewców zamętu, co pozorem dobra ogólnego zasłaniają swoje 
ukryte osobiste cele i wystawiają łatwowiernych na surowe represje. Usilnie więc 
przestrzegam was, ukochani moi, w głębokiej trosce o naród nasz, a szczególniej 
o młodzież naszą, abyście we wszystkim kierowali się świętą cnotą rozwagi 
i roztropności7. Bądźcie rozważni w słowie i uczynkach, w zamierzeniach i dąże-
niach waszych. […] Służcie narodowi swą pracą i doskonaleniem ducha swego. 
Niech każdy pamięta, że w żadnym wypadku nie wolno mu swym nierozważnym 

——————— 
5 J. J. Kasprzyk, Kaczmarek Czesław, w: Encyklopedia „białych plam”, t. 9, Radom 2002, 

s. 101.  
6 List (bez daty dziennej), KPD 1940, nr 5-6, s. 54. 
7 Podobnie pisał w Liście do młodzieży z końca 1939 r. (bez daty dziennej), KPD, 1939, nr 11-

12, s. 442.  
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postępowaniem wystawiać na niebezpieczeństwo swych bliźnich, ich mienia, 
a nawet życia”8. 

Miesiąc później, w maju 1940 r., bp Kaczmarek oraz biskupi z Częstochowy 
i Sandomierza odbyli w Radomiu spotkanie z generalnym gubernatorem Hansem 
Frankiem, na którym przedstawili potrzeby Kościoła w swoich diecezjach. Żądali 
między innymi zwolnienia biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana i jego 
sufragana Władysława Gorala z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen-
Oranienburg9, nauczania religii w szkołach, utrzymania świąt kościelnych, które 
miały być zniesione, wstrzymania akcji wysiedleńczej z polskich terenów włą-
czonych do Rzeszy. Mimo, że szereg postulatów nie zostało spełnionych, to jed-
nak po spotkaniu radomskim niemieckie władze okupacyjne nie zabroniły roz-
woju kultu religijnego. Wierni kieleckiej diecezji mogli w zasadzie swobodnie 
prowadzić życie religijne10. 

Delegatura Rządu RP na Kraj w raporcie do Londynu ze stycznia 1943 r. za-
liczała bp Kaczmarka do tych biskupów, którzy wobec władz niemieckich zajmu-
ją stanowisko kompromisowe. Tłumaczono je troską o życie i bezpieczeństwo 
wiernych Diecezji. Podkreślano, że w zamian za taką postawę Biskupa władze 
okupacyjne dopuszczały funkcjonowanie Seminarium Duchownego, drukarni 
diecezjalnej, stosunkowo swobodne nauczanie religii w szkołach powszechnych 
i rolniczych, co było niewątpliwie ewenementem na terenie okupowanej Polski. 
Trzeba też podkreślić, że bp Kaczmarek jako członek Chrześcijańskiej Unii Opo-
ru utrzymywał stałe kontakty z Polskim Państwem Podziemnym, delegował księ-
ży na kapelanów oddziałów Armii Krajowej, popierał tajne nauczanie — zwłasz-
cza grup studentów z zamkniętego KUL. Udzielał kapłanom z innych diecezji 
(np. z Diecezji Katowickiej, Poznańskiej, Płockiej, Włocławskiej, Łuckiej i Wi-
leńskiej) schronienia oraz pomocy. Godny podkreślenia jest fakt, że wspierał 
również alumnów seminariów duchownych z tamtych diecezji. Przyjmował ich 
do Seminarium kieleckiego, na którego potrzeby udostępnił większą część  
gmachu Kurii Biskupiej.  

We Wniosku o rehabilitację z 28 VI 1956 r., skierowanym do Prokuratury 
Generalnej PRL, bp Kaczmarek oceniał swoje decyzje podejmowane podczas 
okupacji w duchu właściwego mu realizmu. Podkreślał, że wypływały one z bar-
dzo trudnej sytuacji okupacyjnej. Warto przytoczyć jego dłuższą, jeszcze dzisiaj 
pouczającą wypowiedź: „Niemcy dążyli do biologicznego wyniszczenia ludności 
polskiej. Toteż nie tylko za każdy akt sabotażu czy zamach na ich urzędników 
i żołnierzy mścili się, paląc całe wsie i mordując tysiące Polaków bez sądu i bez 

——————— 
8 List (bez daty dziennej) KPD, 1940, nr 5-6, s. 54. 
9 Por. E. Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-1945, Lublin 

2009, s. 25. 
10 M. Paulewicz, Diecezja kielecka, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 

1939-1945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, s. 234-251. 
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ustalenia winy, ale wręcz sami takie akty prowokowali. Musiałem w moim su-
mieniu dać odpowiedź, czy prawdziwie ofiarną i pełną bohaterstwa naszą mło-
dzież należy poświęcić dla walki, w której za każdego zabitego Niemca płacili-
śmy stokrotnymi ofiarami. I oto rozstrzygnąłem, że prowadzenie polityki Samo-
sierry narodowej idzie faktycznie na rękę Niemcom, pragnącym wyniszczyć Pol-
skę biologicznie, aczkolwiek wygląda to rycersko i wspaniale. […] Czy miałem 
prowadzić do tego, aby moja diecezja stała się hekatombą bohaterów? 

Nie uważałem bezrozumnego bohaterstwa, pozwalającego Niemcom nisz-
czyć nas materialnie i biologicznie, za wskazane i dlatego wybrałem inną drogę 
zaleceń dla ludności mojej diecezji. Nawoływałem do zachowywania godności 
narodowej i spokoju, do wytężonej pracy wszystkich nad sobą oraz do uczciwej 
pracy w zawodzie. Że celem moich listów pasterskich była ochrona społeczeń-
stwa polskiego przed wyniszczeniem biologicznym, a nie współpraca z Niemca-
mi […]. Trzeba szczególnie złej woli, aby napiętnować mianem zdrajcy narodo-
wego Biskupa, który zalecał roztropność i rozwagę w działaniu, aby ustrzec spo-
łeczeństwo od niepotrzebnych choćby efektownych ofiar oraz od akcji prowoka-
torów niemieckich, tworzących dla siebie alibi, przy stosowaniu aktów terroru, 
palenia polskich osiedli i mordowaniu bez sądu tysięcy naszej młodzieży”11.  

Po zakończeniu wojny bp Kaczmarek rozpoczął w nowej rzeczywistości dal-
szą pracę pasterską w Diecezji. Autor książki słusznie określił ten okres życia  
pasterza kieleckiego jako „lata nadziei i niepewności” (por. s. 135-215). Biskup 
nie ukrywał swojej rezerwy do władz komunistycznych. Brał też aktywny udział 
w pracach Episkopatu Polski, współtworzył Komisję Duszpasterską oraz komisje 
zajmujące się sprawami Caritasu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

W okresie tzw. wypadków kieleckich, tj. pogromu Żydów 4 VII 1946 r., bp 
Kaczmarek przebywał na leczeniu w sanatorium na Dolnym Śląsku. Po powrocie 
do Diecezji poparł w całej rozciągłości wystąpienie prymasa Polski Augusta 
Hlonda z 11 VII 1946 r. potępiające mord. Zainicjował powołanie specjalnej ko-
misji do zbadania rzeczywistego przebiegu zajść i źródła inspiracji pogromu oraz 
jego sprawców. W jej skład weszli między innymi dwaj znani uczeni: ks. Włady-
sław Makowski z Płocka i ks. Mieczysław Żywczyński z Lublina. Sporządzony 
przez komisję raport potwierdzał przypuszczenie, że była to prowokacja komuni-
styczna. Następnie został przekazany ambasadorowi USA w Polsce. Mimo to 
wiele środowisk żydowskich, podobnie jak ówczesne polskie władze państwowe, 
oskarżało Biskupa, że był on jednym z „moralnych inicjatorów pogromu”12.  

