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PRZEDMOWA

W dobie mass mediów komunikacja, czyli porozumienie między ludźmi, staje 
się coraz bardziej problematyczna. Trudności wynikają nie tylko z faktu niedoboru 
słów, lecz częściej z nadmiaru treści, jakie pojawiają się w przestrzeni międzyludz-
kiej. Człowiek współczesny coraz bardziej ceni ciszę, szukając jej na łonie natury, 
w relacjach z drugim człowiekiem i w swoim sercu. Cisza jest bowiem przestrze-
nią przekazywania informacji, stanów emocjonalnych i najgłębszych wartości.

Pojęcie „komunikacja” wywodzi się od  łacińskiego rzeczownika communio, 
który oznacza jedność, poczucie jedności i przynależności i wskazuje na relacje 
istniejące między ludźmi, które prowadzą do powstania wspólnoty (gr. koinonia). 
Proces komunikacji dokonuje się w relacjach międzyosobowych i przenika życie 
wewnętrzne człowieka, prowadząc do poznania siebie samego, sensu życia oraz 
otwarcia się na rzeczywistość Boga.

Komunikacja wykorzystuje różne środki  – werbalne i  niewerbalne. Szcze-
gólne miejsce w tworzeniu wspólnoty między ludźmi odgrywa cisza, która jest 
wewnętrzną przestrzenią porozumienia międzyosobowego  – człowieka z  czło-
wiekiem i człowieka z Bogiem.

Książka ks. Pawła Gabary pt. Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między 
Bogiem a  człowiekiem w  homiliach Jana Pawła  II  jest próbą analizy fenomenu 
milczenia między Stwórcą a stworzeniem. Autor odwołuje się do nowoczesnych 
metod analizy semantycznej dla opisania zjawiska milczenia w procesie komu-
nikacji między człowiekiem a Bogiem. Punktem wyjścia refleksji jest tajemnica 
milczenia Boga w Trójcy Świętej i Jego Słowo (Logos) będące objawieniem Boga. 
Kolejne etapy refleksji nad milczeniem w  homiliach Jana Pawła  II  prowadzą 
do stwierdzenia, że było ono szczególnym sposobem komunikowania się Ojca 
Świętego z Bogiem i z drugim człowiekiem – z Ludem Bożym. Miejscem milcze-
nia była liturgia oraz wnętrze Papieża, który w ten sposób otwierał się na Boga 
i dawał świadectwo Tajemnicy.



Oryginalne analizy tekstów papieskich doprowadziły autora do stwierdzenia, 
że milczenie było dla Jana Pawła II szczególnym sposobem komunikowania się 
z Bogiem i ludźmi.

ks. prof. Jan Machniak
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WSTĘP

Cisza staje się we współczesnym świecie wartością coraz bardziej cenioną i coraz 
usilniej poszukiwaną. Tworzone dziś w zakresie ruchu turystycznego tzw. regiony 
lub strefy ciszy, w których obowiązuje ścisły zakaz korzystania z radioodbiorników, 
telefonów i wszystkich innych źródeł hałasu, jest tego wymownym przykładem. 
O potrzebie ciszy świadczy także coraz silniejsze przenikanie wschodnioazjatyc-
kich technik medytacji do kultury europejskiej. Znakiem potrzeby milczenia jest 
również fakt, że sekretarz generalny ONZ Dag Hammerskjöld urządził w 1957 roku 
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku tzw. salę medytacji, czyli specjalne miejsce ciszy 
i skupienia. Sala ta przeznaczona była dla wszystkich, niezależnie od światopoglą-
du i wyznania religijnego. Znamienne jest również to, że na światowej wystawie 
zdobyczy współczesnej techniki „Expo 70” w Osace postawiono „pawilon ciszy”. 
Jak cenną wartością jest milczenie, świadczy także zataczający coraz szersze kręgi 
zwyczaj opuszczania swojego codziennego środowiska i udawania się do klasztoru 
czy też eremu, które przez właściwy im klimat spokoju i ciszy stwarzają idealne 
warunki dla psychicznego relaksu i religijnej refleksji. Dużym zainteresowaniem 
w  ostatnich latach cieszy się inicjatywa mnichów benedyktyńskich zachęcająca 
do przeżywania zakończenia roku – Sylwestra – w ciszy i skupieniu klasztoru.

Każdy człowiek potrzebuje przestrzeni milczenia. Zdaniem A.  de Saint- 
-Exupéry’ego jest ono niezbędne do  przeżycia wewnętrznego doświadczenia 
Boga i jest warunkiem duchowego rozwoju człowieka. Ten wielki humanista na-
pisał, że „przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć swe skrzydła, jest cisza”1. 
Ukazanie wartości milczenia i  jego funkcji w relacji między Bogiem a człowie-
kiem stało się celem tej pracy. Jedną z osób najdoskonalej rozumiejących potrze-
bę milczenia we współczesnym świecie był papież Jan Paweł II, dlatego podstawą 

1   Cyt. za J. Grześkowiak, Milczenie pełne Boga, „Homo Dei” 47 (1978), s. 265–266.



rozważań dysertacji stało się jego nauczanie homiletyczne2. W swoich homiliach 
niejednokrotnie podkreślał, że wszystko pochodzi od Boskiego Słowa i do Słowa 
zmierza. Był świadomy, że jego zadanie polega na doprowadzaniu słuchaczy, czy-
telników do źródeł Słowa. Zawsze towarzyszył mu ten sam cel: ewangelizować. 
Czynił to poprzez słowo mówione i pisane, o które, będąc wysłannikiem Słowa 
Odwiecznego, Jego pośrednikiem, z  takim pietyzmem dbał3, ale także poprzez 
milczenie, którego wartość wielokrotnie podkreślał podczas swojego pontyfikatu. 
Doświadczył tego m.in. A. Pronzato podczas jednego z ostatnich spotkań z Ja-
nem Pawłem II, co wspomina w sposób następujący: „Muszę przyznać, że pierw-
sze wrażenie nie było zbyt zachwycające, wręcz przeciwnie, byłem wyraźnie roz-
czarowany. Z biegiem czasu jednak moje wrażenie i myśli przyjęły inny kierunek, 
a dziś jestem przekonany, że w gruncie rzeczy otrzymałem wielki, choć niezwykły 
prezent od Jana Pawła II: jego milczenie. Milczenie do rozszyfrowania, zbadania, 
zinterpretowania, a przede wszystkim strzeżenia. Milczenie, z którym trzeba się 
długo konfrontować. […] Wszyscy mamy w oczach przejmujący obraz Jana Paw-
ła II stojącego przy oknie, z którego zawsze kierował swoje słowo do ludzi, a teraz 
nie mógł wydobyć z gardła nawet najsłabszego głosu i czynił wręcz rozpaczliwe 
gesty, wyrażające jego bezsilność. Ja uważam, że ostatnie milczenie Wojtyły, choć 
było postrzegane przez większość – i prawie na pewno przez samego zaintere-
sowanego – jako coś bolesnego i rozdzierającego, miało konkretne, pozytywne 
znaczenie i  stało się słowem do słuchania. Tak, gdyż milczenie nie jest, jak się 
banalnie uważa, brakiem słów, ale staje się inną formą komunikacji, głębszą, bar-
dziej zwięzłą, oczywiście dla tych, którzy zachowali zdolność słuchania i  rozu-
mienia. Chodzi o to, by uświadomić sobie, że ostatnie milczenie papieża Wojtyły 
jest może jego najmocniejszym słowem, decydującym, jego najbardziej dręczącą 
prowokacją. […] Paradoksalnie można by stwierdzić, że Jan Paweł II, po tym, jak 

2   Homilia jest tu rozumiana zgodne z definicją tego pojęcia podaną przez konstytucję 
o liturgii: „Zaleca się bardzo, by homilia, w której w ciągu roku liturgicznego przedstawia się 
na podstawie świętego tekstu tajemnice wiary i zasady chrześcijańskiego życia, była częścią 
sprawowanej liturgii. Bez poważnego powodu nie należy jej więc opuszczać we Mszach świę-
tych sprawowanych z udziałem wiernych w niedziele i święta nakazane” (KL 52) oraz definicją 
do art. 52 KL poszerzoną w instrukcji Inter oecumenici: „Przez homilię, mającą za punkt wyj-
ścia tekst święty, należy rozumieć wyjaśnienie jakiegoś szczegółu z czytań Pisma św. lub inne-
go tekstu, który się wybrało z Ordinarium albo z Proprium we Mszy danego dnia, uwzględnia-
jąc jednak celebrowane misterium i szczególne potrzeby słuchaczy” (Ioe 54).

3   Zob. K. Flader, W. Kawecki, Portrety Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 62–63.
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tyle mówił i pisał, zarezerwował sobie nie ostatnie słowo, ale ostatnie milczenie. 
Odważyłbym się powiedzieć: najbardziej przekonywające słowo. Jego najcenniej-
szy testament, którego trzeba strzec, jest ukryty w milczeniu”4.

Materiał badawczy niniejszej pracy, jak zostało to wyżej zasygnalizowane, stano-
wią homilie Jana Pawła II, wygłoszone w latach 1978–2005. Przygotowanie danych 
do analizy przebiegało w dwóch etapach. Na początku zgromadzono wszystkie ho-
milie, wygłoszone przez Jana Pawła II w czasie jego pontyfikatu. Pierwszym źródłem 
materiału badawczego była publikacja Nauczanie papieskie pod red. ks. Eugeniusza 
Werona SAC oraz ks. Antoniego Jarocha SAC, wydana przez Pallottinum, obejmu-
jąca szesnaście tomów i zawierająca wszystkie publiczne wystąpienia Papieża wy-
głoszone w latach 1978–1986. Drugim źródłem dostępu do papieskich homilii były 
polskie i włoskie wydania czasopisma „L’Osservatore Romano” oraz strona interne-
towa Stolicy Apostolskiej5, na której zarchiwizowano teksty homilii Papieża w języ-
ku włoskim z lat 1978–2005. W ten sposób zgromadzono 2246 tekstów homilii.

W  drugim etapie z  uzyskanego materiału badawczego wybrano te  teksty, 
w których pojawiły się, niezależnie od kontekstu, pojęcia „milczenie” lub „cisza”, 
używane w pracy zamiennie. Łącznie we wszystkich wyszczególnionych tekstach 
pojęcia te zostały użyte 343 razy, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Rok

Liczba 
wygło-

szo-
nych 

homilii

Milczenie/ 
cisza Rok

Liczba 
wygło-

szo-
nych 

homilii

Milczenie/ 
cisza Rok

Liczba 
wygło-

szo-
nych 

homilii

Milczenie/ 
cisza

1978  10  3 1988 115 17 1998     67   16
1979 123 14 1989 102 10 1999     76     9
1980 121 11 1990 101  8 2000     72   12
1981  69  4 1991 104 13 2001     62   15
1982 128 29 1992  80 12 2002     41   12
1983 106 14 1993  85 18 2003     40     9
1984 113 22 1994  50  9 2004     33     4
1985 117 22 1995  78 11 2005       2     0
1986 112 16 1996  65  2
1987 106 18 1997  68 13 Razem 2246 343

4   A. Pronzato, Gdy milknie dźwięk alarmu, „Głos Karmelu” 6 (24) 2008, s. 15.
5   http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/index_it.htm
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Dalsza analiza materiału miała na celu wyodrębnienie kontekstów, w których po-
jęcia te zostały użyte. Zapoznając się dokładnie z  treścią każdego z wybranych 
tekstów, ustalono, że pojęcie milczenia pojawiło się w kilku różnych kontekstach, 
które skategoryzowano wokół następujących postaci lub zagadnień: Bóg Ojciec, 
Jezus Chrystus, Duch Święty, Maryja, Józef, apostołowie, święci, Kościół, liturgia, 
modlitwa, duchowieństwo, Jan Paweł II, architektura sakralna. Wyszczególnione 
zagadnienia wpłynęły zasadniczo na kompozycję publikacji.

Temat rozprawy oraz przedstawione źródła wymagały zastosowania różnych 
metod badawczych, dlatego w pracy zastosowano metodę analizy źródeł, metodę 
opisową oraz metodę syntezy przeprowadzonych analiz. Metoda analizy źródeł 
została wykorzystana przy wyjaśnianiu m.in. pojęcia „milczenie” oraz przy okre-
ślaniu historycznych, społecznych, kulturowych, a także religijnych aspektów po-
ruszanych zagadnień. Metodę opisową zastosowano przy opisywaniu doświad-
czenia duchowego, jakim było doświadczenie Boga w milczeniu przez konkretne 
osoby, o których w swoich homiliach mówił Jan Paweł II. Metodę syntezy wyko-
rzystano natomiast przy badaniu tekstów homiletycznych Jana Pawła II i wnio-
skowaniu dotyczącym funkcji milczenia w relacji między Bogiem a człowiekiem 
w różnych kontekstach.

Całość przeprowadzonych badań została przedstawiona w czterech rozdzia-
łach. Chcąc lepiej zrozumieć istotę opisywanego zjawiska, czyli jakie funkcje 
pełni milczenie w  relacji między Bogiem a  człowiekiem, niezbędne stało się 
przywołanie wybranych zagadnień z  teorii komunikacji, które zaprezentowane 
zostały na początku pierwszego rozdziału. W dalszej części rozdziału, wychodząc 
od etymologii słowa „milczenie” i definicji tego pojęcia, podjęto próbę ukazania 
jego obecności w życiu człowieka. Następnie ukazano wartość komunikacyjną 
milczenia i jego funkcje w tym procesie nadane mu przez G. Caprettiniego oraz 
zaprezentowano, jaką rolę pełni milczenie w dialogu między Bogiem a człowie-
kiem i jakie znaczenie w tej relacji ma wiara.

W rozdziałach drugim, trzecim i czwartym źródłem refleksji o milczeniu stały 
się homilie Jana Pawła II.

W rozdziale drugim zostały podjęte rozważania teologiczne dotyczące mil-
czenia Trójjedynego Boga. Na wstępie skoncentrowano uwagę na misterium mil-
czenia Boga Ojca. W dalszej części opisano realizację tego misterium w osobie 
Jego Syna. Na koniec podjęto refleksję nad działaniem Ducha Świętego, który jest 
źródłem komunikacji między Bogiem a człowiekiem i zarazem między człowie-
kiem a Bogiem w Jego Kościele.

Rozdział trzeci przedstawia milczenie człowieka jako odpowiedź na Boże we-
zwanie. Pierwszy paragraf poświęcony został osobie Maryi i  Jej cichemu świa- 
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dectwu wiary. W dalszej części przedstawiona została postać św. Józefa, a szcze-
gólnie jego milczące posłuszeństwo woli Boga. W części trzeciej rozdziału pod-
jęta została refleksja nad milczącą, ale otwartą na  dynamizm Ducha Świętego 
postawą uczniów Jezusa – apostołów oraz świętych, w których życiu papież Jan 
Paweł II zaakcentował milczenie jako przestrzeń dialogu z Bogiem. W końcowej 
części rozdziału ukazany został komunikacyjny wymiar milczącej postawy Jana 
Pawła II w jego osobistej relacji z Bogiem.

W czwartym rozdziale podjęte zostało zagadnienie obecności milczenia w ży-
ciu Kościoła, a szczególnie w praktykowaniu modlitwy i celebracji liturgicznej. 
Opisane zostało także znaczenie i  potrzeba milczenia w  życiu duchowieństwa 
i  osób świeckich. W  końcowej części pracy skoncentrowano się na  obecności 
milczenia w wymiarze duchowym i materialnym Kościoła. Ponadto zwrócono 
uwagę na ten rodzaj milczenia, przed którym ostrzegał papież Jan Paweł II, mil-
czenie tragiczne, puste i przerażające, które wynika ze zmowy grzechu, zaniedba-
nia i zaniechania.
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I

FUNKCJA MILCZENIA  
W PROCESIE KOMUNIKACYJNYM  

MIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM

Milczeniem nie można zawładnąć, nie sposób go pochwycić, ogarnąć, zdomi-
nować. W chwili, kiedy się wydaje, że jego tajemnica została zrozumiana, odczy-
tana, okazuje się, że oddaliło się ono od nas o całą wieczność1. Wszyscy, którzy 
podejmują badania naukowe2 nad istotą milczenia, borykają się z  problemem 
stworzenia definicji tego zjawiska.

W  rozdziale tym, sięgając do  źródłosłowu pojęcia „milczenie”, spróbujemy 
opisać jego postać oraz sposób jego objawiania się w świecie. Przedstawione zo-
staną wybrane zagadnienia z komunikacji językowej i relacje zachodzące między 
mową a milczeniem, a także funkcje milczenia w procesie komunikacyjnym. Aby 
wyjaśnić, jakie role pełnią Bóg i człowiek jako uczestnicy sytuacji komunikacyj-
nej oraz jak wpływają na  tę relację pozostałe elementy procesu komunikacyj-
nego, przedstawiony zostanie modelowy schemat komunikacji interpersonalnej 
autorstwa R. Jakobsona. Zaprezentujemy również funkcje językowe, jakie przypi-
sał on poszczególnym elementom sytuacji komunikacyjnej, które zainspirowały 
G. Caprettiniego do wyróżnienia sześciu równorzędnych funkcji, określających 
rolę milczenia w procesie komunikacji.

Następnie opisane zostaną obecność milczenia i  jego znaczenie w  dialogu 
między Bogiem a człowiekiem oraz wiara jako niezbędny element tej relacji.

1   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, Kraków 2001, s. 9.
2   Zob. K. Handke, Między mową a milczeniem, [w:] Semantyka milczenia, red. tenże, t. I, 

Warszawa 1999, s. 12.



Pojęcie milczenia

W codziennym życiu człowiek określa ciszę jako brak hałasu. Jednakże tylko 
w teorii może istnieć cisza absolutna, pozbawiona wszelkiego dźwięku. W prak- 
tyce niemożliwe jest bezszelestne stąpanie czy bezdźwięczny trzepot liści 
na  drzewie. Cisza jest czymś względnym. By  mogła zaistnieć, musi zaistnieć 
również harmonia pomiędzy człowiekiem i tym wszystkim, co go otacza. Gdy 
dzień chyli się ku zachodowi i przyroda zmierza ku spoczynkowi, zapada głę-
boka cisza. Jej obecność odsłania przed człowiekiem spokój stworzeń, tak bar-
dzo sprzyjający zatopieniu się w  Duchu, zwanym również milczeniem. Cisza 
więc nie jest próżnią, a człowiek musi wyciszyć swoje środowisko, by zamilknąć 
w sobie samym3.

Trzeba zatem zatrzymać się nad znaczeniem słowa „milczenie”. Tym bardziej 
że w języku polskim4, oprócz słowa „milczenie”, funkcjonuje jeszcze słowo „cisza” 
wyrażające podobną treść.

Źródłosłów słowa „milczenie” odnajdujemy w językach starożytnych. W ję-
zyku hebrajskim milczenie określa się terminami: charash, chaschah, hasach 
daman. W języku greckim oddają to słowa: sigao5, siopao, hezychazo, zaś w ję-
zyku łacińskim  – sileo i  taceo. Jednak w  języku łacińskim słowa te  oznaczają 
nie tylko milczenie, ale również ciszę. Pierwsze z  nich: sileo, -ere, -ui czasem 
używa się z dopełnieniem aliud, co znaczy: milczeć, cicho. W formie pasywnej 
silor znaczy dosłownie: być trzymanym w milczeniu, zaś silentes było używane 
w poezji w odniesieniu do śmierci, w znaczeniu umarł – zamilkł. Słowo taceo, 
-ere, -ui, -itum również oznacza milczenie, jednakże różni się ono od słowa sileo. 
Pierwotnie bowiem sileo oznaczało bardziej spokój, brak ruchu i hałasu, a mniej 
milczenie6.

Również w języku polskim na określenie milczenia używa się dwóch terminów: 
„cisza” i „milczenie”. Forma rzeczownikowa słowa „cisza” w znaczeniu „spokój, 
milczenie” wymieniona jest dopiero w XVII-wiecznym słowniku Knapskiego, ale 
podstawowy dla niej przymiotnik „cichy” pojawia się już w  XV wieku w  zna-
czeniu „niegłośny”. Pierwotnie oznaczał on: „prosty, równy”, później „powolny, 

3   Por. M. Fargues, Milczenie, „Znak” 2 (1974), s. 265–266
4   Zob. J.  Feryno, Skąd wiesz, kiedy milczę?, [w:] Semantyka milczenia, t.  I, dz.  cyt., 

s. 36.
5   Zob. Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. IV, Warszawa 1965, s. 47–48.
6   Por. A. Cebula, Milczenie w liturgii, Oleśnica 1993, s. 3–4.
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cichy”, co przybliża nas do przypuszczalnie pierwotnego znaczenia wyrazu „mil-
czenie”. W ciągu wieków dokonała się specjalizacja znaczeniowa słów „milczenie, 
cisza”. W Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego7 jest to doskona-
le widoczne w przytoczonych użyciach tekstowych tychże wyrazów. Kontekstowe 
użycie słów „cisza, milczenie” pozwala je rozgraniczyć i określić ciszę jako istnie-
jący, ustabilizowany lub stający się stan materii, np. „cisza – nastała (cmentarna), 
zaległa (komnatę), kładła się na miasto, zapanowała, szła od gór, trwała (w lesie); 
cisza – martwa, głęboka, rozległa, grobowa, nabrzmiała, niczym nie zmącona”; 
zaś milczenie jako wynik działania uczestników aktu komunikacji społecznej8, 
np. „milczenie – zapadło, rozległo, nastąpiło, trwało; przerwać milczenie (grobo-
we), nakazać milczenie, skazać kogo na milczenie, pominąć co lub kogo milcze-
niem, pokryć milczeniem, zapaść w milczenie, zachować milczenie, pogrążyć się 
w milczeniu”. W przytoczonych przykładach da się zauważyć, że cisza odnosi się 
do stanu materii, zaś milczenie do działania lub też uczestnictwa ludzi. Również 
Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka podaje dwie definicje milczenia: 
pierwsza z nich utożsamia milczenie z „niewydawaniem głosu, nieodzywaniem 
się, bezsłowną ciszą”, druga zaś charakteryzuje milczenie jako „niezajmowanie się 
jakimś zagadnieniem, niezabieranie głosu w  jakiejś sprawie”9. Pojęcia „milcze-
nie” i „cisza” w języku polskim rozwijały się w opozycji do pojęcia „mówienie”. 
Rozważając relację między tymi opozycyjnymi pojęciami, wydaje się, że wyraz 
„cisza” pełni funkcję tzw. milczenia transcendentnego (z  którego narodziła się 
mowa10), ponieważ ten rodzaj milczenia, podobnie jak „cisza” w znaczeniu „brak 
dźwięku” jest poza zasięgiem naszych zmysłów. Dlatego te dwa pojęcia: „cisza” 
i „milczenie” w przytoczonym kontekście mogą być stosowane synonimicznie11.

W niniejszym opracowaniu będziemy posługiwali się terminem „milczenie”, 
który właściwie oddaje treść opracowywanego tematu. Jednakże z racji posługi-
wania się przez Jana Pawła II w homiliach również pojęciem „cisza”, będę używał 
obu tych terminów zamiennie.

 7   Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. I–X, Warszawa 1958–1968.
 8   Zob. Milczeć, [w:] A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985, 

s. 22.
 9  Por. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II, Warszawa 1990, s. 174–175.
10   Zob. J. Rokoszowa, Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznaw-

czego” XL (1983), s. 129–137.
11   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 12–14.
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Obecność i objawianie się milczenia

Milczenie jest rzeczywistością towarzyszącą człowiekowi w każdej chwili ży-
cia. Obejmuje ono wszystkie jego myśli, uczucia, pragnienia. Jest przez człowieka 
przeżywane, dotykane i słuchane. Milczenie można postrzegać w całej złożoności 
form i kształtów, zależności i odniesień, jednakże nie sposób go oswoić, ogarnąć 
myślą, ubrać w pojęcia i zdefiniować. Według M. Picarda „cisza należy do fun-
damentalnej struktury człowieka”12. „Poprzez ciszę dokonujemy autentycznego 
poznania”, zauważa R. Guardini13. M. Gandhi twierdzi, że „cisza poszerza prze-
strzeń czasu naszego życia”14, E. Psichari, że „cisza jest wielką nauczycielką ży-
cia”15, dla L. Lavelle’a jest ona „najdoskonalszą formą skromności”16, dla św. Pawła 
od Krzyża „złotym kluczem, który strzeże skarbu cnoty”17, dla św. Jana od Jezusa 
i Maryi „ma pewien związek z boską kontemplacją i porwaniem duszy, ponieważ 
pozwala jej zrozumieć, bez zgiełku słów, rzeczy nie z tego świata”18. Milczenia nie 
można ujarzmić, gdyż jego istota odnosi się do samego centrum ludzkiego życia, 
które stanowi przecież swojego rodzaju misterium.

Istnieje wiele postaci milczenia, które nie są sobie równe. Te postaci milcze-
nia, ich znaczenie i ukierunkowanie zasadniczo się różnią. Jest milczenie roz-
pościerające się pomiędzy jednym słowem a drugim, często nazywane pauzą19. 
Jest cisza pomiędzy dwoma tonami muzyki20 oraz ta, która pojawia się w sercu 
człowieka w  czasie nieobecności myśli i  pragnień21. Istnieje jeszcze inny ro-
dzaj milczenia, którego doświadcza człowiek. Jest to milczenie pełne dostojeń-
stwa i  powagi, milczenie przesycone spokojem. Do  niego zaliczyć należy mil-
czenie starych kościołów i  wiekowych katedr, milczenie opuszczonego dworu, 

12   M. Picard, Il mondo del silenzio, Milano 1951, s. 5.
13   R. Guardini, Virtù, Brescia 1979, s. 200.
14   M. K. Gandhi, Ogni giorno un pensiero, Bologna 1975, s. 55.
15   E. Psichari, Les voix qui crient dans le desert, Paris 1928, s. 266.
16   L. Lavelle, La parole et l’Ecriture, Paris 1947, s. 133.
17   San Paolo della Croce, Lettere, vol. IV, Roma 1924, s. 231.
18   Giovanni di Gesù Maria, Istruzione dei novizi, Vaticano 1961, s. 69; zob. M. Baldini, 

Elogio del silenzio e della parola: i filosofi, i mistici, i poeti, Soveria Mannelli 2005, s. 85–86.
19   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 11.
20   Zob. J. Dankowska, Milczenie i cisza w muzyce, [w:] Semantyka milczenia, t. I, dz. cyt., 

s. 69–79.
21   Zob. Y. Raguin, Milczenie i wiara, „Znak” 304 (1979), s. 1109–1111.
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wiekowego lasu, milczenie górskiej doliny i  morskiego horyzontu22. Milczenie 
zachodu słońca, umierania, osamotnienia i ludzkiej tragedii. Istnieje jeszcze mil-
czenie pomiędzy dwojgiem ludzi w pełni obecnych dla siebie i doświadczających 
podobnych treści. To  ci, którzy dzięki cichej miłości, w  jednej chwili to  samo 
zrozumieli i odczuli.

Milczenie jest stanem realnym, przeszywającym na  wskroś wszystkich 
i wszystko. Nie jest ono brakiem ludzkich głosów, gwaru tłumu czy też pohuki-
wań sów. Nie może go zniszczyć żaden hałas, bałagan czy niepokój. Swoim ist-
nieniem uprzedza całą rzeczywistość, łącznie z człowiekiem i jego działaniem23. 
W swojej strukturze jest czyste i nietknięte, zaś w swej istocie odnosi się do tego, 
co niewinne, dziecięce i proste. Napotkanie go objawia się jako głębia, energia, 
a ostatecznie jako tajemnica24.

Chcąc dotknąć istoty, a  zarazem struktury milczenia, należy odnieść się 
do  zjawisk obecnych w  świecie. To  one, nadając znaczenie milczeniu, tworzą 
z nim wielowymiarową przestrzeń pełną treści. Milczenie ma zatem w sobie coś 
ze świata pozbawionego zapachu, smaku i barwy. Świata nieuchwytnego i niedo-
tykalnego aż do chwili napotkania określonej formy. Dopiero w zetknięciu z tą 
formą milczenie ujawnia swą rzeczywistość, obecność, wewnętrzną złożoność 
i głębię. Struktura milczenia bywa więc rozpoznawalna w kontekście złożonego 
związku relacji, w których się przejawia. To właśnie ta wewnętrzna sieć wzajem-
nych powiązań świata rzeczy oraz relacje, jakie między nimi zachodzą, ukazu-
ją obecność, postać oraz oblicze milczenia. Dzięki nim owa tajemnica milcze-
nia zostaje ujawniona czy wręcz objawiona. Jej żywotność i potencjalność staje 
się jawna dzięki zderzeniu z realnie istniejącym światem zjawisk skrywających 
w sobie źródło ciszy. Jeżeli zatem fenomen milczenia jest rozpoznawalny tylko 
w odniesieniu do jakiegoś przedmiotu, to znaczy, że wszystkie formy ludzkiego 
zaangażowania i aktywności ujawniają jego obecność. I rzeczywiście dostrzegal-
ne jest to w odniesieniu do różnych postaci dźwięku – mowy, krzyku, muzyki, 
oraz tych form aktywności, które oparte są na dynamice ruchu ciała, jak balet, 
pantomima. Należy również w przestrzeni sztuki dostrzec rzeźbę i malarstwo25, 

22   Zob. J. Sochoń, Bóg i język, Warszawa 2000, s. 188.
23   Por. M. Baldini, Elogio del silenzio e della parola: i filosofi, i mistici, i poeti, dz. cyt., 86; 

M. Picard, Il mondo del silenzio, dz. cyt., s. 5–9.
24   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 9–11.
25   Zob. M. Stępień, Obrazy milczenia – milczenie obrazów, [w:] Semantyka milczenia, t. I, 

dz. cyt., s. 95–110.
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które dogłębnie objawiają rzeczywistość milczenia. Spostrzeżenie prostego faktu, 
że milczenie przemawia przez obraz, codzienne czynności czy też przez inną na-
turalną formę ludzkiej aktywności wskazuje na to, że jest ono czymś więcej niż 
tylko prozaiczną nieobecnością, czy też brakiem słów lub dźwięku26.

Komunikacja językowa

Człowiek, żyjąc jako członek społeczności, rozwinął w  sobie podyktowaną 
koniecznością umiejętność porozumiewania się z podobnymi sobie osobnikami. 
Nauczył się, jako przedstawiciel jedynego gatunku, który to potrafi, mówić, czyli 
zaspokajając swe potrzeby komunikacyjne, stworzył język.

W literaturze termin „język” jest różnie definiowany i pojawia się z wieloma 
różnymi określeniami. Można rozpatrywać „język” jako narzędzie obiektywizo-
wania rezultatów poznania, jako narzędzie wytwarzania informacji, porozumie-
wania się z innymi, jako narzędzie ekspresji własnych stanów wewnętrznych oraz 
jako środek wytwarzania wyposażony w  znaczenia przedmiotów kulturowych 
(dzieła sztuki, nauka, prawo itd.)27. Słownik współczesnego języka polskiego28 po-
daje aż siedem jego definicji, co wynika z tego, że jako wyraz funkcjonuje w wielu 
znaczeniach. Ta, która nas interesuje ze względu na temat rozważań, określa język 
jako „narzędzie porozumiewania się danej grupy etnicznej służące do przekazy-
wania myśli drogą bądź akustyczną (mówienie), bądź graficzną (pisanie), obej-
mujące całokształt wyrazów i form określonych regułami gramatycznymi”.

Język jest systemem, czyli układem wzajemnie powiązanych ze sobą elemen-
tów. Jego istotną cechą jest to, że  stanowi on dwuklasowy system znaków, czyli 
składa się z  dwóch rodzajów znaków: I  klasa obejmuje takie znaki, jak wyrazy, 
czyli słownik, II klasa obejmuje znaki, takie jak zdania budowane zgodnie z regu-
łami gramatyki ze znaków klasy I, czyli wyrazów. Oznacza to, że mówiący mogą 
wyrażać w języku także te treści, których nie da się wyrazić, mając do dyspozycji 
tylko znaki I klasy. Tylko dwuklasowy system znaków – taki jak język naturalny – 
może zaspokoić w pełni potrzeby komunikatywne człowieka. Definicję języka jako 

26   Por. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 11–12.
27   Por. I. Dąmbska, Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, [w:] Znaki i myśli. 

Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, t. XXXV, z. 2, Warszawa–Poznań–Toruń 
1975, s. 93.

28   Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 348.
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systemu dwuklasowego jako pierwszy sformułował K. Bühler, zaliczając wyrazy 
do I klasy, zdania do II klasy i określając gramatykę jako reguły łączenia znaków 
I kasy w znaki złożone II klasy. Jak pisze R. Przybylska, z takiego spojrzenia na ko-
munikację językową można wyprowadzić jedną z najprostszych definicji języka, 
która mówi, że  „język” to  słownik plus gramatyka29. Bycie systemem wskazuje 
na porządek, jaki panuje pomiędzy jego elementami. W przypadku języka ma on 
charakter hierarchiczny, to znaczy, że składniki prostsze stają się konstytuantami 
tych bardziej złożonych. W  wyrazie można wyodrębnić cząstki znaczące, czyli  
morfemy, z  których jedne (rdzenne) są  nośnikami znaczenia, a  inne znaczenie 
to precyzują (por. dom - ek, rob - ota, kierow - nik). Wyrazy układają się w zdania, 
które tworzą wspólnie poszczególne odcinki dłuższej całości, czyli tekstu, akapi-
ty, ustępy i inne. Nie mają autonomicznego znaczenia jedynie najmniejsze cząstki 
wymawianiowe (prymarna postać języka to postać mówiona), czyli fonemy, ale 
wpływają na znaczenia całostek, w jakich występują (por. dom – dym, pas – bas, 
miara  – mara, kosa  – kasa, siad  – sad). Wszystkie poziomy (warstwy) systemu 
językowego mają znaczenie komunikacyjne, nie wyłączając płaszczyzny brzmie-
niowej, chociaż szczególnie wyraziście widać je  w  przypadku słownictwa oraz 
składni. Każdy język naturalny, także język polski, możemy również opisywać jako 
pewien rodzaj kodu, czyli systemu środków służących do  przekazywania infor-
macji30. Dzięki temu może zapośredniczyć w sobie zarówno świat zewnętrzny, jak 
i wewnętrzny poznającego go podmiotu, jego emocje, stany psychiczne, intencje.

Szwajcarski lingwista F. de Saussure, który stworzył podwaliny pod kierunek 
zwany strukturalizmem, odróżnia język, czyli langue od posługiwania się nim, 
czyli parole31. Komunikacja jako proces wykorzystujący język w sposób instru-
mentalny sytuuje się w drugim obszarze. Tam bowiem mieszczą się wszystkie re-
alne i potencjalne jego użycia. Jednak dla porozumiewania się istotne znaczenie 
ma sam system jako rezerwuar środków wyrazu.

Strukturalizmowi zawdzięczamy opis i analizę sytuacji komunikacyjnej au-
torstwa R.  Jakobsona32. Konstytuują ją następujące, ujęte w schemat relacyjny, 
elementy:

29   Zob. R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, Kraków 2003, s. 18–20.
30   Zob. tamże, s. 20.
31   Zob. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 1991, s. 41; A. Burzyń-

ska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007, s. 202–206.
32   Zob. R. Jacobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] tenże, W poszukiwaniu istoty 

języka, t. II, Warszawa 1989, s. 81.
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(Według: R. Jacobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] W poszukiwaniu istoty języka, 
Warszawa 1989, t. II, s. 81)

U  podstaw procesu komunikacyjnego stoi nadawca. Może być nim jed-
na osoba, grupa osób, osobnik, obiekt techniczny lub określone środowisko. 
Jednostki te  w  procesie komunikacyjnym w  sposób bardziej lub mniej świa-
domy nadają sygnały o  określonej ilości i  jakości informacji. Należy podkre-
ślić, że  proces ten dokonuje się w  pewnym środowisku komunikacyjnym33. 
Informacja w  tym środowisku przekazywana jest w  oparciu o  proces kodo-
wania. W  sytuacji, gdy nadawcą jest osoba ludzka, wymagana jest tzw. świa-
domość refleksyjna, zaś w  środowisku zwierząt i  urządzeń technicznych ko-
dowanie zachodzi w  bliżej nieokreślonym stopniu świadomości lub w  sposób  
automatyczny34.

W  komunikacji interpersonalnej nadawcą jest człowiek, który świadomie 
i dobrowolnie dokonuje kodowania informacji35. Proces ten następuje w opar-
ciu o odpowiednie systemy znaków językowych lub pozajęzykowych służących 
do wysyłania informacji . Swego rodzaju fenomen komunikacyjny dokonuje się 
już w strukturze personalnej nadawcy36, gdyż osobiste doświadczenie, uczucia, 
wyznanie religijne, idee i wartości, nastroje, wykonywane zajęcia i zawody etc. 
wpływają na  przesyłanie informacji. Z  tego powodu temu samemu komuni-
katowi odbiorca może przypisać różne znaczenia37. Należy jednak podkreślić, 
że do istoty procesu komunikacyjnego nie należy sam przekaz informacji, lecz 

33   Zob. J. Dołęga, Znak – Język – Symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, War-
szawa 1991, s. 97.

34   Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 91–92.
35   Zob. D. G. Myers, Psychologia, Poznań 2003, s. 337–346.
36   Zob. E. Aronson, Człowiek istotą społeczną, Warszawa 2006, s. 43; E. Goffman, Czło-

wiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981, s. 78.
37   Por. B.  Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i  publiczne, Warszawa 2006, 

s. 65.
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wejście w relację z konkretnym odbiorcą lub wspólnotą osób38. Dlatego też czło-
wiek, który pragnie wejść w relację z odbiorcą, dość często ujawnia komunika-
cyjny wymiar swojej osoby oraz otaczającej go  rzeczywistości, wykorzystując 
przy tym całą strukturę różnych systemów komunikacyjnych39. Należy nadmie-
nić, biorąc pod uwagę transakcyjny charakter procesu komunikowania, że role 
nadawcy i odbiorcy ulegają wymianie40.

W procesie komunikacyjnym nadawca, chcąc nawiązać kontakt z odbiorcą, 
posługuje się komunikatem41. Komunikat można określić mianem informacji 
poddanej kodyfikacji z wykorzystaniem systemu znaków werbalnych i niewer-
balnych42. Jak zostało powyżej zaznaczone, od poprawności kodowania informa-
cji i jej dekodowania uzależniona jest jakość i skuteczność komunikacji43.

W  komunikacji interpersonalnej podstawowym nośnikiem informacji jest 
mowa ludzka. Dlatego też komunikat stanowi swego rodzaju „skończony” zbiór 
słów, złożonych z liter określonego alfabetu, oraz system gestów przekazywanych 
i odbieranych z użyciem odpowiedniego kanału44. Wzajemne i dynamiczne od-
działywanie na  siebie znaków werbalnych i  niewerbalnych wpływa na  proces 
komunikacji ludzkiej. W  urządzeniach elektronicznych integralność komuni-
katu uzależniona jest od zneutralizowania tzw. szumów informacyjnych i użycia 
właściwego kanału do  przesłania zakodowanej informacji45. W  tym kontekście 
należy zwrócić uwagę na  złożoną naturę komunikatu, który niesie z  sobą cha-
rakterystyczne cechy uczestników procesu komunikacyjnego. Dlatego, celem 

38   Zob. P.  Charaudeau, Réflexion sémio-linguistique sur la  communication, [w:] Sens 
et communication, Paris 1974, s. 21.

39   Zob. R. Stach, Autoprezentacja jako komunikat personalny, [w:] Z zagadnień komuni-
kacji interpersonalnej, red. Z. Nęcki, Kraków 1989, s. 85; A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście 
ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 92–93.

40   Por. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 65.
41   Zob. J.  Lalewicz, Komunikacja językowa i  literatura, Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk 1975, s. 72–99.
42   Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 93.
43   Zob. M. Lubański, Informacja – system, [w:] Zagadnienia filozoficzne współczesnej na-

uki, red. M. Heller, M. Lubański, S. W. Ślaga, Warszawa 1982, s. 74.
44   Zob. J. M. Dołęga, Znak – Język – Symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, 

dz. cyt., s. 98.
45   Zob. G.  Palo, La  comunicazione, [w:] Dizionario teologico interdisciplinare, Morietti 

1977, s. 258.
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lepszego zrozumienia, nadawca i  odbiorca muszą znaleźć wspólną płaszczyznę 
porozumienia46.

Kanał (kontakt) komunikacyjny definiowany jest jako droga przekazu i śro-
dek transportu komunikatu od nadawcy do odbiorcy47. Do przekazu informa-
cji służy określony system znaków, sygnałów lub bodźców, które odbiorca musi 
rozpoznać, zdekodować, zrozumieć i zinterpretować48. W każdej sytuacji, kiedy 
nadawcę i odbiorcę łączy jedność czasu i przestrzeni, kanał ma charakter symbo-
liczny (np. komunikowanie interpersonalne). Wówczas wszystkie symbole i zna-
czenia, z których zbudowany jest kanał, docierają do odbiorcy za pośrednictwem 
jego zmysłów zaangażowanych w procesie. W takiej sytuacji nie istnieje możli-
wość zapisu komunikatu. Natomiast w komunikowaniu pośrednim (np. maso-
wym, medialnym) kanał symboliczny jest wzmocniony środkami technicznymi. 
Dzięki temu komunikat zostaje utrwalony i  przekazywany odbiorcy w  czasie 
i przestrzeni.

Należy zauważyć, że w komunikowaniu bezpośrednim środki prezenta-
cji (wyrażania) obejmują wszystkie formy i symbole stosowane w komuniko-
waniu werbalnym i niewerbalnym. Nadawca i odbiorca mogą używać wszystkich 
pięciu kanałów sensorycznych: słuchu, wzroku (symbole werbalne), a także do-
tyku, zapachu, smaku (sygnały niewerbalne)49. Inaczej rzecz się ma z komuni-
kowaniem pośrednim. Tu środki reprezentacji (rejestracji) redukują możliwość 
użycia kanałów do wzroku i słuchu. Do środków reprezentacji zaliczyć można ta-
blicę kamienną, papier, taśmę filmową, magnetofonową, dyskietki, płyty CD etc. 
oraz urządzenia służące do rejestracji, jak rylec, ołówek, pióro, kamera filmowa, 
magnetofon, komputer. W  komunikowaniu pośrednim ważną rolę odgrywają 
środki transmisji, które umożliwiają przenoszenie w czasie i przestrzeni znaków, 
znaczeń i symboli. Zaliczamy do nich prasę, radio, telewizję, Internet, telefonię, 

46   Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 93–94.
47   Por. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 65; J. No-

wakowski, W. Sobczak, Teoria informacji, Warszawa 1971, s. 33.
48   Zob. Z. Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii, Sandomierz 2006, s. 105; por. S. R. Ol-

son, Teoria komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, [w:] Współczesne systemy komuni-
kowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1997, s. 53–54.

49   Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 66; W. Do-
machowski, Komunikowanie się niewerbalne: właściwości kanału a  prawidłowości odwzoro-
wywania, [w:] Z  zagadnień komunikowania interpersonalnego, red. Z.  Nęcki, Kraków 1989, 
s. 51–57.
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sieci kablowe i  satelitarne. Dzięki nim istnieje możliwość szybkiej dystrybucji 
komunikatów na odległość oraz zwiększenie zasięgu geograficznego odbiorców.

Należy zauważyć, że w kanale informacyjnym mogą wystąpić zakłócenia, czyli  
szumy50. Mogą to  być szumy zewnętrzne (nieodpowiednia temperatura, ha-
łas, uszkodzony odbiornik radiowy lub telewizyjny etc.), wewnętrzne (uczucia, 
emocje i predyspozycje psychiczne uczestników procesu komunikowania) i se-
mantyczne (konsekwencje świadomego lub nieświadomego złego użycia przez 
nadawcę znaczenia51). Dotyczą one zarówno komunikacji bezpośredniej, jak 
i pośredniej.

Wszystkie warunki, w  jakich zachodzi proces komunikowania, określa się 
mianem kontekstu52. Kontekst może wzbogacać treść komunikatu o  elemen-
ty, które nie zostały zawarte w  systemie znaków danego kodu werbalnego lub 
niewerbalnego. Znajomość kontekstu, w którym został nadany komunikat, uła-
twia odbiorcy właściwe zrozumienie informacji53. Można wyróżnić kilka aspek-
tów kontekstu komunikowania: aspekt fizyczny, historyczny, psychologiczny 
oraz kulturowy. Aspekt fizyczny to warunki zewnętrzne, takie jak temperatura, 
światło, miejsce i  czas przebiegu procesu komunikacyjnego. Odwoływanie się 
przez nadawcę i odbiorcę komunikatu do sytuacji zaistniałych w przeszłości do-
tyczy aspektu historycznego, nazywanego również aspektem lingwistycznym. 
Do  aspektu psychologicznego zaliczamy sposób wzajemnego postrzegania się 
przez uczestników procesu, np. życzliwość lub jej brak, formalność lub bezpo-
średniość sytuacji komunikacyjnej, który wpływa na kreowanie znaczeń w pro-
cesie komunikacyjnym. Aspekt kulturowy obejmuje system wiedzy, która jest 
znana i uznawana przez relatywnie szeroką grupę ludzi. Łączy ona w sobie wie-
rzenia, wartości, symbole i zachowania54.

Najmniejszym elementem każdego komunikatu jest znak, będący rodza-
jem symbolu stworzonego przez umysł człowieka. Jest on  czymś fizycznym, 

50   Zob. Z. Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii, dz. cyt., s. 105.
51   Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz.  cyt., s. 65–66; 

B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, [w:] Współczesne systemy komunikowania, dz. cyt., 
s. 15.

52   Zob. B.  Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i  publiczne, dz.  cyt., s.  64; 
B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s. 11.

53   Zob. J. M. Dołęga, Znak –  Język – Symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, 
dz. cyt., s. 98.

54   Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 64–65.
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postrzeganym przez ludzkie zmysły i zrozumiałym tylko w określonych kontek-
stach. Znakami są zarówno słowo w komunikowaniu werbalnym, jak i gest, mi-
mika, dźwięk, czyli sygnały niewerbalne55. Skuteczność komunikowania zależy 
od opanowania przez uczestników tych samych znaków56, jednakże użytkownicy 
tego samego znaku mogą rozumieć go podobnie, lecz nie identycznie lub zupeł-
nie różnie. Ze znakiem związane jest jego znaczenie, które wyraża idee i uczucia 
istniejące w ludzkim umyśle. Znaczenie jako proces aktywny i twórczy jest dzie-
lone z innymi uczestnikami komunikacji.

Pojedyncze znaki organizowane są w kod57 lub system kodów i rządzą się regu-
łami przyjętymi przez wszystkich użytkowników. Twórcą owych systemów kodów 
jest społeczeństwo, dlatego mówi się o społecznym charakterze komunikowania. 
Prawie każdy wymiar funkcjonowania człowieka w zbiorowości społecznej uległ 
„skodowaniu”. W procesie komunikacji można wyróżnić kody zachowania, np. 
związane z zawodami, z zasadami savoir vivre’u, z grami zespołowymi, oraz kody 
oznaczające, czyli systemy złożone ze znaków58, np. znak STOP.

W  procesie komunikacji podstawową rolę odgrywa kodowanie dokona-
ne przez nadawcę i dekodowanie nadanego komunikatu podejmowane przez 
odbiorcę59. Na kodowanie składa się organizacja symboli, którymi zabudowy-
wany jest komunikat, oraz przesłanie go do odbiorcy. Odczytanie odebranego 
przekazu oraz interpretacja idei i uczuć w nim zawartych nosi nazwę dekodo-
wania60. Oba te procesy zawierają symbole werbalne i niewerbalne, które mają 
znaczący wpływ na kreowanie znaczeń między uczestnikami komunikacji. Na-
leży podkreślić, że kodowanie i dekodowanie dzieje się z  reguły bezwiednie, 
gdyż każdy człowiek koduje i dekoduje tak często, jak często porozumiewa się 
z innymi61.

Każdy komunikat wysłany przez nadawcę ma swojego odbiorcę. Proces ten 
odbywa się w  sposób następujący: nadawca poddaje kodyfikacji komunikat 

55  Zob. tamże, s. 69–70.
56   Zob. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 42.
57   Według T. Milewskiego kod stanowią znaki, wzajemnie warunkujące swoje istnienie 

i tworzące pewien system. Zob. tenże, Językoznawstwo, Warszawa 1967, s. 26
58   Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 69–70.
59   Zob. taż, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004, s. 82.
60   Zob. Z. Grzegorski, Posługa słowa w schemacie teorii informacji, STV 8 (1970) nr 1, 

s. 491; B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s. 13–14.
61   Por. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 69–70.
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i przesyła go do odbiorcy. Ten przyjmuje go w odpowiednim kontekście i pod-
daje go  procesowi dekodyfikacji62. W  procesie tym odbiorcą może być osoba, 
osobnik lub urządzenie techniczne. Wszystkie te jednostki muszą być właściwie 
przygotowane do odbioru przesłanej informacji. Muszą znać system kodów, przy 
pomocy których informacja została zakodowana, oraz posiadać odpowiednie re-
ceptory reagujące na określone bodźce czy też sygnały63.

W  komunikacji interpersonalnej odbiorcą może być jednostka zamierzo-
na, przypadkowa lub niepożądana. Od  inwencji odbiorcy uzależnione jest 
to, czy w  fazie dekodyfikacji podejmie on zadania zmierzające do zrozumie-
nia i  zinterpretowania przesłanego komunikatu64. Zatem odbiór komunikatu 
uzależniony jest od cech odbiorcy, do których należy zaliczyć: elokwencję, po-
ziom wiedzy, kulturę, mentalność społeczną oraz sytuację, w której odbiorca 
się znajduje. Na  skuteczność całego aktu komunikacyjnego wpływa również 
zrozumienie intencji nadawcy65. Należy podkreślić, że dynamiczność odbiorcy 
nie powinna ograniczyć się tylko do przyjęcia i właściwego zinterpretowania 
komunikatu. Powinna się również wyrażać w tzw. sprzężeniu zwrotnym, czyli 
w odesłaniu do nadawcy własnego komunikatu będącego odpowiedzią na na-
desłany66. Taka reakcja mówi, czy przekaz został usłyszany, zobaczony i zrozu-
miany. Zjawisko to w komunikacji określa się terminem feed back67, albowiem 
wyraża ono cykliczny charakter komunikacji interpersonalnej, na który wpły-
wa szereg interakcji zachodzących między nadawcą a odbiorcą68. Ze względu 

62   Zob. A. Andiejew, Strategie nadawcy i odbiorcy w procesje konwersacji, [w:] Z zagad-
nień komunikowania interpersonalnego, dz. cyt., s. 33–41.