Wszystko, co w latach 1944-1950 mogłoby wskazywać na szukanie zarówno 
przez Kościół, jak przez komunistyczne władze jakiegoś wzajemnego modus 
vivendi, byłą zwykłą grą stwarzanych przez rząd fikcji i pozorów, mających 

——————— 
11 Cz. Kaczmarek, Wniosek o rehabilitację, w: J. Stępień, Sprawa biskupa Czesława Kaczmar-

ka, „Zeszyty Historyczne” 1988, z. 86, s. 182-183. 
12 J. J. Kasprzyk, Kaczmarek Czesław, s. 102. 
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usprawiedliwiać w przyszłości stopniowo przygotowywany atak na Kościół. 
Właściwie już pierwsze wydarzenia po zawarciu Porozumienia między Kościo-
łem w Polsce a nową władzą z 14 IV 1950 r. przy jednostronnym anulowaniu 
konkordatu z 1925 r., dowodziły, że czynniki państwowe nie miały zamiaru  
dotrzymywać zobowiązań w nim zawartych. Tuż po Porozumieniu rząd zaczął 
coraz mocniej manipulować wypadkami, które w odczuciu społecznym miały 
ukazywać Kościół jako instytucję w pełni nie odpowiadającą realiom socjali-
stycznej Polski13. 

Na tym tle trzeba widzieć dalsze losy bp. Kaczmarka, przeciwko któremu na 
przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. organy komunistyczne pod-
jęły aktywną działalność oszczerczą. Rozpętana kampania prasowa przypisywała 
mu rzekomą zażyłość z gubernatorem Frankiem i określała go wręcz „hitlerow-
skim sługą”. W tym samym czasie w Diecezji Kieleckiej doszło do aresztowania 
grupy konspiracyjnej pod nazwą „Armia Podziemna”, a wraz z nią dwóch kapła-
nów, których 17 I 1951 r. skazano na dożywocie. Równocześnie władze komuni-
styczne nakazały Biskupowi ukarać kanonicznie obydwu kapłanów. Biskup jed-
nak odmówił i stwierdził, że nie może nałożyć kar kościelnych bez przeprowa-
dzonego własnego dochodzenia. Ks. Jan Śledzianowski uważa, że proces prze-
ciwko obu kapłanom był spreparowany po to, by uderzyć w bp. Kaczmarka,  
natomiast odmowa ukarania duchownych stała się bezpośrednią przyczyną jego 
aresztowania (s. 245 i 296-297). 

Trzy dni po skazaniu księży UB aresztował Biskupa. Czytamy o tym w roz-
dziale VIII pt. Aresztowanie oraz w rozdziale IX pt. Między aresztowaniem 
a procesem (por. s. 215-271). Po uwięzieniu biskupa UB sprofanował katedrę 
kielecką dewastując zabytkową posadzkę i plądrując podziemia świątyni. Znale-
ziono przy tym broń, radiostację i granaty, z pewnością wcześniej podrzucone. 
Podobne materiały „znaleziono” podczas rewizji w Seminarium Duchownym. 
Wszystkie stały się materiałem dowodowym w śledztwie. 

Proces sądowy przeciwko Biskupowi kieleckiemu trwał prawie trzy lata. Ten 
szczególnie bolesny okres w jego życiu autor książki omawia w rozdziale X pt. 
Proces i jego finał… aresztowanie Prymasa Polski — kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Oskarżonemu Biskupowi zarzucano „faszyzację życia kraju” w okresie 
międzywojennym, kolaborację z Niemcami w czasie wojny, działania przeciwko 
Polsce Ludowej i wrogi stosunek do niej (zob. kolejne rozdziały: XI — Lata wię-
zienne na tle procesowej propagandy oraz XII — Okres międzywojenny). Władze 
UB zastosowały bardzo surowe metody śledztwa, m.in. długie, często trzydzie-
sto- czterdziestogodzinne przesłuchania, brak możliwości załatwiania potrzeb  
fizjologicznych i jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym. Znęcanie 
się psychiczne funkcjonariuszy UB doprowadziło Biskupa do załamania nerwo-

——————— 
13 Z. Zieliński, Kościół wobec rzeczywistości politycznej, Lublin 2003, s. 168-169. 
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wego, a w dalszej konsekwencji do przyznania się do stawianych mu fałszywych 
zarzutów. Zagadnienia te są treścią rozdziału XIII i XIV. 

Przeciwko aresztowaniu Biskupa kieleckiego protestowało wiele osobistości 
Kościoła katolickiego w Polsce (m.in. Prymas Polski Stefan Wyszyński, kardynał 
Adam Sapieha) i środowisk patriotycznych. List protestacyjny biskupa sufragana 
kieleckiego Franciszka Sonika podpisali prawie wszyscy księża Diecezji Kielec-
kiej. Aresztowanie biskupa katolickiego wywołało ogromne rozgoryczenie i ból 
w całym społeczeństwie katolickim.  

Dnia 14 IX 1953 r. przed Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się 
proces pokazowy bp. Kaczmarka. Oprócz wcześniej stawianych zarzutów posta-
wiono mu nowe: usiłowanie obalenia przemocą władzy robotniczo-chłopskiej, 
organizowanie i kierowanie akcją wywiadowczą w Polsce w interesie imperiali-
zmu amerykańskiego i Watykanu, przyjmowanie od obcych ośrodków dywersyj-
nych i szpiegowskich pieniędzy w obcej walucie i spekulowanie nimi na czar-
nym rynku.  

Proces bp. Kaczmarka był ogromnie nagłośniony przez wszystkie ówczesne 
środki masowego przekazu. Informacje docierały prawie w każdy zakątek Polski. 
Jako sześcioletni chłopiec obserwowałem strapionych o losy Biskupa i Kościoła 
rodziców, którzy z nieukrywaną troską śledzili przez radio proces wymierzony 
w pasterza. Biskupa szkalowała nie tylko komunistyczna prasa, ale także niektó-
rzy tzw. dziennikarze katoliccy. Tadeusz Mazowiecki († 2013) tak pisał na  
łamach „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”: „Nie tylko bolejemy, ale i od-
cinamy się od błędnych poglądów ks. biskupa Kaczmarka, które doprowadziły 
go do akcji dywersyjnej wobec Polski Ludowej, i kierowały w tej działalności 
jego postawą”14. Natomiast zachodnia prasa widziała w procesie sądowym pol-
skiego hierarchy wyjątkowy przykład bezprawia systemu komunistycznego (por. 
rozdziały XV i XVI). 

Proces sądowy przeciwko bp. Kaczmarkowi był dla władz komunistycznych 
dobrą okazją do prowadzenia kampanii przeciwko Kościołowi. Stworzył także 
klimat sprzyjający aresztowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego uwię-
zienie nastąpiło zaledwie trzy dni po ogłoszeniu wyroku w sprawie kieleckiego 
biskupa. 

Władze komunistyczne 22 IX 1953 r. skazały bp. Kaczmarka na dwanaście 
lat więzienia. „Zadając sobie pytanie, jak się stało, że do tego dojść mogło,  
widzimy następujące wyjaśnienie — pisał Tadeusz Mazowiecki kilka dni po 
ogłoszeniu wyroku. — Ku działalności tej kierowało nastawienie wrogie wobec 
postępu społecznego, wrogie wobec przemian społecznych i broniące dotychcza-
sowego kapitalistycznego ustroju. Postawa ta wyrażała się też w widzeniu przy-
szłości dla Kościoła i katolicyzmu jedynie w dawnych warunkach, co w skutkach 

——————— 
14 T. Mazowiecki, Wnioski, „Wrocławski Tygodnik Katolicki” 1953, nr 5, s. 3. 
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oznaczało wyzbywanie się apostolskiego nastawienia wobec nowych czasów 
i nowej epoki społecznej”15.  

Biskup Kaczmarek odbywał karę w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w War-
szawie, w bardzo trudnych warunkach. Ze względu na zły stan zdrowia został na 
początku 1955 r. czasowo urlopowany. Przebywał w warszawskim Domu Księży 
Emerytów oraz w sanatorium na Dolnym Śląsku. Pozwolono mu na krótką, pię-
ciodniową wizytę w Kielcach, jednak ze względu na entuzjastyczne powitanie 
przez diecezjan został natychmiast eskortowany do Warszawy (por. s. 271-307). 

W dniu 3 II 1956 r. bp Kaczmarek został znowu aresztowany i umieszczony 
w mokotowskim więzieniu. Trzy miesiące później Wojskowy Sąd Garnizonowy 
w Warszawie zastosował wobec oskarżonego amnestię i skrócił karę więzienia do 
lat ośmiu. Wkrótce po tym Rada Państwa skorzystała z „prawa łaski” względem 
Biskupa i zawiesiła wykonanie kary. Nie mu pozwolono jednak powrócić do 
Kielc. Osadzono go w klasztorze w Rywałdzie Królewskim. Pod koniec 1956 r. 
Sąd Najwyższy PRL uchylił wyrok z 1953 r., uznając brak obiektywnych dowo-
dów winy, uchybienia proceduralne w przewodzie sądowym i stosowanie 
w śledztwie niedozwolonych metod. W styczniu następnego roku akta sprawy 
bp. Kaczmarka trafiły do ponownego rozpatrzenia przez Naczelną Prokuraturę 
Wojskową, która 20 III 1957 r. orzekła o umorzeniu postępowania „z braku do-
wodów winy”. Mimo tej decyzji Biskup dopiero w kwietniu mógł powrócić do 
Kielc, gdzie był witany i przyjęty entuzjastycznie. 

Chociaż bp Kaczmarek został uniewinniony, władze komunistyczne podej-
mowały działania mające na celu pozbawienie go stanowiska ordynariusza kie-
leckiego. Czyniły też wszystko, by go skompromitować w oczach opinii publicz-
nej. Okres ten ks. Śledzianowski określił znamiennie jako „lata bezlitosnej wal-
ki” (s. 469). Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych kolportowany 
był tzw. Zielony zeszyt, wysyłany między innymi do wszystkich księży i klery-
ków Diecezji Kieleckiej. Zawierał oszczerstwa na temat Biskupa, opisy jego rze-
komo niemoralnego trybu życia. Paszkwil sfabrykował Leonard Świderski, daw-
ny kanclerz Kurii Kieleckiej, erotoman, który doznał niegdyś wiele pomocy od 
bp. Kaczmarka. W 1961 r. porzucił stan kapłański i popadł w ekskomunikę. Epi-
skopat Polski powołał specjalną komisję dla zbadania zarzutów stawianych  
Biskupowi. Biegli orzekli, że były to insynuacje, mające na celu jego całkowite 
skompromitowanie.  

Wystąpienia i ataki na bp. Kaczmarka nie ustały nawet po jego śmierci. 
W połowie lat sześćdziesiątych została wydana w trzech tomach książka Świder-
skiego pt. Oglądały oczy moje, która przedstawiała między innymi łamanie przez 
bp. Kaczmarka dyscypliny kościelnej, niemoralność i handel dewizami. 

Bp Czesław Kaczmarek w lipcu i sierpniu 1963 r. przebywał u Sióstr Służek 
NMP w Nałęczowie (por. rozdział XVIII pt. Choroba i śmierć w Lublinie, s. 539-

——————— 
15 Tamże. 
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567). Tu stan jego zdrowia pogorszył się. W ostatnich dniach swego życia trafił 
do lubelskiej kliniki przy ul. Jaczewskiego, gdzie 26 VIII 1963 r. zmarł na zawał 
serca. Jego śmiertelne szczątki spoczęły w krypcie kieleckiej bazyliki katedralnej 
pw. Najświętszej Maryi Panny. 

Biografia bp. Kaczmarka została przez ks. Śledzianowskiego bene dicta — 
dobrze wyrażona, trafnie przedstawiona. Dzięki swej głębi i maestrii jest precy-
zyjna w sformułowaniach i sądach. O jej treści można powiedzieć, że często jest 
nawet porywająca. W skutkach okazało się dobre, że tę książkę napisał nie histo-
ryk, ale pedagog, który naświetlił w niej męczeńskie życie swego biskupa 
i przedstawił jego losy od strony edukacyjnej. Pozwala ona szerzej i lepiej rozu-
mieć zaistniałe fakty. Przede wszystkim uczy tego, że należy zachowywać wielką 
ostrożność w sądach. Krótko mówiąc, ks. Śledzianowski wyjaśnił obiektywnie 
problem bp. Kaczmarka sine ira et studio. Obalił mity, które niekiedy jeszcze 
dzisiaj pokutują w świadomości społecznej. Swoją starannie przygotowaną pracę 
oparł na bardzo bogatym materiale źródłowym. 

Ksiądz Jan Śledzianowski nie jest badaczem regionalnym. Można by raczej 
twierdzić, że swoje badania nad bp. Kaczmarkiem skupił na szerokim tle, także 
poza jego rodzimą Diecezją Kielecką. Głębokie, tematycznie zróżnicowane roz-
ważania nad życiem Biskupa warte są szczególnego podkreślenia jako oryginal-
ny i ważny walor naukowy omawianego tu dzieła. Mając do czynienia z wielką 
abundancją źródeł, na ogół wcześniej niewykorzystanych, pozyskawszy mnó-
stwo nieznanych informacji, autor ulega niekiedy ich urokowi i nie potrafi po-
wstrzymać się od zbytniej drobiazgowości. Ale jest to tyleż usterka, co zaleta, 
bowiem dla wielu stanowi punkt wyjścia do dalszych badań.  

Biografia bp. Kaczmarka pozostaje dla czytelnika jednocześnie nauką i rze-
telną opowieścią. Jest diagnozą i ostrzeżeniem. Zachęca do refleksji nad dniem 
dzisiejszym. Kościół a systemy polityczne i światopoglądowe — to zawsze to 
samo zasadnicze pytanie, choć odpowiedzi na nie są ciągle inne. Dla wielu czy-
telników tej recenzji książka ks. Jana Śledzianowskiego dotyczy okresu już dość 
odległego, ale jej lektura uporczywie budzi zasadnicze pytanie: czy minionego 
bezpowrotnie? 
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Droga życia kapłańskiego ks. prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka od po-

czątku była związana z formacją alumnów. Zaraz po ukończeniu studiów specja-
listycznych na KUL objął w 1958 r. wykłady z filozofii w swoim macierzystym 
Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Prowadził je przez kilkadziesiąt lat. 
W latach 1992-1995 pełnił obowiązki rektora tego seminarium. Ks. Kowalczyk 
często podkreśla, że obowiązki wychowawczy alumnów, związane z tym waż-
nym w każdej diecezji stanowiskiem, uważa za szczególnie wielką łaskę Bożą. 
Wymowny jest fakt, że jego pierwsi sandomierscy studenci sprzed ponad pół 
wieku poprosili go, by w pierwszych dniach kwietnia 2013 r. wygłosił rekolekcje 
kapłańskie z racji pięćdziesięciolecia ich kapłaństwa! 