63   Zob. J. M. Dołęga, Znak –  Język – Symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, 
dz. cyt., s. 97.

64   Zob. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 99–100; E. Ba-
ragli, Comunicazione e pastorale: sociologia pastorale degli strumenti della comunicazione so-
ciale, Roma 1967, s. 13.

65   Zob. J. Puzynina, Komunikacja językowa i jej zakłócenia, [w:] Sposoby istnienia i dzia-
łania wobec siebie i innych, red. J. Rudniański, K. Murawski, Warszawa 1988, s. 114.

66   Zob. A. Andiejew, Strategie nadawcy i odbiorcy w procesje konwersacji, dz. cyt., s. 33–
41; Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000, s. 143–144; B. Sobkowiak, Komuniko-
wanie społeczne, dz. cyt., s. 15.

67   Zob. G. Piana, Etica della comunicazione: problemi e prospettive, [w:] Corso di morale. 
Koinoia, red. G. Piana, T. Goffi, t. IV, Brescia 1985, s. 190.

68   Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 99–100.
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na  rodzaje komunikowania wyróżnia się następujące typy sprzężenia zwrot-
nego: sprzężenie bezpośrednie – natychmiastowe (w komunikowaniu bezpo-
średnim) oraz sprzężenie opóźnione (w komunikowaniu pośrednim masowym 
i medialnym)69.

R. Jakobson, rozwijając koncepcję K.  Bühlera70,  każdemu z  wyżej wymie-
nionych elementów modelu komunikacyjnego przypisał konkretne funkcje: 
nadawca – funkcja emotywna (nadawca wyraża przez komunikat swoje cechy, 
stany psychiczne i emocjonalne), kontekst – funkcja przedstawieniowa (polega 
na tym, że znaki językowe odsyłają za pośrednictwem oznaczanych przez siebie 
pojęć do określonych elementów rzeczywistości), komunikat – funkcja poetyc-
ka (zorientowana jest na kształcie komunikatu językowego, czyli budowie tek-
stu, doborze słownictwa, składni zdań, brzmieniu wypowiedzi, aby móc nazwać 
i wyrazić to, co dotąd było niewyrażone), kanał – funkcja fatyczna (wynika z na-
stawienia wypowiedzi na jeden cel, jakim jest nawiązanie i podtrzymanie kon-
taktu z odbiorcą), kod – funkcja metajęzykowa (występuje wtedy, gdy za pomocą 
języka rozmawiamy o jego znakach), odbiorca – funkcja impresywna71 (polega 
na oddziaływaniu komunikatu na odbiorcę)72.

69   Zob. B.  Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i  publiczne, dz.  cyt., s.  67; 
B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s. 15.

70   Bühler wyróżnił trzy podstawowe funkcje języka: przedstawieniową, ekspresyw-
ną i  impresywną. Jednak to  rozróżnienie kryło w  sobie pewną niedookreśloność teore-
tyczną, jak pisze R.  Grzegorczykowa, ponieważ mowa była o  funkcjach znaków języ-
kowych, a  cały schemat, który stanowił rozróżnienie funkcji, opisywał akt komunikacji 
językowej. Schemat obejmował bowiem nadawcę, odbiorcę, znak i  rzeczywistość, do  któ-
rej znak odsyła. Dopiero F.  de Saussure wprowadził jasne rozróżnienie na  język i  uży-
cie języka. Zob. R.  Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i  tekstu w  świetle teorii aktów 
mowy, [w:] Funkcja języka i wypowiedzi. Język a kultura, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczy-
kowa, t.  IV, Wrocław 1991, s. 12; R. Przybylska, Wstęp do nauki o  języku polskim, dz.  cyt.,  
s. 20–33.

71   R. Jakobson poszczególne funkcje odnosił do danej sytuacji komunikacyjnej, a nie, 
jak powinien wg znawców zagadnienia, do znaku językowego. Zagadnienie to analizowało 
wielu językoznawców, np. R. Grzegorczykowa. Zob. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji ję-
zyka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, dz. cyt., s. 11–28; J. Lalewicz, Krytyka teorii funk-
cji mowy Bühlera–Jacobsona, „Teksty” 6 (1973), s. 16–33; J. Puzynina, Funkcja języka i akty 
mowy, „Polonistyka” 3 (1987), s. 163–172.

72   Zob. R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, dz. cyt., s. 28–30.
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(Według: R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, dz. cyt., s. 30)

Późniejsze kierunki w zakresie teorii lingwistycznej wydobywały poszcze-
gólne aspekty komunikacji, np. pragmalingwistyka zwróciła uwagę na uwa-
runkowania skuteczności porozumiewania się, które traktuje jako działanie 
o funkcji sprawczej. Brytyjski filozof J. L. Austin zwrócił uwagę, że nie wszyst-
kie wypowiedzenia można oceniać jako prawdziwe lub fałszywe, w związku 
z  tym dokonał rozróżnienia na  wypowiedzenia konstatywne (konstatacje), 
o których można orzekać, czy są prawdziwe, i wypowiedzenia performatyw-
ne, które nie podlegają ocenie w  kategoriach prawdy czy fałszu. Wypowie-
dzenia performatywne można co  najwyżej oceniać, czy są  one szczere, czy 
też nie. Analizując głębiej fakty związane z  mówieniem, a  także rezygnując 
z  koncepcji rozróżniania konstatacji i  performatywów, Austin pogłębił po-
jęcie aktu komunikacyjnego. Badając akty mowy z perspektywy intencji mó-
wiącego, doszedł do  wniosku, że  każdy z  nich jest działaniem językowym 
posiadającym trzy aspekty: aspekt lokucyjny, illokucyjny oraz perlokucyjny. 
W aspekcie lokucyjnym nadawca tworzy wypowiedzenie o określonej treści, 
która wynika z systemu języka i je artykułuje. W tym wypowiedzeniu nadaw-
ca realizuje aspekt illokucyjny, zawierając w nim jedną z możliwych intencji 
np. groźbę, ostrzeżenie, obietnicę. Moc illokucyjna aktu mowy jest mierzo-
na w  kategoriach fortunności i  skuteczności. Działanie językowe nadawcy 
wywołuje określone skutki u  odbiorcy  – aspekt perlokucyjny, np. wprawia 
go w gniew, zmienia jego postawę lub sposób myślenia73. Pragmalingwistyka, 
posługując się kategorią illokucji oraz perlokucji, wydobywa relację pomiędzy 
intencją nadawcy komunikatu a osiągniętym przez niego celem potwierdzo-
nym zachowaniem się werbalnym oraz niewerbalnym odbiorcy. Teoria aktów 

73   Zob. tamże, s. 23–24.

Nadawca

Kontekst → funkcja przedstawieniowa

Komunikat → funkcja poetycka

Kontakt → funkcja fatyczna

Kod → funkcja metajęzykowa

Odbiorca

funkcja 
ekspresywna

funkcja 
impresywna
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mowy przypisuje intencji rolę podstawowego wyznacznika determinującego 
gatunki wypowiedzi (komunikatu)74. W zależności od niej mamy do czynie-
nia z konstatacją, żądaniem (prośbą, rozkazem), obietnicą, kreacją nowej rze-
czywistości (mianowanie, wyposażenie w  kompetencję i  in.). Kognitywizm 
koncentrujący się na funkcji poznawczej języka i zwracający uwagę na zjawi-
sko przedstawiania i symbolizowania świata wydobywa doniosłość metafory, 
metonimii, ale także kontekstów kulturowych, kształtujących zarówno pole 
nadawcy, jak i odbiorcy.

Każdy język etniczny poza swym podstawowym wariantem ogólnym wystę-
puje w różnych odmianach: regionalnych, środowiskowych, o różnym standar-
dzie poprawnościowym. Obsługują one różne sytuacje komunikacyjne. Poro-
zumiewanie się o zasięgu ogólnym wymaga zastosowania polszczyzny ogólnej. 
Gdy zasięg ten jest ograniczony do grupy osób, które łączy np. wspólne miejsce 
urodzenia i zamieszkania, wykonywanie tego samego zawodu i in., efektywnym 
narzędziem komunikacji okazują się odmiany polszczyzny regionalne, środowi-
skowe czy zawodowe. Można więc mówić o  języku młodzieży szkolnej, języku 
(gwarze) studentów, o języku zawodowym, naukowym, sportowym75, a w ostat-
nich latach o języku religijnym76. Gdy partnerów komunikacji łączy kontakt ofi-
cjalny, tzn. gdy dzieli ich pewien dystans, należy spodziewać się użycia języka 
oficjalnego, zwanego także polszczyzną ogólną. Kiedy porozumiewają się osoby, 
które się dobrze znają i rozmawiają zwłaszcza na tematy codzienne, efektywne 
i usprawiedliwione jest użycie polszczyzny potocznej.

Przedstawione kryteria są  często jednak w  ostatnim czasie łamane. Celu-
ją w tym procederze media (telewizja). W sytuacjach oficjalnych wprowadza-
ny bywa język potoczny, zapewne w  przekonaniu, że  neutralizacja dystansu, 
np. między dziennikarzem telewizyjnym a  jego gośćmi, uczyni interakcję 
skuteczną.

74   Por. J. L. Austin, Jak działać słowami, [w:] tenże, Mówienie i poznawanie. Rozprawy 
i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 545–708.

75   W odniesieniu do grup społecznych w zakres pojęcia „język” wejdą również nielin-
gwistyczne sposoby komunikacji, tj. ubiór, sposób zachowania, wyznawane wartości. Zob. 
M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006, s. 415.

76   Zob. I. Bajerowa, Swoistość języka religijnego, ŁST 3 (1994), s. 11–18; I. Bajerowa, J. Pu-
zynina, Język religijny, [w:] EK, t. VIII, Lublin 2000, s. 16–20; M. Bugajski, Język w komuniko-
waniu, dz. cyt., s. 415.
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Komunikowanie mową i milczeniem

O milczeniu mówić możemy w odniesieniu do czegoś. Stąd w naszych dal-
szych rozważaniach należy postawić pytanie o relacje, jakie zachodzą pomiędzy 
językiem, który jest istotnym elementem mowy, a milczeniem. Należy zwrócić 
uwagę na spójnik „a” w zwrocie „mowa a milczenie”. Ów spójnik wskazuje na ko-
nieczność rozważenia pytania: czy milczenie należy do języka, czy raczej winno 
być uznawane za swego rodzaju znak, sygnał określonych ekspresji duchowych, 
czy też sposób reakcji na określone sytuacje społeczne?

W tak postawionym pytaniu ukryta jest sugestia, że język i milczenie należą 
do mowy i są charakteryzowane przez odpowiednie i tylko im przynależne funk-
cje. I rzeczywiście, gdybyśmy nie posługiwali się mową, otaczający nas świat oraz 
wewnętrzne, duchowe doświadczanie miałyby jednorodny charakter. Zatraceniu 
uległyby również wszystkie cechy ludzkiego istnienia, gdyż człowiek odkrywa 
swą własną istotę wraz z odkryciem innych osób, a to dokonuje się tylko w języ-
ku i poprzez język. Obrazem przemawiającym za tym stwierdzeniem jest miłość, 
która w chwili pozbawienia werbalizacji zanika. Stąd rzeczy i sprawy, które po-
jawiają się w ludzkiej mowie – pojawiają się w przestrzeni ludzkiego życia, zaś 
w chwili kiedy nikt o nich nie mówi, są jakby nieobecne. Nawet jeżeli milczenie 
potraktujemy jako wewnętrzne, duchowe doświadczenie, a mowę jako narzędzie 
objawienia tego, co wewnętrzne na zewnątrz, to wnet stwierdzimy, że obie stro-
ny, tak wewnętrzna, jak i zewnętrzna, zawsze się łączą. Wszelkie mówienie, bę-
dące wyrazem zewnętrznym, wypowiada (choć nie zawsze w adekwatny sposób) 
coś wewnętrznego. Dlatego milczenie nie może pozostawać całkowicie bezmow-
ne. Wprawdzie redukuje ono swe uzewnętrznienie do minimum, ale to i tak jego 
istotne cechy – skupienie, zaduma – zawsze uzewnętrzniają się w obliczu osoby, 
do której się odnoszą. To uzewnętrznienie jest również swojego rodzaju mową77. 
Każde ludzkie działanie językowe jest wyrazem jakiejś intencji, również milcze-
nie, dlatego jest ono jednym z elementów w procesie komunikacji, takim samym 
jak słowo czy dźwięk. Jest ono wielowymiarową formą wypowiedzi, obecną 
na różnych poziomach i etapach życia człowieka, pełniącą różne funkcje78.

77   Por. J. Sochoń, Bóg i język, dz. cyt., s. 181–182; B. Welte, Modlitwa jako mowa, „Znak” 
12  (1995), s.  12; J.  Rokoszowa, Język a  milczenie, [w:] Język, czas, milczenie, Kraków 1999, 
s. 225–254.

78   Zob. A.  Kania, Silenzio, http://www.lacomunicazione.it/scheda.asp?id_voce=1148 
(z 20.10.2009).
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Z powyższych rozważań wynika, że milczenie ujawnia swą głębię zawsze w kon-
tekście mowy i wchodzi ono w ten sposób w sferę języka naturalnego. Występując 
i pojawiając się pośród mowy, między innymi wzmacnia porozumienie. Nie mil-
czy się dla samego milczenia, lecz milczy się ku głębszej jedności osobowej. Nawet 
jeżeli w sytuacjach skrajnych człowiek skrywa się w milczeniu, albo gdy w przy-
padku kultu religijnego przerywa wszelką znakowość na rzecz całkowitego umilk-
nięcia, to i tak przesyłane wtedy treści różnej natury mają wpływ na wrażliwość 
czy zachowanie odbiorcy. W każdym z wymienionych przykładów milczenie nie 
jest tylko norwidowskim przemilczaniem79, jest ono znakiem językowym80, będą-
cym źródłem werbalnych i niewerbalnych form komunikacji interpersonalnej81.

Z  dotychczasowych rozważań wiemy, że  milczenie wchodzi w  skład języ-
ka82, bez którego nie można mówić o istnieniu i funkcjonowaniu mowy. Dzięki 
semiotyce, nauce zajmującej się relacjami zachodzącymi pomiędzy wszelkimi 
działaniami ludzkimi oraz ich odzwierciedleniem w systemie znaków, możemy 
dowiedzieć się o relacjach, jakie zachodzą pomiędzy milczeniem a językiem83. Na-

79   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 9; C. Norwid, Milczenie, War-
szawa 1975, s.  41. Rozprawa Norwida w  części historiozoficznej dość mglista, jak zauważa 
I. Dąmbska, wychodzi z założenia, że człowiek w swoim działaniu kieruje się zawsze pewnymi 
„przybliżeniami”, czyli instynktownym wyczuwaniem prawdy, a nie wyraźnie sformułowany-
mi w języku twierdzeniami. W rezultacie mowa nasza pełna jest przemilczeń. Jest ona zawsze, 
jak mówi Norwid, „dramatyczna” i „nie ma w niej zdania tak abstrakcyjnego, które nie kryłoby 
przemilczenia” (I. Dąmbska, Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, dz. cyt., s. 99).

80   Por. J. Sochoń, Bóg i język, dz. cyt., s. 183.
81   Por. K. Handke, Milczymy mówiąc, [w:] Semantyka milczenia, red. tenże, t.  II, War-

szawa 2002, s. 217–222; C. Bucciarelli, Silenzio come comunicazione, Roma 1993; M. Baldini, 
S. Zucal, Le forme del silenzio e della parola, Brescia 1989.

82   Zob. O.  Guerizoli Kempinska, Os  Impasses Da  Interpretação. O  papel do  silêncio 
na recepção da obra poética de Mallarmé e da pintura de Cézanne, Rio de Janeiro 2008, s. 65.

83   Poszczególne dziedziny naukowe podejmujące temat milczenia przedstawiają różne 
jego typologie. Filozofia języka, opierając się na typologii kołowej A. Jakuba, podaje dwa rodza-
je ciszy: ciszę otwarcia (słuchanie świata, słuchanie innych i rozumienie, zrozumienie siebie) 
oraz ciszę zamknięcia (jest to wynik słuchania świata i  innych, rozumienie samego siebie). 
Cisza w retoryce zdefiniowana przez P. Valesio ma również dwa wymiary: ciszę próżni, która 
oznacza brak komunikacji (przerwę, urwanie, oddzielenie) i kontrastuje z formą mówienia, 
oraz ciszę pełni, która nabiera znaczenia poprzez ujęcie jej jako części przemowy. Por. A. Ka-
nia, Silenzio, dz. cyt.

30 Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem a człowiekiem…



ukowcy badający te relacje ustalili, że w dwóch zasadniczych rodzajach milczenia 
język znajduje różne usytuowanie.

W pierwszym rodzaju milczenia, tzw. milczeniu transcendentnym, będącym 
swojego rodzaju płaszczyzną, planem istnienia dla języka, język jest elementem 
dodanym84. W znaczeniu tym według J. Rokoszowej „milczenie jest funkcją świa-
ta poznawalnego – mówienie jest funkcją człowieka, który jest cząstką tego świa-
ta, w tym odniesieniu (jako homo loquens) przeciwstawia się milczącemu światu. 
Świat milczy – człowiek mówi”85.

W drugim rodzaju milczenia, tzw. milczeniu znaczącym, stanowi ono wyraz 
i  środek ekspresji, taktyczny środek działania oraz duchową postawę człowie-
ka. W tym planie milczenie będzie zawsze komunikowaniem czegoś i może być 
zastąpione przez mówienie. Nie obejmuje to  jednak całej rozciągłości tej zasa-
dy, gdyż nie da  się w  pełni zrealizować reguły przekładalności w  sytuacji, gdy 
z  jednej strony mamy milczenie na  temat czegoś, a z drugiej strony mówienie 
o czymś86. Bezsporność znaczącego milczenia włącza je w ciąg komunikacyjny 
na równych prawach z mówieniem, chociaż nie jest to relacja w pełni symetrycz-
na i hierarchicznie równorzędna87.

W  oparciu o  przywołane powyżej rozważania J.  Rokoszowej, która pisze, 
że milczenie definiuje się zwykle w odniesieniu do mówienia, pisania, używania 
języka88, należy stwierdzić, że język jako system znakowy pojawia się dopiero na tle 
milczenia transcendentnego utożsamianego z ciszą. Natomiast milczenie zyskuje 
charakter znaczącego zachowania komunikacyjnego dopiero na planie języka89.

I. Dąmbska, definiując milczenie jako wynik powstrzymywania się od mó-
wienia, analizuje je  w  dwóch kategoriach znakowych: jako oznakę i  jako zna-
czący element języka. Milczenie rozpatrywane jako oznaka jest symptomem lub 
sygnałem. Jeżeli milczący nie zamierza niczego za  jego pomocą uzewnętrzniać 

84   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 10–11.
85   J. Rokoszowa, Język a milczenie, dz. cyt., s. 129–137; zob. K. Handke, Między mową 

a milczeniem, dz. cyt., s. 10–11.
86   Zob. I.  Dąmbska, Milczenie jako wyraz i  jako wartość, „Roczniki Filozoficzne” 

11  (1963) nr  1, s.  73–74; taż, O  funkcjach semiotycznych milczenia, „Studia Semiotyczne” 
2 (1971), s. 77–88.

87   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 11.
88   Por. J. Rokoszowa, Język a milczenie, dz. cyt., s. 129.
89   Por. S. Śniatkowski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy, Kraków 2002, 

s. 10–11.
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lub wyrażać, jest ono symptomem. Natomiast, jeżeli milczenie pojawia się jako 
element pewnego kodażu, jest sygnałem. Na przykład w ceremoniale religijnym 
milczenie pojawia się po określonych słowach modlitwy i wskazuje, że nadszedł 
czas skierowania swoich myśli i słów do Boga.

 Rozpatrując milczenie jako znaczący element języka i określając je mianem 
komunikatywnego składnika języka naturalnego, I. Dąmbska podkreśla, że mil-
czenie komunikuje na tle określonej sytuacji, w konkretnej grze językowej90. Po-
dobnie język, który w pewnych sytuacjach jest narzędziem niewystarczającym, 
komunikuje w  pełni dzięki milczeniu. W  przypadkach nadawania informacji 
o  stanach subiektywnych, emocjonalnych, wobec nieadekwatności słownych 
komunikatów, to  właśnie milczenie w  odpowiednim kontekście sytuacyjnym, 
przekazuje je odbiorcy sprawniej niż słowa. Na podstawie powyższych rozważań 
należy dodać, że milczenie rozumiane zarówno jako oznaka, jak i jako element 
znaczący języka jest środkiem przekazywania informacji91.

I. Dąmbska, odwołując się do tak przedstawianych relacji pomiędzy milcze-
niem a językiem, przedstawia sześć kategorii, w których można rozpatrywać feno-
men milczenia: jako wyraz i środek komunikacyjny, jako środek taktyczny dzia-
łania, jako symptom charakterologiczny, jako kategorię moralną, jako kategorię 
estetyczną, jako kategorię mistyczną92. Podkreślić należy, że każda z wymienio-
nych kategorii milczenia ma charakter komunikacyjny. W rzeczywistości wszyst-
kie te formy w pewien sposób łączą się ze sobą, stykają się i wzajemnie przenikają 
i wszystkie one pojawiają się w nauczaniu homiletycznym Jana Pawła II.

O  milczeniu jako sposobie komunikowania mówić możemy wtedy, kiedy 
ktoś świadomie powstrzymuje się od wypowiadania słów, a nie, gdy tylko słowa 
od siebie oddziela. Milczenie może być więc sposobem komunikowania myśli, 
środkiem ekspresji emocjonalnej, kiedy jest celowe i świadome. Może ono wy-
rażać różne stany wewnętrzne, jednak dopiero w kontekście, czyli na tle sytuacji, 
w której zachodzi, oraz z innymi wyrazami, staje się ono czytelne. Można więc 
milczenie uznać za niesamoistny wyraz, który dopiero w połączeniu z  innymi 
lub w kontekście sytuacyjnym wskazuje na określoną treść emocjonalną, którą 

90   Zob. M. S. Rosa, El lugar del silencio en el proceso de la comunicación, http://www. tesi-
senxarxa.net/TESIS_UdL/AVAILABLE/TDX-0829103-114331//trms1de3.pdf (z 20.10.2008), 
s. 19.

91   Por. I. Dąmbska, Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, dz. cyt., s. 96–102.
92   Por. taż, Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt., s. 73–79; S. Śniatkowski, Milcze-

nie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy, dz. cyt., s. 11.
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komunikuje93. Mając na uwadze powyższe rozważania, przywołajmy raz jeszcze 
model komunikacji interpersonalnej R. Jakobsona94: w określonych warunkach 
tworzących środowisko komunikacyjne, czyli w kontekście, nadawca przekazu-
je odbiorcy informację, tj. komunikat, zakodowany w określonym systemie ję-
zykowym (werbalnym lub niewerbalnym)  – kodzie, korzystając z  określonego 
środka przekazu, a więc kanału komunikacyjnego. Nadawca i odbiorca w pro-
cesie komunikacyjnym jest zawsze zdefiniowany95.  R.  Jakobson, kontynuując 
koncepcję K.  Bühlera96,  każdemu z  wyżej wymienionych elementów modelu 
komunikacyjnego przypisał konkretne funkcje: nadawca  – funkcja emotywna, 
kontekst – funkcja poznawcza, komunikat – funkcja poetycka, kanał – funkcja 
fatyczna, kod – funkcja metajęzykowa, odbiorca – funkcja konatywna (impre-
sywna)97. G. Caprettini, odnosząc się do funkcji językowych R. Jakobsona, wy-
różnił sześć równorzędnych funkcji, ściśle związanych ze  sobą, które określają 
rolę milczenia w procesie komunikacji werbalnej: milczenie nadawcy – milczenie 
emotywne, milczenie odbiorcy – milczenie konatywne, milczenie komunikatu – 
milczenie poetyczne, milczenie kanału (kontaktu) – milczenie fatyczne, milczenie 
kodu – milczenie metajęzykowe, milczenie kontekstu – il silenzio referenziale98.

(Schemat wykonany w oparciu o informacje G. Caprettiniego dotyczące funkcji milczenia)

93   Por. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt., s. 74–76.
94   Zob. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, dz. cyt., s. 81–82.
95  Por. J. Dołęga, Znak – Język – Symbol. Z podstawowych zagadnień komunikacji, dz. cyt., s. 97.
96   Por. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, 

dz. cyt., s. 12; R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, dz. cyt., s. 20–33.
97   Zob. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, 

dz. cyt., s. 11–28; J. Lalewicz, Krytyka teorii funkcji mowy Bühlera–Jacobsona, dz. cyt., s. 16–33; 
J. Puzynina, Funkcja języka i akty mowy, dz. cyt., s. 163–172.

98   Zob. G. Caprettini, Per una tipologia del silenzio, [w:] M. Baldini, S. Zucal, Le forme del 
silenzio e della parola, dz. cyt., s. 423–430.

Nadawca

Kontekst → in silenzio referenziale

Komunikat → milczenie poetyczne

Kanału (kontaktu) → milczenie fatyczne

Kod → milczenie metajęzykowe

Odbiorca

milczenie 
emotywne

milczenie 
konatywne
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Milczenie nadawcy sprowadza się do koncentracji na nim samym, jest najbar-
dziej wymowne w odniesieniu do osoby, która milczy. Jest ono podstawą każdej 
wypowiedzi, nawet tej, która nie jest wypowiedziana. Można to milczenie utoż-
samiać ze słuchaniem samego siebie, swoich myśli. Owocem tego wewnętrznego 
słuchania jest myśl zdolna oceniać i osądzać rzeczywistość. Milczenie to pełni 
funkcję emotywną, służy poszukiwaniu i wyrażaniu własnej tożsamości. Realizu-
je się ono najintensywniej poprzez uwagę i skupienie. Uwagą jest bycie gotowym, 
by poznawać, obserwować, wyjaśniać rzeczy będące w zasięgu naszego doświad-
czenia99. Skupienie zaś jest poszukiwaniem jedności serca człowieka (uczucia, 
emocje) i  jego umysłu (rozum, inteligencja). Struktura personalna nadawcy 
ma znaczący wpływ na przekaz informacji100. Jego wewnętrzne doświadczenie 
ciszy i milczenia zawsze będzie miało wpływ na relacje z odbiorcą. To duchowe 
doświadczenie prowadzi do interioryzacji, czyli komunikacji intrapersonalnej, 
dokonującej się wewnątrz osoby. Wewnętrzne poznanie ma  ogromny wpływ 
na  budowanie wspólnoty duchowej z  innymi uczestnikami procesu komuni-
kacyjnego101. A  to właśnie relacje pomiędzy uczestnikami procesu są  najważ-
niejsze w komunikacji interpersonalnej102. Milczenie odbiorcy daje możliwość 
zaistnienia dialogu, czyli spotkania i otwartej współpracy z nadawcą. Odbiorca, 
by zaistniał dialog, musi spełnić dwa warunki. Pierwszy warunek to brak słów, 
czyli postawa słuchania. Drugi warunek – wewnętrzny – to koncentracja, która 
pozwala na połączenie umiejętności słuchania z umiejętnością sformułowania 
odpowiedzi werbalnej. Milczenie odbiorcy pełni więc funkcję konatywną, czyli 
wpływa na postawę nadawcy, wymagając od niego kontroli swojej wypowiedzi103.

J. Lyons milczenie nadawcy i  odbiorcy określa mianem milczenia informa-
tywnego i komunikatywnego104. Milczenie informatywne jest ważne dla odbiorcy, 
gdyż informuje go o początku i końcu wypowiedzi nadawcy, nazywane jest ono 
prewerbalnym i  postwerbalnym105. Milczenie informatywne ważne jest również 

 99   „W wyciszeniu się ukryta jest cudowna moc wyjaśnienia, oczyszczenia i skupienia się 
na istocie rzeczy” (D. Bonhoeffer, Życie wspólne, Kraków 2001, Vita Consecrata 5, s. 86–87). 

100   Por. E. Aronson, Człowiek istotą społeczną, Warszawa 2006, s. 43.
101   Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 26–27.
102   Zob. P. Charaudeau, Réflexion sémio-linguistique sur la communication, dz. cyt., s. 21.
103   Zob. A. Kania, Silenzio, dz. cyt.
104   Zob. J. Lyons, Semantyka 1, Warszawa 1983, s. 36.
105   Zob. B. Dauenhauer, Silence. The phenomenon and its ontological significance, Indiana 

University Press 1980, s. 199.
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dla nadawcy, a  przejawia się w  postawie „słuchania” odbiorcy106. M.  Nowakow-
ska107 postawę „słuchania” określa mianem milczenia, gdyż pełni ono funkcję 
wyznacznika kultury rozmowy. Należy jednak podkreślić, że zaistniałe milczenie 
samo w sobie nie jest komunikatem, jest ono raczej pewną postawą komunikatyw-
ną, będącą naturalną reakcją na wypowiedź nadawcy. Postawa „słuchania” reali-
zuje się w sposób niewerbalny za pomocą potakiwania głową, mimiki, gestykula- 
cji108. Milczenie w odniesieniu do nadawcy i odbiorcy jest również uprzywilejowa-
nym językiem sacrum. Mistycy w spotkaniu z Bogiem, odczuwając ograniczenia 
językowe i pojęciowe, otwierają się na dwie formy ciszy: słuchanie ciszy (rozumiane 
jako cisza Boga) i słuchanie Boga w ciszy wewnętrznej człowieka, która obejmuje 
myśli, uczucia, wyobraźnię i inne zdolności ludzkie109. Drugi rodzaj milczenia, mil-
czenie komunikatywne, wiąże się przede wszystkim z osobą nadawcy, ale również 
z komunikatem110.

Komunikat stanowi pewien zbiór informacji poddanych kodyfikacji z wykorzy-
staniem systemu znaków werbalnych i niewerbalnych111. Milczenie jest realizacją 
zerową tego systemu w znaczeniu performancji, czyli aktualizacji systemu reguł gra-
matycznych w konkretnych i każdorazowo innych aktach mowy lub w znaczeniu 
intencjonalności, czyli świadomego wyboru przez nadawcę takiej, a nie innej wypo-
wiedzi realizującej jego intencję komunikacyjną112. Dlatego milczenie jest ważne dla 
nadawcy, gdyż posiada wartość komunikatu. Nadawca „wybiera je” jako sposób za-
komunikowania czegoś komuś113. To milczenie komunikatu pełni funkcję poetycką, 
czyli identyfikuje ciszę z wiadomością i koncentruje się na niej. Doskonale obrazuje 
to przywoływany już wcześniej przykład dwojga zakochanych ludzi, którzy w mil-
czącym spojrzeniu komunikują sobie: „kocham cię”. Milczenie osiąga swoją pełnię 

106   Por. S. Śniatkowski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy, dz. cyt., s. 11–12.
107   Zob. M. Nowakowska, Teoria działania, Warszawa 1979, s. 151–166.
108   Por. S. Śniatkowski, Milczenie i pauza w gramatyce nadawcy i odbiorcy, dz. cyt., s. 12; 

B. Dauenhauer, Silence. The phenomenon and its ontological significance, dz. cyt., s. 49; W. Pi-
sarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 1986, s. 10.

109   Zob. A. Kania, Silenzio, dz. cyt.
110   Zob. A. Jaworski, The Power of silence. Social and pragmatic perspectives, Newbury Park 

1993, s. 3–5.
111   Por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 93.
112   Zob. R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim, dz. cyt., s. 24.
113   Zob. A. Jaworski, The Power of silence. Social and pragmatic perspectives, dz. cyt., s. 3–5; 

M. Saville-Troike, The ethnography of communication. An introduction, Oxford 1989, s. 147.
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jako komunikat, gdy czerpiąc od  słowa wypowiedzianego wcześniej, otrzymuje 
znaczenie. Staje się ono w ten sposób nośnikiem sensu i elementem komunikacji114.

W komunikowaniu bezpośrednim milczenie jest również kanałem. W ko-
munikacji niewerbalnej może być ono użyte jako forma przekazu komunikatu115,  
np. milczące spojrzenie dwojga zakochanych. W komunikacji werbalnej cisza 
jest rozumiana jako pauza w  wypowiedzi i  stanowi warunek jej zrozumienia 
przez odbiorcę116. Trzeba jednak podkreślić, że na tej drodze może dochodzić 
do wielu zakłóceń określonych mianem „szumu”. Podstawowym, zewnętrznym 
szumem zakłócającym milczenie będzie tłok, hałas, zaś wewnętrznym np. zmę-
czenie uczestników procesu komunikacyjnego117.

Warunki, w których dokonuje się proces komunikacyjny, określa się mianem 
kontekstu, który należy rozpatrywać w  kilku aspektach: fizycznym, historycz-
nym, psychologicznym i kulturowym118. W każdym z nich milczenie towarzyszy 
czemuś i  pełni funkcję referencyjną, ubogacającą komunikat, np. cisza obozów 
koncentracyjnych będzie wpływać i ubogacać emocje zwiedzających; cisza wy-
pełniająca świątynię będzie sprzyjała skupieniu i modlitwie.

Każdy komunikat dociera do odbiorcy dzięki kodowi, który odbiorca zna 
i potrafi odczytać. Kod ten składa się ze znaków werbalnych i niewerbalnych119. 
Cisza kodu pełni funkcję metajęzykową, czyli jest znakiem, poprzez który jest 
on opisywany. Dlatego możemy ją rozpatrywać w dwóch aspektach, jako ciszę 
kodu i  ciszę jako kod. Cisza kodu oznacza całkowity brak komunikacji, kod 
jest nieaktywny, więc nie ma możliwości zrozumienia go. Milczenie rozumia-
ne jako kod będzie milczeniem różnorakich gestów, które komunikują120, np. 
otwarcie w ciszy przez papieża Jana Pawła II, metropolitę Anastazego i arcybi-
skupa Georga Careya Drzwi Świętych w Bazylice św. Pawła za Murami w Wiel-
ki Jubileusz Roku 2000121. Warunkiem właściwego odczytania komunikatu jest 

114   Por. A. Kania, Silenzio, dz. cyt.
115   Por. B.  Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i  publiczne, dz.  cyt., s.  66; 

W. Domachowski, Komunikowanie się niewerbalne: właściwości kanału a prawidłowości od-
wzorowywania, dz. cyt., s. 51–57.

116   Por. A. Kania, Silenzio, dz. cyt.
117   Zob. B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne, dz. cyt., s. 65–66.
118   Zob. tamże, s. 64–65.
119   Zob. tamże, s. 69–70.
120   Por. A. Kania, Silenzio, dz. cyt.
121   Zob. S. Dziwisz, Świadectwo, Warszawa 2007, s. 198.
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znajomość kodu przez wszystkich uczestników procesu komunikacyjnego122. 
Zrozumienie komunikatu wymaga jednak od  odbiorcy nie tylko znajomości 
kodu, ale i danego zagadnienia w szerszym aspekcie. Jest to niezbędne, by wła-
ściwie odczytać kod i odesłać do nadawcy własny komunikat, będący odpowie-
dzią na nadesłany.

Z dotychczasowych rozważań wynika, że milczenie nie nosi znamion jedno-
znaczności. Jest ono znaczeniowo otwarte, czyli wywołuje, jak wszystkie znaki, 
różnorodność interpretacyjną.

Milczenie towarzyszy i służy różnym celom, wykorzystywane jest do róż-
nych działań. Jest ono niekiedy niezbędnym warunkiem skutecznego dzia-
łania zarówno w  fazie planów, jak i  realizacji. Milczeć musi o  planie strate-
gicznym ataku dowódca oddziału, by  żadna informacja nie doszła do  uszu 
wroga. Milczy także o swej chorobie stary pracownik, ponieważ boi się utraty 
pracy. Milczenie jest również środkiem w  walce i  we współdziałaniu. Jeżeli 
milczy ktoś, kogo zmusza się do zeznań, to jest to milczenie w obronie własnej 
lub dobra cudzego. Tak rozumiane milczenie można określić mianem środka 
taktycznego123.

Milczenie, jak zauważa I.  Dąmbska, stanowi również kategorię etyczną124, 
bywa obowiązkiem, cnotą i występkiem. Bywa obowiązkiem w sytuacji, gdy ktoś 
świadomie zobowiązał się do  zachowania milczenia, np. w  sytuacji określone-
go układu społecznego, rodzinnego czy też przyjacielskiego oraz w sytuacji re-
ligijnoprawnej – sakrament spowiedzi. Obowiązuje ono również w sytuacji, gdy 
jego niezachowanie mogłoby narazić kogoś drugiego na cierpienie lub krzywdę. 
W tym przypadku chodzi o sytuacje, w których należy przemilczeć wobec osób 
postronnych sprawy, których ujawnienie mogłoby być dla kogoś źródłem udrę-
ki. Po wtóre, chodzi o powstrzymywanie się od wyrażania ocen i uwag, do któ-
rych komunikowania nie jesteśmy zobowiązani. Po  trzecie, chodzi o zachowa-
nie milczenia w sytuacji, gdy sam fakt mówienia, bez względu na przekazywaną 
treść, jest dla rozmówcy przykry125. W momencie, kiedy milczenie przestaje być 

122   Zob. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, dz. cyt., s. 15.
123   Zob. I. Dąmbska, Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt., s. 76; taż, Milczenie jako 

środek taktyczny i kategoria etyczna, dz. cyt., s. 104.
124   Zob. taż, Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt., s. 76–77; J. Jadacki, O pojęciu 

milczenia, [w:] Semantyka milczenia, t. I, dz. cyt., s. 27–28.
125   Zob. I. Dąmbska, Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, dz. cyt., s. 104; 

J. Sochoń, Bóg i język, dz. cyt., s. 183.
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obowiązkiem, a zaczyna służyć dobru moralnemu, jest cnotą126. W chwili, kie-
dy naraża milczącego na  cierpienie, którego w  innej sytuacji mógłby uniknąć, 
staje się wręcz cnotą heroiczną. Milczenie może być uznane za występek w sy-
tuacji, gdy człowiek milczał w momencie, kiedy jego obowiązkiem było mówić. 
Wszystkie te elementy milczenia pozwalają je ocenić w kategoriach etycznych, 
czyli w perspektywie dobra – zła, winy – cnoty127.

Milczenie postrzegane bywa również jako symptom charakterologiczny. 
Niektórzy ludzie chętnie milczą, są milczący z natury. Jedni są nieśmiali, nie-
pewni siebie, bojący się popaść w konflikt z otoczeniem. Bywają jednak tacy, 
którzy silni wewnętrznie wybierają milczenie jako sposób bycia, nie szukają 
kontaktu z drugimi, często świadomi niedostateczności słowa jako wyrazu dla 
duchowej treści lub unikający jej wyrażania128.

Milczenie odczuwane jest także jako pewna kategoria estetyczna. Wie-
le dziedzin sztuki operuje kategorią milczenia, m.in. literatura i  teatr. Lite-
ratura posługuje się milczeniem w  dwojaki sposób: pośredni i  bezpośredni. 
Pośredni, gdy autor mówi o  milczeniu postaci utworu jako sposobie zacho-
wania się. Bezpośredni w  postaci pauzy, przemilczenia czy niedomówie-
nia. Sztuka teatralna operuje milczeniem jako środkiem artystycznej ekspre-
sji. W  wypadku gry aktora milczenie pojawia się jako wyraz przedstawianych 
przeżyć albo środek taktyczny wyimaginowanej działalności. Tak umie-
jętny odtwórca  – recytator stosuje milczenie dla uzyskania pełni przeżycia  
artystycznego129.

Milczenie bywa również określane mianem kategorii mistycznej, ponie-
waż stanowi niezbędny warunek doświadczeń, w których próbujemy dotrzeć 
do  istoty niektórych spraw eschatologicznych. Jest ono warunkiem nie tylko 
w sensie dosłownym, sprzyjającym skupieniu, ale i w tym, w którym milcze-
nie przenika całe wnętrze człowieka130, stanowi ono najwznioślejszy środek 

126   Zob. G. von Brockhusen, Cisza/Milczenie, [w:] Leksykon mistyki, red. P. Dinzelbacher, 
Warszawa 2002, s. 41.

127   Por. I. Dąmbska, Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, dz. cyt., s. 104.
128   Por. taż, Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt., s. 77–78.
129   Por. taż, Milczenie jako środek taktyczny i kategoria etyczna, dz. cyt., s. 102–103; taż, 

Milczenie jako wyraz i jako wartość, dz. cyt., s. 78–79.
130   Por. taż, Milczenie jako wyraz i  jako wartość, dz.  cyt., s. 79; I. Rutkowska, Sytuacja 

komunikacyjna w pismach mistyków (na podstawie prologów tych dzieł), [w:]  Język religijny 
dawniej i dziś I, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2004, s. 38–45.
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wyrazu. W chrześcijaństwie uważa się, że to, co mówi mistyk, jest odpowiedzią 
na wcześniejsze mówienie Boga131.

W odniesieniu do wymiaru komunikacyjnego milczenia należy przyjrzeć się 
społecznemu zastosowaniu milczenia transcendentnego i znaczącego. Warto do-
strzec, jak ludzie odczytują i rozumieją milczenie. Jak objawia się stosunek gru-
py do mówienia i niemówienia oraz to, jak wartościuje się milczenie w opozycji 
do mówienia.

Milczenie i mówienie są nam, ludziom dane i możemy z nich do woli korzy-
stać. W ciągu swego życia każdy człowiek co najmniej dwukrotnie (narodziny, 
śmierć) ma  do czynienia z  milczeniem transcendentnym. W  chwili narodzin 
człowiek wyłania się z milczenia. Wprawdzie sam moment przyjścia na świat 
na ogół zostaje obwieszczony krzykiem, ale potem przez pewien czas zapadamy 
w niemotę. Nim opanujemy umiejętność mówienia, korzystamy z ograniczo-
nego niewerbalnego kodu dźwiękowego (pierwszy krzyk, płacz, gaworzenie), 
który wsparty elementami spontanicznego lub naśladowanego kodu ruchowe-
go i  mimicznego pozwala komunikować się z  otoczeniem. Oczywiście znane 
są przypadki niemówienia trwającego dłużej niż przewidują normy rozwojowe. 
Nie zmienia to  jednak faktu, że  takie dzieci są doskonale rozwinięte i komu-
nikują się z otoczeniem za pomocą wzroku, gestu, ruchu czy też mimiki. Za-
chowania takie są doskonałą formą wykorzystania komunikacyjnej możliwości 
milczenia132.

Kolejnym zetknięciem się z milczeniem transcendentnym jest nieuchronny 
moment śmierci. Właśnie w chwili odejścia z tego świata człowiek wraca do stre-
fy milczenia, z której wcześniej się wyłonił133.

Życie człowieka na  ziemi umieszczone jest pomiędzy dwoma punktami 
stanowiącymi jego oś  – narodzinami a  śmiercią. W  okresie tym towarzyszy 
mu w różnych formach i typach tzw. milczenie znaczące. Spróbujmy ten proces 
prześledzić.

W początkowym okresie swojego rozwoju człowiek uczy się mówić, stoso-
wać pauzy oraz dłuższe milczenie. Proces ten jest w sposób naturalny wpisany 
w strumień artykulacji oraz w ciąg komunikacji językowej. W kolejnym etapie 
rozwoju zaczynamy rozumieć sensy i znaczenia milczenia intencjonalnego i sy-
tuacyjnego. Następnie uczymy się korzystać z milczenia jako niewerbalnego, acz 

131   Por. J. Sudbrach, Mistyka, Kraków 1996, s. 17–18.
132   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 11–12.
133   Por. tamże, s. 10–11.
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znaczącego składnika komunikacji społecznej. Po  przejściu tych etapów czło-
wiek wie, że milczenie może służyć do: pytania, zaprzeczania, obietnicy, obu-
rzenia, ostrzeżenia, pogróżki, żądania, protestu, buntu, zachowania tajemnicy, 
wstydu, nieśmiałości, pogardy, strachu, znużenia, braku zainteresowania, bez-
radności itd. Również za pomocą milczenia realizujemy wiele interakcji o cha-
rakterze rytualnym, zwyczajowym czy też obyczajowym134. Dostrzec to można 
w społecznościach zhierarchizowanych, gdzie pewne osoby „mogą mówić”, inne 
„muszą milczeć” lub tylko odpowiadać na pytania. Do niedawna w wielu rodzi-
nach, w sytuacjach oficjalnych nie wolno było dzieciom jako pierwszym zabierać 
głosu135. Należy również podkreślić, że w sytuacjach zbiorowych milczenie nale-
ży do czynników integrujących grupę. Widzimy to podczas uroczystości o cha-
rakterze podniosłym, np.: w kościele w czasie uroczystej liturgii, pogrzebu, przy 
stole, kiedy się coś lub kogoś czci czy też wspomina, gdy zbiorowo czci się chwilą 
milczenia tych, którzy odeszli z grona żywych. W kontekście powyższego należy 
przywołać znaczący zbiorowy akt przymusu do milczenia, czyli tzw. Sejm niemy 
z 1717 roku136 oraz Sejm grodzieński z 1793 roku zwany niemą sesją.

Milczenie, prócz wyżej wymienionych elementów społecznych i historycznych, 
posiada również wymiar geograficzny. Oznacza to, że w obrębie tego samego spo-
łeczeństwa w różnych jego regionach występują odmienne zachowania. Przykła-
dowo, do dziś w niektórych regionach Polski zachowuje się zwyczaj pustej nocy137, 
czyli milczącego czuwania przy zmarłym. Informował o  tym m.in. „Dziennik 
Bałtycki”, pisząc, że „[…] w przeddzień pogrzebu Ojca Świętego [Jana Pawła II] 
w sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie […], rozpocznie się pusta noc, czyli 
prastary i wciąż kultywowany obyczaj kaszubski”138. Należy podkreślić, że te mil-
czące zachowania są zrozumiałe tylko dla osób lub grup osób znających ich treść139.

Na podstawie dotychczasowych rozważań możemy powiedzieć, że  milcze-
nie stoi u  podstaw wszystkich form komunikacji140. Zwłaszcza w  komunikacji 

134   Por. tamże, s. 11.
135   Zob. J. Rokoszowa, Milczenie jako fakt językowy, [w:] „Bulletin de la société polonaise 

de linguistique” L (1994), s. 29; K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 11.
136   Zob. Sejm niemy, [w:] Encyklopedia PWN, red. J. Kofinan, Warszawa 1995, s. 766.
137   Zob. O. Kolberg, Dzieła wszystkie. Pomorze, red. J. Burszta, Wrocław–Poznań 1965, s. 569.
138   Zob. A. Zielińska, Pusta noc, „Dziennik Bałtycki” z 7.04.2005.
139   Por. K. Handke, Między mową a milczeniem, dz. cyt., s. 11–12.
140   Por. M. Baldini, Elogio del silenzio e della parola: i filosofi, i mistici, i poeti, dz. cyt., 

s. 86–87.
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religijnej, o której traktować będzie następny paragraf, milczenie ukazuje prze-
strzeń osobowych relacji, jakie zachodzą między Bogiem a  człowiekiem oraz 
człowiekiem a  człowiekiem141. Te  osobowe relacje z  Bogiem ukazują wyższość 
egzystencji człowieka nad innymi stworzeniami142.

Obecność i znaczenie milczenia   
w dialogu między Bogiem a człowiekiem

We współczesnym świecie ponowne odkrycie milczenia zdaje się być nie 
tylko wezwaniem, ale i  zadaniem. Wiedział o  tym Jan Paweł  II, który w  Liście 
apostolskim Spiritus et Sponsa napisał, że „w społeczeństwie, które żyje w coraz 
większym pośpiechu, niejednokrotnie ogłuszone przez hałas i rozpraszane przez 
sprawy ulotne, odkrycie wartości milczenia jest kwestią o znaczeniu życiowym”143. 
W tym papieskim słowie widzimy, że milczenie dla człowieka winno mieć wartość 
najważniejszą, wartość życia. Dzieje się tak dlatego, że hałas, globalna informacja 
oraz ciągły pośpiech wytwarzają w człowieku duchową pustkę. Pustkę tę uleczyć 
może jedynie spotkanie z Milczeniem – Bogiem, którego człowiek może doświad-
czyć dzięki wierze w  chwili zwrócenia się ku  ciszy i  milczeniu144. To, że  każda 
ludzka istota potrzebuje wyciszenia, pokazują rozwijające się poza chrześcijań-
stwem praktyki medytacji, które mocno akcentują rolę milczącego skupienia145. 
W aspekcie duchowym o milczeniu należy mówić jako o sferze, w której człowiek 
odkrywa swoją osobę, swoje pragnienia oraz potrzebę relacji z innymi osobami.

W  duchowym wymiarze milczenie w  sposób szczególny jest zadane chrze-
ścijaninowi, gdyż daje mu „[…] możność wsłuchania się w głos Ducha Świętego 
przemawiającego do serca, a  także by osobistą modlitwę [mógł] ściślej złączyć 
ze słowem Bożym i z oficjalną modlitwą Kościoła”146.

141   Por. B. Forte, Rivelazione, parola, silenzio, incontro, HT 9 (1991) nr 1, s. 19–40.
142   Zob. A.  Rizzacasa, Il  silenzio come manifestazione di  autenticità esistenziale, 

[w:] M. Baldini, S. Zucal, Le forme del silenzio e della parola, dz. cyt., s. 159.
143   Por. Jan Paweł II, Spiritus et Sponsa, nr 13.
144   Zob. M. Fargues, Milczenie, dz. cyt., s. 266–267.
145   Por. Jan Paweł II, Spiritus et Sponsa, nr 13; Kongregacja Nauki Wiary, List Orationis 

formas o niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej (z 15.10.1989), nr 26–28, [w:] W tro-
sce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966–1994, Tarnów 1995.