Niedawno ks. Stanisław Kowalczyk, znany filozof, autor wielu cenionych 
dzieł, wydał Rozważania o kapłaństwie. W książce tej zamieścił wybrane kaza-
nia, medytacje i przemówienia wygłoszone z wielu okazji, w różnym czasie. 
W ten sposób chciał — już jako emerytowany profesor — nadal towarzyszyć 
swoim kapłanom-wychowankom. Ale nie tylko im. Wszystkie te teksty są pełne 
autentycznej troski o bliźnich, wyrażają konkretne zapotrzebowania czasu, doty-
czą wszystkiego, co jest w kapłaństwie najważniejsze.  

Według ks. prof. Kowalczyka kapłan jako pasterz ma być żywym przykła-
dem dla stada (forma gregis) (por. 1 P 5, 3); ma prowadzić swoich wiernych, 
słowem i czynem; całym życiem przekazywać im ducha i wymagania Ewangelii, 
które Pan skierował do swoich sług (zob. s. 176-182). W każdym rozważaniu, 
które znalazło się w tym cennym zbiorze, daje temu wyraz. Jeśli chodzi o Polskę, 
to kapłan ma stać na straży wiary, tradycji narodowej i moralności chrześcijań-
skiej. Obecnie nachalna propaganda ateistyczna różnymi sposobami chce te 
wszystkie wartości zniszczyć. Kapłan ma też bronić zagrożoną kulturę polską 
(zob. s. 174-175). Jego ważnym zadaniem jest ukazywanie ludziom, że życie 
człowieka ma sens jedynie dzięki ścisłej łączności z Chrystusem. Powołanie  
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kapłańskie realizuje się również w niesieniu wiary i współkreowaniu świata 
stworzonego przez Boga. Pesymizm jest niezgodny z powołaniem kapłana, jest 
grzechem.  

W dzisiejszych czasach do najważniejszych zadań kapłana należy obdaro-
wywanie ludzi miłością i budzenie nadziei. W swoich rozważaniach ks. infułat 
Kowalczyk patrzy pogodnie na świat, bo dobrze wie, że ostatnie słowo zawsze 
należy do Boga, który pozostanie z człowiekiem „przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28, 20). Każda jego wypowiedź o kapłaństwie, to nie-
ustanne sławienie Boga, mówienie o miłości i nadziei. Ludzie wiary są przeko-
nani, że miłość zawsze ocaleje. Tylko ona! 

Ksiądz Kowalczyk, jako świetny znawca nauczania św. Augustyna, ciągle — 
wprost lub pośrednio — wraca do znanej tęsknoty za Bogiem tego wielkiego 
Doktora Kościoła: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I nie-
spokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”1. 

Droga pracy kapłańskiej zawsze była trudna. Dawniej może nawet jeszcze 
bardziej ciernista niż obecnie. Stefan Żeromski, choć nie należał do szczególnych 
sympatyków kleru, w swoich Dziennikach, pisanych w ostatnich latach XIX  
stulecia — kiedy Kościół był z zagrożony z różnych stron i wielu zdawało się, że 
chwieje się w posadach — podkreślał, że jedyna nadzieja na poprawienie trudne-
go losu Polaków, zwłaszcza żyjących na wsi, „[…] leży w księdzu. Pisma i lu-
dzie Polacy, szerzący filozoficzne zapatrywania się na rzeczy religii — nie są Po-
lakami, nie są patriotami zupełnie. Nie wiedzą, co czeka chłopa, gdy mu religię 
odbierzem […]. Jeżeli lud nasz zginie — zginiemy i my zupełnie!”2. Mądre 
ostrzeżenia Żeromskiego są aktualne i dziś. 

Do Rozważań o kapłaństwie ks. prof. Stanisława Kowalczyka powinien się-
gać każdy kapłan. Są one ważnym vademecum na dzisiaj i na jutro. Opublikował 
je ksiądz, który przeżył 60 lat w kapłaństwie. Miał więc wszelkie prawo, by 
w swej książce, w pewnym sensie podsumowującej jego drogę życiową, z pokorą 
wyznać: „Czuję się dłużnikiem Boga i wielu ludzi, dlatego publikując rozważa-
nia poświęcone kapłaństwu, chciałbym chociaż częściowo spłacić dług za otrzy-
mane w mym życiu łaski i wszelkie dobro” (s. 9). 

 
  

——————— 
1 Wyznania, I, 1, przekł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 5. 
2 S. Żeromski, Dzienniki, t. 2, red. J. Kądziela, Warszawa 1963, s. 182. 
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Książka ks. dr. hab. Marka Chmielewskiego, prof. KUL pt. Duchowość  

według Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji stanowi trzeci 
tom z serii „Biblioteka Teologii Duchowości” zainicjowanej przez Polskie Sto-
warzyszenie Teologów Duchowości w 2011 roku. Ciągłość serii podkreśla szata 
graficzna okładki (ten sam schemat przy zmienionej kolorystyce — z bladonie-
bieskiej na pomarańczową) oraz układ tekstu (ta sama czcionka i sposób łama-
nia).  

Książka jest dedykowana ks. prof. dr. hab. Walerianowi Słomce w 80. roczni-
cę urodzin, który przed 25 laty, jako ówczesny dyrektor Sekcji Teologii Ducho-
wości, zatrudnił autora na KUL.  

Tematyka podjęta w książce przygotowuje czytelnika do bliskiej kanonizacji 
bł. Jana Pawła II, która odbędzie się 27 IV 2014 r. Jest to zatem komentarz do 
encyklik i adhortacji papieskich pod kątem duchowości katolickiej. Ma on cha-
rakter nowatorski, gdyż na gruncie polskim nie została dotychczas podjęta usys-
tematyzowana i możliwie całościowa refleksja teologiczno-duchowościowa nad 
nauczaniem Jana Pawła II. Szczególny nacisk został położony na dwa aspekty 
wizji życia duchowego, jaką prezentuje Błogosławiony: personalizm i chrysto-
centryzm. Ks. Chmielewski, analizując jego dokumenty, zauważa, że punktem 
wyjścia papieskiej koncepcji duchowości jest personalizm, zaś punktem dojścia 
chrystocentryzm. Ta obserwacja umożliwiła autorowi rozwinięcie badań nad dy-
namicznym ujęciem życia duchowego w nauczaniu „Papieża z dalekiego kraju”.  

W swoich badaniach autor zastosował analizę porównawczą w ramach sze-
rzej pojętej metody teologicznej, łącząc ją z analizą semantyczno-kontekstualną.  

——————— 
 Mgr lic. Iryna BAROK — doktorantka w Instytucie Teologii Duchowości KUL. 
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Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym, pt. Terminologia teo-
logiczno-duchowa w tekstach papieskich, autor podjął analizę nauczania Jana 
Pawła II w celu zbadania, czy i gdzie oraz w jaki sposób wypowiada się on na 
temat duchowości. Dokonał więc analizy semantyczno-kontekstualnej kilkunastu 
kluczowych dla duchowości terminów (np. doskonałość, świętość, duchowość, 
życie duchowe itp.), wiążąc je w ciągi teologicznych analiz porównawczych. 
Podjął tu także problematykę antropologii duchowej oraz dynamiki życia  
duchowego. W tym rozdziale ks. Chmielewski odwołał się nie tylko do encyklik 
i adhortacji — jak to zaznaczył w podtytule dzieła — lecz także do papieskich 
dokumentów niższej rangi, aby jak najpełniej przedstawić aparat pojęciowy  
odnoszący się do duchowości i życia duchowego. 

W rozdziale drugim, zatytułowanym: Personalistyczno-chrystologiczna du-
chowość w encyklikach Jana Pawła II i trzecim pt. Personalistyczno-chrystolo-
giczna duchowość w adhortacjach Jana Pawła II, analizie zostały poddane kolej-
no encykliki i adhortacje papieskie ze szczególnym naciskiem na wątki persona-
listyczne oraz chrystologiczne odnoszące się do duchowości i życia duchowego.  

Słusznym jest zawężenie badań do 14 encyklik i 15 adhortacji, gdyż cała 
spuścizna źródłowa Jana Pawła II obejmuje około 70 tys. stron druku. Tymcza-
sem encykliki i adhortacje stanowią trzon papieskiego nauczania, do którego sam 
Jan Paweł II czyni odwołania w swoich listach apostolskich, konstytucjach, orę-
dziach, katechezach i homiliach. Przy omawianiu poszczególnych dokumentów 
autor nie zastosował kryterium chronologicznego (według daty ich wydania), 
lecz treściowe. To może powodować pewną trudność w uchwyceniu przez czy-
telnika ewolucji myśli papieskiej w odniesieniu do rozwoju i dojrzewania jego 
ujęcia duchowości oraz życia duchowego. Jednak przez zwrócenie uwagi na 
aspekt personalistyczny i chrystologiczny, widoczny w całym nauczaniu papie-
skim, autor daje czytelnikowi swoisty klucz interpretacyjny do lepszego zrozu-
mienia poruszanej problematyki. Ukazał bowiem duchowość w ujęciu Jana Paw-
ła II, która z jednej strony kładzie nacisk na Chrystusa (duchowość chrześcijań-
ska), z drugiej zaś jest ona oparta na personalizmie (duchowość uniwersalna).  

Autor w sposób klarowny ukazuje ścisły związek papieskiego personalizmu 
z chrystocentryzmem w trzech aspektach: formalnym — jako wiodący temat 
wszystkich zagadnień teologicznych; przedmiotowym — koncentrującym całe 
zbawcze dzieło na osobie Jezusa Chrystusa, i podmiotowym — podkreślającym 
osobistą więź chrześcijanina z Chrystusem. Zdaniem ks. Chmielewskiego dwu-
biegunowość (personalizm i chrystocentryzm) prezentowanej przez Jana Pawła II 
duchowości pozwala wyznawcom Chrystusa na wchodzenie w relacje osobowe 
z ludźmi różnych kultur i religii. Umożliwia zarazem zachowanie chrześcijań-
skiej tożsamości — bycia solą ziemi i światłem dla świata (por. Mt 5, 13-14). 
W ten sposób chrześcijaństwo wytwarza autonomiczną kulturę, która jest funda-
mentem i motorem autentycznej europejskiej cywilizacji.  
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Ks. Chmielewski w swoich badaniach dostrzega bowiem wyraźne rozróżnie-
nie w nauczaniu Jana Pawła II pomiędzy duchowością jako istotną cechą osoby 
ludzkiej, a jej postacią konfesyjną. Dochodzi także do wniosku, że Papież nigdy 
nie oddziela duchowości od życia społecznego i kulturalnego, dostrzegając  
pomiędzy nimi sprzężenie zwrotne. Koniecznym zatem wymiarem duchowości, 
akcentowanym w dokumentach papieskich, jest postawa służby w społeczeń-
stwie i Kościele. Autentyczne życie duchowe może rozwijać się we wspólnocie 
Kościoła, co gwarantuje sakramentalna struktura życia duchowego, której Jan 
Paweł II poświęcał dużo uwagi. Idealnym wzorem życia duchowego jest Maryja, 
której funkcję i rolę w historii zbawienia Papież wielokrotnie podkreślał zarówno  
dokumentach, jak i niezliczonych publicznych wystąpieniach. 

Dzieło kończy starannie sporządzona bibliografia obejmująca bogatą literatu-
rę wielojęzyczną, głównie polską i włoską, oraz streszczenia w języku angiel-
skim i włoskim.  

Trzeci tom serii „Biblioteka Teologii Duchowości” zawiera jednak pewne 
mankamenty techniczne. Jednym z nich jest błąd w lewej „żywej paginie” Wstę-
pu, gdzie błędnie wpisano „Rozdział pierwszy” zamiast „Wstęp”. Brak jest także 
indeksów (autorskiego, rzeczowego i zestawienia cytowań dokumentów papie-
skich), które umożliwiłyby lepszy dostęp do treści zawartych w tym dziele.  
Nie ujmuje to jednak jego wysokiego waloru merytorycznego. W perspektywie 
bliskiej kanonizacji Jana Pawła II książka ta z pewnością posłuży wielu czytelni-
kom jako cenne narzędzie do pogłębionego zapoznania się z nauczaniem  
Wielkiego Polaka w zakresie życia duchowego i świętości. 
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PROTOKÓŁ  
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI, 
WADOWICE, 21 VI 2013 r.  

 
 
Doroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Stowarzy-

szenia Teologów Duchowości odbyło się dnia 21 VI 2013 r. w Karmelitańskim 
Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym im. Jana Pawła II Wielkiego w Wado-
wicach, ul. Karmelicka 22. W zebraniu wyborczym wzięło udział 44 członków 
czynnych, upoważnionych do głosowania. Osoby, które przybyły w późniejszym 
czasie, już po rozpoczęciu posiedzenia wyborczego, nie brały udziału w głoso-
waniach.  

1. Po krótkiej modlitwie wstępnej, Prezes Stowarzyszenia, ks. dr hab. Marek 
Chmielewski, prof. KUL powitał uczestników i przedstawił program obrad, który 
został przyjęty przez aklamację. 
Następnie przedstawił procedu-
ry wyborcze, odnosząc się do 
istotnych punktów Regulaminu 
Walnego Zebrania PSTD. 

2. W jawnym głosowaniu, 
jednomyślnie powołano prze-
wodniczącego Walnego Zebra-
nia Sprawozdawczo-Wyborcze-
go, którym został ks. dr hab. 
Czesław Parzyszek SAC, prof. 
UKSW, oraz sekretarza w oso-
bie mgr lic. Jolanty Kraśniew-
skiej. 

——————— 
 Mgr lic. Jolanta KRAŚNIEWSKA — doktorantka w Instytucie Teologii Duchowości KUL. 
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3. Przewodniczący Walnego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego rozpoczął część sprawozdawczą zebrania, 
w której jako pierwszy głos zabrał Prezes PSTD i przedsta-
wił sprawozdanie z działalności PSTD za okres od 21 XI 
2008 r. do 20 VI 2013 r. Zaznaczył w nim, że w okresie 
sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Zarządu PSTD 
i 5 dorocznych zjazdów. Zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie 
rozrasta się pod względem ilościowym. Obecnie liczy 108 
członków w tym 29 profesorów, 57 doktorów i 22 licencju-

szy. Jeden z członków zwyczajnych — o. prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM 
zmarł 23 III 2013 r. Do najpilniejszych zadań Stowarzyszenia na najbliższy czas 
zaliczył m.in. podjęcie prac nad projektem pt. Encyklopedia życia duchowego.  

 
4. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik PSTD — 

ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL. Przedstawił zasady 
i źródła finansowania, wydatki za okres sprawozdawczy, stan 
konta i majątku PSTD na dzień bieżący, jak również kwestię 
zaległości w składkach członkowskich. Stowarzyszenie jest 
wolne od jakichkolwiek zadłużeń i zobowiązań.  