146   OWLG 202.
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Z działaniem Boga związany jest dar łaski. Dzięki niej Bóg pobudza i pro-
wadzi człowieka do  wzrostu życia duchowego. Czyni to  zarówno przez sakra-
menty, bezpośrednie środki przekazywania łaski, jak i  przez łaski uczynkowe 
czy przez przepowiadanie Słowa Bożego. Dzięki temu działaniu możemy powie-
dzieć, że istnieje stała wertykalna relacja między Bogiem, który w tym dialogu 
jest nadawcą, a człowiekiem pełniącym rolę odbiorcy147.

Proces komunikacyjny zakłada element zwrotny, jest nim odpowiedź czło-
wieka na zaproszenie Boga. W momencie, gdy człowiek odpowiada Bogu oso-
biście, nawiązuje się między nimi duchowy dialog. Nie można jednak tego dia-
logu sprowadzać tylko do rzeczywistości wewnętrznej. Życie duchowe będące 
międzyosobową relacją między Bogiem a człowiekiem zakłada również relacje 
ze światem, który ma na niego wpływ i jest jednocześnie adresatem jego działań. 
Działania człowieka mające charakter naturalny (relacje do świata) i nadprzyro-
dzony (relacje do Boga) są relacjami horyzontalnymi. Ta dwukierunkowość dzia-
łań człowieka nie powoduje w nim rozdźwięku, ponieważ człowiek poszukuje 
jedności z Bogiem zarówno w działaniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym148.

W duchowym dialogu Boga i człowieka uprzywilejowanymi formami przeka-
zywania łaski są sakramenty, Słowo Boże, modlitwa oraz Kościół rozumiany jako 
mistyczne Ciało Chrystusa. I to właśnie w tych formach pośrednictwa w sposób 
szczególny obecne jest milczenie149. Zanim jednak ukażę miejsce i rolę milcze-
nia w  Biblii oraz chrześcijańskiej modlitwie, liturgii, a  także w  życiu świętych 
w świetle nauczania Jana Pawła II, sięgnę do antycznych świadectw mówiących 
o potrzebie tej postawy w życiu człowieka. Przywołując je, chcę ukazać znaczenie 
milczenia w religijnym i kulturowym aspekcie życia człowieka, a w konsekwencji 
w dialogu między Bogiem a człowiekiem.

Milczenie było i jest szeroko rozpowszechnione i znane w różnych religiach, 
zarówno w kultach o charakterze prywatnym, jak i społecznym150. Jest ono rze-
czywistością złożoną i bardzo bogatą, co widzimy na przykładzie religijnego i kul-
turowego życia starożytnego Egiptu, antycznej Grecji i  starożytnego Rzymu151. 

147   Por. Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, Kraków 1996, s. 73.
148   Por. tamże.
149   Por. tamże, s. 73–74.
150   Zob. B. Nadolski, Milczenie, [w:]  tenże, Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 922; ten-

że, Liturgika I. Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 115; A. Cebula, Milczenie w liturgii, 
dz. cyt., s. 5.

151   Zob. L. Winniczuk, Od starożytności do współczesności, Warszawa 1981, s. 20–62.
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W wielu przypadkach milczenie to tworzy prehistorię milczenia chrześcijańskie-
go – o czym wspomina znakomity liturgista O. Casel152. W religii starożytnej Gre-
cji odnajdujemy trzy rodzaje milczenia: religijne, mistyczne i kontemplacyjne153.

Milczenie religijne było ściśle związane z oficjalną liturgią i ze składaniem 
ofiar. W czasie liturgii nie mogło paść żadne niewłaściwe słowo czy też dźwięk, 
od tej postawy zależała ważność składanej ofiary. Dopiero w wyznaczonym mo-
mencie dozwolone było mówienie. Wskazywał na  to głos herolda wołającego 
effemeite, co można oddać przez dobrze znane łacińskie powiedzenie favete lin-
gius – mówcie dobrze, wypowiadajcie pasujące słowa, odpowiednie wyrażenia, 
nie wypowiadajcie nieodpowiedniego słowa – milczcie154. W tym ujęciu milcze-
nie jest wezwaniem, nakazem do  przyjęcia właściwej postawy wobec bóstwa, 
do wypowiedzenia słów wyrażających najwyższą cześć, szacunek i poddanie.

Milczenie religijne związane było z oficjalną liturgią państwową, która czę-
sto posiadała charakter umowy, traktatu. Jednak dla Greków większe znaczenie 
miały inne formy religii – misteria, które umożliwiały osobisty kontakt z bó-
stwem155. Dokonywał się on przez różne kultyczne działania, które uwieńczone 
były udziałem w uczcie156. Strażnikami tych misteriów byli kapłani eleuzyjscy157, 
natomiast wtajemniczony wyznawca bóstwa zobowiązany był do  zachowania 
ścisłego milczenia. Tylko wtajemniczeni mogli reprezentować tajemnice boskie 
i  nie wolno było im  przekazywać swoich doświadczeń osobom niewtajemni-
czonym, tzw. profanom. Milczenie, którym objęta była tajemnica, nazywano 
milczeniem mistycznym i przestrzeganie go obowiązywało pod karą śmierci158. 
Ta „małomówność mistyczna” była ściśle związana z działaniami i czynnościa-
mi obecnymi w misteriach, z dyscypliną liturgiczną oraz częścią rytu159.

152   Zob. O. Casel, De Philosophorum graecorum silentio mistico, Giessen 1919; G. Men-
sching, Das heilige Schweigen. Seine religionsgeschichtliche Untersuchung, [w:]  Religionsge-
schichtliche Versuche und Vorarbeiten, XX/2, Giessen 1926, s. 118.

153   Zob. B. Nadolski, Milczenie, dz. cyt., s. 922.
154   Zob. O. Casel, Von heiligen Schweigen, BM 3 (1921), s. 418; B. Nadolski, Liturgika I. Li-

turgika fundamentalna, dz. cyt., s. 116.
155   Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 2002, s. 54.
156   Por. B. Nadolski, Milczenie, dz. cyt., s. 922.
157   Por. A. Cebula, Milczenie w liturgii, dz. cyt., s. 6.
158   Por. B. Nadolski, Milczenie, dz. cyt., s. 922.
159   Zob. P. Tamburrino, Esperienze liturgiche del silenzio, RiL 76 (1989), s. 354; A. Cebula, 

Milczenie w liturgii, dz. cyt., s. 6.
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Trzeci rodzaj milczenia Greków łączy się ze  szkołami filozoficznymi. Wie-
dza dla pitagorejczyków nie była wynikiem ludzkich wysiłków, była darem 
i łaską Boga wypływającą z oświecenia160. Dlatego od adeptów szkół filozoficz-
nych wymagano czystości serca. Ta z kolei żądała umiejętności milczenia, które 
przygotowywało i prowadziło do koncentracji. Szkoła Pitagorejska oparta była 
na  tajnych naukach i  misteriach, czyli działaniach znanych wtajemniczonym, 
a  mających umożliwić duszom obcowanie z  bóstwem161. W  tym kontakcie 
z bóstwem ważne były chwile ciszy, które świadczyły o wtajemniczeniu i uwol-
nieniu duszy z więzów ciała. W szkole tej wymagano od nowicjusza pięciu lat 
milczenia, podobnie czyniono w  szkołach neoplatońskich, uważano bowiem, 
że  bóstwo zamieszkuje w  niedostępnym milczeniu. Kto ze  śmiertelnych chce 
poznać bóstwo, musi umieć milczeć. Działać może tylko czysty duch, za-
milknąć w nim muszą wszystkie zmysły, człowiek powinien dokonać ekstazy, 
to  jest wyjść z  siebie. Tylko w  taki sposób może poznać Boga. Takie milcze-
nie, prowadzące do kontemplacji jest modlitwą, najwyższą ofiarą, ofiarą ducha  
(logike thysia)162.

Te trzy typy milczenia, obecne w  religii antycznej Grecji, zostały przyjęte 
przez chrześcijaństwo. Do  milczenia religijnego nawiązał starochrześcijański 
pisarz Kommodian, wyjaśniając znaczenie słów sursum corda. Zawołanie to ro-
zumiał jako zachętę do  milczenia: „aby powstało milczenie, oczyśćcie serca 
z  ziemskich trosk i  myślenie swoje skierujcie na  sprawy nieba”163. Milczenie 
mistyczne obecne było w chrześcijaństwie w tzw. disciplina arcani. Polegała ona 
na tym, iż nieochrzczonym nie ujawniano treści tajemnic wiary i obrzędów sa-
kramentalnych, a w gronie samych wierzących niektóre części służby Bożej były 
bardziej sekretne. Chociaż disciplina arcani utraciła dawne znaczenie, to oby-
czaje przez nią wprowadzone pozostały aż do czasów współczesnych, np. ciche 
odmawianie pewnych modlitw przez celebransa w czasie liturgii164.

160   Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, dz. cyt., s. 54.
161   Zob. tamże, s. 54–55.
162   Zob. B. Nadolski, Milczenie, dz. cyt., s. 922; tenże, Liturgika I. Liturgika fundamen-

talna, dz. cyt., s. 116; J. Arnold, Theologie des Gottesdienstes: Eine Verhältnisbestimmung von 
Liturgie und Dogmatik, Vandenhoeck & Ruprecht 2004, s. 55.

163   Zob. B. Nadolski, Milczenie, dz. cyt., s. 922.
164   Zob. A. Cebula, Milczenie w  liturgii, dz. cyt., s. 6–7; B. Nadolski, Modlitwy odma-

wiane w ciszy przez kapłana i wiernych podczas mszy świętej, „Liturgia Sacra” 3 (1997) nr 1, 
s. 59–69.
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W chrześcijaństwie odnajdujemy również milczenie kontemplacyjne funkcjo-
nujące w  taki sam sposób, jak w religii antycznej Grecji. Jest to widoczne m.in. 
w pouczeniu św. Ireneusza z Lyonu, który mówił, że Bóg mieszka w niedostępnym 
milczeniu i sam jest milczeniem. Także św. Benedykt w swojej Regule kładzie silny 
nacisk na milczenie. Według niego zasada szukania Boga zobowiązuje nie tylko 
do zewnętrznego milczenia, lecz przede wszystkim do ciszy wewnętrznej. Logike 
thysia, czyli ofiara ducha wyraża się w eulogii (wychwalaniu165), które jest mową 
płynącą z milczenia166.

W  starożytności powstały liczne działa sztuki plastycznej, które ukazywały 
wydarzenia rozgrywające się w milczeniu i  ciszy. W sztuce greckiej jest to wi-
doczne w dekoracji rzeźbiarskiej Partenonu autorstwa Fidiasza. Żadnej z przed-
stawionych postaci nie wymyka się z ust żaden okrzyk czy słowo, w absolutnej 
ciszy i milczeniu sunie panatenajska procesja na wielkim fryzie167.

Grupa Ateny i  Marsjasza wykonana przez Myrona posługuje się językiem 
pantomimy. Stojącej w bezruchu bogini artysta przeciwstawił gwałtownie gesty-
kulującego Marsjasza. Dopiero w V wieku przed Chrystusem zaczęto przedsta-
wiać w sztuce postacie przemawiające, co zaowocowało dziełami o niezwykłym 
ładunku ekspresji. W  okresie hellenistycznym nadal jednak tworzono rzeźby, 
w  których był utrzymywany dawny „milczący charakter”. Tak również było 
w sztuce rzymskiej, np. ołtarz Ara Pacis w Rzymie. W sztuce starożytnej poja-
wił się znany do dziś gest przedstawiający milczenie – palec przyłożony do ust. 
Jego źródeł należy szukać w Egipcie, w wizerunku boga Horusa trzymającego 
palec na  ustach. Kiedy nastąpił proces łączenia religii starożytnych Egipcjan 
i  Greków  – nastąpiła przemiana tego boga w  Harpokratesa, którego czczono 
jako boga milczenia, przedstawiając go z palcem przyłożonym do ust168. Legenda 
głosi, że Harpokrates został przekupiony przez Kupidyna, który nie chcąc, aby 
miłostki jego matki Wenery wyszły na jaw, ofiarował mu różę. Odtąd kwiat ten 
symbolizował również dyskrecję i milczenie. Gdy zawieszano różę nad stołem, 
wiadomo było, że treść prowadzonych przy nim rozmów ma zostać zachowana 
w tajemnicy. Taki też był sens umieszczania w następnych wiekach malowanej 

165   Zob. O.  Casel, Pamiątka Pana w  liturgii pierwotnego Kościoła, Kraków 2005, s.  29; 
J. Arnold, Theologie des Gottesdienstes: Eine Verhältnisbestimmung von Liturgie und Dogmatik, 
dz. cyt., s. 55–56.

166   Por. B. Nadolski, Milczenie, dz. cyt., s. 922.
167   Por. M. Stępień, Obrazy milczenia – milczenie obrazów, dz. cyt., 96.
168   Zob. M. S. Rosa, El lugar del silencio en el proceso de la comunicación, dz. cyt., s. 65.
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róży na konfesjonałach169. Ten przykład potwierdza przejęcie przez sztukę chrze-
ścijańską „wizerunku” milczenia ze  sztuki starożytnej. W  świętych historiach 
umieszczanych na ścianach kościołów panuje milczenie i cisza aż do XIII wie-
ku. Średniowieczna Biblia pauperum wykorzystuje gesty i  pozy wypracowane 
w rzymskim teatrze Terencjusza i atellanie, a utrwalone na kartach późnoantycz-
nych ilustrowanych kodeksów. W chrześcijaństwie milczenie zyskało uprzywi-
lejowaną pozycję: „Taciturnitas virtutes plurimas nutrit” – milczeniem karmią 
się wszystkie cnoty170. Takie stanowisko podbudowuje autorytet Biblii: „Jest czas 
milczenia i czas mówienia” (Koh 3, 7)171.

Współczesna chrześcijańska szkoła duchowości była i nadal jest zainteresowa-
na milczeniem. W tym nie wyróżnia się ona spośród innych tradycji religijnych, 
w tym m.in. greckiej, które także podkreślają wartość i znaczenie milczenia. Strona 
chrześcijańska, choć z dużym zainteresowaniem podgląda także kulturę Dalekiego 
Wschodu kojarzoną z tzw. duchowością milczenia172, ma własne, zgodne z doktry-
nalną treścią przesłanie i oblicze milczenia. Różnica więc pomiędzy chrześcijańską 
a niechrześcijańską duchowością polega na rozumieniu znaczenia milczenia173.

W  pierwszej kolejności dla chrześcijan milczenie okazuje się darem („Cóż 
masz, czego byś nie otrzymał”, 1 Kor 4, 7), w drugiej kolejności jest ono talen-
tem wymagającym cierpliwej pracy („Moc bowiem w  słabości się doskonali”, 
2 Kor 12, 9), dlatego też nie da się go wywołać samą techniczną umiejętnością. 
Duchowość chrześcijańska zakłada osobisty kontakt z Bogiem, który jest Miło-
ścią, i wymaga go. Wobec tej Miłości człowiek milknie, w głębokim zasłuchaniu 
i rozmodleniu milknie przede wszystkim jego serce174.

169   Zob. W. Kopaliński, Róża, [w:] Słownik symboli, Warszawa 1991, s. 362–363.
170   Zob. L. Moulin, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X–XV wiek), Warszawa 

1986, s. 36.
171   Por. M. Stępień, Obrazy milczenia – milczenie obrazów, dz. cyt., s. 96–98.
172   Potrzeba ciszy, aby mógł mówić Bóg, znana jest wszystkim religiom. Hinduizm i bud-

dyzm żądają, aby przestać myśleć i zatopić się, obywając się bez słów. Islam i religia żydowska 
uczą milczącego przebywania w obecności Świętego (opartej na wierze lub doświadczeniu). 
Zob. G. von Brockhusen, Cisza/Milczenie, dz. cyt., s. 41; Jan Paweł II, Przebaczenie, pojedna-
nie, pokój wezwaniem dla wszystkich, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. beatyfikacyjnej 
o. Józefa Vaza, Kolombo, 21.01.1995, „L’Osservatore Romano” 3 (171) 1995, s. 40–42.

173   Por. T.  Kalniuk, Milczenie jako świadectwo innego świata, „Przegląd Powszechny” 
4 (1028) 2007, s. 113.

174   Por. tamże.
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Współcześnie różni autorzy tekstów religijnych opisują różne rodzaje mil-
czenia, ale mimo tego i tak odnoszą się w pewnych elementach do pierwotnego 
rozumienia milczenia, funkcjonującego w  działaniach kultycznych świata an-
tycznego oraz w kulcie żydowskim Starego Testamentu. Przykładowo A. Kam-
mer w Leksykonie teologii i Kościoła wyróżnia trzy rodzaje milczenia: milczenie 
religijne, moralno-ascetyczne i  mistyczne175. Inne rodzaje milczenia wyróżnia 
G. Mensching, mianowicie milczenie święte, milczenie w historii religii i mil-
czenie liturgiczne176. Jeszcze inny podział prezentuje D.  Sartore w  odniesieniu 
do  liturgii: milczenie medytacyjne, adoracyjne, refleksyjne i  interioryzujące177. 
Te różnice biorą się z tego, że autorzy są naukowcami różnych dziedzin teologicz-
nych, które stawiają sobie różne cele badawcze, a te wpływają na różne sposoby 
definiowania milczenia. Tak naprawdę mowa jest o  jednym i tym samym mil-
czeniu, które pozwala nam wejść w relacje międzyosobowe, czyli ma charakter 
komunikacyjny. Sztuka pięknego chrześcijańskiego milczenia bierze się z bez-
pośredniego doświadczenia Boga, stojącego przed całym stworzonym światem. 
Jak już zostało to wcześniej zasygnalizowane, w tym znaczeniu mówić możemy 
o milczeniu wertykalnym.

Dzięki otwartości w wymiarze transcendentnym, możliwe stać się może mil-
czenie horyzontalne, międzyludzkie, wolne od znamion upośledzenia, bo zdolne 
doświadczać Boga w wewnętrznej przestrzeni bliźniego178.

Wiara i milczenie

Leksykon teologii fundamentalnej podaje, że człowiek z pojęciem wiary spo-
tyka się na dwóch płaszczyznach, w stosunku do drugiego człowieka (wiara na-
turalna) i w stosunku do Boga (wiara religijna). Istotą tego odniesienia zarówno 
do człowieka, jak i do Boga, jest oparta na zaufaniu relacja, dzięki której przyjmu-
je się od drugiej strony daną treść jako prawdziwą i wiarygodną lub nawiązuje się 

175   Zob. A. Kammer, Schweigen, [w:] Lexikon für Theologie und Kirche, red. M. Buchber-
ger, J. Höfer, K. Rahner, t. IX, Freiburg 1964, s. 540–541.

176   Zob. G. Mensching, Schweigen, [w:] Die Religion in Geschichte und Gegenwart 5, Tübin-
gen 1986, s. 1605–1606.

177   Zob. D. Sartore, Il silenzio come „parte dell’azione liturgica”, [w:] Mysterion, red. F. Dell’Oro, 
Torino 1981, s. 297–303.

178   Por. T. Kalniuk, Milczenie jako świadectwo innego świata, dz. cyt., s. 114.
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z tą osobą bardzo bliskie kontakty179. W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu 
Bożym Dei verbum czytamy: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości ob-
jawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli (por. Ef 1, 9), dzięki której ludzie 
przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do  Ojca w  Duchu 
Świętym i stają się współuczestnikami Bożej natury (por. Ef 2, 18; 2 P 1, 4). Przez 
to objawienie niewidzialny Bóg (por. Kol 1, 15; 1 Tm 1, 17) w swej wielkiej mądrości 
przemawia do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33, 11; J 15, 14n) i przestaje z nimi 
(por. Ba 3, 38), aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą”180. Odpowiedzią 
człowieka na zaproszenie Boga do dialogu i wspólnoty jest, jak podaje Katechizm 
Kościoła Katolickiego181, wiara. Jest ona definiowana jako poręka „[…] tych dóbr, 
których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie znamy”182, 
jest darem, łaską Boga, cnotą nadprzyrodzoną daną człowiekowi w celu przyjęcia 
i odpowiedzi na Objawienie. Jak zauważa papież Benedykt XVI, wiara nie jest 
czymś wymyślonym przez człowieka, jest ona czymś, co otrzymuje on z zewnątrz, 
dlatego nie może on dobrowolnie rozporządzać jej słowem ani go zmieniać183. 
W tym kontekście głębszego znaczenia nabierają słowa św. Pawła, który mówi, 
że „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” 
(Rz 10, 17). Słowa św. Pawła przywołuje w swoim nauczaniu również papież Jan 
Paweł II, mówiąc, że „Jedynie Kościół w prawdziwej i pełniej wierze w Chrystusa 
może dać chleb życia. Wiara jednakże pochodzi z jej głoszenia i słuchania”184.

Bóg, wszechmocny ze  swej natury, „zamieszkuje światłość niedostępną” 
(1 Tm 6, 16), co oznacza, że nie możemy poznać Boga – nawet w wierze – bez Jego 
uprzedniego działania. Bóg, który w trynitarnej relacji Osób Boskich (ad intra) 
jest Miłością, wypowiada swoje słowo miłości na zewnątrz (ad extra). To słowo, 
które uzewnętrznia istotę samego Boga, jest słowem stwórczym, słowem otwiera-
jącym drogę do Jego poznania. Wiara chrześcijanina opiera się więc na nieodwo-
łalnym słowie Boga, które posiada konkretną treść i  które zostało powierzone 
wspólnocie ludzi wiary. Owa treść nie jest jedynie prawdą wiary, którą należy 

179   Zob. J. Mastej, Wiara, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kau-
cha, I. S. Ledwoń, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1323.

180   KO 2; FR 10.
181   KKK 142.
182   Hbr 11, 1.
183   Zob. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006, s. 91.
184   Jan Paweł II, Świat pracy i życie chrześcijańskie, Homilia wygłoszona podczas liturgii 

słowa w Enns-Lorch (Austria), 25.06.1988, „L’Osservatore Romano” 7 (104) 1988, s. 26–27.
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przyjąć, ale przede wszystkim jest Osobą ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Chrystusa Pana185.

Słowo Boże nie jest bezosobową treścią, ale początkiem dialogu między 
Bogiem, który wypowiada w  Chrystusie słowo zbawienia, a  człowiekiem 
otwartym na jego przesłanie186. Słuchanie słowa Bożego, jak podkreśla L. Kuc, 
dokonuje się w  spotkaniu osobowym z  drugim człowiekiem, który powołany 
przez Boga niesie nam Jego słowo. Jednym ze sposobów spotkania się z Bogiem 
zwracającym się do nas jest słowo ludzkie, dlatego komunikacja człowieka z Bo-
giem odbywa się wraz z innymi ludźmi, przez nich i w nich. W procesie budze-
nia się wiary, jej rozwoju i owocowania obecność drugiego człowieka i Kościoła 
jako wspólnoty wiernych może się objawiać bardzo różnie, czasem nawet może 
być bardzo trudno dostrzegalna. Nie ulega jednak wątpliwości, że czynnik ludz-
kiego pośrednictwa w komunikacji między Bogiem a człowiekiem występuje za-
wsze, przynajmniej w zakresie weryfikacji systemu tej komunikacji wypracowa-
nego osobiście. W każdym przypadku kontakt z drugim człowiekiem wchodzi 
w  strukturę komunikacji z Bogiem, co  skłania do postawienia pytania o  język 
wiary. Znakiem związku wiary z językiem jest chrzest187.

Rozpatrując relacje między Bogiem a człowiekiem z perspektywy teologii komu-
nikacji, należy zwrócić uwagę na zagadnienia wiary jako języka oraz języka wiary.

Wiara jako język to inaczej językowy przebieg komunikacji z Bogiem w wie-
rze. Wszystko, o czym myślę i co formułuję językowo, wypływa z wiary. Oznacza 
to, że wszelki przedmiot moich myśli i sformułowań pozostaje w związku z py-
taniami eschatologicznymi oraz to, że  twierdząc cokolwiek z  zaangażowaniem 
osobistym, daję świadectwo słowu Bożemu.

Język wiary określany jest przez L. Kuca jako język egzystencji ludzkiej, któ-
ry charakteryzuje się wyjściem od dialogu, przejściem przez redagowany tekst 
i wypełnieniem w komunii. Dialogiem jest tutaj sytuacja międzyludzka, w jakiej 

185   Zob. G. Bubel, Wiara rodzi się ze słuchania, [w:] „Życie Duchowe. Sztuka słuchania”, 
37 (2004), s. 8–9.

186   Zob. tamże, s. 9.
187   Z perspektywy językoznawstwa słowa wypowiadane podczas chrztu, będące aktem 

mowy określonym przez J. L. Austina wyrażeniem performatywnym, stwarzają pewien nowy 
stan obowiązujący poza rzeczywistością językową. Z punktu widzenia teologii rzecz ma się 
podobnie, wypowiadane słowa oraz towarzyszące im gesty wyciskają na  człowieku pieczęć 
Chrystusa (zob. KKK 1234–1246); por. L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, Leszno 
1997, s. 93–94; G. Bubel, Wiara rodzi się ze słuchania, dz. cyt., s. 10.
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dociera do nas słowo Boga wzywającego do wiary. Decydujące zaś o kierunku 
i postaci komunikacji z Bogiem jest precyzowanie tekstu przez człowieka i inter-
pretacja sensu Boskiego wezwania. Odpowiedzią na wezwanie Boga i przyjęcie 
Jego słowa jest komunia osób ludzkich oraz człowieka z Bogiem, wypełniająca się 
przez Chrystusa w Duchu Świętym. Język wiary jest więc obecnością przy Bogu 
i w Bogu, to wybór dobra zbawiennego dla mnie samego oraz dla ludzi, którzy 
mnie otaczają188.

Przyjęte w wierze Słowo pozwala na  rozpoznanie istniejącego w człowieku 
milczenia oraz objawia jego istotę poprzez odniesienie go  do wewnętrznej ci-
szy Boga. Słowo Boże posiada moc wzbudzania i odnowy życia oraz potencję 
kształtowania wiary189, dzięki której człowiek staje wprost wobec tajemnicy swe-
go istnienia i  związanego z  nim milczenia190. Jak pisze Y.  Raguin: „Milczenie 
jest pierwszym krokiem ku wzlotowi ducha. Otóż wzlot ducha jest aktem wiary 
urzeczywistnionym w głębi naszej istoty. To dlatego, że zaczynamy doświadczać 
tego, co stawia przed nami wiara, wychodzimy z samych siebie i trwamy w mil-
czeniu, w zawieszeniu przed Bogiem”191. Spotkanie ciszy serca Boga z ciszą serca 
człowieka odnosi się do najbardziej pierwotnych form kontemplacji192. W takim 
rozumieniu wiara jest doświadczeniem wewnętrznego, jednoczącego spotkania 
z  milczącą obecnością Boga. Temu doświadczeniu towarzyszy uświadomienie 
sobie źródła własnego milczenia. Wiara zatem wypływa z  jakiejś pierwotnej, 
ludzkiej przestrzeni milczenia, która jest jednocześnie wewnętrzną zdolnością 

188   Zob. L. Kuc, Krótki traktat o teologii komunikacji, dz. cyt., s. 94–99.
189   Poprzez komunikację słowa Bożego sam Bóg zwraca się do zgromadzonego Kościo-

ła, komunikując mu rzeczywistość odkupienia i zbawienia. W świetle dokumentów Soboru 
Watykańskiego II można zestawić zbawczą rolę słowa Bożego, które mocą Ducha Świętego: 
rodzi wiarę i utwierdza ją (por. KO 21); jest źródłem życia dla Kościoła po wszystkie czasy 
(por. KK 20); jest podporą i siłą życiodajną, gdyż w słowie Bożym jest tak wielka moc i potęga, 
że jest ono dla Kościoła wsparciem i siłą życiową, a dla jego wyznawców utwierdzeniem wiary, 
pokarmem duszy oraz źródłem czystym i  stałym źródła duchowego (por. KO  21); groma-
dzi wiernych (KK 26); jednoczy lud Boży (DK 4); utrzymuje Kościół w ciągłej młodości (por. 
KK 4). Zob. Z. Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii, dz. cyt., s. 182–183; por. J. Decyk, Słowo 
Boże w liturgii, [w:] Laudate Dominum, red. K. Konecki, Gniezno 2005, s. 125.

190   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 162.
191   Y. Raguin, Milczenie i wiara, dz. cyt., s. 1109.
192   Por. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, [w:] Formacja zakonna – 5. W relacji 

z innymi, Kraków 1999, s. 217.
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słuchania utożsamianą z  przyjmowaniem słowa Bożego193. Przyjmowanie jest 
aktem pozbawionym wszelkiego osądu. Słuchając, często wartościujemy skiero-
wany do nas komunikat. Natomiast postawa przyjmująca, czyli prawdziwe słu-
chanie, jest ponad ideą dobra i zła, wysłuchujemy wszystkiego, co zostaje nam 
przekazane194. Człowiek religijny, zwłaszcza kontemplacyjny, jak pisze M. Zawa-
da, jest człowiekiem zasłuchanym. Nosi on w sobie owo nasłuchiwanie jako dro-
gę do wyzwolenia swej religijności, intuicyjnie ustawia Słowa Boga, Pismo Święte 
w najbardziej uprzywilejowanym miejscu swojego życia195. Zasłuchanie i przy-
jęcie słowa sprawia, iż człowiek staje się zdolny do przekroczenia samego siebie 
i otwarcia na Słowo Boże i tym samym na osobiste spotkanie z Jezusem Chrystu-
sem. Moment spotkania z Chrystusem, który wypowiada do konkretnego czło-
wieka słowo życia, jest czasem narodzin właściwej wiary. Wiara ta, jak wynika 
z etymologii łacińskiego słowa credere, jest ufnym otwarciem własnego serca (cor 
dare) Chrystusowi196. Słowo przybliżając Boga człowiekowi, zbliża go do same-
go siebie, odsłaniając przed nim tajemnicę własnego istnienia oraz wewnętrzną 
strukturę jego milczenia, zatopionego w pierwotnym milczeniu Boga. Człowiek, 
słuchając słowa w milczeniu, powierza mu swój sposób myślenia i decyzje, jest 
posłuszny i uległy wobec przyjętej prawdy. Wiara zatem, słuchając milczy, wy-
rażając owym milczeniem postawę zupełnej ufności wobec Boga, któremu się 
powierza.

Milczenie ludzkiej wiary jest żywą wspólnotą z Bogiem, sytuacją nieustannego 
przywoływania – odpowiedzi pokazującą relację komunikacyjną między Bogiem 
a człowiekiem197. W tej dwupodmiotowej relacji słuchania, całkowitego otwarcia 
się na Boga lub drugiego człowieka rozwija się tzw. wzajemna tożsamość (identita 
reciproca). Oznacza to, że człowiek uświadamia sobie i nazywa siebie dzieckiem 
Boga, natomiast Bóg staje się w  tej relacji ojcem. Dzięki tej relacji realizującej 
się w wierze człowiek coraz bardziej uświadamia sobie fakt, iż nie może zrozu-
mieć samego siebie poza Chrystusem i Jego objawieniem. Antropologia chrześci-
jańska ukazuje nam Chrystusa jako wzór słuchania Ojca. Chrystus w głębokim 
skupieniu słucha Ojca i przyjmuje Jego myśli i postawy198. Tylko poprzez wiarę 

193   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 162–163.
194   Zob. M. Ferrari, Celebrare la parola, Bologna 2009, s. 24.
195   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 217.
196   Zob. G. Bubel, Wiara rodzi się ze słuchania, dz. cyt., s. 11.
197   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 161–168.
198   Zob. M. Ferrari, Celebrare la parola, dz. cyt., s. 25.
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i milczenie dokonuje się wejście w prawdziwą duchowość199, dzięki czemu życie 
ludzkie zostaje utożsamione z milczącą postawą Chrystusa otwartego na każdy 
przejaw woli Ojca w Duchu i prawdzie, na każdego człowieka, a wreszcie cały 
świat200. Siła milczenia objawia się w pełni, gdy uzmysłowimy sobie, że nie mo-
żemy oglądać Boga ziemskimi oczyma. Możemy natomiast usłyszeć z całą do-
niosłością Jego słowo. Chodzi tu jednak o słuchanie skore do działania, do wcie-
lania usłyszanego słowa. „Stąd milczenie znajduje się na  najbardziej czytelnej, 
jeśli chodzi o radykalizm, linii chrześcijaństwa. Rządzi się bowiem tą samą logiką 
wcielania słów w życie, co cała historia zbawienia. Milczę, aby w jak najbardziej 
przejmujący sposób usłyszeć głos Boga. Milczę, by Jego obecność i dzieło stały się 
oczywiste. Milczę, nie po to, by się pogrążyć w nieistnieniu, ale po to, by w moim 
życiu objawiła się część piękności Boga”201.

199   „Milczenie posiada wewnętrzną moc przemiany. Jest jednym z najskuteczniejszych 
dostępnych środków dla człowieka, by  sięgnąć duchowego świata” (M. Zawada, Milczenie 
w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 218).

200   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 162; por. G. Bubel, Wiara rodzi się ze słucha-
nia, dz. cyt., s. 12.

201   M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, Kraków 1999, s. 91.
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II

MISTERIUM  
MILCZENIA BOGA

W relacjach międzyosobowych rzeczywistością, która inicjuje wszelkie dzia-
łania werbalne i niewerbalne, jest milczenie. To ono ujawnia początek i kres każ-
dego procesu komunikacyjnego, gdyż wypowiadane słowo rodzi się w milczeniu 
i do niego powraca1.

Ojcowie Kościoła w swoich dziełach podkreślają, że komunikacja intratryni-
tarna (wewnątrzosobowa) realizuje się w przestrzeni milczenia. Chociaż na po-
czątku było Słowo, to jednak źródłem Słowa jest odwieczne milczenie, jak pod-
kreśla to  św. Ignacy z  Antiochii, mówiąc, że  „odwieczne Słowo Ojca pochodzi 
z milczenia”2.

W dalszej części pracy źródłem refleksji o milczeniu będą homilie Jana Paw-
ła II. W niniejszym rozdziale podejmiemy zaś rozważania teologiczne dotyczące 
milczenia Trójjedynego Boga. Na  wstępie skupimy naszą uwagę na  misterium 
milczenia Boga Ojca. Z kolei opiszemy realizację tego misterium w osobie Jego 
Syna, by na koniec podjąć refleksję nad działaniem Ducha Świętego, który otwie-
ra komunikację między Bogiem a  człowiekiem i  zarazem między człowiekiem 
a Bogiem.

1   Zob. C. Bacciarelli, Silenzio come comunicazione, Roma 1993, s. 91–92.
2   „In principio era Parola (Gv 1, 1), ma all’origine Della Parola c’è il Silenzio: il Verbo 

eterno del Padre procede dal Sileznio, dice s. Ignazio di Antiochia (Ad Magn. 8, 2)” (F. Lam-
biasi, Il  silenzio come comunicazione, [w:]  Comunicazione e  vita consacrata, Roma 1996, 
s. 77–78); por. A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 388–
389; „On to jest Jego Słowem wychodzącym z milczenia, […]” (św. Ignacy Antiocheński, List 
do Magnezjan, 8, [w:] A. Świderkówna, Ojcowie Apostolscy, PSP 45, Warszawa 1990, s. 75).



Milczenie Boga Ojca

Milczenie jest tajemnicą, którą trudno zgłębić. Każda obecna w świecie for-
ma milczenia ukazuje jego niezwykłość i jego pierwotną moc twórczą. Próbując 
je opisać, wskazuje się na takie jego cechy, jak: źródłowość, nieskalaność, nieogra-
niczoność, pełnię oraz pozaczasowość. Wymienione wyżej przymioty milczenia 
związane są przede wszystkim z osobą Boga Ojca, który na przestrzeni ludzkich 
dziejów objawił swoje oblicze3. Jego obecność w  historii zbawienia wyraża się 
właśnie poprzez milczące działanie. Mówiąc o milczeniu Boga, z  jednej strony 
dotykamy tajemnicy Trójcy Świętej i jednocześnie tajemnicy chrześcijaństwa.

Tajemnica Trójcy Świętej odnosi się do miłości, która stanowi istotę, rdzeń 
Bożego życia. Miłość ta  jest odwieczną energią stanowiącą o  niezmienności 
Boga i będącą dynamizmem Jego stwórczego działania. Dlatego stworzenie nie 
ma swego źródła w nicości, lecz wypływa z twórczego zaangażowania Bożej mi-
łości, jest czynem Boga wyrażającym dar Jego dobroci i pierwotność Jego mil-
czenia. Wszystko, co widzimy na świecie, wyraża głębię milczącej miłości Boga 
objawioną niejako na zewnątrz w Jego stwórczym Słowie4.

Milczenie Boga jest więc Jego byciem przejawiającym się jako pełnia, promie-
niującym na całość stworzenia i pozostawiającym na nim swój ślad. To milcze-
nie Boga wypełnia sobą całą ziemię i niebiosa oraz wszelką możliwą przestrzeń. 
Milczenie Boga jest tą sferą, która decyduje o Jego transcendencji, wymyka się 
natomiast ludzkiej możliwości zbadania i  opisania5. Bóg więc w  swojej istocie 
jest Miłością – Milczeniem, które stwarza (Ojciec), dokonuje odkupienia (Syn) 
i uświęca (Duch Święty)6.

Temat „milczenie Boga Ojca” zdaje się jednak stać w  sprzeczności ze  Sta-
rym Testamentem, w którym Psalmista wyraźnie stwierdza: „Bóg nasz przybył 
i nie milczy” (Ps 50, 1)7, a zwłaszcza ze słynnym tekstem z Nowego Testamentu 
stanowiącym syntetyczne ujęcie różnych sposobów objawienia się Boga – Jego 
mówienia: „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do Ojców 

3   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 55.
4   Zob. tamże, s. 58.
5   Zob. Y. Raguin, Milczenie i wiara, dz. cyt., s. 1109.
6   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 55.
7   Niezliczone są  biblijne teksty, w  których mowa jest o  tym, że  Bóg wysłuchuje pro-

szących, np. Iz 30, 19; 54, 8; 65, 24; Ps 17, 6; 34, 5; 91, 5 i inne. Por. J. Warzecha, Kiedy Bóg 
milczy…, „Communio” 5 (1985) nr 4, s. 102.
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przez proroków, a  w  tych ostatecznych dniach przemówił do  nas przez Syna” 
(Hbr 1, 1–2). Jest to jednak sprzeczność pozorna8, ponieważ w Starym i Nowym 
Testamencie, którego fragmentami przeniknięte są papieskie homilie, znajduje-
my wiele wątków dotyczących milczenia Boga. Jednakże Papież w swoich homi-
liach w niewielu wypadkach mówi bezpośrednio o milczeniu Ojca.

Poniżej przytoczone zostaną te  fragmenty tekstów homilii Jana Pawła  II, 
w których mówi on o Bogu działającym poprzez milczenie. Należy zaznaczyć, 
że przywołane fragmenty zostały ułożone chronologicznie wg zdarzeń, o których 
mówią.

Pierwszy fragment zaczerpnięty został z  homilii wygłoszonej w  czasie mo-
dlitewnego ekumenicznego spotkania w katedrze Świętego Józefa w Edmonton 
w roku 1984. W homilii Ojciec Święty Jan Paweł II zaprosił wszystkich zgroma-
dzonych do  rozważania tajemnicy Bożej obecności: „Jako mężczyźni i  kobiety 
wiary, wierzymy, że Bóg jest obecny w swoim stworzeniu, że On jest Panem hi-
storii, że kieruje czasami i porami, że On jest blisko wszystkich, którzy polegają 
na Nim: blisko biednego, odrzuconego, smutnego, samotnego, słabego i uciśnio-
nego. Wierzymy, że Bóg przedziera się przez ciszę, nawet przez hałas, w naszym 
codziennym życiu, objawiając nam swoją prawdę i swoją miłość”9.

W przytoczonym tekście Papież rysuje nam obraz Boga Ojca jako Stworzycie-
la, Pana historii, który mimo tego, że nie pozwala się dostrzec, to i tak przema-
wia i objawia się poprzez działanie10. W tym znaczeniu wymiar milczenia określa 
istotny moment trwania Boga, Jego obecności i miłości w stosunku do stworze-
nia. Odwieczna, milcząca obecność Boga i  Jego wolność sprawiają, iż Bóg jest 
zarazem tak odległy i  tak bliski wszystkiemu, co człowiek zna, postrzega i ko-
cha11. Właśnie tę  tajemnicę Jego dynamicznej obecności dostrzegł Papież, mó-
wiąc o Jego przedzieraniu się przez ciszę, rozumianą tutaj jako brak komunikacji 
z Nim. Bóg jednak nieustannie komunikuje swoją prawdę i miłość, będąc zawsze 
obecny dla człowieka biednego, odrzuconego, smutnego, samotnego, słabego 
i uciśnionego.

 8   Zob. tamże.
 9   Jan Paweł II, Bóg działa również przez wspólnotę tych, których przeznaczył, aby należeli 

do Niego, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 2 (1984), Poznań 2002, s. 279.
10   Zob. S. Natoli, Milczenie Boga, [w:] Milczenie Boga, milczenie człowieka, red. M. Casa-

ro, Kielce 2006, s. 15; por. Jan Paweł II, Przyjmijcie i wypełniajcie przykazanie miłości, „L’Osse-
rvatore Romano” 8–9 (145) 1992, s. 26–27.

11   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 56.
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Milczenie Boga z  jednej strony jest bliskie człowiekowi, gdyż człowiek jako 
Jego stworzenie znajduje w sobie pokłady milczenia. Z drugiej jednak strony mil-
czenie Boga całkowicie różni się od tego wszystkiego, co człowiek poznał, zrozu-
miał, doświadczył, co kiedykolwiek dane mu było napotkać i odczuć. Stąd mo-
żemy powiedzieć, że w Bogu wszystko jest milczeniem i zarazem pełnią Słowa. 
W tym znaczeniu milczenie wyraża i określa misterium Boga, a zarazem wskazu-
je człowiekowi drogę, na której dozwolone jest mu zbliżyć się do pełni Tajemnicy. 
Jest to droga ciszy, skupienia12, modlitwy, a w konsekwencji komunii z Bogiem.

W takim kontekście odczytujemy fragment z homilii wygłoszonej przez Jana 
Pawła  II w Święto Ofiarowania Pańskiego w Delhi w  roku 1986. Papież o  tym 
wydarzeniu powiedział: „Bóg wkracza do  świątyni nie jako potężny wład-
ca, ale jako małe dziecię w  ramionach Matki. Królowi chwały nie towarzyszy 
blask ludzkiej siły i władzy, wielki rozgłos i zgiełk, nie budzi lęku i nie wywołuje 
zniszczenia. Przychodzi do świątyni tak, jak przyszedł na świat: jako niemow-
lę – w ciszy, w ubóstwie, w towarzystwie ubogich i mędrców”13. Warto zauważyć, 
że  uroczystość ta  nie jest według Papieża tylko wypełnieniem przepisu prawa 
czy też zapowiedzianych proroctw, jest ona raczej momentem objawienia świa-
tu „światłości wszystkich narodów”, momentem zbliżenia się do misterium Sło-
wa, które wyłoniło się z Milczenia. Jan Paweł II w homilii tej bardzo wyraźnie 
podkreślał, że Bóg przychodzi do świątyni jako dziecko w ciszy, że  jest to Bóg 
Stwórca, wszechmogący Pan nieba i ziemi, Król chwały, którego potęga kryje się 
w prostocie i bezbronności14. W kontekście tym obecność Boga jako Milczącego 
Syna stanowi jeden z najważniejszych momentów ukazywania się Stwórcy wobec 
świata, jest ona zatem formą epifanii15.

Postać Jezusa Chrystusa – początku i końca świata – jest pewną osią porząd-
kującą logikę dziejów, włączoną w kontekst zbawczego zamysłu Boga. Wcielenie 
i Krzyż Chrystusa stanowią podstawową zasadę nadającą sens istnieniu świata. 
Jezus jest pełnią historii, syntezą ludzkiego losu w pełni odnoszącą się do Boga 
Ojca16.

12   Zob. tamże, s. 57.
13   Jan Paweł II, Światło naszego świata – Krzyż Chrystusa, [w:] Nauczanie papieskie, t. IX, 

1 (1986), Poznań 2005, s. 133–134.
14   Zob. tamże, s. 134.
15   Por. tenże, Mój Syn umiłowany, [w:] „Anioł Pański” z Papieżem Janem Pawłem II, t. II, 

Città del Vaticano 1986, s. 195–196.
16   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 77.
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Wychodząc z  kręgu biblijnej argumentacji, jasno widać rolę Chrystusa 
w  ustalaniu wiecznego Przymierza z  Bogiem, a  znajdującego swą realizację 
w przestrzeni pomiędzy Wcieleniem i Krzyżem. Chrystus stanowi uporządkowa- 
ną, rzeczywistą syntezę relacji, jaka zachodzi pomiędzy Bogiem a  światem. 
Przy czym Jego postać obejmuje całość ludzkich dziejów i przenosi je w wy-
miar wieczności. W Nim przecina się wektor czasu i  tego, co ponadczasowe, 
milczenia i  pełni słowa oraz oddalenia i  całkowitego zjednoczenia. On  jest 
Panem przynoszącym zbawienie, rozpoczynającym eschatologiczną pełnię 
czasu. Powszechny zakres Jego „promieniowania” jako niepowtarzalnego wy-
darzenia, zaktualizowany zostaje dzięki posłaniu i działaniu Ducha Świętego17. 
Wspomina o  tym Papież w homilii Należy raczej słuchać Boga niż ludzi, wy-
głoszonej w Ostii w 1980 roku. W kontekście tych słów Jan Paweł II przywołał 
świadectwo Piotra i innych apostołów stojących przed Najwyższą Radą żydow-
ską i przed Sanhedrynem: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). 
A co znaczy ta odpowiedź, to wyjaśniają dalsze słowa – mówi Papież. O ile bo-
wiem starszyzna żydowska domaga się od apostołów milczenia o Chrystusie, 
to  Bóg nie pozwala im  milczeć: „Bóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, które-
go straciliście przybiwszy do krzyża. […] «Dajemy temu świadectwo my wła-
śnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są  Mu posłuszni»”  
(Dz 5, 30–33)18.

„W  tych kilku zdaniach wypowiedzianych przez apostoła Piotra  – mówi 
Jan Paweł  II  – znajdujemy całe i  zupełne świadectwo o  zmartwychwsta-
niu Chrystusa, całą i  zupełną teologię paschalną. Wobec głoszenia tej Praw-
dy Bóg nie pozwala milczeć  – podkreśla Papież, gdyż Prawda ta, wyznawana 
przez wiarę, pochodzi od  Boga. Jest ona słowem Boga żywego, słowem zro-
dzonym z  Milczenia i  wielokrotnie skierowanym do  ludzi za  pośrednictwem 
tych, których Bóg posłał  – nade wszystko za  pośrednictwem swojego Syna. 
Bóg nie pozwala milczeć wobec tej prawdy, ponieważ, kiedy umilkły sło-
wa Jego Syna, gdy głowa Jego w  ostatnim wysiłku opadła na  krzyżu, gdy za-
mknęły się Jego usta, wówczas Bóg, niejako ponad tą  śmiercią, wypowiedział 
ostatnie i  decydujące słowo dla naszej wiary: w  Chrystusowym zmartwych-
wstaniu. To  słowo Boga obowiązuje nas bardziej aniżeli jakiekolwiek słowo 
ludzkie, jakikolwiek ludzki nakaz lub zakaz. Słowo to niesie w sobie najwyższą 

17   Zob. tamże, s. 77–78.
18   Jan Paweł  II, Należy raczej słuchać Boga niż ludzi, [w:]  Nauczanie papieskie, t.  III, 

1 (1980), Poznań–Warszawa 1985, s. 405.
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wymowę prawdy – niesie w sobie autorytet samego Boga. Wobec tego faktu nie  
można milczeć”19.

Kolejny fragment, w którym Papież mówi o ciszy jako miejscu modlitewne-
go spotkania z Bogiem, zaczerpnięty jest z dzieła duchowego Słowa światła i mi-
łości św. Jana od Krzyża. W homilii wygłoszonej podczas Liturgii Słowa w Sego-
vii w roku 1982 o Świętym z Fontiveros, Papież złożył następujące świadectwo: 
„pragnę przywołać postać i  naukę świętego Jana od  Krzyża, któremu tyle za-
wdzięcza moja duchowa formacja. Nauczyłem się go  i  poznałem w  młodości 
i zdołałem nawiązać wewnętrzny dialog z tym nauczycielem wiary, z jego języ-
kiem i  myśleniem, aż  do momentu kulminacyjnego, jakim było opracowanie 
tezy doktorskiej na temat wiary u świętego Jana od Krzyża. Od tamtego czasu 
stał się on dla mnie przyjacielem i mistrzem, który wskazywał światło jaśniejące 
w ciemności, ażeby zawsze podążać ku Bogu”20.

Św. Jan od Krzyża, przyjaciel i mistrz Papieża, wielki nauczyciel ścieżek pro-
wadzących do zjednoczenia z Bogiem, zachęcał „do podjęcia poszukiwania Boga 
w modlitwie, aby człowiek zdał sobie sprawę ze swej doczesnej ograniczoności 
i swego powołania do wieczności”21. Odwołując się do nauki Doktora Mistycz-
nego, Jan Paweł  II głosił: „W ciszy modlitwy dokonuje się spotkanie z Bogiem 
i słucha się owego słowa, które Bóg wypowiada w wiecznej ciszy i które w ciszy 
musi być wysłuchane”22.

W zacytowanym fragmencie odnajdujemy dwa rodzaje ciszy. Pierwszy z nich 
odnosi się do ciszy modlitwy człowieka i wspólnoty Kościoła jako ciszy nadawcy 
i odbiorcy. W tym rozumieniu cisza jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem, 
miejscem słuchania Boga. Drugi rodzaj ciszy, nazwany wieczną ciszą, to prze-
strzeń, w której Bóg przebywa i wypowiada swoje słowo do człowieka i wspól-
noty Kościoła. Te dwa rodzaje ciszy prowadzą nas do  soborowego rozumienia 
katabasis i anabasis.

W konkordancjach do pism św. Jana od Krzyża cisza stanowi jeden z  jede-
nastu synonimów określających termin „milczenie”. Kolejne, ważniejsze z nich 
to: spokój, odpoczynek, pokój, odpocznięcie, wypoczynek, błogość, do  nich 

19   Zob. tamże, s. 405–406.
20   Tenże, Wielki nauczyciel ścieżek, które prowadzą do zjednoczenia z Bogiem, [w:] Na-

uczanie papieskie, t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 708–709.
21   Tenże, Wielki nauczyciel ścieżek, które prowadzą do  zjednoczenia z  Bogiem, dz.  cyt., 

s. 710.
22   Tamże.
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również zaliczyć należy różne znaczenia samego milczenia: od świadomej decy-
zji wyciszenia własnego wnętrza i powstrzymania się od mowy w celu stworze-
nia odpowiedniej atmosfery i dialogu, po znaczenia całkowicie negatywne, kiedy 
to milczenie jest dowodem na uśmiercanie relacji. W odniesieniu do Boga cisza 
i milczenie stanowią formę dialogu, w którym chodzi o włączenie całego czło-
wieka w nadprzyrodzoną komunikację. Błędem jest zatem utożsamianie braku 
doświadczenia Bożego słowa z milczeniem Boga. Samotność i milczenie, komu-
nikacja i słowo stanowią swego rodzaju dwumiany objawiające misterium Boga 
i człowieka23.

Tajemnica Boga spowita jest milczeniem. Jak wcześniej zaznaczono, Bóg wy-
powiada się poprzez dzieło Stworzenia, ale także poprzez ludzkie słowa i fakty 
w całej historii zbawienia. Jednak żadne ludzkie słowo nie jest w stanie opisać 
pełni Bożej Tajemnicy.

Człowiek również stanowi tajemnicę milczenia. Gestami i  słowami może 
on wyrazić jedynie część siebie. Reszta pozostaje milczeniem. Również istotne 
wydarzenia obnażają ograniczoność ludzkich gestów i  słów. Najlepiej wówczas 
wyrazić swoje stanowisko milczącą obecnością. Wszelkie ludzkie słowo jest 
za małe na wyrażenie siebie24.

Wobec tajemnicy Boga i  człowieka najlepszą odpowiedzią jest milczenie. 
W tym kontekście milczenie nie jest nieobecnością ani pustką, jest ono raczej 
obecnością i komunikacją, i  to komunikacją w najwyższym stopniu. Nie moż-
na zatem w  relacji z  Bogiem mówić o  negatywnym milczeniu jako odmowie 
komunikacji25.

Wobec powyższego należy podkreślić, że  Bóg zawsze jest obecny po-
śród swojego ludu i nieustannie przemawia. Po raz kolejny przypomina nam 
tę  prawdę cytowany już fragment z  Listu do  Hebrajczyków (1, 1–2) „Wielo-
krotnie i  na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do  ojców przez proro-
ków, a  w  tych ostatecznych dniach przemówił do  nas przez Syna”. Jezus, jak 
to trafnie określa św. Jan od Krzyża w Zasadach miłości, jest „Jedynym Słowem 
wypowiedzianym przez Ojca w  wieczystym milczeniu”26. Jednak, jak wspo-
mniał w zacytowanych fragmentach Jan Paweł II, człowiek musi wychować się 

23   Zob. J. W. Gogola, Jan od Krzyża wobec milczenia Boga, „Głos Karmelu” 2 (20) 2008, 
s. 13–14.

24   Zob. tamże, s. 14.
25   Zob. tamże.
26   Zob. M. Rybicki, W jaki sposób Bóg mówi, „Głos Karmelu” 1 (19) 2008, s. 3.
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do słuchania Bożej mowy, musi usłyszeć głos Boga, który mówi do człowieka 
poprzez Słowo Wcielone. Zaś Duch Święty, w miarę duchowego rozwoju chrze-
ścijanina w miłości, daje możliwość głębszego zrozumienia wypowiedzianego 
do nas Bożego słowa27.

Nie na miejscu jest zatem oczekiwanie od Boga słów o charakterze nadzwy-
czajnym. Bóg posługuje się Słowem objawionym, któremu Duch Święty na mo-
dlitwie daje życie i pozwala dotrzeć do jego mistycznego sensu. W takim duchu 
uczy słuchać Boga również duchowy mistrz Jana Pawła  II, św. Jan od  Krzyża, 
kiedy podejmuje temat wychowania do wiary i poznania Boga na drodze zwy-
czajnych objawień: „Dzisiaj zatem jeśliby ktoś pytał Boga, albo pragnął jakich 
widzeń czy objawień, postąpiłby nie tylko błędnie, lecz również obraziłby Boga, 
nie mając oczu utkwionych w Chrystusie całkowicie, bez pragnienia jakichś in-
nych nowości. Mógłby wtedy Bóg powiedzieć «wszystko już powiedziałem przez 
Słowo będące moim Synem i nie mam już innego słowa; czyż mogę Ci więc od-
powiedzieć albo objawić coś więcej ponad to. Na  Niego więc zwróć swe oczy, 
gdy w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia»” (DGK II, 22, 4–5). Doktor 
Mistyczny na kanwie zacytowanego fragmentu wychowuje wiernego do postawy 
czystej wiary. Ta zaś pozwala spotkać się z Bogiem takim, jakim się objawił, bez 
ulegania pokusie zamykania go w ludzkich pojęciach i obrazach. Dziś człowiek 
wiary nie może powiedzieć, że Bóg milczy28, i to właśnie podkreśla Jan Paweł II, 
odwołując się do nauki św. Jana od Krzyża.

Milczenie Jezusa Chrystusa

Milczenie stanowi część natury Boga, jest Jego prostotą29. Wzajemne przeni-
kanie się Osób Trójcy Świętej odwołuje się do tajemnicy milczenia, stanowi bo-
wiem miłość30, która nie potrzebuje słów31. Najdoskonalszym znakiem tej miłości 
jest wypowiedziane przez Boga Słowo w osobie Chrystusa. W wydarzeniu Wcie-
lenia bezpośrednio z wnętrza tajemnicy Bożego Milczenia przychodzi Pośred-

27   Zob. J. W. Gogola, Jan od Krzyża wobec milczenia Boga, dz. cyt., s. 14.
28   Por. tamże.
29   Zob. C. Kaufmann, Silenzio, [w:] DTVC, s. 1647.
30   Por. T.  Špidlik, Zanurzeni w  Trójcy. Krótkie studium o  Trójcy Świętej, Kraków 2003, 

s. 61.
31   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 187.
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nik – Słowo – Chrystus, który odsłania to, co było do tej pory niewypowiedziane, 
a co zawierało się w milczeniu Ojca32.

Objawione przez Boga milczenie Jezusa jest przede wszystkim milczeniem 
Jego męki. W wydarzeniu tym milczenie osiągnęło najwyższe natężenie i najwyż-
szą siłę wyrazu – na Golgocie milczenie mówi więcej niż słowo33. O milczeniu 
Jezusa trzeba jednak mówić również jako o zjawisku nieustannie towarzyszącym 
Jego bogatej w wydarzenia biografii. W taki właśnie sposób przedstawia milcze-
nie Jezusa Jan Paweł II, który mówi o tym milczeniu w kontekście narodzenia 
Jezusa, ofiarowania, działalności ewangelizacyjnej, męki i śmierci.

Rozważając milczenie Bożego Syna, nie sposób jednak nie odnieść się do jed-
nego z najważniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. Tym wydarzeniem jest 
Wcielenie, w którym – jak mówi Papież – „objawia się światu Dar Ojca – Syn”34. 
Na wydarzenie Wcielenia warto spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich 
odnosi się do Słowa, które zrodziło się bezpośrednio z wnętrza boskiego Milcze-
nia35. Osoba Boskiego Syna uniżyła się do poziomu pośrednictwa między Bogiem 
a człowiekiem36. Druga perspektywa dotyczy realizacji misji Słowa w wydarzeniu 
Zwiastowania Pańskiego.

Milczenie Boga najpełniej objawiło się w misji Słowa37. Pojawienie się Wcie-
lonego Słowa  – Jezusa Chrystusa na  ziemi wyznacza bowiem początek „pełni 
czasów”, najwyższy stopień zaangażowania Ojca w dramat historii człowieka38. 
To właśnie w akcie rodzenia Syna odwieczne milczenie Ojca manifestuje swoją 
obecność i wszechmoc. Ojciec niejako daje siebie, powierzając się umiłowanemu 
Synowi. Owo milczące dawanie siebie nie jest tu jednak procesem utraty własnej 
tożsamości na rzecz Syna. W procesie tym Bóg Ojciec jako darujący siebie jest 

32   Zob. tamże, s. 190; C. Kaufmann, Silenzio, dz. cyt., s. 1647.
33   Zob. B. Maggioni, Milczenie Jezusa, [w:] Milczenie Boga, milczenie człowieka, dz. cyt., s. 35.
34   Jan Paweł  II, Wychodzimy na  spotkanie światłości, [w:]  Nauczanie papieskie, t.  IV, 

2 (1981), Poznań 1989, s. 549.
35   Por. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 190.
36   Zob. M. Rybicki, W jaki sposób Bóg mówi?, dz. cyt., s. 5.
37   Ojcowie Kościoła wprowadzają rozróżnienie między Słowem pozostającym wewnątrz 

tajemnicy milczenia Ojca (logos endiáthetos) a Słowem wychodzącym od Ojca w rzeczywi-
stość zbawczego udzielania się stworzeniu (logos prophorikòs). Zob. A.  Jeż, Jezus Chrystus 
w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 389; F. Lambiasi, G. Tangorra, Gesù Cristo Comu-
nicatore. Cristologia e comunicazione, Milano 1997, s. 172.

38   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 79.
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od zawsze i na zawsze sobą. Również Syn jest samym sobą, gdy pozwala Ojcu, aby 
go zrodził i decydował o Jego losie. I Duch Święty jest sobą, kiedy swoje „Ja” rozu-
mie jako „My” Ojca i Syna39. Ta wewnętrzna komunikacja Trójcy Świętej oparta 
jest na absolutnej, milczącej bezinteresownej miłość Ojca, z jaką rodzi Syna. Pole-
ga ona na kenozie miłości – na zupełnym wydaniu siebie przez Boga, i nie posiada 
ona innego źródła czy przyczyny poza Jego milczeniem. W momencie Wcielenia 
wolność Ojca objawia się w rodzeniu Syna, w procesie nieustannego przekracza-
nia siebie i powierzania Synowi odwiecznego misterium własnego milczenia40. 
Chrystus jest zatem tym, który przynosi Objawienie, jak i tym, który jest Obja-
wieniem (por. J 3, 13) woli Ojca. Stąd moment Wcielenia stanowi konkretny wy-
raz posłuszeństwa Syna wobec zbawczej woli Ojca, a otwartość Syna wobec Ojca 
jest równocześnie otwartością wobec świata. Dlatego Chrystus, Wcielone Słowo, 
pozostaje Przymierzem Boga z  człowiekiem zarówno w  procesie zstępowania 
(Wcielenie), jak i  w  procesie wstępowania (Wniebowstąpienie) do  Ojca. Nale-
ży zwrócić uwagę, że wydarzenie Wcielenia nie ogranicza się tylko do tajemni-
cy Zwiastowania rozgrywającego się pomiędzy Bogiem a Maryją. Obejmuje ono 
życie i posłannictwo Jezusa Chrystusa41. Jezus ukazuje Ojca nie tylko w swoim 
ciele, lecz również w ziemskim sposobie głoszenia Jego słowa42. W  ten sposób 
Jezus ukazuje również milczenie jako twórczą przestrzeń obecności Boga43.

Słowo w Chrystusie jest zatem najpierw tym, czym jest – Bogiem istniejącym 
w jedności z Ojcem i Duchem w niewypowiedzianym misterium, jest ono zara-
zem człowiekiem – Jezusem, w którym Słowo przyjęło ludzką postać. Akt Wcie-
lenia i związana z nim misja jest najdoskonalszym „przełożeniem” rzeczywistości 
milczenia Ojca na język zrozumiały dla człowieka44.

Słowo, które zrodziło się we wnętrzu Boskiego milczenia, wypełniło się w wy-
darzeniu Zwiastowania Pańskiego i wypowiedzianym przez Maryję „Amen”.

Nowy Testament słowami św. Łukasza Ewangelisty Zwiastowanie Pańskie 
ukazuje w sposób następujący: „W szóstym miesiącu” – od chwili, kiedy anioł 
ukazał się Zachariaszowi i zapowiedział mu narodzenie syna, który miał się stać 
zwiastunem Pana – „posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

39   Por. M. G. Masciarelli, Duch Święty działa dzisiaj, Kraków 2009, s. 13–14.
40   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 63–64.
41   Por. M. G. Masciarelli, Duch Święty działa dzisiaj, dz. cyt., s. 14.
42   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 79–80.
43   Por. J. Zieliński, Milczenie – przestrzeń dla Boga, „Głos Karmelu” 1 (19) 2008, s. 16–17.
44   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 81–82.
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Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dzie-
wicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, 
pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby 
znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 
On  wielki i  będzie nazwany Synem Najwyższego, a  Pan Bóg da  Mu tron Jego 
praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu 
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża?» Anioł jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Naj-
wyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Sy-
nem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości i jest 
już w szóstym miesiącu – ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie 
nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się 
stanie według twego słowa». I odszedł od Niej anioł” (Łk 1, 26–38)45.

Wielkie wydarzenia dokonują się w ciszy. Również Zwiastowanie z woli Boga 
dokonało się w ciszy, w oddaleniu od zamętu świata. Milczenie przenikające Ma-
ryję znalazło swój wyraz w Jej świadomej decyzji zgodnej z wolą Boga – przyjęła 
do swego łona i serca Syna Bożego jako Syna Człowieczego46. W akcie Zwiasto-
wania ciche moce okazały się w istocie mocami silnymi47.

Potwierdzeniem, w  jak głębokiej ciszy się to  wydarzyło, jest dalsza relacja. 
Józef spostrzegł, że  Maryja, jego Oblubienica jest brzemienna. Spokojne dni, 
pełne nadziei na jutro minęły, a Józefa ogarnął niepokój. Niepokoiło go pytanie 
o to, co się stało. Znał prawość Maryi i był pewien, że to, co się stało, nie mogło 
być grzechem. Znał również surowe Prawo Przymierza. Wiedział, że Maryja nie 
złamałaby nawet najmniejszego przepisu. Zadawał sobie pytanie, dlaczego Ona, 
która dotąd nie miała przed nim żadnej tajemnicy, milczy. Czyż Maryja nie wi-
działa jego niepokoju, wątpliwości i walki z sobą?

Maryja widziała to wszystko, a jednak milczała. Była to tajemnica Boga, który 
napełnił Maryję promienną radością. W Maryi dokonały się rzeczy niezwykłe, 

45   R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, Warszawa 1999, s. 22–23.
46   Por. Jan Paweł II, Inauguracja Roku Odkupienia 1983, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 

1 (1983), Poznań 1998, s. 390.
47   Por. R.  Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i  życie, dz.  cyt., s.  22; „Jest 

to znak mały i delikatny, skromny i milczący, ale bogaty w moc Boga, który z miłości stał 
się człowiekiem” (Jan Paweł II, Dziewica wydaje na świat Mesjasza, „L’Osservatore Romano” 
2 [250] 2003, s. 22).
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a  Józef miał pozostać cichym świadkiem48. Ewangelia o  postawie Józefa w  tej 
sytuacji mówi, że „zamierzał oddalić Ją potajemnie”, był bowiem „człowiekiem 
sprawiedliwym i  nie chciał narazić Jej na  zniesławienie” (Mt 1,  19). Wszystko 
to odbywało się więc w ciszy serca Maryi tak, że potrzebna była ingerencja Boga, 
aby wyjaśnić Józefowi, co się stało i co ma czynić49.

W czasie Zwiastowania Maryja doświadcza milczącej obecności Trójjedynego 
Boga. Mówią o niej słowa rozpoczynające Ewangelię według św. Jana: „Na po-
czątku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” (J 1, 1)50. To Słowo 
„stało się ciałem i zamieszkało w śród nas […]” (J 1, 14).

Tajemnica Wcielenia wprowadza nas w  wydarzenie Narodzenia określone 
przez Papieża „orędziem nadziei”51 oraz kolejne wydarzenia z życia Jezusa, któ-
rym towarzyszy milczenie.

„Dum medium silentium tenerent omnia…  – Gdy głęboka cisza zalegała 
wszystko, a noc dosięgała połowy swego biegu, wszechmocne Słowo Twoje Pa-
nie, przyszło z królewskiego tronu…” (Ant. do Magnificat, 26 grudnia). Słowami 
tymi Jan Paweł II rozpoczyna homilię podczas Pasterki roku 2001, mówiąc dalej, 
że „w świętą noc spełnia się pradawna obietnica (wspomina o niej zacytowany 
fragment z Księgi Mądrości 18, 14–15). Czas oczekiwania dobiegł końca”52, a wy-
darzenie to  ewangelista Łukasz relacjonuje w  sposób następujący: „W  owym 
czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności 
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii 
był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego 
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Da-
widowego, zwanego Betlejem, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, 
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwią-
zania” (Łk 2, 1–6). Narodziło się dziecię – pierworodny Syn Maryi z Nazaretu. 
Matka owinąwszy Je  w  pieluszki i  położyła w  żłobie, „gdyż nie było dla nich 
miejsca w gospodzie” (por. Łk 2, 7)53. To, co próbowaliśmy dostrzec za zasłoną 

48   Zob. R. Pająk, Tajemnica nowego życia, [w:]  Józef z Nazaretu, red. O. Stokłosa, t.  I, 
Kraków 1979, s. 313.

49   Zob. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 23.
50   Zob. tamże.
51   Por. Jan Paweł  II, Światło, które rozprasza nasze ciemności, „L’Osservatore Romano” 

2 (240) 2002, s. 24; tenże, Przychodzi do nas Syn Boży, „L’Osservatore Romano” 2 (260) 2004, s. 27.
52   Tenże, Dziewica wydaje na świat Mesjasza, dz. cyt., s. 21.
53   Zob. tenże, Wychodzimy na spotkanie światłości, dz. cyt., s. 548.
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tajemniczego milczącego działania Boga, spotykamy teraz w widzialnej postaci. 
Narodzone dziecko, jak inne ludzkie dzieci: płacze, jest głodne, śpi, a przecież 
jest „Słowem, które stało się ciałem” (J 1, 14). Jest Bogiem – z natury swojego 
istnienia i swej istoty54, urodziło się jednak tak – mówi Papież – jak rodzą się 
dzieci biedaków. Tego faktu nie zapowiedział prorok Izajasz (9, 5), podkreśla 
Papież, mimo tego, że zapowiedział narodzenie Bożego Syna pośród głębokiej 
nocy, gdy pisał: „Naród kroczący w ciemnościach | ujrzał światłość wielką, | nad 
mieszkańcami kraju mroków | zabłysło światło” (Iz 1, 9)55.

Ojciec Święty w swoich homiliach noc przyjścia na świat Jezusa wielokrotnie 
nazywa „cichą nocą”: „[…] narodzenie Jego otacza głucha [cicha] noc”56; „[…] 
tam, gdzie wśród nocnej ciszy dało się słyszeć kwilenie Nowonarodzonego”57; 
„W ciszy i ciemnościach nocy światło staje się słowem i orędziem nadziei”58. Cisza 
ta w myśli Jana Pawła II przenika nie tylko czas, ale również miejsce narodzenia: 
„Zbawiciel narodził się w nocy – ciemności, w ciszy i ubóstwie betlejemskiej gro-
ty”59. Ta betlejemska cisza, spowijająca noc Narodzenia, wydająca na świat „znak 
mały i delikatny, skromny i milczący”60 komunikuje – objawia „moc Boga, który 
z miłości stał się człowiekiem”61. W innej homilii czytamy: „W pełnej blasku ciszy 
Twego Narodzenia nadal do nas mówisz, Emmanuelu”62.

Poprzez cichość i skromność Bóg objawia wielkość tego wydarzenia, „pierw-
sza bezdomna noc Syna […] jest wolna od  wszelkich oznak ziemskiej potęgi 
i mocy”63. Jednocześnie – jak podkreśla Papież – milczenie i mrok narodzin zle-
wają się z mrokiem i cierpieniem na Kalwarii64. Jan Paweł II nawołuje, abyśmy 
wobec tej Prawdy objawionej trwali w „milczeniu i uwielbieniu”65.

54   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 25.
55   Por. Jan Paweł II, Wychodzimy na spotkanie światłości, dz. cyt., s. 548.
56   Tamże, s. 549.
57   Tenże, Solidarność z cierpiącymi z powodu odmowy praw ludzkich, [w:] Nauczanie pa-

pieskie, t. I (1978), Poznań–Warszawa 1987, s. 192.
58   Tenże, Światło, które rozprasza nasze ciemności, dz. cyt., s. 24.
59   Tenże, Żłóbek i Krzyż mówią o miłości Boga, „L’Osservatore Romano” 5 (223) 2000, s. 22.
60   Tenże, Dziewica wydaje na świat Mesjasza, dz. cyt., s. 22.
61   Tamże.
62   Tenże, Przychodzi do nas Syn Boży, dz. cyt., s. 27.
63   Tenże, Wychodzimy na spotkanie światłości, dz. cyt., s. 549.
64   Por. tenże, Żłóbek i Krzyż mówią o miłości Boga, dz. cyt., s. 22.
65   Por. tenże, Przychodzi do nas Syn Boży, dz. cyt., s. 27.
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W  czterdziestym dniu od  Narodzenia Maryja i  Józef, dopełniając przepisu 
prawa Mojżeszowego, przynoszą niemowlę do świątyni, aby je ofiarować Bogu. 
W tym akcie spełnia się coś więcej niż tylko posłuszeństwo wobec prawa, wy-
pełniają się wszystkie dawne proroctwa66. Świadkowie zadali sobie pytanie, kim 
jest w rzeczywistości to niemowlę. Odpowiedzi na to fundamentalne w dziejach 
świata i  ludzkości pytanie – głosi Papież – udziela na sposób prorocki starzec 
Symeon, który tuląc Dziecię w ramionach, widzi i przeczuwa w Nim „zbawienie” 
Boże, „światłość na oświecenie pogan”, „chwałę” ludu Izraela, „upadek i powsta-
nie wielu w Izraelu”, „znak, któremu sprzeciwiać się będą”67.

Bóg wkracza do  świątyni nie jako potężny władca, ale jako małe dziecię 
w ramionach Matki. Królowi chwały nie towarzyszy blask ludzkiej siły i władzy, 
wielki rozgłos i  zgiełk, nie budzi lęku i nie wywołuje zniszczenia. Przychodzi 
do świątyni tak, jak przyszedł na świat: jako niemowlę – w ciszy, w ubóstwie, 
w towarzystwie ubogich i mędrców68. W wydarzeniu Ofiarowania, podobnie jak 
przy Narodzeniu, potęga Boga zostaje zakomunikowana poprzez ciszę, prostotę 
i bezbronność Jego wejścia do świątyni. Cisza tego wydarzenia dotyka również 
Maryję, która w milczeniu przyjmuje proroctwo Symeona o mieczu, który prze-
niknie Jej duszę (por. Łk 2, 35). Najświętsza Dziewica jest, wraz z Synem, współ-
uczestniczką tego misterium zbawienia, które epizod Ofiarowania w  świątyni 
kieruje ku wydarzeniu Krzyża. W chwili Ofiarowania, obok silnej wiary starca 
Symeona, wierności prorokini Anny69 i cichego posłuszeństwa Maryi, uwidacz-
nia się również cicha i łagodna miłość św. Józefa70.

Publiczne życie Jezusa trwało najwyżej trzy lata, a zdaniem niektórych nawet 
mniej niż dwa. Te trzy lata to krótki czas. Jakże ważne zatem musiało być owe 
trzydzieści lat, w  ciągu których Chrystus nie nauczał, nie działał, nie sprawiał 
cudów. Nie ma chyba w życiu Jezusa nic bardziej intrygującego niż owe trzydzie-
ści lat milczenia. Myśl, która została przywołana powyżej, potrafi nam być może 

66   Zob. tenże, Światło naszego świata – Krzyż Chrystusa, [w:] Nauczanie papieskie, t. IX, 
1 (1986), Poznań 2005, s. 133.

67   Por. tenże, Ofiarowanie, [w:] Nauczanie papieskie, t. IV, 2 (1981), Poznań 1989, s. 111; 
tenże, Wasze powołanie, „L’Osservatore Romano” 2 (87) 1987, s. 11.

68   Zob. tenże, Światło naszego świata – Krzyż Chrystusa, dz. cyt., s. 133–134; tenże, Ofia-
rowanie, dz. cyt., s. 111.

69   Por. Giovanni Paolo II, È Lui il Signore della storia e il Signore della vita, „L’Osservatore 
Romano” 308 (1989), s. 5.

70   Por. Jan Paweł II, Ofiarowanie, dz. cyt., s. 111.
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otworzyć ucho na głos tego milczenia tak, byśmy mogli się wczuć z głęboką czcią 
w to, co dokonywało się w tym czasie w duszy Jezusa71.

Owiany tajemnicą milczenia czas rozwoju Syna Bożego zostaje przerwany 
opisanym przez św. Łukasza epizodem ukazującym Jezusa nauczającego w świą-
tyni. Ewangelista scenę tę przedstawia w sposób następujący: „Rodzice Jego cho-
dzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się 
tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, 
że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych 
i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero 
po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczyciela-
mi, przysłuchiwał się im  i  zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go  słuchali, 
byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili 
się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 
ojciec Twój i  ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: 
«Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że  powinienem być w  tym, 
co należy do mego Ojca?». Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział” 
(Łk 2, 41–50).

Jezus wchodzi do  świątyni i  oto jakby coś się w  Nim zbudziło i  wzięło 
Go w swoją moc. Zapomina o Matce, Józefie i współpodróżnych. A kiedy Ma-
ryja, nie mogąc ochłonąć z  lęku, pyta Go: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 
ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”, odpowiada pełnym zadziwie-
nia pytaniem: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 
być w tym, co należy do mego Ojca?”. Te słowa Jezusa każą się nam domyślać, 
że pozostaje On w całkiem innym świecie72. Następnie ewangelista mówi: Jezus 
„poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im poddany”, […] „czynił postępy 
w mądrości, w latach i łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 51–52).

Powyższy fragment odsłania nam jedynie rąbek tajemnicy młodości Jezusa, 
która dopełniła się w zaciszu ubogiego domu w Galilei73. Ukazuje, że wzrasta-
nie Bożego Syna pośród ludzi Bóg zarezerwował dla siebie, ogarniając je swo-
im milczeniem74. Ewangelie nie mówią, jak zakończyło się ukryte życie Jezusa. 

71   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 26.
72   Por. tamże, s. 26–27.
73   Por. Jan Paweł II, Przymierze między pracą a rodziną, [w:] Nauczanie papieskie, t. VIII, 

1 (1985), Poznań 2003, s. 399.
74   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 191.
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Opowiadają tylko, jak pewnego dnia, kiedy Jan wzywał do  pokuty i  udzielał 
nad Jordanem chrztu, z narastającej pełni i wielkości długoletniego milczenia 
wyłania się pokora – zjawia się nagle pośród ludu Jezus i prosi o chrzest. Jan 
wzbrania się, mówiąc: „To ja  potrzebuję chrztu od  Ciebie, a  Ty przychodzisz 
do  mnie?”, na  co Jezus odpowiada: „Pozwól teraz, bo  tak godzi się nam wy-
pełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wobec tych słów Jan ustępuje. „A gdy Jezus 
został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto rozwarły się nad Nim 
niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego doń. 
A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-
nie»” (Mt 3, 13–17)75.

Znad Jordanu Jezus odszedł na czterdzieści dni w samotność pustyni, gdzie jak 
mówi ewangelista, był kuszony przez złego ducha. Pokusa jednak wobec Boskiej 
wolności okazuje się bezsilna. Po tym doświadczeniu Boży Syn wraca pomiędzy 
ludzi, następują ciche dni Jego obecności, nad którymi rozpościera się przedziwna 
wielkość, pełna oczekiwania na rozpoczęcie wytyczonej przez Ojca misji76.

Z chwilą, gdy Jezus zaczyna głosić swoją naukę, każde Jego słowo wywołuje 
odpowiedź, każde działanie – przeciwdziałanie; akcja będzie się splatać z reak-
cją77. Wydobywa to  w  swojej homilii Jan Paweł  II, kiedy mówi o  uzdrowieniu 
głuchoniemego i nakazie milczenia o  tym wydarzeniu wydanym przez Jezusa. 
W Ewangelii św. Marka czytamy: „[Jezus] przyszedł nad Jezioro Galilejskie, prze-
mierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, 
żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce 
w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł 
do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy ję-
zyka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. [Jezus] przykazał im, żeby nikomu 
nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali” (Mk 7, 31–
36). Papież zwraca uwagę na okrzyk, który, wbrew nakazowi Jezusa, podniósł się 
z tłumu zaraz po uzdrowieniu głuchoniemego: „Dobrze wszystko uczynił!”78. Ten 

75   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 33–34.
76   Por. tamże, s. 38.
77   Por. tamże, s. 38–39; Jan Paweł II, Chleb Pański, „L’Osservatore Romano” 8–9 (145) 

1992, s. 48; tenże, Bóg pragnie naszego zbawienia, „L’Osservatore Romano” 5 (173) 1995, s. 26–
27; tenże, Inkulturacja i głoszenie Dobrej Nowiny, „L’Osservatore Romano” 11–12 (178) 1995, 
s. 16–18.

78   Por. tenże, Idźmy do Chrystusa: On uleczy nasze choroby, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 
2 (1979), Poznań 1992, s. 139.
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okrzyk jest reakcją ludu na czyn Jezusa. Podyktowany przez wielkie zdumienie, 
był nie tylko prostym uznaniem mocy Pana lub wyrazem podziwu dla cudu – 
podkreśla Jan Paweł II. W rzeczywistości zawierał w sobie „naruszenie” nakazu 
wydanego przez Jezusa, który domagał się, aby milczano na  ten temat. Nakaz 
milczenia skierowany jest do tych, którzy chcieliby mówić o Jezusie, zanim od-
kryją znaczenie nowiny, jaką jest krzyż79. Papież zwraca szczególną uwagę na te 
słowa: „Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i  niemym 
mowę” (Mk 7, 37), ponieważ one są świadectwem rozpoznania w Jezusie ocze-
kiwanego Mesjasza. Podkreśla dalej, że cud uzdrowienia jest jednym ze znaków, 
o których mówi prorok Izajasz (Iz 35, 5–6), że miały się spełnić w czasie przyjścia 
Mesjasza80. Ten czyn i milczenie o tym fakcie, o które prosi Jezus, komunikują 
nam miłość Ojca i mesjanizm Syna. Papież milczącą postawę Jezusa podkreśla 
również, rozważając inne ewangeliczne wydarzenie mówiące o przyprowadzeniu 
do Jezusa kobiety pochwyconej na cudzołóstwie: „«Oto przyprowadzono do Je-
zusa kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, 
uczeni w Piśmie i faryzeusze mówią do Niego: ‘W Prawie Mojżesz nakazał nam 
takie kamienować. A  Ty co  mówisz?’ (J  8, 5). Ewangelista dodaje: ‘Mówili to, 
wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć’» (8, 6). […] [Jezus] na-
przód jednak milczy. Ta odpowiedź milczenia ma swoją szczególną tajemniczą 
wymowę. Jezus bowiem w milczeniu zaczął pisać palcem po ziemi (por. 8, 6). 
Nieznane są słowa, które w ten sposób napisał, zresztą jest to chyba jedyny raz, 
kiedy czytamy, że  Jezus pisał. Z przekazu Ewangelii wiemy, że przemawiał, ale 
sam Chrystus nie zostawił nam żadnego dokumentu pisanego. To milczenie Je-
zusa nie zaspokoiło pytających faryzeuszów i uczonych w Piśmie. Im potrzebna 
była jednoznaczna odpowiedź. Oczywiście, oczekiwali odpowiedzi skazującej 
cudzołożnicę. Jeśliby Jezus ją  ułaskawił, popadłby w  jawny konflikt z  Prawem 
Mojżeszowym. […] I oto Jezus na chwilę przestaje pisać palcem po ziemi, pod-
nosi się i  odpowiada jednym zwięzłym zdaniem: ‘Kto z  was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci na nią kamień’ (J 8, 7)”81. Kiedy to usłyszeli uczeni w Piśmie 
i faryzeusze, zaczęli odchodzić jeden po drugim. Krótka wymiana zdań, jaka na-
stąpiła później między Jezusem a kobietą ocaloną od kamienowania, była bardzo 
bogata w znaczenie – jak zauważa Jan Paweł II: „Tak więc Jezus stwierdza: Ci lu-
dzie nie mogli cię odrzucić z powodu twojego grzechu, ponieważ uświadomili 

79   Zob. B. Maggioni, Milczenie Jezusa, dz. cyt., s. 35.
80   Zob. Jan Paweł II, Idźmy do Chrystusa: On uleczy nasze choroby, dz. cyt., s. 139.
81   Tenże, Bóg pragnie naszego zbawienia, dz. cyt., s. 26.
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sobie, że  sami są grzesznikami. Pozostaje jednak sprawa twojego grzechu. Ten 
grzech nie może przyczynić się do zerwania twojej więzi z Bogiem, do twojego 
potępienia. I dlatego nie grzesz więcej! Ja cię nie potępiam. Ja nie przyszedłem 
po to na świat, żeby potępiać człowieka (por. J 3, 17). Cel mojego posłannictwa 
jest wręcz przeciwny. Przyszedłem po to, ażeby szukać i zbawiać to, co zginęło  
(por. Łk 19, 10)”82.

Mesjanizm Jezusa realizuje się również w sytuacjach, kiedy zatopiony w ciszy 
modlitwy, rozmyśla o woli Ojca. Dostrzega to w swoich homiliach Jan Paweł II, 
głosząc, że Jezusa Chrystusa znajdujemy tam, gdzie ukazuje Go Ewangelia, w nę-
dzy, poniżeniu i  bezbronności Jego narodzin; gdy bierze udział w  radościach 
i smutkach swojego narodu; gdy jest blisko codziennego życia mężczyzn i kobiet 
swojego kraju; gdy błogosławi dzieciom; w rozmowie z młodymi; wszystkich ro-
zumiejący. Przede wszystkim widzimy Go, gdy modli się do swojego Ojca, szu-
kając ciszy i samotności, by rozmyślać nad Jego wolą; gdy godzi się na Jego wolę, 
posłuszny aż do śmierci (por. Flp 2, 8)83.

Jezus, będąc wierny tradycji żydowskiej, modlił się w  synagogach i  świąty-
niach, uczestnicząc w świętach religijnych narodu wybranego84: Święcie Paschy 
(J 2, 13), Święcie Namiotów (J 7, 2. 10), uroczystości Poświęcenia Świątyni (J 10, 22; 
Łk 13, 22)85. Teksty Ewangeliczne pokazują Go jednak najczęściej, jak modli się 
w samotności. Taki właśnie obraz modlącego się z dala od tłumów Jezusa przywo-
łuje powyżej Papież. Na modlitwę Jezus wybiera przeważnie takie miejsca odosob-
nione, jak pustynia, góra, ogród86. Spośród nich najczęściej przebywa na wzgórzu: 
„W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modli-
twie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 
dwunastu, których też nazwał apostołami” (Łk 6,  12–13). W  innym fragmencie 
czytamy: „Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na 

82   Tamże.
83   Zob. tenże, Powołani do niesienia nadziei, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 1 (1984), 

Poznań 2001, s. 575; por. Giovanni Paolo II, Cristo ha seminato nel cuore dell’uomo un germe 
di vita nuova ed immortale, „L’Osservatore Romano” 158 (1993), s. 5; tenże, La missione citta-
dina chiama ogni cristiano di Roma a riscoprire il mandato missionario affidato da Gesù risorto 
a tutti i battezzati, „L’Osservatore Romano” 80 (1997), s. 4.

84   Por. J. M. Nielen, Gebet und Gottesdienst in Neuen Testament, Freiburg 1937, s. 44–49.
85   Zob. I. La Potterie, Modlitwa Jezusa. Mesjasza – Sługi Bożego – Syna Bożego, Kraków 

1996, s. 21.
86   Zob. tamże, s. 24.
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drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, 
aby się modlić” (Mt 14, 22–23; Mk 6, 45–46; po rozmnożeniu chleba).

Kolejnym miejscem, gdzie spotykamy Jezusa na samotnej modlitwie, jest pu-
stynia: „Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miej-
sce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy 
Go  znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają»” (Mk 1,  35–37; po  uzdro-
wieniu chorych i opętanych). W innym miejscu czytamy: „On jednak usuwał się 
na miejsca pustynne i modlił się” (Łk 5, 16; po uzdrowieniu trędowatego); „Gdy 
raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapyta-
niem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»” (Łk 9,18; po rozmnożeniu chleba).

Innym miejscem samotnej modlitwy Jezusa, o którym należy pamiętać, jest 
Ogród Oliwny. Jezus udaje się tam w  tragicznej godzinie swojego cierpienia. 
W tym właśnie miejscu Jego potrzeba przebywania w samotności zostaje uwydat-
niona dobitnie87. „Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, 
i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 
Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać 
trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie 
tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się […]. 
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. […] Powtórnie odszedł i tak 
się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, 
niech się stanie wola Twoja!» Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy 
ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powta-
rzając te same słowa” (Mt 26, 36–44; por. Mk 14, 32–39; Łk 22, 41–44)88.

Przywołane powyżej fragmenty pochodzą z Ewangelii synoptycznych, jedynie 
Ewangelia Jana nie mówi nic o modlitwie Syna Bożego w samotności89. Powyż-
sze cytaty ukazują Pana oddalającego się od tłumów lub uczniów, aby w samot-
ności modlić się do  Ojca. Wśród nich odnajdujemy takie sytuacje, w  których 
sam Jezus zwalnia uczniów i tłumy, aby pozostać sam z Ojcem, ale również ta-
kie, w których tłum lub uczniowie nagle stwierdzają Jego nieobecność: szukają 
Go i znajdują zupełnie samego90. Miejsca, które Jezus wybiera na modlitwę, na-
bierają głębszego znaczenia, stają się symbolem innego miejsca: sam Jezus staje 
się nowym miejscem modlitwy, „nową świątynią”, jedynym dostępem do Ojca, 

87   Por. D. Wider, Wychowanie do modlitwy, [w:] Formacja zakonna – 1, Kraków 1995, s. 151.
88   Zob. I. La Potterie, Modlitwa Jezusa, dz. cyt., s. 25.
89   Zob. H. Crouzel, Modlitwa Jezusa, „Communio” 5 (1985) nr 4, s. 47.
90   Por. tamże, s. 40.
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„drogą”, „bramą”91. Wilhelm de  Saint-Thierry, komentując pytanie pierwszych 
uczniów Jezusa: „Rabbi, gdzie mieszkasz?”, pisze, że prawdziwym miejscem prze-
bywania Jezusa jest Jego jedność z Ojcem92. Potwierdzają to powyższe teksty, któ-
re podkreślają wartość modlitwy, samotności i ciszy jako płaszczyzny głębokich 
relacji Jezusa z Ojcem93. Głębia tych relacji objawiła się między innymi w wyda-
rzeniu związanym z cudem chodzenia Jezusa po wodzie. Uczniowie, przebywa-
jący na jeziorze w sytuacji niebezpiecznej, nagle widzą przed sobą swego Mistrza 
kroczącego po wodzie, który jeszcze przed chwilą trwał zatopiony w modlitwie. 
Modlitwa, będąca spojrzeniem w wieczność, niesłychanie wzmogła w Nim sa-
moświadomość, jak wielka moc Go  wypełniła po  cudzie rozmnożenia chleba 
i ryb (por. Mt 14, 13–21). Podczas tej wielogodzinnej modlitwy w duchu widział 
On również swoich uczniów na jeziorze. Kiedy nadszedł „czas” dla nich – kiedy 
znaleźli się w niebezpieczeństwie, i „czas” dla Niego – godzina wyznaczona przez 
Ojca, wstał i poszedł do nich94.

Można powiedzieć, że całe życie Jezusa toczy się w rytmie intensywnej mo-
dlitwy. Ów rytm jest wyznaczony przez Jego głębokie wewnętrzne przekonanie, 
że został posłany jako Syn Ojca, by w posłuszeństwie Jego woli głosić królestwo 
Boże dla zbawienia ludzi. Wydarzeniem, które rozpoczyna to  ostateczne wy-
pełnienie woli Boga, jest wjazd Jezusa do Jerozolimy95. „Gdy się zbliżali do Je-
rozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej” (Mk 11, 1), Jezus posłał swoich 
dwóch uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy 
wejściu do  niej znajdziecie oślę uwiązane, na  którym jeszcze nikt z  ludzi nie 
siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was kto pytał, dlaczego 
to  robicie, powiedzcie: «Pan go  potrzebuje i  zaraz odeśle je  tu z  powrotem»” 
(Mk 11, 2–3). Stało się tak, aby spełniło się słowo Proroka: „Powiedzcie Córze 
Syjońskiej: «Oto Król twój przychodzi do Ciebie łagodny, siedzący na osiołku, 

91   Zob. I. La Potterie, Modlitwa Jezusa, dz. cyt., s. 26.
92   „O, Prawdo! Zaklinam cię, odpowiedz. Rabbi, gdzie mieszkasz? Odpowiedział: «Chodź, 

a zobaczysz! Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?». Niech będą Ci dzięki, Pa-
nie, albowiem uczyniliśmy niemały postęp: znaleźliśmy Twoje mieszkanie. Ojciec Twój jest 
Twoim mieszkaniem, a  Ty jesteś mieszkaniem Ojca” (W. de  Saint-Thierry, Oratio Domini  
Guillelmi, [w:] La contemplation de Dieu L’oraison de Dom Guillame, SC 61, s. 124 [cyt. za: I. La 
Potterie, Modlitwa Jezusa, dz. cyt., s. 125]).

93   Por. D. Wider, Wychowanie do modlitwy, dz. cyt., s. 134.
94   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 195–196.
95   Zob. I. La Potterie, Modlitwa Jezusa, dz. cyt., s. 29.
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źrebięciu oślicy»” (Mt 21, 5; zob. Za 9, 9; Iz 62, 11). Uczniowie poszli i uczyni tak 
jak polecił im Jezus. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze 
jako siodło, a On usiadł na nich. Ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni 
natomiast odcinali gałązki z drzew i kładli je przed Nim. Tłumy, które Go po-
przedzały i  które szły za  Nim, głośno wołały: „Hosanna! Błogosławiony Ten, 
który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawi-
da, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!” (Mk 11, 10)96. Ten uroczysty 
wjazd Jezusa do Jerozolimy, otoczonego przez rozradowane rzesze, jest swego 
rodzaju symbolem, że oto mesjańskie oczekiwanie Izraela w tym właśnie dniu 
dosięgło szczytu – mówi Papież. Podkreśla on jednocześnie, że „Wśród tej ra-
dości poprzedzającej uroczystości paschalne Jezus jest skupiony i milczący. Jest 
w pełni świadomy tego, że to spotkanie serc ludzkich z wiecznym Wybrańcem 
nie dokona się przez «Hosanna!”, ale przez Krzyż»97. W  tym uroczystym po-
chodzie milczący i skupiony Jezus wchodzi do miasta, a następnie do świątyni. 
W  tym miejscu synoptycy wspominają o  oczyszczeniu świątyni i  wyrzuceniu 
z niej sprzedających i kupujących oraz o uzdrowieniu niewidomych i chorych 
(zob. Mt 21, 12. 14; Mk 11, 15–16; Łk  19, 45). Opisują także, jak uczniowie, lud 
i dzieci wołają: „Hosanna Synowi Dawida!” (zob. Mt 21, 14–15). Kiedy arcyka-
płani i uczeni w Piśmie pytają Go, czy słyszy te okrzyki, czy je pochwala, czy 
akceptuje tę niesłychaną rzecz, że nazywają Go Mesjaszem, Jezus odpowiada: 
przez usta tych, którzy wobec świata nic nie znaczą – niemowląt i dzieci – prze-
mawia prawda (zob. Mt 21, 16)98. Następnie, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, 
kiedy faryzeusze żądali od Niego, ażeby uciszył tłum – mówi Papież – Jezus od-
powiedział: „Jeśli ci  umilkną, kamienie wołać będą” (Łk 19, 40)99. Nawet nie-
czułe kamienie zostaną poruszone czymś niezwykłym, co się dokonuje i dadzą 
świadectwo. Po  tych wydarzeniach Jezus udał się Betanii i  tam przenocował  
(zob. Mt 21,17). Tym uroczystym wjazdem do Jerozolimy rozpoczyna się sześć 
ostatnich dni z życia Pana100.

 96   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 307.
 97   Zob. Jan Paweł II, W Krzyżu urzeczywistnia się plan miłości, [w:] Nauczanie papieskie, 

t. II, 1 (1979), Poznań 1990, s. 348.
 98   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 308.
 99   Por. Jan Paweł II, Krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z Krzyżem, „L’Osservatore Ro-

mano” 5–6 (203) 1998, s. 25; Giovanni Paolo II, Sull’esempio di Santa Maria Goretti preferite 
alla vita le ragioni della vita, „L’Osservatore Romano” 26 (1988), s. 4.

100   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 307–308.
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Wydarzenie wyjścia narodu wybranego z  Egiptu ma  niezmierzoną głębię. 
Na  pamiątkę tego „wielkiego czynu Boga” ustanowiona została uczta paschal-
na. Podczas tej starotestamentowej uczty Chrystus ustanowił misterium Nowego 
Przymierza – tajemnicę wiary chrześcijańskiej.

Jezus przebywa po raz ostatni w gronie swoich uczniów. Jest to chwila wy-
pełniona przeczuciem rozłąki i zapowiadająca bolesne przeżycia, jakie mają na-
stąpić. Ta mała wspólnota spotkała się dla odbycia uczty paschalnej – Ostatniej 
Wieczerzy. Jednakże tym ostatnim razem Jezus nie przestrzegał ściśle przepi-
sów Prawa. Odstąpieniem od  tradycji było przełożenie uroczystości z  piątku 
na czwartek101. W trakcie samej uczty dokonało się jednak coś o wiele ważniej-
szego. Ewangelista Łukasz relacjonuje: „Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem 
spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej 
spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym». Potem wziął kielich i od-
mówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem 
powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie 
królestwo Boże». Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał 
go i podał mówiąc: [Bierzcie i jedzcie], to jest Ciało moje, które za was będzie 
wydane: to czyńcie na moją pamiątkę». Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: 
«[Pijcie z niego wszyscy], ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która 
za was będzie wylana»” (Łk 22, 15–20; włączone fragmenty z Mt 26, 26n).

Jan Paweł  II  podkreśla, że  ustanowienie sakramentu, w  którym Jezus daje 
uczniom siebie, odbywało się w największym skupieniu i ciszy. Kiedy apostołowie 
po wieczerzy wychodzą w stronę Góry Oliwnej, niosą w sobie wielką tajemnicę, 
która dokonała się w Wieczerniku. Idzie z nimi Chrystus: żywy ziemski Chrystus. 
A równocześnie – zaznacza Papież – niosą w sobie Chrystusa: Chrystusa – Eu-
charystię. Sakrament ten jest miejscem najgłębszego ukrycia się Boga: ukrywa 
się pod postacią pokarmu i  napoju  – i  w  ten sposób ukrywa się w  człowieku. 
Jednocześnie ta sama Eucharystia przez owo ukrycie się Boga w człowieku, jest 
sakramentem szczególnego wyjścia w  świat i  wejścia w  ludzką codzienność102. 
To w tym sakramencie ponownie objawia się nam milcząca obecność Boga, która 
trwa nieustannie.

Kolejnym wydarzeniem, w  którym Papież podkreśla rolę milczenia Jezusa, 
jest świadectwo Prawdy, jakie składa On przed Wysoką Radą, Piłatem i Herodem. 

101   Por. tamże, s. 361.
102   Por. Jan Paweł II, Droga do wolności w duchu prowadzi przez Eucharystię, [w:] Naucza-

nie papieskie, t. V, 2 (1982), Poznań 1996, s. 49.

74 Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem a człowiekiem…



Jezus, stojąc przed Wysoką Radą, na postawione zarzuty nie odpowiada, na we-
zwania arcykapłana nie odzywa się ani jednym słowem – milczy103. Postać i dzia-
łalność Pana są  tak nieskazitelne, że nie udaje się dowieść Mu żadnej zbrodni. 
Dopiero gdy arcykapłan, posługując się oficjalną formułą, pyta Go: „Poprzysię-
gam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?”, Jezus 
odpowiada: „Tak. Ja nim jestem”. Ponieważ w zdaniach, którymi Jezus jest pytany 
o Jego godność mesjańską i którymi sam odpowiada, występuje imię Boga, zosta-
je niezwłocznie stwierdzone przestępstwo i wydany wyrok. Ponieważ arcykapła-
ni utracili prawo orzekania o karze śmierci, Jezus zostaje zaprowadzony do pre-
torium, gdzie sąd sprawuje Poncjusz Piłat. Jezus, oskarżany o  bunt przeciwko 
cesarzowi, znów milczy104. Milczy również na pytanie sędziego, co ma do powie-
dzenia w związku z wysuniętymi przeciwko Niemu oskarżeniami. Piłata dziwi 
to milczenie. Oskarżeni zachowują się na ogół inaczej. Mówią pośpiesznie, chcą 
wzbudzić współczucie, czynią wszystko, aby ratować swoje życie – ten zaś mil-
czy. W indywidualnej rozmowie z Piłatem Jezus potwierdza, że jest Mesjaszem: 
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 
dać świadectwo prawdzie”. Piłat, nie widząc w Nim żadnej winy, odsyła Go przed 
sąd tetrarchy Heroda, któremu Jezus podlega jako Galilejczyk. Ten wypytuje Je-
zusa o różne rzeczy, a przedstawiciele Wysokiej Rady stoją obok i „gwałtownie 
Go oskarżają”. Jezus jednak nadal milczy105.