 
5. Przewodniczący Komisji Rewizyj-

nej, ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński, 
odczytał sprawozdanie z pracy Komisji. W jej skład wcho-
dzili: ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński — przewodniczą-
cy, dr Krzysztof Burski, ks. dr Waldemar Seremak SAC. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej kilkakrotnie uczestniczyli 
w posiedzeniach Zarządu. Przeprowadzono kontrolę siedziby 
Stowarzyszenia oraz gromadzonej dokumentacji. W pracy 
Zarządu PSTD nie stwierdzono zaniedbań czy uchybień. 

Księgowość oceniono jako prowadzoną prawidłowo dzięki pomocy zewnętrznej 
firmy rachunkowej.  

Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenia absolutorium Zarzą-
dowi za okres minionej kadencji. 

6. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania PSTD przystąpiono do dysku-
sji. Zostały zgłoszone dwie kwestie:  

a) konieczność zwiększenia dystrybucji książek wydawanych przez PSTD;  
b) wpłaty składek, które należy uiszczać wyłącznie przelewem. Odpowiedzi 

udzielił Prezes i Skarbnik. 

7. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: ks. dr Wojciech Bartoszek — 
przewodniczący, i dwoje członków: mgr lic. Dorota Łakota oraz mgr lic. Dorota 
Baranowska. Zgłoszeni kandydaci uzyskali poparcie przez aklamację. 
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8. Poddano pod tajne głosowanie Uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępu-
jącemu Zarządowi PSTD. W głosowaniu wzięło udział 37 osób. Członkowie 
ustępującego Zarządu (7 osób) nie brali udziału w głosowaniu. Uchwałę poparto 
jednomyślnie. 

9. Przystąpiono do wyboru Prezesa PSTD. Zgłoszono dwie kandydatury: ks. 
dr hab. Marek Chmielewski prof. KUL i o. prof. dr hab. Jerzy W. Gogola OCD. 
W głosowaniu tajnym uzyskano wynik: ks. Chmielewski — 35 głosów; o. prof. 
Gogola — 8 głosów. Ks. Marek Chmielewski przyjął wybór na Prezesa PSTD.  

10. Na funkcję Wiceprezesa PSTD podano dwie kandydatury: o. prof. dr hab. 
Jerzy Wiesław Gogola OCD i ks. dr hab. Marek Tatar. W wyniku tajnego głoso-
wania otrzymano następujące wyniki: o. J. W. Gogola — 29 głosów, ks. M. Tatar 
— 14 głosów; 1 głos uznano za nieważny. O. prof. dr hab. J. W. Gogola przyjął 

wybór na Wiceprezesa PSTD. 

11. Na sekretarza PSTD wskazano kandydaturę dr Izabe-
li Kowalskiej, która została poparta jednogłośnie przez 
aklamację. Wybór został przyjęty. 

12. Następnie odbył się wybór 
skarbnika PSTD. Zgłoszono dwóch kan-
dydatów: ks. dr. Wojciecha Rebetę i ks. 
dr. Adama Wilczyńskiego. W wyniku 
głosowania został wybrany ks. W. Rebe-
ta — 32 głosy. Ks. A. Wilczyński otrzy-

mał 12 głosów. Ks. dr W. Rebeta wybór przyjął.  

13. Przystąpiono do wyboru 5 członków Zarządu PSTD. Podano następujące 
kandydatury: ks. dr hab. M. Tatar, dr Andrzej Baran OFMCap., ks. dr hab. Jan 
Machniak, dr Marek Kotyński CSsR, ks. dr Adam Wilczyński, dr hab. Czesław 
Parzyszek SAC i ks. dr Włodzimierz Gałązka.  

W wyniku tajnego głosowania otrzymano następujące wyniki: ks. M. Tatar 
— 35 głosów, o. A. Baran — 33 głosy, ks. J. Machniak — 28 głosów, ks. M. Ko-
tyński — 21 głosów, ks. A. Wilczyński — 21 głosów, ks. Cz. Parzyszek —  
34 głosy, ks. W. Gałązka — 33 głosy.  

W skład Zarządu weszli zatem: ks. M. Tatar, ks. Cz. Parzyszek, o. A. Baran, 
ks. W. Gałązka, ks. J. Machniak. Wszyscy zaakceptowali swój wybór. 

14. Do Komisji Rewizyjnej zostali zgłoszeni następujący kandydaci: ks. prof. 
dr hab. Ireneusz Werbiński, s. dr hab. Teresa Paszkowska prof. KUL, ks. mgr lic. 
Tomasz Rusiecki, ks. dr hab. Jarosław M. Popławski prof. KUL i dr Ewa Porada.  

W wyniku głosowania wybrane zostały następujące osoby: ks. I. Werbiński 
— 39 głosów, s. T. Paszkowska — 30 głosów, ks. J. M. Popławski — 26 głosów. 
Wszyscy przyjęli swój wybór.  
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Komisja Rewizyjna udała się na naradę i ukonstytuowała się w następującym 
składzie: przewodniczący — ks. I. Werbiński, sekretarz — s. T. Paszkowska, 
członek — ks. J. M. Popławski. 

15. Na zakończenie Walne Zebranie w jawnym głosowaniu jednomyślnie 
podjęło dwie uchwały:  

a) o powołaniu nowego Zarządu PSTD na kadencję 2013-2017, w składzie: 
Prezes   ks. dr hab. Marek CHMIELEWSKI, prof. KUL 
Wiceprezes  prof. dr hab. Jerzy Wiesław GOGOLA OCD (UPJPII) 
Sekretarz  dr Izabela Maria KOWALSKA (KUL) 
Skarbnik  ks. dr Wojciech REBETA (Lublin) 
Członkowie: dr Andrzej BARAN OFMCap. (UKSW)  
    ks. dr Włodzimierz GAŁĄZKA (UKSW)  
    ks. dr hab. Jan MACHNIAK, prof. UPJP II 
    dr hab. Czesław PARZYSZEK SAC, prof. UKSW  
    ks. dr hab. Marek TATAR (UKSW) 
b) o powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej na lata 2013-2017: 
Przewodniczący ks. prof. dr hab. Ireneusz WERBIŃSKI (UMK) 
Sekretarz   dr hab. Teresa PASZKOWSKA, prof. KUL 
Członek   ks. dr hab. Jarosław M. POPŁAWSKI, prof. KUL  

16. W wolnych wnioskach nowowybrany prezes PSTD — ks. M. Chmielew-
ski podziękował wszystkim za ponowne okazanie mu zaufania. Wyraził również 
gotowość współpracy z nowym Zarządem. 

Następnie przedyskutowano propozycję miejsca i terminu przyszłorocznego 
Zjazdu PSTD. Wybór padł na „Domus Mater” Księży Sercanów w Krakowie, 
ul. Saska 3 w piątek i sobotę po Bożym Ciele, to jest w dniach 20-21 VI 2014 r.  

17. Spotkanie zakończono modlitwą. Następnie zebrani udali się na przerwę 
przy herbacie i kawie. 

 



 
„Duchowość w Polsce” 15 (2013)  

ISSN 2081-4674    s. 297-300 
—————————————— 

 
 
 
 
 
 

Ks. Marek CHMIELEWSKI 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW DUCHOWOŚCI 

ZA OKRES OD 21 XI 2008 DO 20 VI 2013 R. 
 
 
1. Zarząd w aktualnym składzie: ks. dr hab. Marek Chmielewski prof. KUL 

— Prezes, ks. dr hab. Jan Machniak prof. UPJPII — Wiceprezes, s. dr hab. Tere-
sa Paszkowska prof. KUL — Sekretarz, ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL — 
Skarbnik oraz Członkowie Zarządu: bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, 
o. prof. dr hab. Jerzy Wiesław Gogola OCD, ks. dr hab. Jarosław M. Popławski 
prof. KUL, ks. dr Marek Szymula i ks. dr Jan Miczyński, został wybrany podczas 
zebrania założycielskiego dnia 21 XI 2008 r., które odbyło się w gmachu KUL. 