Przed Piłatem, a także – przez swoje milczenie – przed Herodem, Jezus po-
twierdził tę prawdę, którą głosił w czasie swego życia na ziemi – podkreślił Jan 
Paweł  II w homilii, którą wygłosił w czasie pielgrzymki na Kubę w  1989 roku. 
Prawda, o  której Jezus dawał świadectwo: „Duch Pański […] posłał Mnie, 
abym […] więźniom głosił wolność, […] abym uciśnionych odsyłał wolnymi” 
(Łk  4,  18)  – mówi Papież  – nie oznaczała tylko intelektualnego poznania rze-
czywistości, ale także prawdę o człowieku i jego transcendentnej naturze, o jego 

103   Zob. B. Maggioni, Milczenie Jezusa, dz. cyt., s. 41–42; por. L’Omelia di Giovanni Pa-
olo II, Visita pastorale alla parroccia romana di San Cirillo Alessandriono a tor tre teste, Roma, 
20.03.1994, http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/1994/documents/hf_ 
jp-ii_hom_19940320_visita-san-cirillo_it.html (z  05.06.2009); Jan Paweł  II, Ewangelia jest 
drogą pokoju, sprawiedliwości i wolności, „L’Osservatore Romano” 3 (201) 1998, s. 22–25.

104   Zob. Jan Paweł II, Krzyż Chrystusa drogowskazem życia młodych, „L’Osservatore Ro-
mano” 6 (234) 2001, s. 13–14.

105   Por. R.  Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i  życie, dz.  cyt., s.  380–385; 
B. Maggioni, Milczenie Jezusa, dz. cyt., s. 43–44.
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prawach i obowiązkach, o jego wielkości i ograniczeniach. Jest to ta sama prawda, 
która doprowadziła Jezusa do zbawczego krzyża i chwalebnego zmartwychwsta-
nia106. W ewangelicznych opisach męki u św. Marka (15, 24–39) i św. Mateusza  
(27, 32–50) czytamy, że wokół Jezusa znajduje się wielu mówiących ludzi: prze-
chodnie, kapłani, strażnicy, dwaj złoczyńcy. Mówią oni o  Panu lub występują 
przeciwko Niemu, ale On milczy. W chwili śmierci zwraca się z pytaniem do Ojca: 
„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił”, które pada w ciszę, w otchłań mil-
czenia. Chrystus umiera z  krzykiem bez słów: „Lecz Jezus zawołał donośnym 
głosem i wyzionął ducha”107.

Papież podczas liturgii w dniu Wigilii Paschalnej108 ze wzruszeniem mówił, 
że „Śmierć Chrystusa weszła głęboko w serca Jego najbliższych, w świadomość 
całej Jerozolimy. Milczenie, które po niej nastąpiło, wypełniło wieczór piątkowy 
i cały następny dzień sobotni”, „[…] tak bardzo rzeczywistość śmierci wpłynęła 
na umysł i serce ludzkie”109. Śmierć była momentem, w którym Syn okazał Ojcu 
swoje zaufanie. Ukrzyżowany Chrystus pokazał, do jakiego stopnia współuczest-
niczy w doświadczeniu człowieka, który stając przed Bogiem, napotyka milcze-
nie. On  objawił człowiekowi, jak daleko sięga miłość Boga. Całe to  niezwykłe 
objawienie zawarte jest w milczeniu Jezusa na krzyżu110.

Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w Turynie mówi o innym świadku 
męczeństwa Chrystusa – Całunie. Nazywa Całun ikoną Chrystusa opuszczonego 
w dramatycznej chwili śmierci. Określa go  także w  inny sposób, mówi, że  jest 
on wyzwaniem dla rozumu; zwierciadłem Ewangelii dla człowieka wierzącego; 
obrazem ludzkiego cierpienia; obrazem miłości Boga, a zarazem grzechu czło-
wieka; obrazem bezsilności w  obliczu śmierci, w  której objawia się ostateczna 
konsekwencja tajemnicy Wcielenia. Ale Całun  – podkreśla Jan Paweł  II  – jest 
również obrazem milczenia.

Istnieje milczenie tragiczne, które oznacza niemożność porozumienia i któ-
re najpełniej wyraża się w śmierci, ale jest też milczenie płodne, zachowywane 
przez tych, którzy postanawiają zamilknąć na zewnątrz, aby dotrzeć do ukrytych 

106   Por. Jan Paweł II, Ewangelia jest drogą pokoju, sprawiedliwości i wolności, dz. cyt., s. 23.
107   Zob. B. Maggioni, Milczenie Jezusa, dz. cyt., s. 46.
108   Liturgia Wigilii Paschalnej, Rzym 14.04.1979.
109   Jan Paweł II, Nowe życie w świetle Chrystusa, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 1 (1979), 

Poznań 1990, s. 379.
110   Zob. B. Maggioni, Milczenie Jezusa, dz. cyt., s. 47; por. Jan Paweł II, Podejmuję zadania 

wyznaczone przez Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 1 (259) 2004, s. 50–51.
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w głębi korzeni prawdy i życia. Całun – zaznacza Papież – wyraża nie tylko mil-
czenie śmierci, ale także odważne i owocne milczenie, które pozwala wyjść poza 
rzeczywistość przemijającą i doraźną dzięki całkowitemu zanurzeniu się w wiecz-
nej teraźniejszości Boga. Całun staje się w  ten sposób wzruszającym świadec-
twem prawdy, że miłosierna wszechmoc Boga nie zatrzymuje się przed żadną złą 
mocą, ale przeciwnie – potrafi skierować ku dobru nawet moc zła. Papież, podsu-
mowując swoje rozważania o Całunie, wypowiedział słowa, które możemy uczy-
nić przesłaniem dla współczesnego świata: „Nasza epoka musi na nowo odkryć 
płodność milczenia, aby uwolnić się od zgiełku dźwięków, obrazów i próżnych 
rozmów, które zbyt często nie pozwalają nam usłyszeć głosu Boga”111.

Milczące działanie Ducha Świętego

Współczesnemu człowiekowi, żyjącemu w świecie komunikacji audiowizual-
nej, trudno sobie wyobrazić ten szczególny rodzaj komunikacji, który dokonuje 
się pomiędzy osobami Trójcy Świętej, jak i w samym działaniu Ducha Święte-
go112. W tajemnicy Wcielenia Chrystus, przyjmując naturę ludzką, przyjął tym 
samym wszystkie elementy struktury człowieka i dzięki temu ujawnił najdosko-
nalszy model komunikacji dokonującej się między Osobami Trójcy Świętej oraz 
komunikacji międzyludzkiej113. Sprawcą zaś komunii i komunikacji intratryni-
tarnej oraz historiozbawczej jest Duch Święty. Jest On – jak powiedział Papież 
w Dominum et Vivificantem – miłością osobową wspólną trzem Osobom Boskim 
jako Duch Ojca i  Syna, dlatego „przenika głębokości Boże” jako Miłość – Dar 
niestworzony. W Duchu Świętym życie wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się 
całkowitym darem, wymianą wzajemnej miłości pomiędzy Osobami Boskimi. 
Przez Ducha Świętego Bóg bytuje „na sposób” daru. Duch Święty jest osobowym 
wyrazem tego obdarowywania się, tego bycia Miłością. Jest Osobą  – Miłością. 
Jest Osobą – Darem (por. DV 10). Jako Dar i Miłość tworzy zarazem komunię 

111   Por. Jan Paweł II, Całun znakiem męki, która objawia miłość Zbawiciela, „L’Osservato-
re Romano” 10 (206), s. 41.

112   Zob. F. M. Díez, Teología de la comunicación, Madrid 1994, s. 177; R. A. White, Środki 
społecznego przekazu a wyobraźnia religijna, [w:] Kościół a środki społecznego przekazu, red. 
J. Chrapek, Warszawa 1990, s. 172–196.

113   Zob. F. M. Díez, Teología de  la comunicación, dz. cyt., s. 177; A.  Jeż, Jezus Chrystus 
w kontekście ludzkiej komunikacji, dz. cyt., s. 184–185.
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i komunikację między Bogiem a ludzkością114. Jest to niezgłębione bogactwo rze-
czywistości i niewysłowione pogłębienie pojęcia Osoby w Bogu, które możemy 
poznać jednie dzięki Objawieniu (por. DV 10).

W homiliach papieskich odnajdujemy dwa fragmenty mówiące o milczącym 
działaniu Ducha Bożego. Jednakże, aby je lepiej zrozumieć i dokładniej rozważyć, 
należy pokrótce prześledzić działanie Ducha Świętego w historii zbawienia, tym 
bardziej że jest to działanie, które można określić mianem milczącego działania, 
milczącej Obecności.

Odpowiedź na pytanie o obecność Bożego Ducha w historii świata jest moż-
liwa jedynie na podstawie analizy ksiąg Pisma Świętego, które, jak mówi Jan Pa-
weł II, są inspirowane przez Jego działanie i odsłaniają Jego tożsamość115. Biblia 
w swoisty sposób ukazuje „język” Ducha Świętego, jego „styl”, „logikę” oraz rze-
czywistość, w której działa. Stary i Nowy Testament – mówi Papież – pomagają 
nam zrozumieć, że nic, co na świecie jest dobre, prawdziwe i święte, nie może 
zaistnieć niezależnie od Ducha Bożego116.

Pierwszą wzmiankę o Duchu Świętym znajdujemy w  tzw. hymnie do Boga 
Stworzyciela otwierającym Księgę Rodzaju: „Duch Boży unosił się nad wodami” 
(Rdz 1, 2). Na określenie ducha – naucza Jan Paweł II – używa się tam hebrajskiego 
słowa ruah, czyli „tchnienie”, które można tłumaczyć jako „wiatr” lub jako „od-
dech”. Ponieważ tekst ten powstał w czasie niewoli babilońskiej (VI wiek p.n.e.), 
kiedy w  narodzie izraelskim kształtowała się monoteistyczna koncepcja Boga, 
Izrael nabrał przekonania, że Bóg stworzył świat mocą swojego Słowa. W tym 
kontekście Duch Boga jest rozumiany jako słowa i tchnienie wychodzące z ust 
Boga: „Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnie-
nie (ruah) ust Jego” (Ps 33, 6). Papież zauważa, że to żywe i ożywiające tchnienie 
Boga nie występuje tylko w pierwszej fazie stworzenia, lecz ono to  stworzenie 
nieustannie podtrzymuje, ożywia oraz wciąż odnawia: „Stwarzasz je, gdy ślesz 
swojego Ducha i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104, 30)117.

114   Zob. P. Evdikimov, L’Esprit Saint et l’Église. L’Avenir de l’Église et de l’oecumenisme. Actes 
du symposium orgganisé par l’Academie Internationale des Scienses Religieuses, Paris 1969, s. 93.

115   Tradycja zawsze rozumiała natchnienie jako działanie Ducha Świętego: „Albowiem Pi-
smo święte jest słowem Boga utrwalonym na piśmie pod natchnieniem Ducha Bożego” (KO 9). 
Zob. M. G. Masciarelli, Duch Święty działa dzisiaj, dz. cyt., s. 21.

116   Por. Jan Paweł II, Duch Święty w Starym Testamencie, [w:] tenże, W imię Przenajświęt-
szej Trójcy, Watykan 2002, s. 81.

117   Por. tamże, s. 82.
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W około stu fragmentach Starego Testamentu występuje ruah JHWH, który 
wskazuje na działanie Ducha Pana prowadzącego swój lud. Widzimy to w okre-
sie Sędziów, kiedy Bóg zsyła swojego Ducha na ludzi słabych (Gedeona, Jeftego, 
Samsona118) i przemienia ich w charyzmatycznych przewodników.

W okresie ukonstytuowania się monarchii Dawida, Boska moc, która dotych-
czas objawiała się w sposób nieprzewidywalny i zaskakujący, osiąga pewną sta-
bilność. Jest wyraźnie obecna podczas konsekracji Dawida, o której Pismo Świę-
te mówi: „Począwszy od tego dnia, duch Pański opanował Dawida” (1 Sm 16, 13).

W  czasie niewoli babilońskiej i  po jej zakończeniu cała historia Izraela zo-
stała odczytana na nowo jako dialog, który Bóg prowadzi z narodem wybranym 
„przez Ducha swego za pośrednictwem dawnych proroków” (Za 7, 12). Szczegól-
nie jest to dostrzegalne, jak mówi Papież, na przykładzie proroka Ezechiela, któ-
ry uwidacznia związek między Duchem i proroctwem, mówiąc: „owładnął mnie 
Duch Pański i rzekł do mnie: «Mów: Tak mówi Pan»” (Ez 11, 5)119.

Prorocka perspektywa wskazuje na przyszłość jako na szczególny czas, w któ-
rym wypełnią się obietnice związane z Boskim Duchem. Prorok Izajasz zapowia-
da narodziny potomka, na którym „spocznie duch […] mądrości i rozumu, duch 
rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej” (Iz 11, 2–3). Papież zauważa, że ten 
pneumatologiczny tekst Starego Testamentu jest tekstem bardzo doniosłym, gdyż 
tworzy on  jakby pomost pomiędzy biblijnym pojmowaniem pojęcia „ducha” 
rozumianego przede wszystkim jako „tchnienie charyzmatyczne” a  „Duchem” 
jako Osobą i jako darem, darem dla osoby. Już w Starym Testamencie – naucza 
Jan Paweł II – widoczne są dwie cechy tajemniczej tożsamości Ducha Świętego. 
Pierwsza z nich to  całkowita transcendencja Ducha, który właśnie dlatego jest 
nazywany „świętym” (Iz 63, 10. 11; Ps 51, 13). Duch Boży zawsze jest „Boski”. Stąd 
nie jest On rzeczywistością, którą człowiek może zrozumieć, zdając się wyłącznie 
na własne siły, jest On darem otrzymanym z wysoka, który człowiek może jedynie 
wzywać i przyjąć. Jest On dany darmo tym, którzy – jak podkreśla Papież – są po-
wołani, aby z Nim współpracować w dziele zbawienia świata. Drugą cechą Ducha 
Bożego jest „dynamiczna” moc, która objawia się w Jego działaniu. Jest to moc 
nadzwyczaj żywotna, potężna i mocniejsza niż wszystkie ludzkie energie. Dlate-
go, kiedy Bóg Ojciec działa przez swego Ducha, chaos przemienia się w kosmos, 
na ziemi powstaje życie i toczy się historia120.

118   Sdz 6, 34; 11, 29; 13, 25; 14, 6. 19.
119   Por. Jan Paweł II, Duch Święty w Starym Testamencie, dz. cyt., s. 82.
120   Por. tamże, s. 82–83.
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Objawienie się Ducha Bożego jako osoby odrębnej od Ojca i Syna staje się jasne 
i wyraźne w Nowym Testamencie (por. DV 8). Widzimy to dzięki licznym danym, 
przekazanym nam w pismach przez św. Łukasza, św. Pawła i św. Jana121. Ewangelista 
Łukasz w swoich pismach pokazuje nam, że tylko Jezus posiada pełnię Ducha Świę-
tego. Oczywiście, Jego działanie przejawia się w życiu Elżbiety, Zachariasza, Jana 
Chrzciciela, a zwłaszcza w życiu Maryi, jednakże tylko Jezus podczas całej swojej 
ziemskiej egzystencji posiada pełnię Ducha Bożego. Św. Łukasz podkreśla to, mó-
wiąc, że Jezus począł się za sprawą Ducha Świętego (por. Łk 1, 35) oraz przywołując 
słowa Jana Chrzciciela, który powie: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy 
ode mnie […]. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem” (Łk 3, 16)122.

Jezus, zanim zaczął chrzcić Duchem Świętym i ogniem, sam został ochrzczo-
ny w  Jordanie, kiedy „Duch Święty zstąpił na  Niego, w  postaci cielesnej niby 
gołębica” (Łk 3, 22). Ewangelista Łukasz zaznacza, że Jezus udał się na pustynię 
nie tylko prowadzony „w Duchu Świętym”, ale „pełen Ducha Świętego” (Łk 4, 1) 
i odniósł tam zwycięstwo nad Szatanem. Rozpoczął swoją misję „w mocy Du-
cha” (Łk 4, 14). W synagodze nazaretańskiej, inaugurując oficjalnie swoją misję, 
Jezus odniósł do siebie proroctwo z Księgi Izajasza (por. 61, 1–2): „Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę” (Łk 4, 18). Widzimy więc, że cała działalność Jezusa została pod-
dana działaniu Ducha. Ten sam Duch będzie wspierał misję ewangelizacyjną 
Kościoła – jak podkreśla Jan Paweł  II – zgodnie z obietnicą złożoną uczniom 
przez Zmartwychwstałego: „Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49). 
Owa obietnica, według Dziejów Apostolskich, spełniła się w dniu Pięćdziesiątni-
cy: „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi języ-
kami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Łk 2, 4). Św. Łukasz dostrzega w apo-
stołach przedstawicieli Ludu Bożego czasów ostatecznych i podkreśla, że tenże 
prorocki Duch ogarnia cały Lud Boży.

Św. Paweł Apostoł w swoich listach ukazuje natomiast odnowicielski i escha-
tologiczny aspekt dzieła Ducha Bożego. Postrzega Go  jako źródło nowego 
i wiecznego życia, przekazywanego Kościołowi przez Jezusa. W Pierwszym Li-
ście do Koryntian czytamy, że Chrystus na mocy zmartwychwstania stał się „du-
chem ożywiającym” (1  Kor 15, 45), czyli został przemieniony przez życiodajną 

121   Zob. tenże, Duch Święty w Nowym Testamencie, [w:] Jan Paweł II, W imię Przenaj-
świętszej Trójcy, dz. cyt., s. 85.

122   Zob. tamże.

80 Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem a człowiekiem…



moc Bożego Ducha i stał się początkiem nowego życia dla wierzących. Tego życia 
udziela nam Chrystus przez wylanie Ducha Świętego123.

W  Ewangelii według św. Jana Duch Święty jawi się przede wszystkim jako 
Duch Prawdy, Pocieszyciel (por. DV 3)124. Jezus zapowiada dar Ducha, kiedy koń-
czy swe ziemskie dzieło: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam po-
ślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 
Ale wy  też świadczycie, bo  jesteście ze  Mną od  początku” (J  15, 26–27). Jezus 
dokładnie definiuje rolę Ducha Świętego, mówiąc: „doprowadzi was do  całej 
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, 
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weź-
mie i wam objawi” (J 16, 13–14). Duch Święty, jak zauważ Papież (por. DV 3), nie 
wniesie więc nowego objawienia, ale poprowadzi wiernych do przyjęcia i lepsze-
go zgłębienia prawdy objawionej przez Jezusa125.

Po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy dokonała się głęboka przemiana w społeczno-
ści, która stanowiła pierwotny Kościół. Nie dotyczyła ona jedynie wzrostu liczebno-
ści tej grupy [do „około stu dwudziestu osób” (Dz 1, 15) „przyłączyło się (…) około 
trzech tysięcy dusz” (Dz 2, 41)], ale nade wszystko obecności Ducha Świętego. Aby 
bowiem mogła powstać chrześcijańska wspólnota, nie wystarcza obecność grupy 
ludzi – naucza Jan Paweł II126. Kościół rodzi się z Ducha Pańskiego, gdyż jest „cał-
kowicie zależny od nieba”127. „Jeśli Chrystus jest głową Kościoła, Duch Święty jest 
jego duszą”128 – cytuje za Leonem XIII Jan Paweł II. Duch Święty zamieszkuje więc 
w Kościele nie jako gość, lecz jako dusza, która przemienia wspólnotę w „świętą 
Boga świątynię” (Ef 2, 21, por. 1 Kor 3, 17; 6, 19) i upodabnia ją nieustannie do siebie 
mocą swego szczególnego daru, czyli miłością (por. Rz 5, 5; Ga 5, 22)129.

123   Zob. tamże, s. 85–86.
124   Por. tenże, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. Homilia wygłoszona w Uro-

czystość Zesłania Ducha Świętego, Rzym, 07.06.1981, [w:] Nauczanie papieskie, t. IV, 1 (1981), 
Poznań 1989, s. 588–592.

125   Zob. tenże, Duch Święty w Nowym Testamencie, dz. cyt., 87; por. M. G. Masciarelli, 
Duch Święty działa dzisiaj, dz. cyt., s. 56.

126   Por. Jan Paweł  II, Duch Święty duszą Kościoła, [w:]  tenże, W  imię Przenajświętszej 
Trójcy, dz. cyt., s. 113.

127   Zob. Y. Congar, La Pentecoste, Brescia 1986, s. 60.
128   Zob. Leon XIII, Divinum Illud Munus, nr 6, http://www.vatican.va/holy_father/leo_

xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_09051897_divinum-illud-munus_en.html.
129   Por. Jan Paweł II, Duch Święty duszą Kościoła, dz. cyt., s. 114.
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Wszystkie wydarzenia starotestamentowe, o  których mowa powyżej, uka-
zują szczególny sposób działania Ducha Świętego. Czytamy, że  Duch Boży 
„unosił się nad wodami” (Rdz 1, 2), „ogarnął Gedeona” (Sdz 6, 34), „był nad Je-
ftem” (Sdz 11, 29), „począł na niego [Samsona] oddziaływać” (Sdz 13, 25), opa-
nował go [Samsona]” (Sdz 14, 6), i znowu: „opanował go [Samsona] wówczas” 
(Sdz 14, 19), „opanował Dawida” (1 Sm 16, 9). Widzimy, że działanie Ducha Świę-
tego dokonywało się poprzez misterium Jego milczącej obecności, którą Jan Pa-
weł II nazywa ożywiającym tchnieniem Boga. Wyłącznie jeden fragment z wyżej 
wymienionych pokazuje, że Duch Święty działa nie tylko swoją obecnością, ale 
również słowem: „Owładnął mnie Duch Pański i rzekł do mnie” (Ez 11, 5). Ten 
fakt zwraca uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze Duch Święty ujawnia się w inny 
sposób niż dotychczas. Ponadto wyrażenie „rzekł do mnie” pokazuje, że Bóg ko-
munikując się z człowiekiem, po raz kolejny posłużył się takim sposobem komu-
nikacji – kodem, który dla człowieka jest zrozumiały.

W  Nowym Testamencie Duch Święty działa już nie tylko jako tchnienie, 
odnajdujemy również fragmenty mówiące o  „interwencji” Ducha Świętego 
„w postaci cielesnej niby gołębica”130 (zob. Łk 3, 22; por. Mk 1, 9–11; J 1, 32) oraz 
szumu z nieba, „jakby gwałtownie wiejącego wiatru” i języków „jakby z ognia” 
(Dz 2, 2–4). Duch Święty objawia się tu w postaci widzialnej i sensualnej, odczu-
walnej zmysłami ludzkimi. Nade wszystko Duch Święty działa – jak powiedział 
Jan Paweł II – jako Osoba, jako Dar i Miłość (DV 10)131, która tworzy komunię 
i komunikację między Bogiem a człowiekiem132. Pełnią tej komunikacji jest wy-
darzenie Wcielenia – Jezus jest związany z Duchem Świętym od pierwszej chwili 
swojego istnienia133.

Przeanalizowanie wybranych fragmentów Starego i Nowego Testamentu do-
tyczących działania Ducha Świętego pozwala nam odnieść się do wspomnianych 
wyżej fragmentów homilii Jana Pawła II. Pierwszy dotyczy działalności Ducha 
Świętego w Kościele. „Szczególną domeną działania Ducha Świętego jest społecz-
ność Kościoła. W nim actio Pneuma tou Theou jest przyjmowana, świętowana, 

130   W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej (Łk 3, 22) użyto formuły „w kształcie cielesnym jako 
gołębica”.

131   Por. Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, dz. cyt., s. 590.
132   Por. M. G. Masciarelli, Duch Święty działa dzisiaj, dz. cyt., s. 27, 72–74.
133   Mt 1, 20; Łk 1, 35; zob. Jan Paweł II, Duch Święty we Wcieleniu, [w:] tenże, W imię 

Przenajświętszej Trójcy, dz. cyt., s. 91–94; tenże, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, 
dz. cyt., s. 591.
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celebrowana, przyzywana, a dzięki criterium crucis – łatwiej rozpoznawana”134. 
Duch Święty jako Principium życia Kościoła objawia swoje actio w różnych boga-
tych funkcjach. Actio Bożego Ducha jest przede wszystkim jednoczące, budujące 
jedność w wielości. Wyraża się ona także w funkcji uświęcenia, misyjności i pro-
wadzeniu dzieła Chrystusa do eschatycznej pełni135.

Y. Congar sprowadza natomiast działanie Ducha Świętego w  Kościele 
do funkcji uświęcania, zamieszkiwania i intymności. Słowo „zamieszkiwania” 
określa trwałość, stałość i niezniszczalność actio Bożego Ducha136. Intymność 
jest tu rozumiana patrystycznie: „posiadać Boga” znaczy przede wszystkim być 
posiadanym przez Niego137. Jan Paweł w homilii Wierzę w ducha Świętego Pana 
i Ożywiciela wygłoszonej w dniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego podkre-
śla, że trwanie w oddaniu Duchowi Świętemu jest niezbędne, ponieważ: „tylko 
w Nim jest z nami Chrystus (por. DV 7)138; tylko przy Jego pomocy możemy 
powiedzieć: «Panem jest Jezus» (1 Kor 12, 3); tylko z mocy Jego łaski możemy 
wołać: «Abba, Ojcze» (Rz 8,  15); tylko z  Jego mocy, z  mocy Ducha Świętego, 
Pana i Ożywiciela, jesteśmy […] Kościołem, w którym «różne są dary łaski, lecz 
ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wresz-
cie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim 
zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra» (1 Kor 12, 4–7)”. W homilii papie-
skiej czytamy dalej, że pragniemy trwać w Duchu Świętym: „w Nim, który jest 
Duchem życia, czyli źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4, 14; 
7, 38–39); w Nim, poprzez którego Ojciec ożywia umarłych na skutek grzechu, 
zanim śmiertelne ich ciało wskrzesi w  Chrystusie (por. Rz  8, 10–11); w  Nim, 
w Duchu Świętym, który mieszka w Kościele, a także w sercach wiernych (por. 
1 Kor 3,  16; 6,  19), w nich przemawia i daje świadectwo przybrania za  synów 
(por. Ga 4, 6; Rz 8, 15–16. 26); w Nim, który uposaża Kościół w rozmaite dary 
hierarchiczne oraz charyzmatyczne, a przy ich pomocy nim kieruje oraz owo-
cami swoimi go przyozdabia (por. Ef 4, 11–12; 1 Kor 12, 4; Ga 5, 22); w Nim, który 
mocą Ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia 

134   B. Nadolski, Duch Święty w liturgii, „Communio” 8 (1988) nr 1, s. 105.
135   Zob. tamże.
136   Por. Y.  Congar, Je  crois en  l’Esprit Saint. L’Esprit Saint dans l’Economie, revelation 

et expérience de l’Esprit, t. I, Paris 1981, s. 96–105.
137   Zob. B. Nadolski, Duch Święty w liturgii, dz. cyt., s. 106.
138   Zob. M. G. Masciarelli, Duch Święty działa dzisiaj, dz. cyt., s. 21.
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i do doskonałego zjednoczenia z Oblubienicą prowadzi (por. KK 4)”139. Dlate-
go też Papież, nawiązując do postawy św. Józefa, nawołuje nas: „Trzeba czytać, 
trzeba słuchać – przyjmować w milczeniu wewnętrznej gotowości to słowo, ja-
kie Duch Święty mówi Kościołowi naszych czasów”140. Milczenie wewnętrznej 
gotowości, na wzór św. Józefa, jest postawą słuchania. Jest wyrazem otwarto-
ści ludzkiego serca na  działanie Ducha Świętego, który usposabia człowieka 
do przyjęcia Słowa i wypełnienia go z miłością (por. DV 25).

Drugi fragment homilii papieskiej dotyczy milczenia w  liturgii. Temat ten 
zostanie szerzej przedstawiony w osobnym paragrafie. W tym miejscu zostanie 
omówiony ten jego aspekt, który odnosi się bezpośrednio do wypowiedzi Papie-
ża, a dotyczy ona obrzędu nałożenia rąk przez biskupa i prezbiterów w liturgii 
sakramentu kapłaństwa.

Pontyfikał Rzymski mówi, że do istoty święceń kapłańskich należy gest nało-
żenia rąk przez biskupa i prezbiterów na kandydatów do kapłaństwa oraz mo-
dlitwa święceń. Rytuał podkreśla, że ten gest nałożenia rąk odbywa się z zacho-
waniem głębokiej ciszy141. Najważniejszy obrzęd święceń dokonuje się bez słów. 
Biskup w milczeniu kładzie ręce na głowę każdego z kandydatów i w ciszy zwraca 
się do Ducha Świętego, by ich przeniknął, przemienił, uzdolnił do wykonywania 
zadań kapłańskich. Za biskupem na głowę każdego z kandydatów w milczeniu 
nakładają ręce wszyscy obecni kapłani i  również w  ciszy modlą się za  wybra-
nych142. Biskup, który działa mocą Ducha Świętego i  we wspólnocie ze  swoim 
prezbiterium, wyciska na każdym z powołanych sakramentalną pieczęć kapłań-
stwa – podkreśla Jan Paweł II143.

Papież, podczas homilii wygłoszonej w czasie święceń kapłańskich w Bazylice 
św. Piotra, nauczał, że: „Moc Ducha Świętego jest ukazana i przekazana przez 
włożenie rąk144, któremu towarzyszy najpierw milczenie, a  potem modlitwa. 

139   Jan Paweł II, Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, dz. cyt., s. 591.
140   Tenże, Świat zadany przez Stwórcę jest „światem pracy”. Homilia wygłoszona podczas 

Mszy św. w Livorno, 19.03.1982, [w:] Nauczanie papieskie, t. V, 1 (1982), Poznań 1993, s. 415.
141   Pontyfikał Rzymski. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999, s. 105.
142   Por. A. Grün, Sakramenty, Kraków 2008, s. 256.
143   Zob. Jan Paweł II, Budujcie Kościół waszym kapłaństwem, Homilia wygłoszona w cza-

sie święceń kapłańskich, Rzym, 24.06.1979, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 1 (1979), Poznań 
1990, s. 762.

144   W homilii wygłoszonej na Błoniach krakowskich 2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II, 
mówiąc o „bierzmowaniu dziejów”, również odniósł się do gestu nałożenia rąk jako przeka-
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Na znak przekazania tej mocy w wasze młode ręce, zostaną one namaszczone 
świętym Krzyżmem, aby były godne sprawować Eucharystię. Ręce ludzkie nie 
mogą jej sprawować w inny sposób, jak tylko w mocy Ducha Świętego”145.

Najważniejszy z obrzędów konsekracji – jak zauważa A. Grün – jest sprawo-
wany w milczeniu. Milczenie to stanowi liturgiczny wyraz wiary, że Duch Święty 
działa w ciszy. Ryt nałożenia rąk jest jednocześnie pełen skromności i pokory. 
Odbywa się bez wielkich słów. Każdy z obecnych kapłanów w milczeniu poddaje 
się działaniu Ducha Świętego146.

zania mocy Ducha Świętego: „W tym włożeniu rąk wyraża się przejęcie i przekazanie Ducha 
Świętego, którego apostołowie otrzymali od  samego Chrystusa”. Ten fragment homilii pa-
pieża przywołał Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz w swoim Słowie pasterskim 
na Wielki Post 2009. 

145   Jan Paweł II, Budujcie Kościół waszym kapłaństwem, dz. cyt., s. 762.
146   Por. A. Grün, Sakramenty, dz. cyt., s. 256.
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III

MILCZENIE  
W RELACJI CZŁOWIEKA Z BOGIEM

Z relacji miłości między Ojcem i Synem wyłania się Duch Święty, który dzia-
ła we wnętrzu każdego człowieka. Tę wewnętrzną przestrzeń i obecność Ducha 
Bożego człowiek może dojrzeć jedynie w wymiarze prawdziwej ciszy1. Cisza bo-
wiem – jak mówi J. Rassam – „to miejsce spotkania każdej obecności – obecności 
nas samych, obecności innych, a szczególnie obecności Boga2”. Cisza jest jedyną 
możliwą i absolutną komunikacją z sobą samym i z innymi3. Wewnętrzna cisza 
człowieka jest środkiem do słuchania Boga, który mówi do człowieka, szuka go, 
przynagla do spotkania, by móc go przenieść z grzechu do łaski4.

Pismo Święte przedstawia historię Boga mówiącego, który poprzez Słowo 
nawiązuje relacje z człowiekiem, jednocząc się z nim w komunii. Mówi o  tym 
również konstytucja Dei verbum: „Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądro-
ści objawić samego siebie […] Bóg (por. Kol 1,  15; 1  Tm  1, 17) w  swojej wiel-
kiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół […], aby zaprosić ich i przyjąć 
do wspólnoty z sobą” (KO 2). Bóg, mówiąc, wzywa człowieka najpierw do słu-
chania, a następnie do podjęcia dialogu. Słuchanie wymaga wewnętrznego wy-
ciszenia, otwarcia się na Boga i gotowości do miłości. „Tylko w milczeniu może 
narodzić się słuchanie – słuchanie bez milczenia jest zwykłym wysłuchiwaniem  

1   Por. M.  Iodice, Il  silenzio linguaggio dello Spirito Santo, „La sapienza della Croce” 
4 (115) 2000, s. 1.

2   Zob. J. Rassam, Le  silence comme introduction a  la metaphisique, cyt. za M. Baldini, 
Le parole del Silenzio, Cinsello Balsamo 1990, s. 53.

3   Por. M. F. Scacca, Come si vince a Waterloo, Milano 1985, s. 58–60.
4   Por. R. De Zan, Sileznio, ascolto e parola di Dio, RiL 76 (1989), s. 340–341.



słów i dźwięków”5. Tylko w milczeniu człowiek może usłyszeć głos Boga i na ten 
głos odpowiedzieć.

Mówiąc o relacji między Bogiem a człowiekiem, podejmiemy rozważania nad 
milczeniem człowieka jako odpowiedzią na Boże wołanie. Na początku skupimy 
naszą uwagę na  osobie Maryi, zajmującej szczególne miejsce w  papieskim na-
uczaniu, i Jej cichym świadectwie wiary. Następnie rozważymy postać św. Józefa, 
nazywanego milczącym świętym. Na koniec podejmiemy refleksję nad milczącą, 
otwartą na dynamizm Ducha Świętego postawą apostołów oraz świętych, przy-
wołanych przez Jana Pawła  II, nazywanych często „cichymi świadkami wiary”. 
Przedmiotem rozważań ostatniej części rozdziału będzie komunikacyjny wymiar 
milczącej postawy Jana Pawła II.

Ciche życie Maryi

Papież Jan Paweł II, podobnie jak jego poprzednicy Pius XII i Paweł VI, znany 
jest ze swojej głębokiej czci do Matki Jezusa Chrystusa. Pobożność ta zrodziła się 
w nim już w latach dzieciństwa, w atmosferze domu rodzinnego, parafii wado-
wickiej i klasztoru karmelitańskiego, jak i we wczesnej młodości, w środowisku 
krakowskim oraz kiedy odwiedzał najbardziej znane miejsca kultu maryjnego 
na ziemi polskiej (Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej i na Jasnej 
Górze). Nie bez znaczenia były też przyjaźnie z takimi osobami, jak kard. Stefan 
Wyszyński, ks. Franciszek Blachnicki oraz Jan Tyranowski6.

Maryjny wymiar jego posługi pasterskiej najdobitniej wyraża motto Totus 
Tuus, które umieścił w  swoim herbie biskupim7, a  następnie papieskim. Sło-
wa te  odzwierciedlają całkowite zawierzenie Matce Chrystusa. Jak wspomina 
w swojej książce Dar i tajemnica8, słowa te pochodzą z Traktatu o prawdziwym 
nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Mon-
forta i są skrótem pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej: „Totus Tuus ego 

5   M.  Russotto, Powiew Boga. Rozważania dla wychowawców i  katechetów, Warszawa 
2001, s. 6; por. J. Szrejter, Milczenie w komunikacji Boga z człowiekiem. Refleksje na przykładzie 
postawy świętego Józefa, „Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła”, t. I (2004), s. 128.

6   Zob. W. Życiński, Jan Paweł II – świadek i nauczyciel zawierzenia Bogu za przykładem 
Maryi, Skrypt do wykładów z teologii dogmatycznej, Kraków PAT, s. 1–6.

7   Por. J. Wilkońska, Historia życia Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2008, s. 115.
8   Zob. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 2005, s. 29–31.
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sum et omnia mea tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, 
Maria”9.

Papież Jan Paweł II w wyżej wspomnianej książce podkreśla również, że dzię-
ki św. Ludwikowi zaczął na  nowo odkrywać wszystkie skarby dotychczasowej 
pobożności maryjnej, dostrzegł bogactwo treści teologicznej oraz treści biblij-
nej zawarte w odmawianych modlitwach i nabożeństwach maryjnych, w których 
uczestniczył10. Po swoim wyborze na Stolicę Piotrową dwukrotnie wyraził swo-
istego rodzaju osobiste credo mariologiczne, podporządkowane wierze w Jezusa 
Chrystusa – Pana i Odkupiciela11. Przyjmując wolę Boga i Kościoła, skierował 
do Kolegium Kardynalskiego słowa: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, 
mojego Pana, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła – świadom wielkich tru-
dów – przyjmuję”12. Natomiast do wiernych zgromadzonych na placu św. Piotra 
powiedział: „Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w duchu posłuszeństwa 
naszemu Panu i w całkowitym zaufaniu do Jego Matki Najświętszej – Madon-
ny […]. Dziś staję przed wami, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzie-
ję i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła”13. Dopełnieniem owego 
zawierzenia Maryi było umieszczenie dużego „M” w herbie papieskim, tuż pod 
krzyżem14.

Podczas swojego pontyfikatu Ojciec Święty Jan Paweł  II, pielgrzymując 
po świecie, zawsze starał się odwiedzać miejsca związane z kultem Matki Bożej. 
Wymownym znakiem zawierzenia – tajemniczego dialogu pomiędzy Papieżem 
a Maryją – było cudowne ocalenie życia Jana Pawła II w zamachu, który zdarzył 
się na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. Aby podziękować za opiekę, Papież 
rok później, w 65. rocznicę objawień Maryjnych w Fatimie odbył pielgrzymkę 

 9   „Cały jestem Twój i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Przyjmuję Cię we wszystkim 
co moje. Daj mi swoje serce, Maryjo” (św. Ludwik Maria Grignion de Monfort, Traktat o praw-
dziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, przeł. J. Rybałt, Warszawa 2003, s. 187).

10   Por. Jan Paweł II, Mariologia św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, „L’Osservatore 
Romano” 4 (262) 2004, s. 8–12.

11   Zob. W. Życiński, Jan Paweł II – świadek i nauczyciel zawierzenia Bogu za przykładem 
Maryi, dz. cyt., s. 9; por. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, Warszawa 1988, s. 17.

12   Zob. Jan Paweł II, Pierwsze publiczne wystąpienie Papieża, [w:] Przemówienia i homilie 
Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 9.

13   Zob. tamże, s.  9; W.  Życiński, Jan Paweł  II– świadek i  nauczyciel zawierzenia Bogu 
za przykładem Maryi, dz. cyt., s. 9.

14   Por. A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 79.
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do Portugalii15. Wtedy pozostawił kulę z zamachu na swoje życie, którą umiesz-
czono w koronie Matki Bożej Fatimskiej, oraz po raz kolejny dokonał zawie-
rzenia siebie i  całego świata Maryi: „[…] o Matko ludzi i  ludów […] ogarnij 
miłością Matki i Służebnicy ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i po-
święcamy […]”16.

Wyraz swojej miłości do Maryi Jan Paweł II daje również w książce Przekro-
czyć próg nadziei, gdzie wyjaśnia swoją maryjną pobożność i postawę całkowi-
tego zawierzenia. Przywołując List apostolski Mulieris dignitatem, Papież stawia 
Matkę Bożą i nabożeństwo do Niej jako wielkie i  twórcze natchnienie na dro-
dze do odnowienia pozycji kobiety w życiu ludzkim – rodzinnym, społecznym 
i kulturalnym17.

Innym znakiem zawierzenia siebie i  Kościoła Maryi było ogłoszenie przez 
Jana Pawła II Roku Maryjnego na przełomie lat 1987/1988 w ramach przygoto-
wania do Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Na uwagę zasługuje 
fakt, iż Jan Paweł II od 6 września 1995 do 12 listopada 1997 roku podczas śro-
dowych audiencji przed modlitwą Anioł Pański wygłosił 70  katechez poświę-
conych Matce Bożej. Nie sposób nie wspomnieć, że większość Jego listów oraz 
encyklik w swojej końcowej części zawiera prośbę o wstawiennictwo błogosła-
wionej Dziewicy, a jedna z encyklik – Redemptoris Mater – jest Jej poświęcona 
w całości18.

Jan Paweł  II  zawsze czuwał nad świętami maryjnymi, szczególnie zaś nad 
świętem Matki Kościoła, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 
W rzeczywistości jednak każda sobota była dla Papieża świętem maryjnym. Jak 
wspomina M. Mokrzycki: „Kto go znał, wiedział, bo widział dobrze, że w soboty 
był bardziej pogodny niż zwykle, że  się tymi sobotami po  prostu cieszył. Ob-
chodził każde maryjne święto. Wszystkie były dla niego ważne”19. Namacalnych 
znaków jedności Papieża z  Maryją było więcej. Jak pisze B.  Grysiak, świadczy 
o niej piuska podarowana do Ostrej Bramy czy przestrzelony pas na Jasnej Górze. 
Arcybiskup M. Mokrzycki wspomina również, że Ojciec Święty zawsze ofiarowy-
wał albo złotą różę, albo różaniec większym sanktuariom maryjnym. Szczególny 

15   Por. tamże, s. 79–80.
16   Zob. B. Lewandowski, Zawierzyć Maryi. Antologia wypowiedzi i aktów zawierzeń ma-

ryjnych Jana Pawła II, Rzym 1991, s. 110–111.
17   Zob. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 175–159.
18   Zob. A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, dz. cyt., s. 79–80.
19   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, Kraków 2008, s. 83. 
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podarunek – pierścień z wygrawerowanym napisem Totus Tuus, który otrzymał 
od Prymasa Wyszyńskiego zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową, złożył u stóp 
figury Matki Bożej Fatimskiej 12 maja 2000 roku20.

W oczach Papieża Maryja nie jest jednak tylko godną czci postacią, która żyła 
w przeszłości, wydała na świat Odkupiciela i dbała o Jego rozwój duchowy i fi-
zyczny. Maryja, przebywając w niebie, nadal pełni funkcję pośredniczącą, współ-
pracując z dziełem zbawienia dokonanym przez Chrystusa (RMat 49). Dlatego, 
jak zauważa Jan Paweł II, trzeba, by ludzie odbywający pielgrzymkę wiary, prosili 
Maryję o pomoc i wsparcie. Ona, zgadzając się aktywnie na wypełnienie woli Bo-
żej, jest wzorem i typem Kościoła oraz wszystkich wierzących, a zwłaszcza kobiet 
(RMat 46). Zanim Chrystus przyszedł na świat, Maryja była Gwiazdą zaranną 
(Stella matutina), poprzedziła bowiem wschód Słońca Sprawiedliwości (RMat 3). 
Odkąd została wzięta do nieba, nie przestaje być Gwiazdą przewodnią, Gwiazdą 
morza (Maris Stella) dla tych, którzy walczą pośród przeciwności i niepewno-
ści ziemskiego życia (RMat 6). Maryja, zasiadająca w chwale niebieskiej u boku 
Syna, ożywia nadzieję, że może się stać dla swoich czcicieli Bramą niebios (Porta 
coeli) (RMat 51)21.

Z całego bogactwa życia Maryi skupimy uwagę przede wszystkim na Jej mil-
czącej postawie, ukazującej między innymi relacje zachodzące między Nią a Bo-
giem Ojcem, Synem Bożym oraz Duchem Świętym. Zbliżając się do Matki Syna 
Bożego, do  tajemnicy Jej życia i  posłannictwa, człowiek odczuwa święty lęk, 
podobny do tego, który towarzyszył Mojżeszowi zbliżającemu się do płonącego 
krzewu przepełnionego promienną, czystą obecnością Jahwe. Maryja jest szcze-
gólnym miejscem obecności Boga dla człowieka, jest dziewicą niosącą ogień 
Bożej żywotności, niepowtarzalną przestrzenią spotkania z  dotykiem Bożego 
piękna i  chwały22. W Niej rozpościerają się niezbadane horyzonty Bożej miło-
ści, których szerokość, głębię i wysokość jest dane człowiekowi kontemplować. 
Tajemnica osoby i posłania Maryi bezpośrednio odnosi się do milczenia przeni-
kającego każde wydarzenie Jej życia23. Maryja idzie przed nami i nam towarzy-
szy – mówił Jan Paweł II. Cicha wędrówka, rozpoczynająca się z Jej Niepokala-
nym Poczęciem i wiodąca przez owe „tak” z Nazaretu, które czyni Ją Matką Boga, 
na Kalwarii osiąga swój szczególnie doniosły moment. Również tam, akceptując 

20   Zob. tamże.
21   Zob. A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II, dz. cyt., s. 85–86.
22   Por. Jan Paweł II, Matka godna Syna, „L’Osservatore Romano” 2 (170) 1995, s. 5–6.
23   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 122–123.
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ofiarę swego Syna i jej towarzysząc, Maryja jest jutrzenką Odkupienia; tam także 
Jej Syn da nam Ją za Matkę24.

Tajemnica i paradoks Niepokalanego Poczęcia, zanim w sposób jasny i pre-
cyzyjny określił je w swym nauczaniu Kościół25, przez długie lata były osłonięte 
milczeniem. Jan Paweł II w jednym z rozważań przed modlitwą Anioł Pański po-
wiedział, że „przywilej zachowania od grzechu pierworodnego oznacza, że została 
Ona jako pierwsza odkupiona przez swojego Syna26”. Jak podkreślił w dalszych 
rozważaniach: „Jej wzniosłe piękno, odbicie piękna Chrystusa, jest dla wszystkich 
wierzących rękojmią zwycięstwa łaski Bożej nad grzechem i śmiercią”27. Cudow-
ne zachowanie Maryi od grzechu jest dowodem na to, że Jej życie, pełne miłości 
do Boga, nigdy nie zostało przerwane przez działanie zła. Natomiast Jej absolutne, 
intensywne zbliżanie się w łasce ku Bogu wyraża głębię świętego milczenia, jakie 
przeznaczone zostało człowiekowi przed popełnieniem grzechu, czyli zerwaniem 
przymierza miłości z Bogiem. Maryja jest nieskalaną bielą, czystością, odbijającą 
w sobie najbardziej źródłową niewinność, prostotę i piękno Stwórcy28. W posta-
wie pełnej prostoty i spokoju niesie Ona w sobie i ukazuje głębię milczenia Boga. 
Milczenie niepokalaności Maryi i wypływająca z Niej pełnia obdarowania czynią 
z Jej podobieństwa do Boga coś zupełnie jedynego i niepowtarzalnego29, co dla 
człowieka grzesznego może być tylko i wyłącznie przedmiotem kontemplacji30, 
podziwu i pragnienia. Niepokalana nigdy nie uległa pokusie, by żyć przeszłością 
lub też przyszłością z naruszeniem tego wszystkiego, co działo się w danej chwili.  
Właśnie poprzez swoje milczące, wierne usytuowanie wobec Boga przeżywa 
Ona swoje istnienie z chwili na chwilę. Stąd milczenie Niepokalanej to zgodność, 
łączność, komunia z Bogiem określająca tajemnicę Jej niepowtarzalnej czystości 
i świętości31. Jan Paweł II tę wyjątkową komunikację Maryi z Bogiem Trójjedynym 

24   Zob. Jan Paweł II, „Alborada” brzask, który zapewnia dzień, [w:] Nauczanie papieskie, 
t. VIII, 1 (1985), Poznań 2003, s. 176.

25   Dogmat o Niepokalanym Poczęciu ogłoszony został przez bł. Piusa IX 8 grudnia 1854 roku.
26   Jan Paweł II, Maryja odbiciem piękna Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 2 (270) 2005, s. 25.
27   Tamże.
28   Por. tenże, Piękno kształtem miłości, „L’Osservatore Romano” 2 (190) 1997, s. 11–12.
29   Por. tenże, Bóg ją wybrał i wywyższył ponad wszystko, „L’Osservatore Romano” 2 (190) 

1997, s. 12–13.
30   Por. tenże, Przez Maryję do Jezusa, „L’Osservatore Romano” 2 (240) 2002, s. 14.
31   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 126–127; por. M. De Carvalho, Milczenie Ma-

ryi, „Communio” 25 (1) 2005, s. 49.
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podkreślił w homilii wygłoszonej w 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny: „Wpatrujemy się dziś w  pokorną 
dziewczynę z  Nazaretu, świętą i  niepokalaną przed obliczem Boga, w  miłości 
(por. Ef  1, 4), tej miłości, której pierwotnym źródłem jest sam Bóg Trójjedyny. 
Wzniosłym dziełem Trójcy Przenajświętszej jest Niepokalane Poczęcie Matki 
Odkupiciela!”32.

Niepokalaność wyrażająca się w  Jej milczeniu wyklucza jednocześnie we-
wnętrzne rozdarcie i cierpienie spowodowane złem czy też własną nieuporząd-
kowaną postawą. Ból duchowy, który ją  dotyka, jest spowodowany wyłącznie 
grzesznością człowieka i stanowi jakąś cząstkę paschalnego bólu Chrystusa, bólu 
miłości zwiastującego radość Zmartwychwstania33. Tym samym „Niepokalana 
zachęca nas, abyśmy nie zatrzymywali spojrzenia na Niej, lecz sięgali dalej, zgłę-
biając na ile to możliwe, tajemnicę Jej poczęcia, a więc tajemnicę w Trójcy Świętej 
Jedynego Boga, pełnego łaski i wierności”34.