 
2. W minionej kadencji Zarząd odbył 11 posiedzeń, z czego tylko 4 odbyły 

się poza KUL (18 II 2009 — w Lublinie, w mieszkaniu Prezesa; 16 VI 2009 — 
na KUL; 15 XII 2009 — na KUL; 4 VI 2010 — w Turnie koło Białobrzegów 
Radomskich; 17 XI 2010 — na KUL; 9 V 2011 — na KUL; 24 VI 2011 — 
w Turnie; 19 XII 2011 — na KUL; 8 VI 2012 — w Warszawie na Bielanach; 
12 XII 2012 — na KUL; 12 VI 2013 — na KUL). Z przyczyn obiektywnych 
w żadnym ze spotkań nie udało się zebrać wszystkich członków Zarządu. 

Przedmiotem posiedzeń Zarządu w początkowym okresie kadencji były 
przede wszystkim uzgodnienia dotyczące spraw organizacyjno-statutowych,  
a w późniejszym okresie — sprawy merytoryczne, zwłaszcza planowanie sym-
pozjów i wytyczanie celów badawczych. Ponadto podczas każdego posiedzenia 
dokonywano przyjęcia nowych członków. 

 
3. Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości, przekształcone z inicjaty-

wy ks. dr. hab. Marka Chmielewskiego z Sekcji Duchowości Teologów Polskich, 
powołanej do życia w 1983 roku z inicjatywy ks. prof. dr. hab. Waleriana Słomki, 
formalnie zaczęło istnieć z chwilą zwołania zebrania założycielskiego. Odbyło 
się ono na KUL dnia 21 XI 2008 r. przy okazji 34. Dni Duchowości. Wówczas 22 
członków założycieli przyjęło Statut PSTD, zatwierdzony przez 345. Zebranie 
Plenarne KEP, obradujące w Białymstoku dnia 28 IX 2008 r.  
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Następnie powołano Komitet Założycielski, którego zadaniem było wystę-
powanie do Sądu Rejonowego w Lublinie celem zarejestrowania Stowarzyszenia. 
Ukonstytuował się obecny Zarządu PSTD w składzie wymienionym na wstępie, 
a także Komisja Rewizyjna, w skład której weszli: ks. prof. dr hab. Ireneusz 
Werbiński — Przewodniczący oraz członkowie: ks. dr Waldemar Seremak SAC 
i dr Krzysztof Burski. 

 
4. W obecnej kadencji Zarządu, Stowarzyszenie po ukonstytuowaniu się,  

odbyło 5 dorocznych Zjazdów, w tym 4 połączone z Walnym Zebraniem (25 VI 
2009 — na KUL; 4-5 VI 2010 — w Turnie; 24-25 VI 2011 — w Turnie; 8-9 VI 
2012 — w Warszawie na Bielanach; 21-22 VI 2013 — w Wadowicach). 

Przy okazji dorocznych dwudniowych Zjazdów odbyło się cztery sympozja 
naukowe zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia (Zjazd w 2009 r. połączo-
ny był z doktoratem honoris causa o. Daniela-Ange na KUL): 

— 2010 — Polska teologia duchowości. Próba bilansu i perspektywy; 
— 2011 — Teologia duchowości w procesie formacji do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego; 
— 2012 — Teologia duchowości współczesnych zrzeszeń katolickich. Nowe 

perspektywy; 
— 2013 — Duchowość w nauczaniu bł. Jana Pawła II. 
Sympozja były organizowane zasadniczo w gronie członków Stowarzyszenia 

z udziałem zaproszonych gości. 
 
5. Pod względem ilościowym Stowarzyszenie systematycznie rozwija się. 
2008 r. — w zebraniu założycielskim uczestniczyło 22 osoby, 
2009 r. — 53 członków 
2010 r. — 83 członków 
2011 r. — 93 członków 
2012 r. — 100 członków 
2013 r. — 108 członków.  
Dnia 23 III 2013 r. w Katowicach zmarł prof. dr hab. Antoni Jozafat Nowak 

OFM. Requiescat in pace! 
Struktura osobowa Stowarzyszenia przedstawia się następująco: 
 

 księża  
diecezjalni 

księża  
zakonni zakonnice świeckie 

kobiety 
świeccy 

mężczyźni Razem 

członkowie  
zwyczajni 19 11 1 1 1 33 

członkowie 
korespondenci 22 17 2 7 5 53 

członkowie 
współpracownicy 8 5 2 5 2 22 

Razem: 49 33 5 13 8 108 
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 księża  
diecezjalni 

księża  
zakonni zakonnice świeckie 

kobiety 
świeccy 

mężczyźni Razem 

profesorowie  
i doktorzy habil. 17 10 1 1 — 29 

doktorzy 24 18 2 7 6 57 
licencjaci 8 5 2 5 2 22 
Razem 49 33 5 13 8 108 

 
6. O jakościowym rozwoju PSTD świadczą między innymi jego publikacje. 

Od początku istnienia Stowarzyszenia zaczęto wydawać rocznik „Duchowość 
w Polsce” (ISSN 2081-4674), będący kontynuacją serii wydawniczej, realizowa-
nej przez Sekcję Duchowości Teologów Polskich. Dotychczas ukazały się 
4 roczniki „Duchowość w Polsce”, zawierające głównie materiały z wymienio-
nych sympozjów naukowych. W sumie 77 autorów (55 spośród członków PSTD 
i 22 spoza Stowarzyszenia) opublikowało w nich 85 artykułów, w tym 4 w języ-
kach obcych (słowackim, włoskim, angielskim), 7 sprawozdań i 5 recenzji.  
Wydane dotychczas 4 roczniki liczą łącznie 1276 stron, co daje średnią objętość 
jednego rocznika 319 stronic. 

Oprócz rocznika „Duchowość w Polsce” z inicjatywy Prezesa zapoczątko-
wano serię wydawniczą „Biblioteka Teologii Duchowości”, w ramach której 
w okresie sprawozdawczym ukazały się dwa tomy: 

t. 1 — Świeccy konsekrowani w nauczaniu Kościoła świętego. Zbiór doku-
mentów, opr. M. Chmielewski, Lublin 2011, ss. 5081;  

t. 2 — J. Misiurek, Modlitwa, medytacja, kontemplacja, mistyka. Dzieje  
problematyki, Lublin 2011, ss. 3762. 

 
7. Dnia 19 I 2011 r. założono stronę internetową PSTD na serwerze KUL 

(http://www.kul.pl/polskie-stowarzyszenie-teologow-duchowosci,art_27213.html), 
na którą — według programu Stat4U — do dnia 20 VI 2013 r. było 1688 wejść 
(w 2011 — 812, w 2012 — 623, w 2013 — 341). Według programu CounterFlag 
do 20 VI 2013 r. było 1174 wejść, z tego 1048 z Polski, 70 — z USA, 15 —  
ze Słowacji, 9 — z Rosji, 7 — z Niemiec, po 4 — z Ukrainy i Włoch. 

 
8. Kilkunastu przedstawicieli PSTD wzięło udział w VIII Kongresie Teolo-

gów Polskich w Poznaniu w dniach 13-16 IX 2010 r., który odbywał się nt. Mię-
dzy sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na funda-
mentalne pytania współczesnego człowieka. W ramach Kongresu miało miejsce 
tematyczne spotkanie dyskusyjne, podczas którego wystąpili: ks. prof. dr hab. 
K Lubowicki, ks. dr hab. Jan Machniak prof. UPJPII, ks. dr hab. Adam Rybicki 

——————— 
1 Zob. recenzję I. Barok w: „Życie Konsekrowane” 2011, nr 5(91), s. 104-105. 
2 Zob. recenzję I. Barok w: „Życie Konsekrowane” 2012, nr 2(94), s. 118-120.  



300 Ks. Marek CHMIELEWSKI
 
prof. KUL, dr Cezary Sękalski i ks. dr hab. Marek Chmielewski. Referaty zostały 
opublikowane w aktach Kongresu3. 

 
9. Jeśli zaś chodzi o zadania do podjęcia w przyszłości, to należałoby: 
a) energicznie podjąć konkretne działania, mające na celu przygotowanie  

Encyklopedii duchowości katolickiej. Mimo zamierzeń dotychczasowego Zarzą-
du i pewnych wstępnych planów, z różnych przyczyn (zwykle nadmiar obowiąz-
ków uniwersyteckich) niewiele udało się zrobić w tym kierunku; 

b) dołożyć starań, aby rocznik „Duchowość w Polsce” uzyskał punktację. 
W związku z tym niezbędne jest rzetelne recenzowanie i inne wymogi redakcyj-
ne, między innymi umiędzynarodowienie zespołu recenzentów i wielojęzyczność 
artykułów, oczywiście przy dochowaniu regularności ukazywania się; 

c) ściślejsze zintegrowanie środowiska polskich teologów duchowości,  
między innymi przez zdopingowanie do bardziej efektywnego zaangażowania 
w inicjatywy Stowarzyszenia, zwłaszcza w dorocznych Zjazdach.  

——————— 
3 Zob. K. Lubowicki, Poszukiwania szczęścia rodzinnego między sensem a bezsensem ludzkiej 

egzystencji, w: Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na funda-
mentalne pytania współczesnego człowieka, red. D. Bryl, B. Kochaniewicz, J. Nawrot, E. Kotkow-
ska, Poznań 2012, s. 562-572; J. Machniak, Tajemnica miłosierdzia Bożego jako odpowiedź na teo-
logię „śmierci Boga” w nauczaniu Jana Pawła II i Benedykta XVI, w: tamże, s. 573-586; A. Rybic-
ki, Mistyka chrześcijańska jako doświadczenie sensu, w: tamże, s. 587-595; C. Sękalski, Ducho-
wość małżeńska w świetle opisów stworzenia z Księgi Rodzaju, w: tamże, s. 596-604; M. Chmie-
lewski, Teologia duchowości w poszukiwaniu sensu życia, w: tamże, s. 605-612; tenże, Polskie 
Stowarzyszenie Teologów Duchowości, w: tamże, s. 613-615.  
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AA — Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actu-
ositatem” (18 XI 1965). 

AK  „Ateneum Kapłańskie”, Włocławek 1909- 
ChL — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles laici” 

o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po 
Soborze Watykańskim II (30 XII 1988). 

DC — Jan Paweł II, List apostolski „Dominicae cenae” o tajemnicy i kulcie Eucha-
rystii (24 II 1980). 

DCE — Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” o miłości chrześcijańskiej 
(25 XII 2005). 

DeV — Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et Vivificantem” o Duchu Świętym 
w życiu Kościoła i świata (18 V 1986). 

DiM — Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” o Bożym Miłosierdziu 
(30 XI 1980).  

EdE — Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia” o Eucharystii w życiu 
Kościoła (17 IV 2003). 

EiAf — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa” 
o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacji u progu 2000 roku (14 IX 
1995). 

EiAm — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in America” 
o spotkaniu z Chrystusem żywym przez nawrócenie, komunię i solidarność 
w Ameryce (22 I 1999). 

EiE — Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia in Europa” o Jezusie Chrystu-
sie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy (28 VI 2003). 

EiO — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Oceania” 
o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii” iść Jego drogą, głosić Jego Prawdę, 
żyć Jego Życiem (22 XI 1001). 

EK — Encyklopedia Katolicka, red. zbiorowa, Lublin 1985- 
EN — Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” o ewangelizacji 

w świecie współczesnym (8 XII 1975). 
EV — Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae” o wartości i nienaruszalności 

życia ludzkiego (25 III 1995). 
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FC — Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio” o zadaniach 

rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22 XI 1981). 
FR — Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” o relacji między wiarą a rozumem 

(14 IX 1998). 
GE — Sobór Watykański II, deklaracja o wychowaniu chrześcijańskiem „Gravissi-

mum educationis” (28 X 1965). 
GS — Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym „Gaudium et spes” (7 XII 1965). 
GtS — Jan Paweł II, List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji roku rodziny 1994 

(2 II 1994). 
IGPII — „Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, Città del Vaticano 1978-2005. 
KKK — Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994. 
KPK — Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum 1983. 
LE — Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens” o pracy ludzkiej (14 IX 1980). 
LG — Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gen-

tium” (21 XI 1964). 
LWCz — Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek.  
MD — Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Mulieris dignitatem” z okazji roku 

maryjnego o godności i powołaniu kobiety (15 VIII 1988). 
MND — Jan Paweł II, List apostolski „Mane nobiscum Domine” na Rok Eucharystii 

październik 2004 — październik 2005 (7 X 2004). 
MR — Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich oraz Kongregacja Biskupów, 

Wytyczne dla wzajemnych stosunków między biskupami i zakonnikami w Ko-
ściele „Mutue relationes” (14 V 1978). 

MsD — Jan Paweł II, List apostolski w formie «motu proprio» „Misericordia Dei” 
o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty (7 IV 2002). 

NMI — Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte” zakończenie wielkie-
go Jubileuszu Roku 2000 (6 I 2001). 

OR — „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), Città del Vaticano 1979- 
OT — Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej (28 X 1965). 
PC — Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego 

„Perfectae caritatis” (28 X 1965). 
PDV — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis” 

o formacji kapłanów we współczesnym świecie (25 III 1992). 
PF — Benedykt XVI, List apostolski „Porta fidei” ogłaszający Rok Wiary (11 X 

2011). 
PG — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis” o bi-

skupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata (16 X 2003). 
PO — Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłańskim „Presbyterorum 

ordinis” (7 XII 1965). 
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RC — Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris Custos” o świętym Józe-

fie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła (15 VIII 1989). 
RD — Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptionis donum” o konsekracji 

zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia (25 III 1984). 
ReP — Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia” o pojed-

naniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (2 XII 1984). 
RH — Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis” (4 III 1979). 
RM — Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris Mater” o Błogosławionej Maryi Dzie-

wicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25 III 1987). 
RMs — Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” o stałej aktualności posłania 

misyjnego (7 XII 1990). 
RTD — „Roczniki Teologii Duchowości”, Lublin 2009- (1991-2008 — „Roczniki 

Teologiczne”, z. 5 — Teologia duchowości). 
RVM — Jan Paweł II, List apostolski „Rosarium Virginis Mariae” o różańcu świętym 

(16 X 2002). 
SA — Jan Paweł II, Encyklika „Slavorum Apostoli” w tysiącsetną rocznicę dzieła 

ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego (2 VI 19985). 
SC — Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Conci-

lium” (4 XII 1963). 
SD — Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris” o chrześcijańskim sensie 

ludzkiego cierpienia (11 II 1984). 
TMA — Jan Paweł II, List apostolski „Tertio millennio adveniente” w związku 

z przygotowaniem jubileuszu roku 2000 (10 XI 1994) 
UUS — Jan Paweł II, Encyklika „Ut unum sint” o działalności ekumenicznej (25 V 

1995). 
VC — Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Vita consecrata” o życiu 

konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie (25 III 1996). 
VS — Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” o niektórych podstawowych 

problemach nauczania moralnego Kościoła (6 VIII 1993). 



 

 

 