Wewnętrzne milczenie Maryi wypływające z daru niepokalaności, czystości 
oraz całkowitej wolności stanowi swoiste przygotowanie do misji, jaką Bóg na-
znaczył Jej życie35. Wolność Maryi zgadza się na Boże działanie, które daje Jej 
misję przerastającą to, co  jest Ona w stanie pojąć po  ludzku. Maryja powierza 
się całkowicie, w milczeniu, Bogu i powszechności Jego miłości36. Jak zauważa 
Jan Paweł II – „Ojciec pragnął, aby Jego Wcielony Syn miał Matkę i narodził się 
w sposób prawdziwie ludzki. Zarazem postanowił, że narodzi się On z Matki – 
Dziewicy, aby w ten sposób zaznaczyć Jego Boże synostwo. Aby to macierzyństwo 
mogło się urzeczywistnić, Ojciec poprosił Maryję o przyzwolenie”37. Swoją wolę 
Bóg wyraził w wydarzeniu Zwiastowania, kiedy to anioł, po słowach pozdrowie-
nia: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28), zwiastował Maryi, 
że pocznie i porodzi Syna przedwiecznego Ojca nie mocą ludzką, ale „za sprawą 

32   Jan Paweł  II, Ojciec wybrał Ją w Chrystusie przed założeniem świata, „L’Osservatore 
Romano” 2 (270) 2005, s. 24.

33   Por. tamże.
34   Tenże, Przez Maryję do Jezusa, dz. cyt., s. 14.
35   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 126–128; por. H. Schlier, Der Brief an die Ephe-

ser, Düsseldorf 1962, s. 45.
36   Por. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 51.
37   Jan Paweł II, Maryja – Matka, [w:] W imię Przenajświętszej Trójcy ku wielkiemu Jubi-

leuszowi Roku 2000, Città del Vaticano 2002, s. 69–70; por. J. Galot, Vivere con Cristo: I fonda-
menti evangelici della vita consacrata, Milano 1990, s. 43.
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Ducha Świętego” (por. Łk 1, 35)38. Anioł przedstawił Maryi tylko plan Boży i ocze-
kiwał odpowiedzi, która musiała być dobrowolna39. Ale – jak podkreśla Papież – 
najpierw trzeba przyjąć Słowo Boże, dopiero potem możemy dać odpowiedź. 
Maryja jest dla nas pod tym względem wzorem i  pomocą. Ewangelie ukazują 
nam Jej wielkość w milczeniu, ukazują jako Tę, która w ciszy – słucha40. Gdy anioł 
wyjaśnia Jej, że plan Boży dokona się za sprawą Ducha Świętego, Maryja wyraża 
swoje przyzwolenie41. Obierając dziewicze życie, skazuje swe łono na milczenie42 
i w tym milczeniu zostaje poczęte Słowo43. Zwiastowanie jest wydarzeniem dialo-
gowym, w którym słyszymy pierwsze słowo wypowiedziane przez Maryję44.

Duch Święty tak głęboko i całkowicie przeniknął osobę Maryi, iż fakt ten nie 
mógł pozostać bez wpływu na poszczególne etapy Jej życia. Pod Jego wpływem 
Najświętsza Dziewica była nieustannie formowana, przemieniana i pobudzana 
do coraz bardziej owocnego zagłębiania się w przestrzeń duchowego milczenia, 
a  tym samym wypełniania zamysłu Ojca45. Macierzyństwo dziewicy jest owo-
cem działania Ducha Świętego oraz wolnej współpracy osoby ludzkiej i  dlate-
go może być ono nazwane świętym. Milczenie świętości macierzyństwa Maryi 
wypływa przede wszystkim z wyjątkowości swego przedmiotu, Dziecka, którym 
jest Bóg46. Maryja jest miejscem świętym zamieszkanym przez Boga, przez któ-

38   Por. Jan Paweł II, Bóg Ją wybrał i wywyższył ponad wszystko, dz. cyt., s. 12. W momen-
cie Zwiastowania archanioł Gabriel nadaje Maryi nowe imię: Kecharitomene – Łaski Pełna. 
To nadanie imienia zespala się w dziejach Izraela, a więc i u Maryi, z przekazaniem nowej 
misji. Zob. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 52.

39   Zob. Jan Paweł II, Maryja – Matka, dz. cyt., s. 69.
40   Zob. tenże, Świadectwo modlitwy, wspólnoty i całkowitego poświęcenia, [w:] Nauczanie 

papieskie, t. VI, 2 (1983), Poznań 1999, s. 236; por. tenże, Tajemnica domu nazaretańskiego, 
„L’Osservatore Romano” 2 (170) 1995, s. 34.

41   Por. tenże, Maryja – Matka, dz. cyt., s. 70; A. Pigina, Consigli evangelici. Virtú e voti, 
Roma 1990, s. 242; św. Augustyn, De Sancta Virginitate, III, 3, PL 40, 398; Giovanni Paolo II, 
L’intero Cile esprime amore e gratitudine a Maria, il prodigio di Dio per eccellenza, „L’Osserva-
tore Romano” 82 (1987), s. 7.

42   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 193.
43   Zob. Jan Paweł II, Świadectwo modlitwy, wspólnoty i całkowitego poświęcenia, dz. cyt., 

s. 237.
44   Zob. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 52.
45   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 133–134.
46   Por. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 47.
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rego stała się brzemienna. Jej serce i łono, przeniknięte pełnią Miłości, stało się 
żywym sanktuarium, zamieszkałym przez Boże Słowo. Milczenie duszy i  ciała 
Maryi, Jej czystość i świętość, dały szansę i przestrzeń Wcieleniu, ukonstytuowa-
niu się obecności Boga w ludzkiej postaci47. Personalna, zanurzona w przestrzeni 
nadprzyrodzonego milczenia relacja Matki z  Synem w  Jej macierzyństwie jest 
wyraźnym obrazem osobowych relacji istniejących w łonie samej Trójcy Świę-
tej. Maryja poprzez swoje milczące posłuszeństwo wiary, dzięki łasce zostaje 
upodobniona do Ojca, nieustannie rodzącego w wieczności swego Syna, tak jak 
Ona zrodziła Go w wymiarze czasu. Tak więc Maryja stała się miejscem objawie-
nia Trójcy Świętej48.

Ojciec Święty Jan Paweł  II, rozważając wydarzenie Zwiastowania, zwraca 
uwagę, że Maryja w ciszy rozmowy z aniołem dowiaduje się również o macie-
rzyństwie Elżbiety. Z ciszy tej rozmowy wyrusza Ona w drogę, aby pospieszyć 
do Elżbiety w Góry Judzkie49. Rozmowa z aniołem jest drugim dialogiem Maryi 
odnotowanym w  Piśmie Świętym50. Jak podkreśla Papież „[…] nic nie wiemy 
o trzech miesiącach spędzonych przez Maryję przy kuzynce Elżbiecie. Albo, być 
może, dowiadujemy się rzeczy najważniejszej: dobro nie potrzebuje rozgłosu, siła 
miłości wyraża się w dyskretnej, cichej codziennej posłudze”51.

Słuchanie Boga, podobnie jak w scenie Zwiastowania, samoistnie przekształca 
się w dialog, w którym i my możemy mówić do Boga i w którym Bóg nas wysłu-
chuje52. To zagadnienie w poetycki sposób ujął włoski teolog B. Forte: „Maryjo, 
Dziewico słuchania, | Ty  jesteś Milczeniem, | w którym rozbrzmiewa dla nas |   

47   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 131; por. J. Galot, Vivere con Cristo: I fonda-
menti evangelici della vita consacrata, dz. cyt., s. 45.

48   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 138; por. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. 
cyt., s. 49–50; Jan Paweł II, Świątynia Trójcy Przenajświętszej, [w:] „Anioł Pański” z Papieżem 
Janem Pawłem II, t. II, dz. cyt., s. 199.

49   Por. Jan Paweł II, Świadectwo modlitwy, wspólnoty i całkowitego poświęcenia, dz. cyt., 
s. 237.

50   Zob. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 53; por. Giovanni Paolo II, La nasci-
ta di Maria invita alla rinascita spirituale e alla conversione: invita a crescere nella fede, „L’Os-
servatore Romano” 208 (1991), s. 7.

51   Jan Paweł II, Znak niezachwianej nadziei i pociechy, „L’Osservatore Romano” 10 (267) 
2004, s. 17.

52   Zob. Jan Paweł II, Świadectwo modlitwy, wspólnoty i całkowitego poświęcenia, dz. cyt., 
s. 236.
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odwieczne Słowo życia, | pomóż nam, byśmy byli słuchaczami Słowa, |  słodką 
i milczącą | ziemią Adwentu”53.

Maryja milczeniem pokryła tajemnicę Zwiastowania54, która napełniała 
Ją jednocześnie radością i bojaźnią Bożą, wdzięcznością i zarazem odpowiedzial-
nością za to obcowanie z Synem Najwyższego, którego poczęła. Tajemnicą tą nie 
mogła się samowolnie z nikim podzielić, dopiero anioł Pański odsłonił tę tajem-
nicę Józefowi55. Jan Paweł II, kontemplując Maryję, która nosi w sobie Zbawiciela 
świata, powiedział: „Błogosławiony czas, który poprzedzał Boże Narodzenie, był 
dla Maryi i  dla Józefa czasem oczekiwania i  nadziei oraz czasem dojrzewania 
i rozwoju życia Bożego Dziecięcia. Był to czas cichej medytacji Jego Matki, stoją-
cej wobec tajemniczego planu Boga, wobec zdumiewającej Jego miłości”56.

W chwili Bożego Narodzenia czas oczekiwania Maryi dobiegł końca. Papież 
Jan Paweł  II w homilii wygłoszonej w czasie Pasterki w 2001 roku powiedział: 
„Narodził się Mesjasz, Emmanuel, Bóg z nami! Narodził się Ten, którego zapo-
wiadali prorocy, a mieszkańcy kraju mroków już od dawna przyzywali”57. Wszyst-
kie informacje dotyczące narodzenia Mesjasza odnajdujemy w  Ewangelii św. 
Łukasza. Był to puer, czyli chłopiec – Jego matka była dziewicą poślubioną męż-
czyźnie z rodu Dawida (por. 1, 27); urodził się w Betlejem (por. 2, 4), Jego kołyską 
stał się żłób (por. 2, 7)58.

W ciszy i ciemnościach nocy rodzi się Bóg-Człowiek. Przychodzi On na świat 
z  łona Matki, jak każdy człowiek, jest pierworodnym – pierwszym i  jedynym, 
jakiego Maryja urodziła. Jak każde nowo narodzone dziecko, tak i On zdany jest 
na troskę swojej Rodzicielki oraz Józefa, który z woli Ojca niebieskiego stał się 

53   B. Forte, W co wierzę. Krótkie wprowadzenie w wiarę, tłum. ks. J. Królikowski, ks. K. Ni-
czyj, Tarnów 1995, s. 45; por. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 193.

54   Por. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 193.
55   Por. Jan Paweł II, Wpatrzeni w Maryję i Józefa, „L’Osservatore Romano” 2 (240) 2002, 

s. 23.
56   Tenże, Kontemplujemy Maryję, błogosławioną między niewiastami, [w:] Nauczanie pa-

pieskie, t.  IX, 2  (1986), Poznań 2007, s.  1043; por. tenże, Nieście światu Chrystusowy pokój 
i radość, „L’Osservatore Romano” 2 (230) 2001, s. 47–49.

57   Tenże, Światło, które rozprasza nasze ciemności, „L’Osservatore Romano” 2 (240) 2002, 
s. 24–25.

58   Zob. tenże, Radość wielka – narodził się Zbawiciel, „L’Osservatore Romano” 2  (170) 
1995, s. 15; por. tenże, Tajemnica Bożego Narodzenia, [w:] „Anioł Pański” z Papieżem Janem 
Pawłem II, t. VIII, Nowy Sącz 2006, s. 51.
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Jego przybranym ojcem na ziemi59. „Stojący przy Nim Józef i Maryja są milczący-
mi świadkami cudu Bożego Narodzenia. Oto tajemnica, którą my także kontem-
plujemy dzisiaj w zadziwieniu” – podkreśla Jan Paweł II w homilii wygłoszonej 
podczas uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki60. Kontemplujemy Dziecię, które 
zostało dane przez Ojca niebieskiego jako największy dar dla człowieka. Jesteśmy 
świadkami i odbiorcami tajemnicy Wcielenia61. „O, Dzieciątko z Betlejem! Wiel-
bimy Cię w milczeniu z Maryją, Twą Matką zawsze Dziewicą. Tobie chwała, cześć 
na wieki, Boski Zbawicielu świata! Amen”62. Jednak, jak zaznacza Ojciec Święty, 
chrześcijanin nie może tylko stać i kontemplować w zachwycie Mesjasza leżącego 
w żłóbku, zapominając o obowiązku dawania o Nim świadectwa. Musi wyruszyć, 
pełni radości, z betlejemskiej groty, by w każdym miejscu opowiadać o cudzie, 
którego byliśmy świadkami63.

Od momentu, kiedy Maryja całkowicie zawierzyła się Bogu, Jej własny los 
stał się nierozerwalnie związany z losem Jej Dziecka. W nędzy i ubóstwie wydaje 
Je na świat, ze względu na Nie musi uchodzić i przebywać na obczyźnie, wyrwana 
ze  spokojnego zacisza, w  sytuacji niepewności i  rozmaitych niebezpieczeństw, 
aż do chwili, kiedy będzie mogła powrócić do domu. Po raz pierwszy zdaje so-
bie uświadamiać boskość Syna, gdy dwunastoletni Jezus pozostaje w  świątyni, 
a Ona pełna lęku, wraz z Józefem, poszukuje Go. Po odpowiedzi Jezusa: „Cze-
muście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy 
do mego Ojca?” (Łk 2, 49) poczuła, że oto nadchodzi to, co Jej przepowiedział 
Symeon: „A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). Pomimo iż nie rozumia-
ła, nie dosięgała umysłem sensu słów Syna, to  jednak „zachowywała wszystkie 
te słowa w sercu” (Łk 2, 51), w najgłębszym milczeniu swego jestestwa, jakim jest 
milczenie modlitwy64. Od odnalezienia Jezusa w świątyni następuje osiemnaście 

59   Por. tenże, Radość wielka – narodził się Zbawiciel, dz. cyt., s. 15; Giovanni Paolo II, Nel 
ricordo del grande pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto il Papa esorta i giovani a formare una 
„nuova casa”, ambiente di vita e di amore, „L’Osservatore Romano” 287 (1995), s. 6.

60   Jan Paweł II, Trzeba tworzyć kulturę miłości i pokoju, „L’Osservatore Romano” 2 (230) 
2001, s. 62–63; por. tenże, Wpatrzeni w Maryję i Józefa, dz. cyt., s. 23.

61   Por. tenże, Radość wielka – narodził się Zbawiciel, dz. cyt., s. 15; tenże, W Tobie, Panie, 
jest nasza nadzieja, „L’Osservatore Romano” 2 (250) 2003, s. 25–26.

62   Tenże, Dziewica wydaje na  świat Mesjasza, „L’Osservatore Romano” 2  (250) 2003, 
s. 21–22.

63   Zob. tenże, Światło, które rozprasza nasze ciemności, dz. cyt., s. 25.
64   Por. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 53.
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lat ciszy, o których Pismo Święte nie mówi prawie nic, czyli osiemnaście lat ciszy, 
które upływały w sercu Maryi. O tym, co się działo w tym czasie, wiemy jedynie 
to, że Syn „był im poddany” (Łk 2, 51) i że „wzrastał w mądrości i w latach, i w ła-
sce u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Było to ciche, pełne głębi życie, otoczone miłością 
tej najświętszej ze wszystkich matek65.

Kiedy Jezus kończy około trzydziestu lat, daje się ochrzcić przez Jana Chrzci-
ciela, a następnie udaje się na pustynię na czterdzieści dni. Dla Maryi – Matki 
to rozłąka i samotność. Nie znajdowała się Ona w grupie kobiet, które chodziły 
za Jezusem (Łk 8, 2–3). Jej powołanie było inne. Miała Ona dzielić Jego ukryte 
życie, nie zaś pracę, chwałę i przeciwności Jego misji. Jako Matka przygląda-
ła się w  milczeniu publicznej działalności Syna66, trwając wiernie przy Nim. 
Na początku Jego działalności, na uczcie weselnej w Kanie widoczny jest jakby 
ostatni odruch matczynej opiekuńczości (J 2, 1–11), „Ona – jak podkreśla Pa-
pież – przerywa milczenie, które stale zachowywała, aby dać tę  radę: Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie (J 2, 5). Ewangelia relacjonuje, że w wierności 
na  sugestię Maryi i  w  posłuszeństwie słowom Jezusa, nastąpiły zadziwiające 
skutki. Jezus dokonał pierwszego znaku swojego ewangelicznego posługiwa-
nia”67. Potem Maria przebywa w  Galilei, kiedy On  naucza w  pewnym domu 
(zob. Mk 3, 21. 31–35)68. Jednak to spotkanie Matki z Synem jest już spotkaniem 
milczącym.

Z Kany Galilejskiej dociera do nas czwarte słowo Maryi odnotowane w Ewan-
geliach, słowo bardzo proste, które wywołuje jednak odpowiedź wskazującą 
na prawdę planu Bożego69. Wydarzenie to przekazuje nam ostatnie słowa Maryi, 
która będzie już milczała i pod Krzyżem, i w dniu Pięćdziesiątnicy70.

Jan Paweł  II  podkreśla, że  długa i  milcząca droga Maryi, która rozpoczęła 
się radosnym fiat w  Nazarecie, okryta mrocznymi przepowiedniami podczas 
ofiarowania Pierworodnego w  świątyni, znalazła na  Kalwarii swoje zbawcze 
ukoronowanie. Tylko Ewangelia św. Jana opisuje to, czego inni ewangeliści nie 

65   Zob. R.  Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i  życie, Warszawa 1999, 
s. 18–19.

66   Por. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 59.
67   Jan Paweł II, Jezus prosi nas, abyśmy przygotowali się do naszej misji ewangelizacyjnej, 

[w:] Nauczanie papieskie, t. V, 1 (1982), Poznań 1993, s. 126.
68   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 20.
69   Zob. M. De Carvalho, Milczenie Maryi, dz. cyt., s. 53.
70   Por. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 61.
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powiedzieli: „Obok Krzyża Jezusa stała Matka” (por. J 19, 25)71. „Matka wpatry-
wała się współczującymi oczyma w rany Syna, z których – jak wiedziała – miało 
przyjść Odkupienie świata”72. Maryja stojąca pod krzyżem  – prawdopodobnie 
od lat będąca wdową, teraz miała utracić i Syna. Była Ona do głębi wstrząśnięta 
tym, co widziała w ciągu ostatnich dni męki, i tym, co przeczuwała, stojąc obok 
krzyża73. Ukrzyżowana z Synem ukrzyżowanym (por. Ga 2, 19), była obecna męką 
Matki i heroiczną wiarą uczennicy przy śmierci swego Boga74, „z miłością godząc 
się na ofiarowanie zrodzonej z Niej Żertwy” (KK 58). Jej Syn utracił wszystko, 
również przyjaciół i uczniów, którzy pouciekali. Odebrano Mu wolność, szaty, 
o które żołnierze rzucili losy. Miano mu odebrać życie. Wtedy On dał to, co mu 
jeszcze pozostało75, Matkę milczącą u stóp Krzyża76 – jak mówi Papież.

Kiedy Maryja stoi pod Krzyżem, skamieniała z bólu77, i czeka na Jego słowo – 
Jezus mówi do Niej, wskazując na Jana: „Niewiasto, oto Syn Twój” (J  19, 26)78. 
Lecz Matka nie odpowiada. A jednak odpowiada. Jej odpowiedzią jest milczenie 
wyrażające zgodę, milczenie, które wyraża owo „tak” całym życiem79. Jak zazna-
cza Jan Paweł II, Maryja w milczeniu wypowiedziała swoje ostatnie fiat, czyniąc 
wolę Ojca ze względu nas i przyjmując nas wszystkich jako dzieci na mocy testa-
mentu Chrystusa80.

71   Zob. Jan Paweł  II, Milcząca droga Dziewicy, [w:]  „Anioł Pański” z  Papieżem Janem 
Pawłem II, t. II, dz. cyt., s. 301.

72   Zob. św. Ambroży, De institutione virginis, PL 49.
73   Zob. Jan Paweł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 1991, s. 289.
74   Zob. tenże, Milcząca droga Dziewicy, dz. cyt., s. 301.
75   Zob. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 64.
76   Por. Jan Paweł  II, Są  znakami miłości Boga, „L’Osservatore Romano” 3  (241) 2002, 

s. 24–25; tenże, Bóg jest po stronie uciśnionych, „L’Osservatore Romano” 11 (167) 1994, s. 12; 
Giovanni Paolo II, I giovani sono il futuro dell’umanità: la loro maturazione umana e cristiana 
richiede la collaborazione di tutti coloro che hanno responsabilità educative, „L’Osservatore Ro-
mano” 74 (1998), s. 4.

77   Por. K. Romaniuk, Spokój, milczenie i cisza według Biblii, Warszawa 1993, s. 28; Jan Pa-
weł II, Król prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości, „L’Osservatore Romano” 6 (254) 2003, 
s. 30–31.

78   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 20; Jan Pa-
weł II, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela, Warszawa 1991, s. 290.

79   Zob. B. Maggioni, Milczenie Jezusa, dz. cyt., s. 47.
80   Zob. Jan Paweł II, Milcząca droga Dziewicy, dz. cyt., s. 301.
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Wiara, do  której została wezwana Maryja, nie jest wiarą łatwą, ale mimo 
dramatu Kalwarii pozostaje ona niewzruszona. Milcząca obecność Maryi pod 
Krzyżem była z pewnością najtrudniejszym etapem Jej „pielgrzymki wiary” (por. 
KK  58). Nawet w  chwili próby Maryja nie przestała wierzyć, że  Jezus był Bo-
żym Synem, a Jego ofiara odmieni los ludzkości. Zmartwychwstanie Chrystusa 
stało się ostatecznym potwierdzeniem wiary Maryi. W Jej sercu wiara w Zmar-
twychwstałego przybrała oblicze najbardziej autentyczne i najpełniejsze – obli-
cze radości81. Dlatego Jan Paweł II uczy nas: „Niech Matka Boska Bolesna, która 
jest milczącym świadkiem radości zmartwychwstania, pomoże wam naśladować 
Chrystusa ukrzyżowanego i odkrywać w tajemnicy krzyża pełny sens życia”82.

Papież podkreśla, że każdy krok, jaki Maryja czyniła, dokonywał się wraz z Je-
zusem w wierze i posłuszeństwie83. Odkąd Zbawiciel na Krzyżu ustanowił zwią-
zek miłości i wzajemnej pomocy między Matką i synem, Jan wziął Ją do siebie, 
a Ona przyjęła go jako syna84. Od tego momentu, nadal zachowując milczenie, 
towarzyszyła Ona Janowi jak i pozostałym apostołom. Od chwili ostatniego ob-
jawienia Jezusa  – Wniebowstąpienia (por. Dz  1, 8–9. 12–14) Maryja trwa wraz 
z uczniami na cichej modlitwie w oczekiwaniu na przyjście Tego, którego obiecał 
Chrystus: Ducha Świętego, który miał założyć Kościół i dokonać przemiany bo-
jaźliwych apostołów w świadków wiary85. Wydarzenie Pięćdziesiątnicy przynio-
sło Maryi zrozumienie tego wszystkiego, co dotąd wiernie „zachowywała w ser-
cu” (por. Łk 2, 19)86.

W ciągu czterdziestu dni poprzedzających wydarzenie zesłania Ducha Świę-
tego Maryja była szczytowym przejawem modlitwy Kościoła87. Ciche świadec-
two Jej wiary było wielkim dobrem dla tej rodzącej się wspólnoty, oczekującej 

81   Zob. tenże, Maryja – wzór wiary, [w:] W imię Przenajświętszej Trójcy ku Wielkiemu Ju-
bileuszowi Roku 2000, dz. cyt., s. 73; por. tenże, Radość Maryi i nasza, „L’Osservatore Romano” 
5 (263) 2004, s. 26; tenże, Sanktuaria maryjne są zawsze miejscami szczególnego uwielbienia 
Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 9–10 (136) 1991, s. 15–16.

82   Tenże, Nie lękajcie się iść pod prąd, „L’Osservatore Romano” 5 (263) 2004, s. 35–36.
83   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 21.
84   Por. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 64; Jan Paweł II, Niech techno-

logia służy każdemu człowiekowi, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 2 (1984), Poznań 2002, s. 267; 
tenże, Kościół patrzy na Maryję z nadzieją, „L’Osservatore Romano” 2 (140) 1992, s. 31.

85   Por. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 65.
86   Por. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 21.
87   Por. H. U. von Balthasar, Maria für heute, Freiburg 1987, s. 51.
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na przyjście Ducha i sprawowanie Eucharystii, które, jak się wydaje, rozpoczę-
ło się dopiero po Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 46). Maryja jest w grupie 120 uczniów 
(Dz 1, 14–15), o której powiedziano: „i wszyscy […] zaczęli mówić obcymi języ-
kami, tak jak im Duch pozwalał mówić”88. Mówienie językami – jak mówi Pa-
pież – było wyrazem rodzącego się Kościoła powszechnego. Maryja jest obecna 
w tej pierwszej ekspansji Kościoła. Nie spełnia jednak żadnej oficjalnej roli w tej 
publicznej działalności. Tu  także Jej udziałem jest życie ukryte, życie w  ciszy. 
Włączona w grupę wiernych, Maryja nie spełnia żadnych zadań związanych z za-
kładaniem nowego ludu Bożego. Nie Ona, lecz Piotr89 pierwszy przemawia. Nie 
Ona, lecz apostołowie udzielają chrztu. Nie bierze Ona także udziału w posłudze 
hierarchicznej. Przygotowuje jednak narodziny Kościoła przez cichą modlitwę, 
która, jak już wspomniano, stanowi szczyt modlitwy Kościoła90. Razem ze wspól-
notą chrześcijańską głosi Ona „śmierć Pańską, aż On przyjdzie” (1 Kor 11, 26)91.

Po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy ewangeliści milczą na temat Maryi. Jednak-
że Ona nieustannie promieniuje swą wiarą i cichą obecnością. Dlatego Jan Pa-
weł II poucza nas: „[…] winniśmy w pełni wprowadzić Ją do domu naszego ży-
cia, naszej wiary, naszych uczuć, naszych obowiązków i uznać właściwą Jej rolę 
macierzyńską, tzn. rolę upominania, zachęty, przewodzenia, a także rolę cichej 
obecności, która niejednokrotnie sama wystarcza, by dodać siły i odwagi”92. Prze-
najświętsza Dziewica Maryja pozostaje wzorem dla tych, którzy słuchają słowa 
Bożego i wypełniają je w swoim życiu (por. Łk 8, 21). Dlatego jak mówi Papież: 
„Ubodzy i  pokorni wszystkich czasów nie pomylili się, czyniąc Maryję, która 
zachowuje milczenie, swą rzeczniczką, a Maryję, która posługuje – swą królo-
wą. Chrześcijanin zbliża się do Niej, aby uczyć się posłuszeństwa Bogu i otwar-
cia na Niego. Jako pielgrzym trzeciego tysiąclecia, zawierza się Jej wstawiennic-
twu, aby swą modlitwą wspierała naszą wiarę, ożywiała naszą nadzieję, czyniła 
owocną naszą miłość”93. Po  tych słowach, wygłoszonych w  czasie pielgrzymki 

88   Zob. R. Laurentin, Maryja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 66.
89   Por. Jan Paweł II, Pięćdziesiątnica – wylanie Ducha Świętego, [w:] W imię Przenajświęt-

szej Trójcy ku Wielkiemu Jubileuszowi Roku 2000, dz. cyt., s. 105.
90   Por. tenże, Po śladach Maryi aż do stóp krzyża, „L’Osservatore Romano” 12 (158) 1993, s. 28.
91   Zob. R. Laurentin, Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej, Warszawa 1989, s. 219.
92   Jan Paweł II, Myśli o kapłaństwie, [w:] Nauczanie papieskie, t. V, 1 (1982), Poznań 1993, 

s. 615.
93   Tenże, Matka Kościoła uczy nas apostolstwa, „L’Osservatore Romano” 10 (257) 2003, 

s. 20–21; por. tenże, Matka dialogu z Bogiem i ludźmi, [w:] „Anioł Pański” z Papieżem Janem 
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apostolskiej do Chorwacji, Jan Paweł II odmówił po raz kolejny modlitwę zawie-
rzenia całej ludzkości Maryi – cichej Służebnicy Pana94.

Milcząca relacja Józefa z Bogiem

Jan Paweł II już od wczesnej młodości czcił św. Józefa, którego imię jako drugie 
otrzymał na chrzcie świętym95. Swoje osobiste nabożeństwo związał najpierw z ob-
razem św. Józefa czczonym w kościele Karmelitów Bosych w rodzinnych Wado-
wicach. Potem, jako kardynał, często nawiedzał krakowski kościół sióstr Bernar-
dynek, gdzie znajduje się słynący łaskami obraz św. Józefa prowadzącego za rękę 
małego Jezusa96. Jak wspomina W. Półtawska: „Wszyscy, którzy mieli okazję bliżej 
poznać tego człowieka i mieli szczęście z nim się modlić, wiedzą, jak głęboką czcią 
obdarzał Karol Wojtyła swojego drugiego patrona. Każda środa była dniem szcze-
gólnego kultu. W każdą środę, oprócz zwykłych modlitw […], była jeszcze litania 
do świętego Józefa, modlitwy do niego, a podczas Mszy św. jeszcze nie raz pieśń 
Szczęśliwy, kto za patrona ma Józefa – nie zginie. Ale myślę, że związek ze świętym 
patronem polegał nie tylko na żarliwej modlitwie. Myślę, że rozważania na temat 
osobowości św. Józefa stanowią w dużej mierze podstawę antropologii, jaką prezen-
tuje w swoich pismach Karol Wojtyła i teraz Jan Paweł II. […] Jeśli chcemy się doszu-
kać ludzkich wpływów na koncepcje Karola Wojtyły, to można śmiało stwierdzić, 
że był, że jest pod wpływem człowieka, Żyda z Nazaretu, Józefa, którego otrzymał  
za patrona”97.

Pawłem II, t. VIII, dz. cyt., s. 57; tenże, Drogi Pana są drogami miłości, „L’Osservatore Ro-
mano” 5 (102) 1988, s. 22; tenże, Znak niezachwianej nadziei i pociechy, dz. cyt., s. 16–17.

94   W dniach 5–9 czerwca 2003 roku Jan Paweł II odbył pielgrzymkę apostolską do Chor-
wacji. W ostatnim dniu podróży w Zadarze, w czasie Liturgii Godzin wygłosił homilię, w któ-
rej dokonał aktu zawierzenia Matce Kościoła mieszkańców Chorwacji i całej ludzkości. Por. 
Jan Paweł II, Matka Kościoła uczy nas apostolstwa, dz. cyt., s. 20–21. 

95   Świętego Józefa jako swojego drugiego patrona Papież przywołuje w  bulli dotyczą-
cej przekazania papieskiego pierścienia sanktuarium św. Józefa w Wadowicach. Zob. http://
www.swietyjozef.pl/sw_Jozef-Pierscien-Bulla_papieska (z  23.04.2009); por. J.  Szczypka, Jan 
Paweł II. Rodowód, Warszawa 1989, s. 11–12.

96   Zob. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa, Kraków 2009, s. 414.
97   Zob. W. Półtawska, Karol – Józef Wojtyła i święty Józef, [w:] Jan Paweł II, Mężczyzną 

i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1993, s. 195.
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Swego umiłowanego patrona nie przestał czcić jako papież. W setną rocznicę 
ukazania się encykliki Leona XIII Quamquam pluries Jan Paweł  II ogłosił Ad-
hortację apostolską Redemptoris custos o św. Józefie i  jego posłannictwie w ży-
ciu Chrystusa i Kościoła (por. RC 1). Wskazał w niej, w nawiązaniu do dekretu 
Quemadmodum Deus Piusa IX z 8 grudnia 1870 roku, na świętego Józefa jako 
„Patrona Kościoła naszych czasów”(por. RC 28–32).

W 25. rocznicę swojego pontyfikatu, 16 października 2003 roku, Jan Paweł II, 
idąc za przykładem swojego poprzednika Jana XXIII98, ofiarował swój papieski 
pierścień dla przyozdobienia nim obrazu św. Józefa w Wadowicach99. Papież pod-
czas swojej pasterskiej posługi wielokrotnie wspominał w homiliach postać św. 
Józefa. Spośród wielu jego przymiotów akcentował szczególnie jego milczącą go-
towość na przyjęcie woli Bożej.

W Nowym Testamencie pierwsza wzmianka o św. Józefie pojawia się w Ewan-
gelii św. Łukasza. Z niej dowiadujemy się, że Maryja w chwili Zwiastowania „jest 
poślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawida” (Łk 1, 26–27). Taką samą wia-
domość powtarza św. Mateusz, gdy w genealogii Jezusa wykazuje, że  św. Józef 
pochodzi od króla Dawida100.

Hebrajskie imię Josef składa się z dwóch członów: Jo  (skrót od Jeho, Jahwe) 
oraz jasaf (dodać, przydać). W  całości imię to  oznacza: „Bóg przyda”, „Bóg 
da wzrost”. Tłumaczone jest też jako prośba: „Niech Bóg pomnoży”, „Niech Jahwe 
doda”. Imię to więc mówi o Bożej hojności101. Miejsce pochodzenia św. Józefa jest 
sporne. Autorzy starożytni podają trzy miejscowości: Jerozolimę, Betlejem i Na-
zaret. Za świętym miastem przemawiają apokryfy, zwłaszcza najstarszy z nich, 
Protoewangelia Jakuba102. Św. Justyn za  miejsce pochodzenia św. Józefa uważa 
Betlejem103. Przemawia również za tym fakt, że udał się tam na spis zarządzony 

 98   Bł. Jan XXIII w roku inauguracji Soboru Watykańskiego II podarował swój papieski 
pierścień dla przyozdobienia nim dłoni św. Józefa na obrazie czczonym w kolegiacie w Kaliszu 
(por. „Kronika Diecezji Włocławskiej” 3–4 (1963), s. 66–77).

 99   Zob. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa, dz. cyt., s. 415–417.
100   Zob. P. P. Barbagli, Święty Józef w Ewangelii, [w:] Józef z Nazaretu, red. O. Stokłosa, 

t. II, Kraków 1979, s. 14.
101   Zob. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa, dz. cyt., s. 10.
102   Por. Protoewangelia Jakuba, [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Ewangelie apokryficz-

ne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red. M. Starowieyski, t. I, Kraków 
2003, s. 266–291. 

103   Zob. PG 6, 657 C.
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przez Augusta Oktawiana (Łk 2, 1–5)104. Natomiast św. Łukasz w swojej Ewangelii 
wskazuje raczej Nazaret, w którym przebywał św. Józef w czasie Zwiastowania. 
Nie wiadomo, w jakich okolicznościach św. Józef i jego rodzina osiedlili się w tej 
małej miejscowości dolnej Galilei, wówczas pogardzanej, dziś zaś czczonej z po-
wodu tajemnicy Wcielenia i ukrytego życia Świętej Rodziny105.

O bliskich św. Józefa wiemy niewiele. Według Hegesyppa106 św. Józef miał brata 
o  imieniu Kleofas czy też Klopas. Ewangeliści św. Mateusz i  św. Łukasz podają 
dwa różne imiona ojca św. Józefa. Dla św. Mateusza św. Józef jest synem Jakuba 
(Mt 1, 16), dla św. Łukasza – synem Helego (Łk 3, 23). Tę rozbieżność próbuje się 
wytłumaczyć, powołując się na wypadek specjalnej adopcji, kiedy to małżonek je-
dynej córki i  jednocześnie dziedziczki wchodził w prawa synowskie w stosunku 
do teścia107.

O tym, że Józef był związany z Maryją, wiemy z ewangelicznego opisu mo-
mentu Zwiastowania, w którym Maryja nazywana jest: „dziewicą poślubioną 
mężowi imieniem Józef ” (Łk 1, 27). Zgodnie z tradycją izraelską obrzęd zaślu-
bin obejmował dwa etapy: najpierw zawierano małżeństwo w sensie prawnym 
(były to  właściwie zaślubiny), a  dopiero po  roku, po  uroczystym przeprowa-
dzeniu do  domu pana młodego, żona zamieszkiwała z  mężem108. Zaślubiny 
Maryi z  Józefem były więc rzeczywistym związkiem małżeńskim, ale Maryja 
nie zamieszkała jeszcze w domu Józefa: „Po zaślubinach […] Maryi z Józefem, 
wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świę-
tego” (Mt 1, 18)109.

104   Zob. S. Szymik, Józef Oblubieniec, [w:] EK, t. VII, Lublin 2000, s. 124.
105   Zob. P. P. Barbagli, Święty Józef w Ewangelii, dz. cyt., s. 14–15.
106   Autor żyjący w Palestynie na początku II wieku. Zmarł w Rzymie za czasów papieża 

Eleuteriusza (175–189). Zajmował się szczególnie wiadomościami o Świętej Rodzinie. Jego 
dzieło Pamiętniki, w pięciu księgach, zaginęło. Niektóre fragmenty tego działa czytuje Euze-
biusz w swojej Historii Kościoła. Zob. P. P. Barbagli, Święty Józef w Ewangelii, dz. cyt., s. 15.

107   Św. Józef, zaślubiając Maryję, wszedł w prawa i przywileje synowskie wobec Helego, 
który był ojcem Najświętszej Maryi Panny. Św. Łukasz podaje więc prawdopodobnie ro-
dowód Maryi. Takie tłumaczenie jest najbardziej prawdopodobne spośród innych, bowiem 
adopcja tego typu jest znana w  Starym Testamencie, a  Maryja, z  wszelkim prawdopodo-
bieństwem, była jedyną córką Helego. Zob. P. P. Barbagli, Święty Józef w Ewangelii, dz. cyt., 
s. 15–16.

108   Por. tamże, s. 17; R. Laurentin, Matyja Matka Odkupiciela, dz. cyt., s. 29.
109   Zob. Małżonek Maryi Dziewicy, red. S. Kowalik, „Nasza Arka” 3 (99) 2009, s. 2–3.
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Prawda o cudownym poczęciu Mesjasza, mocą Ducha Świętego, znana jest 
tylko Maryi110. Bóg nie ujawnił jeszcze tego Józefowi. Zaś on, który znał prawdę 
o dziewictwie ofiarowanym przez Maryję Bogu, teraz gdy Ona jest brzemienna, 
nie rozumie tego, co się stało111. Jednakże w tej wielkiej niewiadomej Józef trwa 
niezachwianie przy Bożym słowie: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawie-
dliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” 
(Mt 1, 18–19). Ewangelista nazywa go „człowiekiem sprawiedliwym”, co oznacza – 
prawym, czyli zachowującym słowo Boże zawarte w Prawie Mojżeszowym112. Jó-
zef szuka wyjścia, ale takiego, by zachowując Prawo, jednocześnie nie skrzywdzić 
Maryi, której nie chce narazić „na zniesławienie”. Chcąc więc ochronić Maryję, 
której niewinności jest pewien, a jednocześnie nie mogąc ukrywać, że nie jest oj-
cem Dziecka, Józef zamierza „oddalić Ją potajemnie”113. W chwili gdy Józef „po-
wziął tę myśl”, Bóg odpowiada ogromem swej łaski. Odpowiedź Boga przychodzi 
przez anioła. Anioł ukazuje się Józefowi we śnie i zwraca się do niego słowami: 
„Józefie synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem 
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20). W tych słowach Bóg 
objawia Józefowi, że został wybrany do udziału w wielkiej Bożej tajemnicy, któ-
ra – choć ma miejsce na ziemi – nieskończenie przerasta człowieka114.

Prawdę tę  podkreśla Jan Paweł  II  w  słowach homilii wygłoszonej w  cza-
sie Mszy św. w Livorno, mówiąc: „[Józef z Nazaretu – przyp. autora] był «mę-
żem sprawiedliwym» – i któremu «za sprawiedliwość» poczytano, że «uwierzył 
Bogu. Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia» 
(Rz 4,  17). Te  słowa […] odczytujemy dziś z myślą o  Józefie z Nazaretu, który 
«wbrew nadziei uwierzył nadziei». Stało się to zaś w momencie decydującym dla 
dziejów zbawienia. W tym momencie, w którym Bóg Ojciec Przedwieczny, speł-
niając obietnicę daną Abrahamowi, «posłał Syna swego na świat». Wtedy właśnie 
objawiła się wiara Józefa z Nazaretu – objawiła się na miarę wiary Abrahama. 

110   Por. Jan Paweł II, Godność człowieka, godność pracy, godność rodziny, [w:] Nauczanie 
papieskie, t. IV, 1 (1981), Poznań 1989, s. 346.

111   Por. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa, dz. cyt., s. 74–75.
112   W  przypadku cudzołóstwa Prawo nakazywało cudzołożną kobietę ukamienować 

(zob. Pwt 22, 23n).
113   Prawo Mojżeszowe pozwalało mężczyźnie wręczyć swej żonie list rozwodowy, na pod-

stawie którego wracała ona do rodzinnego domu (zob. Pwt 24, 1).
114   Zob. B. Mokrzycki, Idźcie do Józefa, dz. cyt., s. 74–79; por. Jan Paweł II, Godność czło-

wieka, godność pracy, godność rodziny, dz. cyt., s. 346.
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Objawiła się najbardziej wówczas, kiedy przy zwiastowaniu anielskim «znalazła 
się brzemienną za sprawą Ducha Świętego» (Mt 1, 18). […] Tak więc wiara św. 
Józefa miała się objawić wobec tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, wtedy wła-
śnie przeszedł Józef z  Nazaretu przez swoją wielką próbę wiary, podobnie jak 
przeszedł przez tę próbę Abraham. […] Józef, który przedtem – «nie chcąc nara-
żać Maryi na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie» (Mt 1, 19) – teraz: 
«uczynił tak jak mu polecił anioł Pański» (Mt 1, 24). «Wziął do siebie Maryję – 
i To, co się w Niej poczęło»”115. W innym miejscu Papież mówi: „Józef z Nazaretu 
jest «mężem sprawiedliwym», bo całkowicie «żyje z wiary». Jest święty, bo wiara 
jego jest prawdziwie heroiczna. Pismo Święte niewiele o nim mówi. […] Nie zapi-
suje też żadnego słowa, które by wypowiedział Józef, cieśla z Nazaretu. A jednak 
bez słów ukazuje głębię jego wiary, jej wielkość. Św. Józef jest wielki duchem. 
Jest wielki w wierze nie dlatego, że wypowiada swoje własne słowa – ale przede 
wszystkim przez to, że słucha słów Boga Żywego. Słucha w milczeniu. Serce zaś 
jego nieustannie trwa w gotowości, aby przyjąć Prawdę zawartą w słowie Boga 
Żywego. Aby ją przyjąć i wypełnić z miłością. I dlatego Józef z Nazaretu staje się 
niezwykłym zaprawdę świadkiem Bożej Tajemnicy. Staje się szafarzem Przybyt-
ku, jaki Bóg wybrał sobie na ziemi, by dokonać dzieła zbawienia”116.

Bezgraniczna wiara Józefa wyraża się w  prostocie działania. Nie dyskutu-
je on z wolą Boga, nie szuka dowodów, lecz natychmiast przyjmuje i wykonuje 
Boże polecenie. W tym milczącym działaniu przejawia się jego miłość do Boga. 
Józef z  miłością bierze Maryję do  siebie, a  przez to  wyraża miłość do  samego 
Jezusa, Boga Wcielonego, który już żyje pod Jej Sercem. Zawierza on Bożemu 
słowu tak117, jak zawierzyła Maryja. Jan Paweł  II  w  Redemptoris custos pisze: 
„[…] wiara Maryi spotka się z wiarą Józefa. Jeśli po zwiastowaniu Elżbieta po-
wiedziała o Niej: «błogosławiona, która uwierzyła» (por. Łk 1, 45) – to w pewien 
sposób można by  błogosławieństwo to  odnieść również do  Józefa, ponieważ 
odpowiedział on twierdząco na słowo Boga, przekazane mu w rozstrzygającym 
momencie. Józef wprawdzie nie odpowiedział na słowa zwiastowania słowami, 
tak jak Maryja, natomiast «uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją 

115   Jan Paweł II, Świat zadany przez Stwórcę jest „światem pracy”, [w:] Nauczanie papie-
skie, t. V, 1 (1982), Poznań 1993, s. 413–414.

116   Tamże, s. 414; por. Jan Paweł  II, Św. Józef – człowiek wiary i modlitwy, [w:] „Anioł 
Pański” z Papieżem Janem Pawłem II, t. VIII, dz. cyt., s. 239.

117   Por. tenże, Wpatrzeni w Maryję i Józefa, [w:] „Anioł Pański” z Papieżem Janem Paw-
łem II, t. VIII, dz. cyt., s. 192, 209.
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Małżonkę do siebie» (Mt 1, 24). To, co uczynił, było najczystszym posłuszeństwem 
wiary (por. Rz 1, 5; 16, 26; 2 Kor 10, 5–6). Można powiedzieć, iż to, co uczynił Jó-
zef, zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą Maryi: przyjął on jako prawdę 
od Boga pochodzącą to, co Ona naprzód przyjęła przy zwiastowaniu”118.

Papież w przywołanej adhortacji mówi, że „Maryja jest pokorną służebnicą 
Pańską, przygotowaną od początków czasów do roli Matki Boga; Józef jest tym, 
którego Bóg wybrał, aby strzegł porządku przy narodzeniu się Pana, jego zada-
niem jest zatroszczyć się o uporządkowane wprowadzenie Syna w świat, z zacho-
waniem Boskich nakazów i praw ludzkich”119.

Jednym z pierwszych etapów wypełniania tej misji jest podróż do Betlejem 
związana z dekretem cesarza rzymskiego dotyczącym powszechnego spisu lud-
ności. „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawi-
dowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się 
dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna” (Por. Łk 2, 4–5). 
Ewangelie nic nie mówią na temat podróży z Nazaretu do Betlejem ani o uczu-
ciach Maryi i Józefa120. Ważnym i znamiennym zadaniem, jakie wobec dziecka 
spełnił Józef, udając się na  spis ludności – o  czym pisze Papież – było oficjal-
ne wpisanie do rejestrów Cesarstwa imienia „Jezus, Syn Józefa z Nazaretu” (por. 
J  1,  45). „Zapis ten  – jak pisze dalej Jan Paweł  II  – ukazywał w  sposób jawny, 
że Jezus należy do rodzaju ludzkiego, że jest człowiekiem pośród ludzi, obywate-
lem tego świata, podległym prawom i instytucjom państwowym, ale także Zba-
wicielem świata”121. Wielka liczba ludzi, którzy udawali się w  drogę z  powodu 
spisu, spowodowała przepełnienie w miejscach postoju. To przepełnienie zmu-
siło Józefa po przybyciu do Betlejem do wyszukania miejsca w grocie służącej 
za schronienie dla zwierząt.

Papież podkreśla: „To, co dzieje się w stajni, w skalnej grocie, posiada wymiar 
głębokiej intymności: jest czymś, co dokonuje się między Rodzicielką i mającym 
się narodzić Dziecięciem. Nikt z  zewnątrz nie ma  do tego dostępu. Nawet Jó-
zef, cieśla z Nazaretu, pozostaje milczącym świadkiem”122. Józef przyjął Dziecię 

118   RC 4.
119   RC 8.
120   Por. M. B. Martelet, Józef z Nazaretu – mąż ufności, [w:] Józef z Nazaretu, t. I, dz. cyt., 

s. 67–72.
121   RC 9.
122   Jan Paweł II, Solidarność z cierpiącymi z powodu odmowy praw ludzkich, [w:] Naucza-

nie papieskie, t. I (1978), Poznań–Warszawa 1987, s. 192; por. tenże, Kontemplujemy Maryję, 
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w milczeniu pełniej zachwytu kontemplacji. Jego radość i wdzięczność były ukry-
te w głębi Jego duszy, skąd wznosiły się ku Bogu w cichym hołdzie. Ten bezsłow-
ny kantyk Józefa był równie miły Panu jak hymn wdzięczności wyśpiewany przez 
Zachariasza (por. Łk 1, 68–79). Milcząca postawa Józefa znalazła się w szczegól-
nej harmonii z  tajemnicą Wcielenia. To  milczenie Józefa nie było pozbawione 
uczucia. Wraz z Maryją podziwiał opowiadanie pasterzy, których anioł skierował 
do żłóbka. Ale cuda, których był świadkiem123, o czym mówi Jan Paweł II: „Jó-
zef i Maryja są milczącymi świadkami cudu Bożego Narodzenia”124, pobudzały 
go jeszcze bardziej do milczenia. Milczenie stało się dla Józefa sposobem najwyż-
szego podziwu dla Bożych tajemnic125. Wpatrzony w Jezusa tym samym zachwy-
conym spojrzeniem, co Maryja, Józef reprezentował tych wszystkich, którzy po-
kładali nadzieję w Zbawicielu, i radował się Nim w ich imieniu, jak to już czynił 
dowiedziawszy się od anioła o cudownym poczęciu126.

Św. Józef, starotestamentalnym zwyczajem, ósmego dnia po  Bożym Naro-
dzeniu dokonuje obrzędu obrzezania syna. Następnie, zgodnie z  poleceniem 
anioła, wraz z Maryją nadają Dziecku imię Jezus (por. Łk 2, 21)127, które oznacza 
„Bóg zbawia”. Czterdziestego dnia po narodzeniu, zgodnie z wymogiem prawa 
(Wj 13, 2.12. 15) przynoszą Dziecię Jezus do świątyni jerozolimskiej, by ofiarować 
Je Bogu (zob. Łk 2, 22–23) i złożyć ofiarę ludzi ubogich (zob. Łk 2, 24). Wydarze-
nia te najlepiej uwypuklają rolę św. Józefa w tajemnicy Słowa Wcielonego, ponie-
waż wszystko, co od tej chwili czyni, czyni wraz z Maryją. W żadnym momencie 
życia Jezus, Maryja i Józef nie byli tak ściśle zjednoczeni, jak w chwili dokonania 
czynności ofiary. To właśnie w czasie tego wydarzenia po raz pierwszy w Ewan-
gelii Józef otrzymał tytuł ojca128. Milczenie, w jakim towarzysząc Maryi, ofiarował 
Dziecię Jezus w świątyni, było milczeniem adoracji Syna i Jego Matki. Było ono 

błogosławioną między niewiastami, [w:]  Nauczanie papieskie, t.  IX, 2  (1986), Poznań 2007, 
s. 1043.

123   Zob. J. Galot, Święty Józef, [w:] Józef z Nazaretu, t. I, dz. cyt., s. 268.
124   Jan Paweł II, Trzeba tworzyć kulturę miłości i pokoju, Rzym, 01.01.2001, „L’Osserva-

tore Romano” 2 (230) 2001, s. 62–63; por. Giovanni Paolo II, Roma è chiamata ad irradiare 
la luce di Cristo, „L’Osservatore Romano” 290 (1991), s. 4; Jan Paweł II, Trzeba tworzyć kulturę 
miłości i pokoju, „L’Osservatore Romano” 2 (230) 2001, s. 62.

125   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 268.
126   Zob. tamże, s. 217.
127   Por. D. Rey, Milczenie św. Józefa, „Pastores” 35 (2) 2007, s. 108.
128   Zob. M. B. Martelet, Józef z Nazaretu – mąż ufności, dz. cyt., s. 75–77.
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obciążone bólem, jaki zawierało proroctwo Symeona (por. Łk 2, 29–35). Zadzi-
wiony wobec tej perspektywy ofiary Józef nie skierował do starca żadnego słowa. 
Pozwolił, by to proroctwo wniknęło weń i rozbrzmiewało mu w duszy podczas 
ofiarnego gestu, którego miał dopełnić. Wydarzenia, które towarzyszyły ofiaro-
waniu Jezusa – proroctwo Symeona i świadectwo prorokini Anny, które w mil-
czeniu przyjęli Józef z Maryją – są zapowiedzią zbawczego wydarzenia krzyża, 
o czym wspomina w homilii Jan Paweł II129.

Po ofiarowaniu w  świątyni  – jak czytamy w  Ewangelii św. Łukasza  – Józef 
z Maryją wrócili do Galilei: „A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 
wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, 
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2, 39–40). Jed-
nak jak wspomina Jan Paweł  II w adhortacji Redemptoris custos: „[…] według 
zapisu Mateuszowego, przed tym powrotem do  Galilei należy umieścić także 
bardzo ważne wydarzenie, w którym raz jeszcze Boża Opatrzność odwołuje się 
do Józefa. Czytamy: «Gdy oni (tj. Mędrcy) odjechali, oto anioł Pański ukazał się 
Józefowi we  śnie i  rzekł: ‘Wstań, weź Dziecię i  Jego Matkę i  uchodź do  Egip-
tu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgła-
dzić’» (Mt 2, 13)”130. Józef, usłyszawszy we śnie ostrzeżenie anioła, po raz kolejny 
okazał posłuszeństwo woli Boga. Tę postawę posłuszeństwa Józefa, wynikającą 
z nieustannej komunikacji z Bogiem, doskonale komentuje św. Jan Chryzostom, 
mówiąc, że Józef nie gorszy się słowami anioła, w jego sercu nie rodzą się wąt-
pliwości. Jest posłuszny w milczeniu i przyjmuje wszystkie zdarzenia w pełnym 
zawierzeniu131.

Przyszedł czas, kiedy anioł nakazał Józefowi powrót z Egiptu do ziemi ojców. 
Posłuszny temu nakazowi podąża do ojczyzny132. Od tego momentu rozpoczyna 
się okres trzydziestu lat ukrytego życia Świętej Rodziny w Nazarecie. Jak pisze 
Jan Paweł II: „[…] Jezus wzrastał, «nabierał mocy, napełniał się mądrością, a ła-
ska Boża spoczywała na Nim» (Łk 2, 40)”133. To wszystko dokonywało się w śro-
dowisku Rodziny nazaretańskiej, „pod opieką Józefa, na  którym spoczywało 

129   Por. Jan Paweł II, Ofiarowanie, [w:] Nauczanie papieskie, t. IV, 1 (1981), dz. cyt., s. 111; 
Giovanni Paolo II, È Lui il Signore della storia e il Signore della vita, dz. cyt., s. 5.

130   RC 14.
131   Zob. PG 57, 85.
132   Zob. R. Pająk, Nowenna do św. Józefa, [w:] Józef z Nazaretu, t. I, dz. cyt., s. 321.
133   RC 15; por. Giovanni Paolo II, La Chiesa ha bisogno di sacerdoti gioiosi capaci di por-

tare la vera gioia al popolo di Dio, „L’Osservatore Romano” 233 (1995), s. 5.
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wzniosłe zadanie wychowania, czyli żywienia i  odziewania Jezusa, nauczenia 
Go Prawa i zawodu, zgodnie z powinnościami przypadającymi ojcu”134. Papież 
Paweł VI o  tym miejscu i  czasie w życiu Świętej Rodziny powiedział „Nazaret 
to milczenie”135.

Spokój życia rodzinnego został zmącony tylko jednym wydarzeniem, o którym 
pisze św. Łukasz (2, 41–50) – odnalezieniem dwunastoletniego Jezusa w świątyni 
jerozolimskiej po uroczystościach paschalnych. Kiedy Józef z Maryją odnajdują 
Syna w świątyni, Józef w milczeniu przechodzi od trwogi do radości. Zapewne 
mógłby, jako głowa rodziny, przemówić do Dziecka, lecz woli się usunąć i pozwa-
la mówić tylko Maryi. Wyobrażając sobie Józefa w życiu codziennym w Nazarecie, 
widzimy go podobnie milczącego136. Zapewne umiał w rozmowie wyrazić własne 
zdanie i wyrażać to, co myślał. Lecz mówił mało. To milczenie Józefa przypomina, 
że Chrystusa i Jego tajemnice można przyjąć tylko w milczeniu. Właśnie to mil-
czenie pozwoliło mu wraz z Maryją „zachowywać w swym sercu” i „rozważać” 
tajemnice, których był świadkiem (por. Łk 2, 19. 51)137. Po raz ostatni Ewangelia 
wspomina św. Józefa, opisując wydarzenie odnalezienia Jezusa w świątyni. Praw-
dopodobnie zmarł podczas trzydziestoletniego życia ukrytego Jezusa138.

Ewangelie, zachowując milczenie o  Józefie, wspominając o  nim ściśle tyle, 
ile to  było konieczne w  opowieści o  narodzeniu i  latach dziecięcych Jezusa, 

134   RC 16; por. Jan Paweł II, Ewangelia pracy, [w:] Nauczanie papieskie, t. IV, 1 (1981), 
dz. cyt., s. 340; tenże, Świat pracy w Kościele, [w:] Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny 
i apostolski, Watykan 1996, s. 422; Giovanni Paolo II, Roma è chiamata ad irradiare la  luce 
di Cristo, dz. cyt., s. 4.

135   Papież Paweł VI wypowiedział te słowa podczas swej apostolskiej wizyty w Nazarecie 
w 1964 roku. Por. D. Rey, Milczenie św. Józefa, dz. cyt., s. 107.

136   Por. Jan Paweł II, Solidarność, która stawia najwyższe wymagania, „L’Osservatore Ro-
mano” 3–4 (100–101) 1988, s. 25.

137   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 268–269.
138   Zob. P. P. Barbagli, Święty Józef w Ewangelii, dz. cyt., s. 57–58. Według przyjmowanej 

dziś opinii św. Józef zmarł przed chrztem Jezusa. Gdyby bowiem żył po chrzcie, z pewnością 
ewangeliści wspomnieliby o nim, szczególnie w tych miejscach, gdzie jest mowa o Maryi i o ro-
dzinie. Ponadto w  wypowiedziach mieszkańców Nazaretu, dość nieprzychylnych Jezusowi, 
znajdujemy zdanie: „Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi?” (Mk 6, 3), co może świadczyć, że Józef 
w tym okresie już nie żył. Por. tamże, s. 58; T. Hergesel, Legenda o Józefie ciesli w kulcie Oblubień-
ca Matki Bożej, RBL 27 (1974), s. 223; R. Wierna, Apokryficzne przedstawienie śmierci św. Józefa 
na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach, „Vox Patrum” 46–47 (2004), s. 579–586.
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dostosowały się niejako do dominującej w jego osobowości cechy – Józef był mę-
żem milczenia139. Ewangelia nie ukazuje nam nigdy Józefa otwierającego usta140. 
To zaś, co o nim mówi, każe nam przypuszczać, że Józef nieustannie trwał w mil-
czeniu. W milczeniu znosił ból, kiedy dowiedział się, że Maryja oczekuje dziec-
ka141. W milczeniu przyjął posłannictwo anioła. Widzimy go milczącego również 
podczas wielkiego wydarzenia w Betlejem. Milczy także wtedy, kiedy wraz z Ma-
ryją ofiarowuje Dziecię Jezus w świątyni, a także kiedy odnajduje Jezusa w świą-
tyni po uroczystościach paschalnych. Ewangelie ukazują również jego milczenie 
w czasie życia nazaretańskiego142. Ta milcząca postawa Józefa pozwala dostrzec 
w nim wzór nauczyciela Jezusa Chrystusa oraz świadka Bożych zamysłów wobec 
całej ludzkości i każdego poszczególnego człowieka143, albowiem „dojrzała […] 
mądrość ujawnia się nie tylko w czynach i  słowach, lecz także w umiejętności 
milczenia”144. Nikt na ziemi oprócz Maryi, nie żył dłużej z Jezusem, nikt nie był 
tak blisko codziennego życia Syna Bożego jak Józef145. Józefowi – jak mówi Jan 
Paweł II – dane było Boga nosić na rękach, całować, odziewać i strzec146. To w nim 
według Papieża najpełniej ze wszystkich ojców ziemskich odzwierciedliło się Oj-
costwo Boga samego147.

Józef kochał milczenie, ponieważ pragnął przebywać w obliczu Boga, nie bał 
się ciszy. Te osłonięte milczeniem „uczynki” Józefa – jak naucza Papież – pozwa-
lają odkryć atmosferę głębokiej kontemplacji: obcował on na co dzień z tajemni-
cą „od wieków ukrytą w Bogu”, która „zamieszkała” pod dachem jego domu148.

139   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 267; RC 25; Jan Paweł II, Solidarność, która stawia 
najwyższe wymagania, dz. cyt., s. 25; Jan Paweł II, Służcie wiernie wszystkim, których Pan wam 
powierzy, „L’Osservatore Romano” 5–6 (203) 1998, s. 40.

140   Por. K. Romaniuk, Spokój, milczenie i cisza według Biblii, dz. cyt., s. 28–29.
141   Por. Jan Paweł II, Godność człowieka, godność pracy, godność rodziny, dz. cyt., s. 346.
142   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 267–269.
143   Zob. L. Bartel, Św. Józef jako prorok, AK, 457 (1985), s. 469; Jan Paweł II, Kto trwa 

we Mnie, przynosi owoc obfity, „L’Osservatore Romano” 5 (102) 1998, s. 10.
144   Zob. Z. Kalinowski, Rozważania o świętym Józefie, Warszawa 1979, s. 99.
145   Zob. J. Szrejter, Milczenie w komunikacji Boga z człowiekiem. Refleksje na przykładzie 

postawy świętego Józefa, dz. cyt., s. 128.
146   Zob. Jan Paweł II, Rodzina wspólnotą życia i miłości, [w:] Jezus Chrystus wczoraj, dziś 

i na wieki, „L’Osservatore Romano” (numer specjalny) 1997, s. 49.
147   Zob. tenże, Godność człowieka, godność pracy, godność rodziny, dz. cyt., s. 347.
148   Zob. RC 25.
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Milczenie Józefa jest przykładem zasłuchania się w  Boże słowo, jest przy-
kładem komunikacji Boga z człowiekiem149. Jego praca nie tylko nie przeszka-
dzała mu w kontemplacji Bożych tajemnic, ale również ją  rozwijała. Pracując 
fizycznie, Józef mógł zwracać swe myśli do Boga, Jemu ofiarować to, co czynił, 
Jemu wyrażać swą miłość. Czyli pracował w obecności Bożej świadomy, że stoi 
przed Bożym obliczem150. To poczucie bliskości było darem ofiarowanym Józe-
fowi151. Milczenie św. Józefa zawsze odnosiło się do Chrystusa. To właśnie mi-
łość do Niego domagała się milczenia152, które jak twierdzi T. Merton, „kryje 
w sobie Kogoś, osobę Chrystusa, który sam – jak wypowiada Słowo – jest ukryty 
w milczeniu Ojca”153. Szczyt spojrzenia kontemplacyjnego i mistycznego zjed-
noczenia z Panem Józef osiągnął w połączeniu się dwóch jego miłości: do Boga 
i do Jezusa154.

Jan Paweł II, stawiając Kościołowi za wzór św. Józefa: „Patrząc […] ze czcią 
i  z  miłością na  postać św. Józefa, winniśmy w  tym spojrzeniu odnowić naszą 
własną wiarę. Widzimy, jak słowo Boga Żywego zapada głęboko w duszę tego 
Człowieka: męża sprawiedliwego”155, pyta: „Czy umiemy słuchać słowa Bożego? 
Czy umiemy je chłonąć głębią naszego ludzkiego «ja»? Czy otwieramy przed tym 
słowem nasze sumienie? Czy też – wręcz przeciwnie – zatrzymujemy się tylko 
na powierzchni słowa Bożego? Nie dajemy mu głębszego dostępu do duszy. Nie 
przyjmujemy tego słowa w milczeniu wewnętrznej gotowości, tak jak Józef z Na-
zaretu. Nie stwarzamy warunków, ażeby ono mogło pracować w naszym wnętrzu 
i wydawać owoce”156.

Świat powinien dostrzec w postawie Józefa, że milczenie jest oznaką wyższej 
żywotności. Jako człowiek milczący mógł on z o wiele większą przenikliwością 

149   Zob. J. Szrejter, Milczenie w komunikacji Boga z człowiekiem. Refleksje na przykładzie 
postawy świętego Józefa, dz. cyt., s. 127–131.

150   Por. Jan Paweł II, Niech robotnicy uświadamiają sobie na nowo swoją osobistą godność, 
[w:] Nauczanie papieskie, t. V, 1 (1982), dz. cyt., s. 620–621; Giovanni Paolo II, San Giuseppe, 
silenzioso operaio della casa di Nazareth, „L’Osservatore Romano” 66 (1991), s. 7.

151   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 251–254.
152   Zob. J. Szrejter, Milczenie w komunikacji Boga z człowiekiem. Refleksje na przykładzie 

postawy świętego Józefa, dz. cyt., s. 130.
153   T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Kraków 1960, s. 176.
154   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 251–254.
155   Jan Paweł II, Świat zadany przez Stwórcę jest „światem pracy”, dz. cyt., s. 415.
156   Tamże.
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rozważać Boże tajemnice. Odczuwał i kontemplował umysłem swobodnym, bez 
lęku słuchał Tego, który mówi i otrzymał od Niego nadprzyrodzoną mądrość. 
Józef kochał mocniej, gdyż milczenie bardziej niż słowo może być wyrazem mi-
łości, hołdem tego, co jest ze swej istoty niewyrażalne, czego nie można przekazać 
słowami. Józef uczy ludzi, jak milczeć po to, aby więcej kochać157.

Milczenie świadków Ewangelii

Milczenie Jezusa powtarza się jak paradygmat w życiu Jego uczniów. Po czter-
dziestu dniach spędzonych w samotności i ciszy na pustyni Jezus rozpoczął pu-
bliczną działalność. W chwili, gdy zaczął głosić swoją naukę, każde Jego słowo 
wywoływało odpowiedź, każde działanie – przeciwdziałanie, każda akcja – reak-
cję. W Jego działalności nieustannie towarzyszył mu Duch Święty, który zstąpił 
w chwili chrztu nad Jordanem. Ów Duch pragnął działać i tworzyć, wyrazić sie-
bie słowem i czynem, prowadzić i walczyć158.

Gdy Jezus zaczyna nauczać, gromadzi się wokół Niego mnóstwo ludzi, którzy 
w ciszy słuchają, szukają pomocy, oczekują zbawienia. Wśród nich pojawiają się 
również takie osoby, które chcą być przy Nim w sposób bardziej wyłączny. Jezus, 
głosząc naukę do zgromadzonych tłumów, zauważa te pojedyncze osoby. W ten 
właśnie sposób tworzy się grono uczniów, którzy pozostają z Nim we wspólnocie 
szczególnego rodzaju i są bezpośrednio związani z Jego losem159.

Według Ewangelii św. Jana w pierwszych dniach nauczania przychodzą do Je-
zusa dwaj uczniowie Jana Chrzciciela: Jan i  Andrzej. Nie jest to  ich pierwsze 
spotkanie z  Jezusem, widzieli Go  już wcześniej nad Jordanem, kiedy przyszedł 
do  Jana, aby się ochrzcić. Wówczas pełni podziwu – milczeli. Teraz zostawiają 
swego mistrza i idą za Jezusem, i pozostają u Niego od godziny dziesiątej do za-
chodu słońca, po  czym odchodzą160. Później Andrzej przyprowadza do  Jezusa 
swego brata Szymona, któremu Jezus nadaje imię Kefas – „to znaczy: Piotr” (por. 

157   Zob. J. Galot, Święty Józef, dz. cyt., s. 270; por. J. Szrejter, Milczenie w komunikacji Boga 
z człowiekiem. Refleksje na przykładzie postawy świętego Józefa, dz. cyt., s. 131; L. Suenens, Drogi 
święty Józefie, Kraków 2003, s. 39; L. Regnault, Wsłuchując się dziś w słowa Ojców Pustyni, Kra-
ków 1998, s. 67; G. Courtois, W obliczu Pana. Rozważania dla kapłanów, Katowice 1959, s. 13–25.

158   Zob. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 38–39.
159   Zob. tamże, s. 63.
160   Zob. tamże, s. 40.
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J 1, 40–42). Następnie ewangelista Jan opowiada, że Jezus, udając się do Galilei, 
spotkał Filipa i powiedział do niego: „Pójdź za mną!” (J 1, 43). Filip nie odpowia-
da słowami na to wezwanie, ale w milczeniu przyłącza się do Mesjasza. A potem: 
„Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał 
Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu»” (J 1, 45). Natana-
el, początkowo sceptyczny, również uwierzył w Jezusa i dołączył do grona Jego 
uczniów161. Ci, którzy do Niego przyszli i próbowali się czegoś o Nim dowiedzieć, 
w rzeczywistości zostali już „złowieni”. To spotkanie wyznaczyło im misję i przy-
szły los. I choć teraz powracają do swego dawnego życia, to i tak później zostawią 
wszystko i w dosłownym sensie „pójdą za Nim”.

Według relacji św. Marka (1, 16–20) i św. Mateusza (4, 18–22), jak mówi Ojciec 
Święty Benedykt XVI, scenerię powołania pierwszych apostołów stanowią brzegi 
Jeziora Galilejskiego162. Czytamy bowiem, że Jezus, „Przechodząc obok Jeziora Ga-
lilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w je-
zioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, 
ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali 
sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemni-
kami w łodzi i poszli za Nim” (Mk 1, 16–20)163. I od tej chwili są już stale z przy Nim.

W  sposób wymowny o  swoim powołaniu pisze również ewangelista Mate-
usz. „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego 
w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim”  
(Mt 9, 9)164. Ewangeliści, oprócz wypowiedzi Natanaela, nie przytaczają nam żad-
nych słów, które byłyby odpowiedzią na wezwanie Jezusa. Odpowiedzią ze strony 
powołanych jest milczenie. To  milczenie wyraża przyjęcie do  wiadomości we-
zwania Jezusa, aprobatę i całkowite zawierzenie słowu Syna Bożego165.

161   Zob. tamże, s. 63.
162   Zob. Benedykt XVI, Apostołowie – świadkowie i posłańcy Chrystusa, [w:] Blisko, naj-

bliżej Chrystusa, Poznań 2007, s. 13.
163   Św. Łukasz Ewangelista, trzymając się tej samej tradycji, co św. Mateusz i św. Marek, 

opisuje scenę powołania nad Jeziorem Genezaret nieco szerzej. Dodaje, że powołanie do na-
śladowania następuje po wysłuchaniu pierwszych mów Jezusa i po ujrzeniu pierwszych do-
konanych przez Niego znaków (Łk 5, 1–11). Zob. Benedykt XVI, Apostołowie – świadkowie 
i posłańcy Chrystusa, dz. cyt., s. 14.

164   Zob. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 63.
165   Por. K. Romaniuk, Spokój, milczenie i cisza według Biblii, dz. cyt., s. 65.
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Do grona uczniów Jezusa należą również kobiety, a pośród nich Maria Mag-
dalena, Maria z Betanii i  jej siostra Marta. Te dwie ostatnie, choć nie wędrują 
z  Jezusem, należą do ściślejszego kręgu Jego wyznawców. W tekstach ewange-
licznych odnajdujemy również informacje o innych kobietach, które towarzyszą 
Jezusowi. Nie dowiadujemy się o nich niczego dokładnego, oprócz tego, że zwró-
ciły się do Syna Bożego z prośbą o pomoc w udrękach ciała i duszy. Jezus pomógł 
im, a one w zamian otoczyły troską Jego i Jego uczniów (por. Mt 27, 55). Były mil-
czącymi świadkami Jego nauczania, znaków i  cudów, które czynił. Spotykamy 
je na Kalwarii (por. J 19, 25), gdzie wykazały się większą odwagą niż uczniowie. 
Później spotykamy je u grobu, gdzie przyszły namaścić ciało Jezusa i gdzie anioł 
im jako pierwszym ogłosił radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana166. Tu rów-
nież milczą, jak pisze Jan Paweł II: „O brzasku nadchodzącej niedzieli niewiasty 
znajdują grób pusty. […] Przyjmijmy milczenie przerażonych niewiast na  wi-
dok pustego grobu w świcie dnia po szabacie”167. Na koniec spotykamy te kobiety 
w górnej sali domu w Jerozolimie, gdzie wraz z uczniami oczekują na przyjście 
Ducha: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na  modlitwie razem z  niewiastami, 
Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14)168.

 Spośród otaczających Go uczniów Jezus wybrał małe grono, które ustanowił 
swoimi szczególnymi heroldami – „apostołami”. Papież Benedykt XVI powiedział 
o nich, że: „Po Maryi, czystym odblasku światła Chrystusa, to apostołowie są tymi, 
którzy słowem i świadectwem przekazują nam prawdę Chrystusa. Ich misja nie 
jest jednak odizolowana, lecz wpisana w tajemnicę wspólnoty obejmującej cały 
lud Boży”169. Jak podkreśla dalej Benedykt XVI, odwołując się do Pisma Świętego, 
wybór Dwunastu dokonał się w „miejscu objawienia, na górze”. To właśnie tam Je-
zus podjął inicjatywę ukazującą Jego pełną świadomość i determinację – ustano-
wił Dwunastu, by wraz z Nim byli świadkami i zwiastunami nadejścia królestwa 
Bożego170. „Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, 
a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wy-
syłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 

166   Zob. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 64.
167   Jan Paweł II, Nie umrę, ale żył będę, [w:] Nauczanie papieskie, t. V, 1 (1982), Poznań 

1993, s. 521.
168   Zob. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 64.
169   Benedykt XVI, Wola Jezusa dotycząca Kościoła i wybór Dwunastu, [w:] Blisko, najbli-

żej Chrystusa, dz. cyt., s. 8.
170   Zob. tamże, s. 10.
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Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, 
i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gro-
mu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfe-
usza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał”  
(Mk 3, 13–19).

Jezus, wybierając Dwunastu i włączając ich we wspólnotę życia z sobą samym 
oraz czyniąc ich uczestnikami Jego misji głoszenia królestwa słowami i czyna-
mi, zapowiada, że  nadeszły już czasy ostateczne, w  których na  nowo powstaje 
lud Boży, lud dwunastu pokoleń, który teraz staje się ludem powszechnym, Jego 
Kościołem. Dla apostołów – jak naucza Benedykt XVI – wybór ten oznacza po-
czątek bezpośredniego poznawania Mistrza. Zanim zostaną rozesłani, by głosić 
Dobrą Nowinę, muszą „towarzyszyć” Jezusowi (zob. Mk 3, 14) i nawiązać z Nim 
osobistą relację. Głoszenie przez nich Ewangelii nie będzie więc niczym innym, 
jak głoszeniem tego, czego sami doświadczyli i zapraszaniem do wejścia w tajem-
nicę wspólnoty z Jezusem171.

To, co ewangeliści mówią o latach publicznej działalności Jezusa, stanowi tyl-
ko ułamek pełnych treści lat Jego życia, kiedy uczniowie widzieli Go żyjącego, 
słyszeli mówiącego, trwającego w milczeniu i byli świadkami tego, co działo się 
od Jego pierwszego wystąpienia aż do Wniebowstąpienia. To jednak, co wiemy, 
ukazuje nam, jak Jezus wychowywał swoich uczniów172.

Apostołowie są zawsze przy Jezusie, kiedy On naucza, przepowiada w przy-
powieściach, milczy oraz czyni znaki i  cuda. Ponieważ orędzie o Królestwie, 
które mają głosić, jest czymś wielkim, jego wymagania są  trudne, uczniowie 
są nimi przerażeni i nie do końca wszystko rozumieją. Przychodzą więc do Je-
zusa z różnymi pytaniami, On zaś objaśnia im wszystko, na przykład Piotr pyta: 
„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy 
aż  siedem razy?”, na co Jezus odpowiada: „Nie mówię Ci, że aż siedem razy, 
lecz aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt 18, 21–22). Kiedy Jezus nauczał w przy-
powieściach, „pytali Go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść” (Łk 8, 9). 
On zaś „osobno […] objaśniał wszystko swoim uczniom” (Mk 4, 34). Jezus po-
uczał również swoich uczniów, w jaki sposób mają się zwracać do Boga w mo-
dlitwie  – z  jakimi myślami i  w  jakiej postawie  – i  co powinno być dla nich 
wobec Boga ważne173: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią 

171   Zob. tamże, s. 10–15.
172   Zob. R. Guardini, Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 64–65.
173   Zob. tamże, s. 65.
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w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. 
Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się 
modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. Chrystus za-
chęcał swoich uczniów, aby na modlitwie nie byli gadatliwi jak poganie. „Oni 
myślą, że  przez wzgląd na  swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie 
podobni do  nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw 
zanim Go poprosicie” (Mt 6, 5–8; por. Łk 11, 1–13). W ten sposób uczy ich rów-
nież milczenia, ukazując jego komunikacyjny wymiar w relacji między Bogiem 
a człowiekiem.

Mistrz z Nazaretu, przygotowując swoich uczniów do misji, przygotowuje ich 
także na przyszłe prześladowanie, wzmacniając ich wiarę i odwagę. Czyni to mię-
dzy innymi w sytuacji, kiedy apostołowie są świadkami oskarżeń wymierzonych 
przeciwko Jezusowi przez uczonych w Piśmie. Wtedy Jezus uspokaja ich: „Nie 
bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” 
(Łk 12, 32), i w innym miejscu mówi do nich: „U was zaś nawet włosy na głowie 
wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wró-
bli” (Mt 10, 30–31). Kiedy indziej Jezus, przychodząc do nich po wodzie, pozwala 
im odczuć, jak wygląda ich wiara i moc (zob. Mt 14, 22–31). W niektórych sytu-
acjach Mistrz jest wobec nich surowy. Strofuje uczniów, kiedy nie chcą dopu-
ścić do Niego dzieci: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; 
do takich bowiem należy królestwo niebieskie” (Mt 19, 14)174.

Po czasie formacji apostołów, w którym mieli oni możliwość poznania swego 
Mistrza, On w Cezarei Filipowej zadaje im pytanie, za kogo uważają Go ludzie. 
Tę sytuację tak oto ujmuje Jan Paweł II: „Kiedyś zapytani przez Niego, «za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego?» (Mt 16, 13), powtarzali różne głosy o Chry-
stusie, różne opinie – a potem spytani wprost «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
(Mt 16, 15) – usłyszeli i przyjęli w milczeniu za swoje słowa Szymona Piotra: «Tyś 
jest Chrystus, Syn Boga żywego» (Mt 16, 16)”175.

Apostołowie, choć przebywali z  Jezusem, słuchali Jego nauki, widzieli zna-
ki i cuda, które czynił, byli uczestnikami Eucharystii, ustanowionej przez Jezusa 
w czasie Ostatniej Wieczerzy i choć uznali Go za Mesjasza, to jednak nieustannie 

174   Tamże, s. 65–66.
175   Jan Paweł II, Dajmy świadectwo Zmartwychwstaniu Chrystusa, [w:] Nauczanie papie-

skie, t.  III, 1 (1980), Poznań–Warszawa 1985, s. 366; zob. H. Muszyński, Szymon, syn Jana, 
[w:] Dwunastu Apostołów, red. J. Turnau, Kraków 2002, s. 11.
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rozpatrywali Jego boskie orędzie na  sposób ludzki. Jest to widoczne w sposób 
szczególny, kiedy Jezus zapowiada swoją mękę: „Weźcie wy sobie dobrze do serca 
te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozu-
mieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się 
zapytać Go o nie” (J 9, 44–45). Kiedy później nadchodzi męka, a świat odpowiada 
na boskie orędzie ukrzyżowaniem Jezusa i to, co ziemskie, ulega zniszczeniu, cała 
ich wiara zaczyna się chwiać. Opuszczają swego Pana i uciekają – wszyscy z wy-
jątkiem jednego, o którym Pismo Święte mówi, że Pan „go miłował” (J 19, 26)176. 
Ów  umiłowany uczeń  – Jan, który czynnie uczestniczył we  wszystkich wyda-
rzeniach, opisuje, że po śmierci Pana apostołowie wrócili do Wieczernika i tam 
oczekiwali na dalszy rozwój wydarzeń. Przebywali w Wieczerniku przy drzwiach 
zamkniętych z obawy przed Żydami, to znaczy, jak naucza Jan Paweł II, że „lęk 
był tego dnia w  nich silniejszy niż inne uczucia. […] Był to  zwyczajny ludzki 
lęk, wynikający z bezpośredniego zagrożenia. Jednakże na dnie tej bezpośredniej 
obawy – lęku o siebie samych tkwił lęk o wiele głębszy […]. Był to lęk zrodzony 
ze śmierci Chrystusa. […] Lęk, który ogarnął serca apostołów, miał swe najgłęb-
sze korzenie w tej śmierci: był to lęk zrodzony ze śmierci Boga”177. Uczucie stra-
chu, ta potężna siła sparaliżowała apostołów i sprawiła, że ukryci milczeli. Przed 
takim milczeniem Chrystus przestrzegł swoich uczniów i  rzesze wyznawców 
podczas uroczystego wjazdu do Jerozolimy, odpowiadając na wezwanie faryze-
uszy, aby uciszył tłumy. Powiedział wówczas: „Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, 
kamienie wołać będą” (Łk 19, 40)178. Potrzebna była więc interwencja Boża, żeby 
skłonić zlęknionych apostołów do przerwania milczenia179.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, mimo drzwi zamkniętych, do zgroma-
dzonych i, jak podkreśla Jan Paweł II, jeszcze obawą przejętych uczniów, przyszedł 
Jezus. Oto Syn Boży przerwał milczenie po  swojej śmierci  – zmartwychwstał. 
Ukazawszy im ręce i bok, na znak, że jest Tym, którego ukrzyżowano, powiedział 
do nich: „«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». I po tych 
słowach tchnął na  nich i  powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» 

176   Zob. R. Guardini, Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, dz. cyt., s. 69.
177   Jan Paweł II, Dajmy świadectwo Zmartwychwstaniu Chrystusa, dz. cyt., s. 366.
178   Por. tenże, Krzyż Chrystusa szkołą mądrości i miłości, „L’Osservatore Romano” 5 (243) 

2002, s. 37–38; tenże, Krzyż idzie z młodymi, a młodzi idą z Krzyżem, „L’Osservatore Romano” 
5–6 (203) 1998, s. 25.

179   Zob. K. Romaniuk, Spokój, milczenie i cisza według Biblii, dz. cyt., s. 45–47.

118 Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem a człowiekiem…



(J  20, 21–23)”180. Jan Paweł  II  tak opisuje to  wydarzenie: „Tak więc wieczorem 
w dniu zmartwychwstania Apostołowie, w ciszy i zamknięciu Wieczernika, otrzy-
mali tego Ducha Świętego, który zstąpił na  nich po  pięćdziesięciu dniach, aby 
natychmiast Jego mocą stali się świadkami narodzin Kościoła: «Nikt nie może 
powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus» (1 Kor 12, 3)”181.

Ponowne spotkanie apostołów z  Jezusem zmartwychwstałym miało miejsce 
nad Jeziorem Galilejskim (zob. J 21, 1–14). Zmęczeni całonocnym, bezowocnym 
połowem rybacy dostrzegli stojącego na brzegu mężczyznę. „To jest Pan” (J 21, 7) – 
krzyknął jeden z nich. Na te słowa Piotr rzucił się do wody, by jak najszybciej zna-
leźć się przy swoim zmartwychwstałym Mistrzu. Pozostali również szybko przy-
płynęli do brzegu. „Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną 
na nim rybę oraz chleb” (J 21, 9)182. Jezus poprosił ich, by przynieśli więcej ryb. Gdy 
to uczynili, zasiedli wokół ogniska i posilali się w milczeniu, nie śmiąc odezwać się 
do Tego, który od trzech lat był ich Nauczycielem, a kiedy kilkanaście dni wcze-
śniej zmarł na krzyżu, oni ze strachu uciekli i pochowali się. Oto ich Mistrz, który 
zmartwychwstał i teraz już trzeci raz od tego wydarzenia widzą Go żywego183.

W dniu Pięćdziesiątnicy, gdy napełnił ich Duch Święty, rozjaśnił ich zmysły, 
otworzył ich oczy i serca – wtedy zrozumieli. Wspólny czas spędzony z Mistrzem, 
to, co  robił i  czynił, Jego postać, Jego los  – wszystko to  początkowo zapadało 
w nich, jak ziarno w milczącą glebę. Wtedy jeszcze nie pojmowali, a tylko słuchali,  
patrzyli, przyjmowali w  siebie. Po  zesłaniu Ducha Pocieszyciela stali się tymi, 
którzy przez cały czas towarzyszyli publicznej działalności Jezusa – „wiernymi 
świadkami” – i świadectwo swoje mieli nieść w świat (por. Dz 1, 21–22)184. To wy-
darzenie przerywa całkowicie ich milczenie. Duch Święty sprawia, że podejmują 
to posłannictwo, które wyznaczył im Jezus w wieczór Zmartwychwstania. Wy-
chodzą pomiędzy ludzi, aby głosić całym swym sercem, aż  do przelania krwi, 
że Panem jest Jezus185. Jak naucza papież Jan Paweł II: „Narodził się więc Kościół 
w  dniu Pięćdziesiątnicy pod potężnym tchnieniem Ducha Przenajświętszego. 

180   Jan Paweł II, Eucharystia i Kościół, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 1 (1983), Poznań 
1998, s. 638.

181   Tamże.
182   Cyt. za: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy, Edycja Świętego Pawła, Często-

chowa 2005. 
183   Zob. H. Muszyński, Szymon, syn Jana, dz. cyt., s. 7.
184   Zob. R. Guardini, Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus Osoba i życie, dz. cyt., s. 69.
185   Zob. Jan Paweł II, Eucharystia i Kościół, dz. cyt., s. 638.
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Narodził się poniekąd w  całym świecie, zamieszkałym przez ludzi mówiących 
różnymi językami. […] Narodził się po to, żeby nauczając ludzi i narody, rodzić 
się w nich na nowo przez słowo Ewangelii; ażeby rodzić się w nich wciąż na nowo 
w Duchu Świętym z sakramentalnej mocy Eucharystii”186.

Jan Paweł II, odwołując się do Dziejów Apostolskich, przedstawia nam apo-
stołów, którzy już nie milczą, lecz z mocą i odwagą głoszą naukę Chrystusa: „[…] 
proszę, abyście […] zatrzymali się przy jednym zwłaszcza zdaniu, jakie wypo-
wiedział pierwszy biskup Rzymu – apostoł Piotr. Wypowiedział to zdanie wespół 
z innymi apostołami, z którymi został postawiony, jak świadczą Dzieje Apostol-
skie, przed Najwyższą Radą żydowską, przed Sanhedrynem”187. Jak mówi Papież 
„Przedstawiciele Sanhedrynu usiłowali narzucić prawo milczenia Piotrowi i apo-
stołom, którzy «z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana i cieszyli się 
wielką łaską» (Dz 4, 33). «Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to 
imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew 
tego człowieka?» (Dz 5, 28)”188. „[…] słysząc takie słowa z ust arcykapłanów, od-
powiada Piotr i apostołowie: «Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi» (Dz 5, 29). 
A co znaczy ta odpowiedź, to wyjaśniają dalsze słowa. O ile bowiem starszyzna 
żydowska domagała się od apostołów milczenia o Chrystusie, to natomiast Bóg 
nie pozwala im  milczeć: «Bóg ojców naszych wskrzesił Jezusa, którego straci-
liście przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę 
i  Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i  odpuszczenie grzechów. Dajemy 
temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy 
są Mu posłuszni» (Dz 5, 30–33)”189.

W ukazanych powyżej wydarzeniach dostrzegamy ścieranie się dwu lęków: przed 
ludźmi, którzy nakazują milczenie, i przed Bogiem, który nie pozwala milczeć. Wiara 
i moc Ducha Świętego nakazują apostołom potraktować poważniej nakaz głoszenia 
Słowa i posłuszeństwo Bogu niż lęk przed ludźmi nakazującymi milczenie190. To swo-
je posłuszeństwo – jak mówi Jan Paweł II – okupili cierpieniem, krwią i śmiercią191.

186   Tamże, s. 639.
187   Tenże, Należy raczej słuchać Boga niż ludzi, [w:] Nauczanie papieskie, t. III, 1 (1980), 

Poznań–Warszawa 1985, s. 405.
188   Zob. tenże, Świadectwo wiary żyjące w powołaniu służby, [w:] Nauczanie papieskie, 

t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 766.
189   Tenże, Należy raczej słuchać Boga niż ludzi, dz. cyt., s. 405.
190   Por. K. Romaniuk, Spokój, milczenie i cisza według Biblii, dz. cyt., s. 50.
191   Zob. Jan Paweł II, Świadectwo wiary żyjące w powołaniu służby, dz. cyt., s. 767.
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Doświadczenie męczenników i świadków wiary nie jest typowe wyłącznie dla 
pierwotnego Kościoła, jak podkreśla Papież w  homilii wygłoszonej w  dniu eku-
menicznego wspomnienia świadków wiary XX wieku. Było ono obecne w każdej 
epoce jego dziejów. W dwudziestym stuleciu zaś – zaznacza Papież – może nawet 
w większej mierze niż w pierwszym okresie chrześcijaństwa – bardzo wielu dało 
świadectwo wiary przez cierpienie, znoszone nieraz z heroizmem. Wielu chrześci-
jan na wszystkich kontynentach okupiło nawet życiem swoją miłość do Chrystusa. 
Zaznali oni dawnych i nowych form prześladowania, doświadczyli nienawiści i od-
rzucenia, byli nękani przez przemoc i zabijani. Wiele krajów o dawnej tradycji chrze-
ścijańskiej – jak zauważa Ojciec Święty – znów stało się obszarem, gdzie wierność 
Ewangelii kosztowała bardzo drogo192. W tej samej homilii Papież głosi, że „Śladami 
ukrzyżowanego Króla poszli Jego uczniowie, stając się w ciągu stuleci niezliczoną 
rzeszą «z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu»: apostołowie i wyznawcy wiary, 
dziewice i męczennicy, śmiali głosiciele Ewangelii i cisi słudzy Królestwa”193. Mil-
czenie świadków wiary – cichych sług Kościoła zakorzenione jest w milczeniu Zba-
wiciela194. Ten aspekt milczenia jest obecny w myśli T. Mertona, który stwierdza, 
że miłość posiada swoje milczenie, „a ono kryje w sobie Kogoś, osobę Chrystusa, 
który sam – jako wypowiadane Słowo jest ukryty w milczeniu  Ojca”195.

„In silentio loquitur Deus” – w milczeniu mówi Bóg. Milczenie pozwala nam 
usłyszeć Boga, ale musi być to milczenie, które coś wyraża, wypełnione głębo-
ką treścią. Jest to „milczenie pełni” będące wyrazem przeżycia Świętości, które 
otwiera człowieka na przemawiającego doń w różny sposób Boga. Jest to otwarcie 
i wołanie w górę, ku „Temu, Który Jest”, który jest Sensem, Wartością Najwyż-
szą, Początkiem i Końcem wszystkiego. Milczenie pełni jest przeto wyrazem za-
chwytu i podziwu dla Boga, adoracją, uwielbieniem i chwalbą; jest ono nasycone 
Jego osobistym doświadczeniem, wyrazem doznania i przeżycia Jego zbawiającej 
obecności. Tego rodzaju pokorne milczenie przed Bogiem ma moc uzdrawiającą 
człowieka, moc zbawczą196. Ten wymiar milczenia, jako relacja z Bogiem przejawił 

192   Zob. tenże, Nigdy nie ugięli się przed mocą zła, „L’Osservatore Romano” 7–8 (225) 
2000, s. 32–34; por. tenże, Marcel Callo, Pierina Morosini i Antonina Mesina – troje świeckich 
męczenników, „L’Osservatore Romano” 9–10 (94–95) 1997, s. 6.

193   Tenże, Nigdy nie ugięli się przed mocą zła, dz. cyt., s. 32.
194   Zob. tenże, Odpowiedzialni za dar miłości Dobrego Pasterza, „L’Osservatore Romano” 

5 (102) 1988, s. 11.
195   T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Kraków 1960, s. 176.
196   Zob. J. Grześkowiak, Milczenie pełne Boga, „Homo Dei” 47 (1978), s. 268.
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się nie tylko w życiu apostołów, ale także w życiu wielu świętych kanonizowa-
nych przez Jana Pawła II. Papież mówi o nim, przywołując między innymi osobę 
św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej: „przeżyła głębokie doświadczenie obec-
ności Boga, które doprowadziło [ją – przyp. autora] do zdumiewającej dojrzało-
ści podczas kilku lat przeżytych w Karmelu. […] Rozkwitła ona w ciszy kontem-
placji, promieniuje szczęściem całkowitego zapomnienia o sobie; bez zastrzeżeń 
przyjmuje dar Boży, łaskę chrztu i pojednania; w sposób godny podziwu uczest-
niczy w sakramencie eucharystycznej obecności Chrystusa”197. O milczeniu jako 
doświadczeniu sakramentalnej obecności Chrystusa Papież mówi również w od-
niesieniu do postaci bł. Joanny Jugan: „[…] liczy ona całkowicie na Opatrzność 
Bożą, której działalności doświadcza w swoim życiu jak i życiu innych. […] Dzię-
ki swoim codziennym ćwiczeniom pobożności, którymi były – długa modlitwa 
w milczeniu, uczestniczenie w Ofierze eucharystycznej i Komunia św., częstsza 
aniżeli to było zwyczajem tamtej epoce, odmawianie Różańca wraz z rozmyśla-
niem, którego nigdy nie opuszczała, odprawianie stacji drogi krzyżowej – dusza 
Joanny była zanurzona w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela, a zwłaszcza w tajem-
nicy Jego męki i krzyża”198.

Autentycznie milczenie religijne, będące kontemplacją Boga, pokorną obec-
nością i trwaniem przed obecnością Miłości roztacza się na codzienne obowiązki 
i posługę świadków Ewangelii199. Taką postawę cichej i pokornej pracy dostrzegł 
Jan Paweł II w życiu ojca Rubio [José Maria Rubio y Peralta], który „prowadził 
z konfesjonału i ambony wielką działalność apostolską. Jego niezwykły takt jako 
przewodnika duchowego pozwalał mu  znajdować odpowiednią radę, właściwe 
słowo, pokutę niekiedy surową. To wszystko w ciągu wielu lat cierpliwej i cichej 
pracy ukształtowało apostołów, mężczyzn i  kobiety z  wszystkich klas społecz-
nych, którzy stali się w wielu przypadkach jego współpracownikami w głównych 

197   Jan Paweł II, Bóg wszystkim we wszystkich, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 2 (1984), 
Poznań 2002, s. 644.

198   Tenże, Przykłady męstwa i pokory dla dzisiejszego świata, [w:] Nauczanie papieskie, 
t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 487.

199   Zob. J. Grześkowiak, Milczenie pełne Boga, dz. cyt., s. 268; por. Giovanni Paolo II, Rito 
di beatificazione di fratel Arnould, di suor Urlika Nisch e di suor Blandina Merten, „L’Osserva-
tore Romano” 262 (1987), s. 4; tenże, Gesù Buon Pastore è il modello di amore e di servizio della 
vostra missione sacerdotale nella Santa Chiesa di Dio, „L’Osservatore Romano” 75 (1992), s. 6; 
tenże, Siete segno trasparente della carità di Cristo, Buon Pastore, „L’Osservatore Romano” 274 
(1992), s. 6.
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dziełach pomocy i miłosierdzia inspirowanych i prowadzonych przez niego”200. 
Podobnie Papież wyraża się o posłudze brata Gáratego [Francisco Gárate]: „Daje 
on nam konkretne i aktualne świadectwo wartości życia wewnętrznego jako du-
szy każdego apostolatu, a  także konsekracji zakonnej. Jeśli bowiem ktoś odda-
je się Bogu i czyni Go środkiem swojego życia, na owoce apostolskie nie trzeba 
długo czekać. W  portierni domu uniwersyteckiego ten brat, koadiutor jezuita, 
uczynił obecną dobroć Boga poprzez ewangelizacyjną siłę swej cichej i pokornej 
posługi”201.

Papież podkreśla, że  zarówno ojciec Rubio, brat Gárate, jak wielu innych 
głosicieli Ewangelii, między innymi św. Bernadetta Soubirous202, św. Alojzy 
Scrosoppi203, św. Jan Maria Vianney204, św. Maria Goretti205, bł. Leopold Man-
dic de  Castelnuovo206, bł. Geltrude Comensoli207, bł. Pier Giorgio Frassati208, 
bł. Joanna Jugan209, bł. Paulina von Mallinckrodt210, bł. Marek z  Aviano211,  

200   Jan Paweł  II, Aktualne orędzie nowych błogosławionych: całkowite i  wielkoduszne 
otwarcie wobec Pana, [w:] Nauczanie papieskie, t. VIII, 1 (1985), Poznań 2003, s. 447–448.

201   Tamże.
202   Zob. tenże, Świadectwo siły Chrystusowego światła, [w:] Nauczanie papieskie, t.  III, 

1 (1980), Poznań–Warszawa 1985, s. 149–150.
203   Zob. tenże, W ich życiu odzwierciedla się blask chwały Bożej, „L’Osservatore Romano” 

9 (236) 2001, s. 41.
204   Zob. Giovanni Paolo II, Dobbiamo condurre gli uomini verso il Redentore e realizzare 

una pastorale del primate di Cristo, „L’Osservatore Romano” 78 (1987), s. 6.
205   Por. tenże, Maria Goretti, con il suo silenzioso eroismo, è maestra di fede, di coerenza, 

di amore vero, „L’Osservatore Romano” 226 (1991), s. 7.
206   Zob. Jan Paweł II, To, co pozostaje niezmienne, [w:] Nauczanie papieskie, t. V, 2 (1982), 

Poznań 1989, s. 359.
207   Zob. Giovanni Paolo II, Hanno seguito Cristo povero ed umile quali servi totalmente 

dediti ai fratelli, „L’Osservatore Romano” 233 (1989), s. 4.
208   Zob. Jan Paweł II, Człowiek Ośmiu Błogosławieństw, „L’Osservatore Romano” 5 (123) 

1990, s. 14.
209   Zob. tenże, Przykłady męstwa i pokory dla dzisiejszego świata, [w:] Nauczanie papie-

skie, t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 487.
210   Zob. tenże, Prawdziwe świadectwo miłości według wzoru pierwszych chrześcijan, 

[w:] Nauczanie papieskie, t. VIII, 1 (1985), Poznań 2003, s. 524.
211   Zob. tenże, Byli „znakami” miłosierdzia Bożego, „L’Osservatore Romano” 6  (254) 

2003, s. 22–23.
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bł. Maria Adeodata Pisani212, bł. bp Michał Kozal213, bł. Piotr To Rot214, bł. Margue- 
rite Bays215, bł. Narcisa de Jesús Martillo Morán216, bł. Maria Raffaella Cimatti217, 
bł. o.  Józef Maria Cassant218, bł. s. Gabriela de Hinojosa i  jej współtowarzyszki 
ze zgromadzenia sióstr wizytek219, bł. Alojzy Tezza220, w różnych epokach, na róż-
nych obszarach geograficznych odpowiadali skwapliwie na  wezwanie Jezusa. 
„Swym życiem, którego centrum była miłość do Boga, dali oni – każdy na swój 
sposób – świadectwo: absolutnej gotowości do ofiar […] aż do złożenia daniny 
krwi, do podjęcia cierpliwej i  trudnej pracy kierownika sumień i wychowawcy 
apostołów, do  pokornej i  cichej posługi w  wypełnianiu codziennych obowiąz-
ków”221. W  sposób szczególny tajemnicę uniżenia i  upokorzenia Syna Bożego 
urzeczywistnił we własnym życiu kapucyn bł. Mikołaj z Gesturi: „Jako człowiek 
milczenia promieniował głęboką duchowością i  był wyrazistym znakiem ab-
solutu. Obdarzony przez ludzi poufałym przydomkiem «Brata Ciszy», Mikołaj 
z Gesturi przemawiał samym swoim stylem życia, bardziej przekonującym niż 
słowa: wolny od wszystkiego co zbędne i poszukujący jedynie wartości najistot-
niejszych, nie tracił czasu na sprawy bezużyteczne i szkodliwe, pragnął bowiem 
być świadectwem obecności Wcielonego Słowa u  boku każdego człowieka”222. 

212   Zob. tenże, Idźcie za  Chrystusem z  niepodzielnym sercem, „L’Osservatore Romano” 
7–8 (235) 2001, s. 39–41.

213   Por. tenże, Nauczanie religii w polskiej szkole, „L’Osservatore Romano” 6 (133) 1991, 
s. 4.

214   Por. tenże, Budujcie przyszłość na mocnej skale wiary, „L’Osservatore Romano” 3 (171) 
1995, s. 32.

215   Por. tenże, Śladami Chrystusa, „L’Osservatore Romano” 1 (179) 1996, s. 28.
216   Por. tenże, Życiem przypieczętowali prawdę, którą wyznali, „L’Osservatore Romano” 

12 (148) 1992, s. 45–47.
217   Por. tenże, Świętość to pełnia życia, „L’Osservatore Romano” 7–8 (185) 1996, s. 29.
218   Por. tenże, Dobrzy i wierni słudzy Ewangelii, „L’Osservatore Romano” 1 (269) 2005, 

s. 26–27.
219   Zob. tenże, Są znakami nadziei dla wszystkich, „L’Osservatore Romano” 7 (204) 1998, 

s. 34–36.
220   Zob. tenże, Są znakami miłości Boga, „L’Osservatore Romano” 3 (241) 2002, s. 24–25.
221   Tenże, Aktualne orędzie nowych błogosławionych: całkowite i wielkoduszne otwarcie 

wobec Pana, dz. cyt., s. 447–448.
222   Tenże, Wielkodusznie poświęcili życie służbie Ewangelii, „L’Osservatore Romano” 

1 (219) 2000, s. 29.
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W  naszym świecie, jak naucza Jan Paweł  II, tak często przesyconym słowami, 
a ubogim w wartości „potrzeba ludzi, którzy tak jak bł. Mikołaj z Gesturi będą 
przypominać, że musimy odzyskać umiejętność milczenia i słuchania, aby całe 
życie mogło się stać «hymnem» uwielbienia Boga i służby braciom”223.

Niejednokrotnie owi cisi słudzy Ewangelii, podobnie jak apostołowie, do-
świadczyli prześladowań ze  strony tych, którzy chcieli zmusić do  milcze-
nia Ukrzyżowanego224. Świadectwo męczeństwa za  Krzyż dała swoim życiem 
św. Edyta Stein, której słowa przywołał Papież w homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. kanonizacyjnej, mówiąc: „była świadoma konsekwencji swojego ży-
dowskiego pochodzenia i wyraziła to w przejmujących słowach: «Pod krzyżem 
zrozumiałam los narodu wybranego przez Boga. […] Dzisiaj bowiem rozumiem 
dużo lepiej, co  znaczy być oblubienicą Chrystusa w  znaku krzyża. Ponieważ 
jednak jest to tajemnica, sam rozum nigdy nie zdoła jej pojąć»”225. Jan Paweł II, 
odnosząc się do prześladowań apostołów naszych czasów, podkreślił, że „wielu 
naszych współczesnych chciałoby zmusić krzyż do milczenia. Ale nie ma nic bar-
dziej wymownego niż krzyż zmuszony do milczenia! Prawdziwym przesłaniem 
cierpienia jest miłość. Dzięki miłości cierpienie staje się owocne, samo zaś cier-
pienie pogłębia miłość”226. Przykładem heroicznej postawy wypływającej z wiary 
i  miłości do  Jezusa ukrzyżowanego była wspomniana s.  Teresa Benedykta, ale 
również s. Maria Restytuta Kafka. Papież podkreśla: „Odwaga i bezkompromiso-
wość nie pozwoliły jej milczeć nawet w obliczu reżimu narodowosocjalistyczne-
go. Sprzeciwiając się zakazom władz politycznych, s. Restytuta poleciła umieścić 
krucyfiksy na ścianach wszystkich sal szpitalnych. W Środę Popielcową 1942 roku 
została aresztowana przez Gestapo. W więzieniu rozpoczęła się dla niej «Kalwa-
ria», która trwała ponad rok i w końcu zawiodła ją na szafot. Jej ostatnie słowa, 
o jakich wiemy, brzmiały: «Żyłam dla Chrystusa, chcę umrzeć dla Chrystusa!»227.

Milczenie, jak pokazuje doświadczenie apostołów i  ich następców w  gło-
szeniu Ewangelii, jest siłą całego wewnętrznego życia chrześcijanina. Jest istotą 

223   Tamże.
224   Por. tenże, Żyli pełnią miłości, „L’Osservatore Romano” 7 (154) 1993, s. 26–29; tenże, 

Zadania kardynałów w Kościele, „L’Osservatore Romano” 1 (169) 1995, s. 49.
225   Tenże, Wiara i Krzyż są nierozdzielne, „L’Osservatore Romano” 12 (208) 1998, s. 17–20.
226   Tamże, s. 17–20; por. tenże, „Kościół na was liczy”, „L’Osservatore Romano” 4 (152) 

1993, s. 45–46.
227   Tenże, Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga się Jego naśladowania, „L’Osservatore 

Romano” 10 (206) 1988, s. 29. 
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duchowości i  moralności. Bez niego nie ma  prawdziwego i  głębokiego życia 
religijnego i  moralnego228. Milczenie nie podaje argumentów, nie udowadnia 
i niczego nie pokazuje. Milczenie świadczy i jest gotowe umrzeć, by uwiecznić 
Słowo229.

Milczenie przestrzenią dialogu  
Jana Pawła II z Bogiem

Lektura posynodalnej adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae pozwala 
stwierdzić, że dla Jana Pawła II milczenie Chrystusa było formą nauczania o kró-
lestwie Bożym: „Wielkość Chrystusa nauczającego oraz wewnętrzna spoistość 
i siła przekonująca Jego nauki płynie stąd, że Jego słowa, przypowieści i rozprawy 
nie dają się nigdy oddzielić od Jego życia i osoby. W takim ujęciu życie Chrystu-
sa okaże się nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda, modlitwa, miłość 
do ludzi, szczególnie troska o poniżonych i biednych, całkowite przyjęcie ofiary 
krzyżowej dla odkupienia ludzi, samo wreszcie zmartwychwstanie – są urzeczy-
wistnieniem Jego słowa i wypełnieniem Objawienia. Dlatego też Ukrzyżowany 
stał się dla chrześcijan najwspanialszym i najbardziej znanym obrazem Chrystu-
sa – Nauczyciela”230. Papież nie tylko przyjął Jezusa jako swojego najwspanial-
szego Nauczyciela, ale tak jak On urzeczywistniał swoim życiem tajemnicę Ob-
jawienia. Tak jak słowa, przypowieści i rozprawy głoszone przez Jezusa nie dają 
się nigdy oddzielić od Jego życia, tak i nauczanie Jana Pawła II było autentycznie 
zbieżne z jego postawą życiową. W tej perspektywie życie Papieża, podobnie jak 
życie Chrystusa, było „nieustannym nauczaniem”. Jak wspomina G.  Weigel231, 
„zdolność Papieża do  komunikowania się wypływała z  faktu, że  On miał coś 
do przekazania, coś, czego nie mógł nie przekazać: gorącą wiarę w Jezusa Chry-
stusa i nadzieję dla ludzkości, która zrodziła się z tej wiary. Wiara ta i nadzieja 
otworzyły Go na dialog ze wszystkimi ludźmi. Jest to niezwykle istotna nauka: 

228   Zob. J. Grześkowiak, Milczenie pełne Boga, dz. cyt., s. 269; por. Jan Paweł II, Synody 
są czasem wsłuchania się w Ducha, „L’Osservatore Romano” 7 (144) 1992, s. 24–26.

229   Por. G. Marchesi, Parola e  silenzio dinanzi al mistero di Dio, „La Civiltá Cattolica” 
132 (1981), s. 374–375; Giovanni Paolo II, È indispensabile, soprattutto in Europa, ricostituire 
cristianamente il tessuto umano della società, „L’Osservatore Romano” 108 (1991), s. 5.

230   CT 9.
231   Por. G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 2003.
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prawdziwa wiara chrześcijańska nie ogranicza nas czy zamyka na bliźniego, lecz 
otwiera na prawdziwe spotkanie z innymi”232.

Pontyfikat Jana Pawła II był pontyfikatem modlitwy, miłości do ludzi, troski 
o chorych, ubogich i biednych, całkowitym przyjęciem Krzyża swojego Pana, ale 
był także pontyfikatem milczenia. Milczenia stojącego u wrót Tajemnicy, do której 
Bóg zaprasza człowieka233. Z całego bogactwa życia i nauczania Papieża, podob-
nie jak w przypadku Maryi, Józefa oraz apostołów, błogosławionych i świętych, 
poddamy analizie milczenie jako przestrzeń, w której Jan Paweł II nawiązywał 
osobistą relację z Bogiem. Ukażemy milczenie w modlitwie Ojca Świętego oraz 
w gestach, które temu milczeniu towarzyszyły. Skupimy naszą uwagę na wartości 
milczenia, którego świadectwo swoim życiem dał Jan Paweł II.

Wymogiem milczenia jest samotność, o  której mówi Katechizm Kościoła 
Katolickiego. Kościół poucza, że  „z  przebywania «sam na  sam z  Bogiem» pro-
rocy czerpią światło i  siłę dla swojego posłannictwa” (KKK 2584). Każdy czło-
wiek potrzebuje przebywania sam na  sam z  Bogiem w  modlitewnej samotno-
ści. Miejscem spotkania z  Bogiem jest serce człowieka (KKK 2562–2563), jest 
nim również Kościół, „kącik modlitewny” rodziny chrześcijańskiej, a  także 
miejsca wyznaczone przez wspólnoty zakonne „dla bardziej intensywnej mo-
dlitwy osobistej” (KKK 2691). W  tych wypowiedziach Kościoła podkreślona 
została samotność wewnętrzna – serca, oraz samotność zewnętrzna – odosob-
nione miejsce jako warunek bardziej intensywnej modlitwy234. W  samotności 
człowiek uczy się milczeć w  relacji z  Bogiem, człowiekiem i  całym światem. 
W  samotności i  ciszy Bóg nadaje sens ludzkiemu życiu. Tam wyczerpany 
człowiek może szukać schronienia i  odbudować swoje siły. W  tej samotności 
ludzkiej niemocy Bóg wypowiada słowo, a  Duch Święty ogarnia samotnego 
i milczącego człowieka, przynosząc mu miłość, radość i pokój. Wtedy też czło-
wiek doświadcza Bożej łaski, a  serce jego niejako zaczyna na  nowo płonąć  
nadzieją235.

232   Tenże, Przekazał nam gorącą wiarę w Jezusa Chrystusa, [w:] Nowe cuda, oprac. A. Za-
potoczny, Kraków 2009, s. 127.

233   Zob. J.  Trzebuniak, Teologiczny wymiar milczenia na  podstawie autobiografii i  wy-
branych pism Tomasza Mertona, http://www.werbisci.pl/strony/jsvd/jozef_t._magisterka.pdf 
(z 12.05.2009), s. 8; por. M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, Kraków 1999, s. 19.

234   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, Kraków 1999, s. 237.
235   Zob. J. Trzebuniak, Teologiczny wymiar milczenia na podstawie autobiografii i wybra-

nych pism Tomasza Mertona, dz. cyt., s. 8.
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Jan Paweł II był człowiekiem, który w samotności i milczeniu przeżywał prawdzi-
we zjednoczenie z Bogiem – prowadził z Nim swoisty dialog. W książce Świadectwo 
kard. S. Dziwisz, wspominając „wypady” Jan Pawła II z Watykanu, mówi: „Wyciecz-
ki poza Rzym, zwłaszcza w góry, były dla niego, jak sam to określał, «darem», okazją 
do rozmyślań, a przede wszystkim do modlitwy. Tamta sceneria harmonizowała 
z jego duchowością. W górach kontemplował dzieła Pana, powierzał się ich Stwór-
cy. […] a po jedzeniu ponownie ruszał w drogę, samotnie, na wiele godzin. Mówił, 
że w ten sposób przebywa w obecności Boga”236. Góry – mówi E. Marinelli237 – były 
dla niego wielką katedrą Boga238. Tam odczuwał jego objęcie239. A. Mari opowiada, 
że w górach najłatwiej było Papieżowi o kontakt, o rozmowę z Bogiem. Sam Papież 
powiedział kiedyś „Tam do Boga najbliżej”240. O tym papieskim pragnieniu przeby-
wania z Bogiem sam na sam mówi również abp M. Mokrzycki: „Dobrze pamiętam 
ten obraz. Zakłada pelerynkę i maszeruje na taras. Tam miał spokój, trochę zieleni, 
widok na plac św. Piotra. Był z naturą, którą kochał. Zawsze bliżej Boga…”241.

Jan Paweł II podążał za słowami swojego mistrza duchowego, św. Jan od Krzy-
ża, według którego samotność jest konieczna do zjednoczenia człowieka z Bo-
giem: „Do tego Boskiego zjednoczenia wewnętrznego konieczna również jest sa-
motność i oddalenie się od wszystkich rzeczy, które mogłyby się nasuwać duszy 
tak ze strony niższej, czyli zmysłowej, jak i wyższej czyli duchowej”(PD 16, 10)242. 
Jan Paweł  II  w  jednej ze  swoich homilii przytacza myśl św. Jana od  Krzyża 

236   S. Dziwisz, Świadectwo, Warszawa 2007, s. 78; por. Jan Paweł II, Troska o ziemię mo-
ralnym obowiązkiem chrześcijanina, „L’Osservatore Romano” 8 (93) 1987, s. 15; Giovanni Pa-
olo II, Edoardo Giuseppe Rosaz si sente un chiamato, un evangelizzatore, un apostolo di Dio che 
è Amore, „L’Osservatore Romano” 161 (1991), s. 4.

237   Enrico Marinelli, komendant specjalnych służb policji i ochrony Watykanu. 
238   Por. Giovanni Paolo II, Occorre fare della propria vita una continua ascesa verso le sub-

limi verte delle virtù umane e cristiane, „L’Osservatore Romano” 165 (1991), s. 5.
239   Zob. E. Marinelli, Z papieżem w górach, [w:] Nowe cuda, dz. cyt., s. 115; por. Jan Pa-

weł II, Musimy stać się glebą żyzną, „L’Osservatore Romano” 9 (125) 1990, s. 24.
240   Zob. H. M. Giza, Święty Ojciec. Zwierzenia papieskiego fotografa Arturo Mari, Kraków 

2000, s. 30; por. Giovanni Paolo II, In avvenire sia la pace a guidare il cammino dell’umanità, 
La messa sull’ Adamello, 16.07.1988, „L’Osservatore Romano” 168 (1988), s. 5.

241   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 49; por. Jan Paweł II, 
Z Chrystusem jesteście silni, „L’Osservatore Romano” 6 (124) 1990, s. 9.

242   Św. Jan od Krzyża, Pieśń duchowa, Kraków 2002; zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, 
dz. cyt., s. 237.
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o poszukiwaniu Boga w ciszy modlitwy, mówiąc „[św. Jan od Krzyża] zachęca 
nas do podjęcia poszukiwania Boga w modlitwie, aby człowiek zdał sobie spra-
wę ze swej doczesnej ograniczoności i swego powołania do wieczności. W ciszy 
modlitwy dokonuje się spotkanie z Bogiem i słucha się owego słowa, które Bóg 
wypowiada w  wiecznej ciszy i  które w  ciszy musi być wysłuchane”243. Jan Pa-
weł II sam doskonale realizował te słowa.

Milcząca modlitwa była dla Papieża oddechem, rytmem jego serca244. 
Pokazał, że  milczenie przez modlitwę nabiera sensu, że  to w  nim Bóg obja-
wia człowiekowi swoje tajemnice, że  przez milczenie moc Boża zamieszkuje 
w człowieku. Ojciec Święty w swoim głębokim milczeniu nie myślał o sobie, 
lecz całą swoją istotą był skoncentrowany na Bogu. W tej głębokiej ciszy Duch 
Święty udzielał Papieżowi natchnień, działał w wyciszonych głębiach jego du-
szy. W milczeniu modlitwy Jan Paweł II odkrywał nieskończoną miłość Boga, 
zdobywał mądrość, która pozwalała mu  oczami Bożymi patrzeć na  świat245. 
Milcząca modlitwa otwierała go na Boga i Jego troski, pozwalała dostrzec pro-
blemy innych i sprawiała, że promieniował Bożą miłością. Wiedział i głosił ca-
łemu światu słowem i postawą, że „Człowiek uczy się pozostawać w głębokim 
milczeniu, kiedy Chrystus naucza go we wnętrzu «bez szmeru słów»; opuszcza 
samego siebie, «patrząc na Ukrzyżowanego»”246.

Cisza, w  której dochodzi do  spotkania z  milczeniem Boga, pozwala zrozu-
mieć tajemnicę człowieka. Życie człowieka jest skończone i ograniczone, dlatego 
szuka on dopełnienia w niezmierzonych głębinach swojej duszy, w której miesz-
ka Duch Boży. Człowiek uświadamia sobie wówczas, że jego egzystencja ma po-
czątek w otchłani milczenia Boga, w łonie absolutnego Milczenia247. Jak opisuje 
to K. T. Wencel: „W darze miłości obecny jest sam milczący, niepoznawalny Daw-
ca, któremu człowiek zawdzięcza siebie”248.

243   Jan Paweł  II, Wielki nauczyciel ścieżek, które prowadzą do  zjednoczenia z  Bogiem, 
[w:] Nauczanie papieskie, t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 710.

244   Zob. M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 55.
245   Por. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 243–245.
246   Jan Paweł II, Święta Teresa od Jezusa, jak nowa samarytanka, zachęca wszystkich, aby 

zbliżyli się do Chrystusa, źródła żywej wody, [w:] Nauczanie papieskie, t. V, 2 (1982), Poznań 1989, 
s. 654–655.

247   Zob. J. Trzebuniak, Teologiczny wymiar milczenia na podstawie autobiografii i wybra-
nych pism Tomasza Mertona, dz. cyt., s. 32.

248   K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 93.
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Milczenie człowieka objawia się w  relacji do  drugiej osoby oraz w  relacji 
do wspólnoty249. W takiej perspektywie milczenie staje się rzeczywistością ko-
munijną – „łaską dającą innym ludziom przystęp do milczenia ich własnych 
serc”250. Ten nieustanny ruch, obdarowywanie i przyjmowanie jest analogicz-
ne w  stosunku do  rzeczywistości trynitarnej. Owa rzeczywistość komunijna 
ukazała się między innymi w czasie spotkania Jana Pawła II z 28-letnim męż-
czyzną chorym na  nowotwór. A.  Mari tak wspomina to  wydarzenie: „Kiedy 
wchodziłem do  prywatnej kaplicy papieskiej moim oczom ukazał się nie-
codzienny widok: Ojciec Święty klęczał na  podłodze, a  obok niego na  wóz-
ku siedział ludzki szkielet. Papież trzymał jego rękę w  swojej dłoni i  mo-
dlił się w  wielkim skupieniu. […] Ojciec Święty trzymał rękę chłopca tak, 
jak by  chciał mu  oddać wszystkie swoje siły… trudno mi  nawet o  tym mó-
wić… bardzo długo modlili się razem… Wreszcie Papież wstał, pobłogo-
sławił go, objął i  z  niezwykłą czułością ucałował. Wtem  – patrzę, a  Ojciec 
Święty odpina koloratkę, którą zawsze nosi i  zdejmuje z  szyi łańcuszek, taki 
gruby złoty łańcuszek, na  którym nosi krzyż i  – zakłada go  na szyję chłop-
ca. W  kaplicy zapadła cisza… chłopiec spojrzał na  krzyżyk. Ostatnimi siła-
mi przytulił rękę Papieża… i w  tej przejmującej ciszy powiedział: «Dziękuję. 
Do zobaczenia w raju». Tydzień później otrzymaliśmy wiadomość, że chłopiec  
zmarł”251.

Modlitwa, jak wspomina abp M. Mokrzycki, dla Jana Pawła II „[…] to była 
jego natura, jego codzienność. Kiedy wychodził na  celebrację, kiedy jechał 
do Auli czy na parafię, nawet w drodze z apartamentu na audiencję, te pięć mi-
nut zawsze był pogrążony w modlitwie – poza naszym zasięgiem, wyłączony. Ta-
kich chwil w ciągu dnia było dziesiątki. Wiedzieliśmy, że wtedy nie można Ojcu 
Świętemu przeszkadzać, bo  jest z  Panem Bogiem. Zjednoczony w  niezwykły 
sposób”252. Milcząca modlitwa, która poprzedzała spotkania, audiencje, wizyty 
duszpasterskie wpływała w niezwykły sposób na osoby, z którymi Ojciec Święty 
się spotykał. Doznawały one wielkiego wzruszenia, odczuwały jak od  Papieża 

249   Zob. J. Trzebuniak, Teologiczny wymiar milczenia na podstawie autobiografii i wybra-
nych pism Tomasza Mertona, dz. cyt., s. 32.

250   K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 94.
251   H.  M. Giza, Święty Ojciec. Zwierzenia papieskiego fotografa Arturo Mari, dz.  cyt., 

s. 85; por. B. Zajączkowska, Czy Papież płakał? Rozmowa z Arturo Marim, „Gość Niedzielny” 
14 (2006), s. 24–25.

252   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 50.
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„promieniowała siła, promieniowała świętość”253, przede wszystkim jednak czu-
ły się wysłuchane: „Jan Paweł II słuchał w skupieniu. Uśmiechał się, potakiwał. 
Nigdy nie był wylewny. Najbliżsi wiedzieli, dobrze, że nie musiał pytać, żeby wie-
dzieć i rozumieć, ani mówić, żeby wspierać modlitwą. […] Jan Paweł II słuchał 
i modlił się”254, „Modlił się za wszystkich. Po każdym spotkaniu modlił się za tę 
osobę, z którą się spotkał”255.

O  niezwykłej umiejętności skupienia Papieża podczas modlitwy wspomina 
również kard. R. Tucci: „Wiele razy widziałem go w kaplicach różnych nuncjatur, 
kiedy długo się modlił. Pamiętam podróż do Ziemi Świętej. […] leciałem wte-
dy z Papieżem tym samych helikopterem […]. Siedziałem tuż obok niego i wi-
działem, że był całkowicie pogrążony w modlitwie. W rękach trzymał cieniutką 
książeczkę, niemalże ulotkę. Zerkałem na nią i zrozumiałem, że odprawia Drogę 
Krzyżową. Kiedy Papież wchodzi do kościoła – mimo zgiełku powitań, serdecz-
nych, a nawet wyrażających uwielbienie Ludu Bożego – kieruje się przed Naj-
świętszy Sakrament i tam izoluje się całkowicie na pewien czas […]”256. Postawę 
modlitwy w  ciszy ukazała transmisja z  katedry na  Wawelu, którą komentował 
ks. C. Noworolnik: „Wszyscy, którzy śledzili na bieżąco relacje z ostatniej piel-
grzymki Jana Pawła II do naszej ojczyzny, mieli możliwość uczestniczyć w prze-
dziwnej transmisji […]. Papież modlący się z  brewiarzem w  ręku [w  katedrze 
na Wawelu – przyp. autora], Papież medytujący, Papież milczący. Długa chwila 
ciszy w telewizji, bez żadnego komentarza. Trzeba przyznać, że odpowiedzialni 
za te relacje telewizyjne stanęli w tym momencie – jak i chyba w całości obsługi tej 
pielgrzymki – na wysokości zadania. […] nie zakłócili tego wspaniałego momen-
tu modlitwy Papieża żadnym komentarzem, żadnymi dopowiedzeniami, żadny-
mi wstawkami muzycznymi czy też innymi tego typu rzeczami. […] A  Papież 
się modlił, po prostu się modlił. […] Oto moc człowieka modlitwy. Długo jesz-
cze będą komentowane te sceny, ten przykład Ojca Świętego. Chwile ciszy, które 
stały się krzykiem dla całego świata – zobaczcie, co w życiu jest najważniejsze, 
zobaczcie, na czym opiera się siła człowieka, jego wielkość, skuteczność Jego wy-
siłków, skuteczność ewangelizacji! Nie na ilości i wielkości podejmowanych akcji, 
ale właśnie na modlitwie, a właściwie na tym, co z modlitwy wynika. Bo przecież 

253   Zob. tamże, s. 50; por. K. Krajewski, Patrzyłem, jak umiera święty!, „Gość Niedzielny” 
14 (2006), s. 26–27.

254   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 42.
255   B. Zajączkowska, Kiedy Bóg otworzył drzwi, „Gość Niedzielny” 14 (2006), s. 29.
256   R. Tucci, Daje nam przykład modlitwy, „L’Osservatore Romano” 9 (256) 2003, s. 36.
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modlitwa to kontakt z Bogiem, to rozmowa z Bogiem, to dialog z Bogiem!”257. 
Arcybiskup Mokrzycki, przywołując to  wydarzenie, mówi: „To był ten masyw 
modlitwy. To były najpiękniejsze chwile medytacji, nie tylko dla Ojca Świętego, 
ale też dla nas – dla jego otoczenia i dla telewidzów, którzy trwali w tej modlitwie 
razem z nim…”258.

Milczenie ma szczególne znaczenie nie tylko w osobistej relacji z Bogiem, ale tak-
że w celebracji liturgicznej. Uczestnicząc w niej, wierni w milczeniu słuchają słowa 
Bożego, odmawianych przez kapłana modlitw, przekazywanych objaśnień. Kapłan 
jest wtedy powołany do mówienia w imieniu Boga do wiernych oraz w imieniu 
wiernych do Boga. Sam kapłan, który sprawuje Najświętszą Ofiarę, także musi na-
uczyć się milczenia. Swoim słowem, jak całą swoją postawą ma wyrażać Boga, a nie 
własną osobę259. Niewątpliwie rozumiał to Jan Paweł II, któremu chwile milczenia 
towarzyszyły także przed, w czasie i po liturgii. Kardynał Dziwisz podkreśla, że Jan 
Paweł II zawsze w ciszy przygotowywał się do sprawowania Mszy św.: „Mszę świę-
tą zawsze poprzedzał chwilą ciszy, silentium. […] Był zawsze skupiony, pogrążony 
w rozmyślaniach i modlitwie. Przed przystąpieniem do sprawowania Najświętszej 
Ofiary duchowo się do niej przygotowywał, a po liturgii, klęcząc w wielkim skupie-
niu, poświęcał piętnaście minut na dziękczynienie. […] Odprawiając Najświętszą 
Ofiarę, chciał być we wspólnocie z innymi. Zarówno w prywatnej kaplicy, jak poza 
domem, w parafii lub w katedrze zapraszał do współuczestnictwa inne osoby. Pra-
gnął pozostać wierny zasadzie mówiącej, że Msza święta nie powinna być odpra-
wiana przez samego kapłana, lecz przy udziale ludu Bożego […]”260.

Milczeniu Jana Pawła II w czasie modlitwy towarzyszyły gesty, które są szcze-
gólnym rodzajem komunikacji – komunikacji niewerbalnej. Papież w ten spo-
sób „komunikował się ponad słowami” – w mowie uniwersalnej, powszechnie 
zrozumiałej261. Jednym z  milczących, ale jakże wymownych gestów Papieża, 
którego byliśmy świadkami w czasie jego licznych pielgrzymek apostolskich, był 
gest ucałowania ziemi, do której przybywał. Jak sam wspomina w książce Dar 
i tajemnica262, nauczył się tego gestu od św. Jana Marii Vianneya. Po raz pierwszy 

257   C. Noworolnik, Zamyślenia o kapłaństwie (11), „Currenda” 3 (2002), s. 452–453.
258   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 56.
259   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 246.
260   S. Dziwisz, Świadectwo, dz. cyt., s. 16–17; por. K. Krajewski, Patrzyłem, jak umiera 

święty!, dz. cyt., s. 26.
261   Zob. J. Poniewierski, Gesty Jana Pawła II, Kraków 2006, s. 8.
262   Zob. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, dz. cyt., s. 60.
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ucałował w ten sposób ziemię w roku 1948, gdy jako wikariusz przybył na swoją 
pierwszą placówkę duszpasterską w Niegowici. Później Jan Paweł II powtarzał 
ten gest wielokrotnie. W miarę upływu lat było mu coraz trudniej klękać, wtedy 
podawano mu naczynie z ziemią i Papież całował ją na stojąco, a jeszcze później, 
gdy już jeździł na fotelu – na siedząco. Ten milczący gest był znakiem szacunku 
i znakiem miłości. Jeśli ziemię – ojczyznę ludzi – traktować jako matkę, to Jan 
Paweł II w milczeniu całował jej ręce. Jest jeszcze inny wymiar tego gestu. Papież 
przyjeżdżał do często znękanej ziemi jak ojciec do córki, żeby opatrzyć jej rany 
i jak sam mówił, przynieść jej pokój263. Według A. Wierzbickiego „ten gest mó-
wił: to ziemia waszego doświadczenia, waszych tragedii i radości… Czy można 
znaleźć język bardziej wymowny? Jak lepiej powiedzieć: Ja was kocham?”264.

Często mogliśmy być również świadkami milczącego gestu obejmowania 
krzyża przez Jana Pawła  II. Istnieje wiele fotografii przedstawiających Papieża 
z krzyżem: „jak pod nim klęczy, niesie go, całuje, wspiera się na nim… Jak ściska 
go w ręku (krzyż pektoralny lub krzyżyk różańca) albo jak opiera o niego głowę 
(pastorał)”265. Ten wymowny gest był szczególnie widoczny w Dniu Przebaczenia 
w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, w czasie którego Jan Pa-
weł II prosił o przebaczenie za przeszłe i obecne grzechy dzieci Kościoła266. W cza-
sie liturgii Papież podszedł do Krzyża i w milczeniu ucałował stopy Jezusa ukrzyżo-
wanego, a następnie wymownie podniósł wzrok ku górze. Drugim wydarzeniem, 
które zwraca uwagę na  gest objęcia Krzyża, była droga krzyżowa odprawiana 
w Wielki Piątek w roku 2005 w rzymskim Koloseum. Jan Paweł II uczestniczył 
w niej w samotności, w swej prywatnej kaplicy. Kiedy rozważano tajemnice śmier-
ci Jezusa, Papież wziął do ręki Krzyż i w milczeniu mocno się do niego przytulił. 
Jak wspomina M. Agnes267, „On przytulił ten Krzyż i nigdy już więcej go z ramion 
nie wypuścił. Od początku do końca”268. Ten gest ukazuje głęboką, wręcz intymną 
relację miłości Papieża z Bogiem. Jest on szczególnym świadectwem pokory i uni-
żenia, ale także całkowitego oddania i zjednoczenia z cierpiącym Chrystusem.

263   Zob. J. Poniewierski, Gesty Jana Pawła II, dz. cyt., s. 93–96; Jan Paweł II, Słowo wy-
głoszone przez Ojca św. na  zakończenie mszy św. na  Stadionie Dziesięciolecia, Warszawa, 
17.06.1983, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 1 (1983), Poznań 1998, s. 739.

264   Cyt. za J. Poniewierski, Gesty Jana Pawła II, dz. cyt., s. 93–96.
265   Tamże, s. 26.
266   Zob. IM 11; NMA 33.
267   Mario Agnes, dyrektor dziennika „L’Osservatore Romano” do 2007 roku.
268   M. Agnes, Przytulony do Krzyża, [w:] Nowe cuda, dz. cyt., s. 129.
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Rok Wielkiego Jubileuszu przyniósł inny, równie wymowny gest Papieża. Był 
to gest otwarcia i  zamknięcia Drzwi Świętych we wszystkich Większych Bazy-
likach Rzymu. Kiedy Jan Paweł II otwierał Drzwi Święte w Bazylice św. Pawła, 
te sprawiały wrażenie jakby nie chciały się otworzyć. Ale Papież w milczeniu cze-
kał, jak dołączą do niego dłonie metropolity prawosławnego Athanasiosa i an-
glikańskiego prymasa Careya. Dopiero pod naporem tych sześciu dłoni Drzwi 
Święte się otworzyły269, a oni uklękli na  ich progu i modlili się w milczeniu270. 
To wspólne otwarcie Świętych Drzwi, jak wspomina kard. S. Dziwisz, miało eku-
meniczny wymiar271. Drzwi Święte są symbolem Chrystusa, który powiedział „Ja 
jestem bramą” (J 10, 7). Zaś otwarcie i przekroczenie ich w milczeniu – jak napisał 
Jan Paweł  II  w  Bulli Incarnationis mysterium  – symbolizuje przede wszystkim 
przejście z grzechu do  łaski. Jest to  jedyna Brama, jak podkreśla Papież, „któ-
ra pozwala wejść do życia w komunii z Bogiem […], jedyna i ostateczna droga 
zbawienia”272.

Milczenie towarzyszyło Papieżowi także podczas ceremonii zamknięcia Wiel-
kiego Jubileuszu Roku 2000: „Ojciec Święty wezwał wiernych, aby po zakończe-
niu obchodów jubileuszowych wciąż wpatrywali się w Chrystusa, który jest mi-
łosierdziem i światłością świata, i jak Maryja ukazywali Go wszystkim ludziom. 
Po chwili modlitwy Jan Paweł II podszedł do Drzwi Świętych i zamknął je w mil-
czeniu”273. Gestom tym nie towarzyszyło żadne słowo, śpiew czy muzyka. Papież, 
mając głęboką świadomość łaski, jakiej Bóg udzielił Kościołowi, rangi i donio-
słości owych wydarzeń, gest otwarcia i zamknięcia Drzwi Świętych wykonywał 
w całkowitym milczeniu.

Może się wydawać, że  Papież w  swoim nauczaniu i  w  swoich gestach wy-
powiedział już wszystko. Jednakże najdoskonalsze świadectwo nauki Chrystu-
sa dał w ostatnich dniach swojego życia. Swoim cierpieniem napisał niezwykłą 

269   Zob. S. Dziwisz, Świadectwo, dz. cyt., s. 198.
270   Komentarz redaktora „L’Osservatore Romano” do uroczystości Otwarcia Drzwi Świę-

tych i nabożeństwa ekumenicznego w Bazylice św. Pawła za Murami w Roku Wielkiego Jubi-
leuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa, Rzym, 18.01.2000, „L’Osservatore Romano” 3 (221) 2000, 
s. 14; zob. Komentarz redaktora „L’Osservatore Romano” do Inauguracji Wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000, Rzym, 24/25.12.1999, „L’Osservatore Romano” 2 (220) 2000, s. 16.

271   Zob. S. Dziwisz, Świadectwo, dz. cyt., s. 198.
272   IM 8.
273   Komentarz redaktora „L’Osservatore Romano” do Uroczystości Zamknięcia Wielkiego 

Jubileuszu Roku 2000, Rzym, 06.01.2001, „L’Osservatore Romano” 2 (230) 2001, s. 52.
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„encyklikę”. Jego milczące cierpienie okazało się najpiękniejszym tekstem, któ-
rego nie trzeba nikomu tłumaczyć, był czytelny dla wszystkich. Papież mówił 
milczeniem nawet wtedy, gdy mówić już nie mógł, gdy jego usta nie mogły już 
nic wyrzec. Jego milczenie było wtedy wymowniejsze niż słowa. Przemawiał ge-
stem zbolałej twarzy i drżącej ręki. To milczenie jednoczyło Kościół wokół niego 
i równocześnie jednoczyło ludzi ze sobą274. Abp M. Mokrzycki wspomina milczą-
ce błogosławieństwo Ojca Świętego: „W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 
znowu pojawił się w oknie, żeby pobłogosławić miastu i światu. Kiedy podałem 
mu  tekst, Ojciec Święty powiedział do  mnie: «Nie mam głosu». W  pierwszej 
chwili chciałem odsunąć mikrofon, ale nie miałem odwagi. Widziałem, że Ojciec 
Święty śledził treść błogosławieństwa w milczeniu, a potem na słowach «Niech 
was błogosławi Bóg Wszechmogący» popatrzył na  ludzi i uczynił znak krzyża. 
To było jego ostatnie Urbi et Orbi”275. W tym milczeniu i modlitwie wszyscy lu-
dzie na placu św. Piotra i przed telewizorem byli z  Janem Pawłem II. A kiedy 
przekroczył próg ciszy  – płakali276. Ceremoniarz papieski ks. K.  Krajewski tak 
wspomina moment jego śmierci: „Kiedy umarł Ojciec Święty, chodziłem po ko-
rytarzach watykańskich, wypełniając nadal swoją funkcję ceremoniarza i płaka-
łem. […] Ale były to łzy nad samym sobą: że nie jestem taki jak On, że nie je-
stem święty, że nie do końca jestem całkowicie oddany Panu Bogu, że nie jestem 
po prostu Totus Tuus”277.

Papież nie tylko słowem wzywał nas do milczenia. On odkrywał przed czło-
wiekiem, że tego milczenia potrzebuje, a swoim własnym życiem pokazał war-
tość milczenia otwierającego drogę do świętości: „Ile razy Ojciec Święty wyłączał 
się z tego, co wokół i przenosił w inny wymiar, wymiar modlitwy i absolutnego 
zjednoczenia z Panem Bogiem, tyle razy myślałem, że to jest świętość, ta szcze-
gólna więź z Chrystusem. Potem patrzyłem na ludzi, którzy ze spotkania z Ojcem 
Świętym wychodzili przemienieni, napełnieni mocą. Wiedziałem, że w nim mu-
siało bić święte źródło. Wielki dar, który owocował w kontaktach tak z małymi, 
jak i z wielkimi tego świata. Czasami wystarczała krótka chwila, przejście Ojca 

274   Zob. S. Piotrowski, Jan Paweł  II – Papież słowa, cierpienia, milczenia i pożegnania, 
„W Służbie Miłosierdzia” 5 (2005), s. 5.

275   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 165–166; por. J. Ponie-
wierski, Gesty Jana Pawła II, dz. cyt., s. 84.

276   Zob. S. Piotrowski, Jan Paweł  II – Papież słowa, cierpienia, milczenia i pożegnania, 
dz. cyt., s. 5.

277   K. Krajewski, Mój Totus Tuus, [w:] Nowe cuda, dz. cyt., s. 115.
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Świętego czy spojrzenie. Na pielgrzymkach obserwowałem reakcję tłumów. Ktoś 
płakał z radości i krzyczał: «On na mnie spojrzał!». Ktoś inny stał bez ruchu. Tak 
jak ci ludzie, tak i ja czułem w Ojcu Świętym przechodzącego Pana Boga. Jakby 
Jego cień przechodził wśród tłumu”278.

Milczenie i  cisza jest według T.  Mertona279 przestrzenią zjednoczenia czło-
wieka z Bogiem. Do tego zjednoczenia w osobie Jego Syna, które jest celem życia 
duchowego człowieka, wezwany jest każdy chrześcijanin. To zjednoczenie z Bo-
giem – jak mówi T. Merton – dokonuje się w milczeniu i ciszy, które są wpisane 
w ludzką naturę280. Spotkania Jana Pawła II z ludźmi i jego pozawerbalny kontakt 
z nimi stawały się przestrzenią doświadczeń z rzeczywistością Boga, którą Papież 
wskazywał swoją osobą. Milczenie kształtuje więc istnienie człowieka, wnosi weń 
porządek, dynamizm i  prawdę. To  w  milczeniu człowiek decyduje, co  wybrać 
i  jak się zachować, a  tym samym, jakim być człowiekiem. Jeżeli odkryje moc, 
jaka płynie z ciszy i pokoju serca, może zrobić wiele dobrego w życiu281. Jan Pa-
weł II przypominał, że każdy potrzebuje ciszy i samotności: „Musimy wyznać, 
że  wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością adorowa-
nego Boga; potrzebuje go teologia, aby mogła w pełni rozwinąć swój charakter 
mądrościowy i  duchowy; potrzebuje go  modlitwa, aby nigdy nie zapominała, 
że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trze-
ba je przykryć zasłoną (por. Wj 34, 33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczy-
nić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; potrzebuje 
go  kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że  wielomówstwo może przybliżyć 
do doświadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygnować z zamy-
kania się w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie dzisiejszy, 
ogłuszony hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi się spotkać 
samego siebie, odsłonić się, doświadczyć pustki, która staje się pytaniem o sens. 
Wszyscy, wierzący i  niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które pozwoli 
Bogu mówić kiedy i jak zechce, a nam rozumieć Jego słowo” (OL 16).

278   M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, dz. cyt., s. 57–58; por. K. Krajew-
ski, Patrzyłem, jak umiera święty!, dz. cyt., s. 26.

279   Por. T. Merton, Szukanie Boga, Kraków 1988, s. 119–130.
280   Zob. J. Trzebuniak, Teologiczny wymiar milczenia na podstawie autobiografii i wybra-

nych pism Tomasza Mertona, dz. cyt., s. 8.
281   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 94–95.
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IV

OBECNOŚĆ MILCZENIA W ŻYCIU KOŚCIOŁA

Chrystusowe zdanie „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 
ziemię” (Mt 5, 5) – wypowiedziane w czasie Kazania na górze pokazuje wartość 
milczenia. Ewangeliczne milczenie nie jest formą wycofywania się, unikania praw-
dy czy konfrontacji z nią. Cisi ufają, że zachowując milczenie, włączają się w du-
chowy nurt historii zbawienia. Ufają, że Bóg osobiście bierze ich sprawy w swoje 
ręce. Z  takiego przekonania rodzi się milczenie bliskie milczeniu prorockiemu, 
które demaskuje kłamstwo i  odsłania prawdę. Milczenie ewangeliczne nie jest 
milczeniem sytuacyjnym, lecz eschatologicznym. Wprowadza rozstrzygnięcie dni 
odległych (por. Dn 8, 26). Milczący na sposób ewangeliczny jest wykonawcą dzieła 
(Jk 1, 25), ponieważ wkracza w obszar, gdzie dokonują się tajemnice zbawienia1. 
Stąd też ojcowie Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zwracają uwagę 
na szczególne znaczenie i wartość milczenia w życiu chrześcijanina i Kościoła.

Pierwsze wzmianki o milczeniu można odnaleźć w Życiu i Sentencjach Secun-
do i Roloffa. Św. Ignacy Antiocheński określał milczenie jako miejsce, gdzie obja-
wiają się tajemnice Boga. W swym Liście do Efezjan pisze: „Lepiej milczeć i być, 
niż mówić i nie być”2. „Kto rzeczywiście posiada słowa Jezusa, potrafi również 
słuchać Jego milczenia”3. Św. Klemens Aleksandryjski uważał milczenie za znak 
apatheia, jeden ze znaków wyższej formy kontemplacji4. Milczenie według św. Au-
gustyna dotyczy przede wszystkim serca, ale rodzi się ono również z kontemplacji 

1   Zob. M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, Kraków 1999, s. 55–56.
2   Św. Ignacy Antiocheński, List do Efezjan, 15, [w:] A. Świderkówna, Ojcowie Apostolscy, 

dz. cyt., s. 71; por. M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, dz. cyt., s. 57.
3   Por. W. Stinissen, Panie, naucz nas modlić się. Ku modlitwie milczenia, Poznań 2003, 

s. 100.
4   Por. J. Leclercq, Silenzio, [w:] DIP, t. VII, s. 1494.



piękna muzyki sakralnej i hymnów liturgicznych. Św. Ambroży określa milczenie 
człowieka jako stan, w którym chce on właściwie formułować swe wypowiedzi: 
„Co na  pierwszym miejscu winniśmy praktykować, jeśli nie milczenie, byśmy 
byli w stanie później mówić?”. Św. Grzegorz Wielki, będąc świadomym szaleń-
stwa myśli, które rodzą się w  sercu człowieka, zaleca milczenie. Milczenie jest 
postem od słów, poskramia również złe pożądania. Dlatego, według św. Grzego-
rza Wielkiego, Pan mówi o schowaniu się do izdebki i zamknięciu drzwi. Tym 
sekretnym pokojem jest milczenie5. Św. Grzegorz z Nazjanzu zaznacza, że pu-
stynia milczenia jest źródłem dostępu do Boga. Św. Grzegorz z Nyssy mówi zaś 
o  chwale milczenia i  milczącej chwale6. Diadoch, biskup Fotyki nadużywanie 
języka porównywał do  otwartych drzwi, przez które traci się ciepło7. Pseudo- 
-Dionizy Areopagita podkreślał wymiar mistyczny milczenia. Uważał, że aby po-
znać Boga, trzeba, by milczenie ogarnęło także ludzkie rozumowanie. Izaak z Ni-
niwy zachwala umiłowanie milczenia, ponieważ to w milczeniu rodzi się Bóg8. 
Jest ono podstawowym środowiskiem dla pokoju ducha (hezychia), w  którym 
dokonuje się zjednoczenie z Bogiem9.

Z  perspektywy papieskich homilii przyjrzymy się w  tym rozdziale milcze-
niu w życiu Kościoła. Naszą uwagę skupimy szczególnie na znaczeniu milczenia 
w praktykowaniu modlitwy i celebracji liturgicznej. Przyjrzymy się również roli 
milczenia w życiu duchowieństwa, osób konsekrowanych i świeckich oraz mil-
czeniu miejsc sakralnych. Milczenie jest szczególnie ważne w czasie modlitwy, 
ponieważ w niej dokonuje się komunia człowieka z Bogiem.

Milczenie w modlitwie

Trudno jest podać jednoznaczną definicję modlitwy, każdy bowiem człowiek 
przeżywa modlitwę w inny sposób. Te same treści i ta sama rzeczywistość modli-
twy u każdego wyglądają inaczej. W naukowych opracowaniach spotyka się wiele 
różnych określeń ujmujących jej istotę.

5   Za: A. Squire, Alla scuola dei Padri. Lezioni di spiritualità, Brescia 1990, s. 139.
6   Zob. św. Grzegorz z Nyssy, Homilia 7, PG 44, 728D.
7   Zob. P. Miquel, Silence, [w:] DSAM, t. XIV, s. 838.
8   Zob. M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, dz. cyt., s. 57–58; tenże, Milczenie w życiu 

zakonnym, dz. cyt., s.195–196.
9   Zob. M. Zawada, Milczenie, [w:] EK, t. XII, red. E. Ziemann, Lublin 2008, s. 1037.
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Za podstawę definicji modlitwy przyjmuje się łacińskie słowo oratio. Po-
chodzi ono od  czynności orare, co  oznacza „mówić, prosić, błagać”. Wyrazem 
pochodnym od  orare jest wyraz adorare, czyli „zanosić modlitwy do”, czy też, 
„przykładać się do  prośby, do  błagania”. Słowo adorare ma  również własne 
znaczenie – „uwielbiać”, a pochodzące od niego adoratio znaczy „uwielbienie”. 
Wobec powyższego słowne określenie modlitwy, oparte na  nazwie łacińskiej, 
oznacza „mówienie do Boga, zanoszenie do Niego prośby, błaganie Boga” oraz 
„uwielbienie Boga”.

Podobne znaczenie posiada polskie słowo „modlitwa”. Pochodzi ono od sło-
wa „modła”, co oznacza „dar, ofiara, prośba”. W języku staropolskim używano 
także słowa „namodlny” na oznaczenie uprzykrzonej prośby, którą można rozu-
mieć jako „wciąż zanoszoną modlitwę, prośbę pełną ufności”. Szersze znaczenie 
słowa „modła” mówi o sercu skruszonym. Słowo „modła” rozumiano także jako 
„wzór; coś, według czego coś się robi”. Z  tej perspektywy modlitwa oznacza-
łaby nie tylko prośbę, ale także dar i  ofiarę. Modlitwa oznacza tutaj również 
wyjście poza słowa i dary, pojawia się świadomość, że Bóg jest wzorem, więc 
modlitwa jest wpatrywaniem się w  ten wzór, kształtowaniem siebie na  Jego 
podobieństwo10.

W ujęciu biblijnym modlitwa jest wzajemną relacją dwóch osób – Boga i czło-
wieka. Bóg wzywa do przyjaźni ze sobą, obdarza łaską, zaś człowiek odpowiada 
na  Jego dar. Obdarowanie ze  strony Boga i  odpowiedź człowieka najdoskona-
lej urzeczywistniły się w osobie Jezusa Chrystusa, dlatego jest On fundamentem 
i wzorem modlitwy chrześcijańskiej11.

Niemiecki filozof religii G. van der Leeuw pisał, że „modlitwa jest w istocie 
dialogiem”12, rozmową człowieka z Bogiem13. W podobny sposób modlitwę de-
finiuje Encyklopedia katolicka: „modlitwa, osobowe spotkanie człowieka z  Bo-
giem, mające charakter nadprzyrodzonego dialogu prowadzącego do komunii; 
przybiera formy (dziękczynienie, uwielbienie, prośba, przebłaganie) i  rodzaje 
(adoracja, modlitwa Jezusowa, rozmyślanie, kontemplacja) zależne od  wiary, 
świadomości religijnej, zdolności intelektualnych i duchowych, sytuacji życiowej, 
a zwłaszcza udzielonej łaski; modlitwa chrześcijańska jest trynitarna, zanoszona 

10   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, Kraków 1999, s. 11–12.
11   Zob. tamże, s. 17.
12   Cyt. za Ch. Schütza, Gebet, [w:] Praktisches Lexikon der Spiritualität, Freiburg 1988, 

s. 436.
13   Zob. A. Grün, Modlitwa jako spotkanie, Kraków 2004, s. 9.
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do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, szczególnie w liturgii14; 
jej adresatami mogą być także poszczególne osoby Trójcy Świętej”15.

Niewielu ludzi wychodzi jednak od zdefiniowania modlitwy czy określenia jej 
form. Człowiek raczej najpierw się modli, a dopiero potem próbuje zrozumieć, 
czym ta  modlitwa jest. Podobnie mówił o  tym papież Jan Paweł  II: „Kto zna 
radość modlitwy, wie także, że w tym doświadczeniu jest coś niewypowiedziane-
go i że sama możność zrozumienia jej wewnętrznego bogactwa jest możnością 
przeżywania jej: czym jest modlitwa, można zrozumieć modląc się. W słowach 
można tylko usiłować coś wyjąkać: modlić się znaczy wejść w tajemnicę zjedno-
czenia z Bogiem, który objawia się duszy w bogactwie swojej nieskończonej mi-
łości; znaczy wejść do Serca Jezusowego, aby zrozumieć Jego uczucia; modlić się 
znaczy także wyprzedzać w pewnej mierze na tej ziemi, w tajemnicy, przemija-
jącą kontemplację Boga, który stanie się widziany poza czasem, w wieczności”16.

Modlitwa jest więc zjednoczeniem z Bogiem w swoistym dialogu. Jest rzeczy-
wistością Bosko-ludzką, gdyż partnerami tego dialogu są Bóg i człowiek. W tym 
znaczeniu modlitwa chrześcijańska dokonuje się w  wymiarach nadprzyrodzo-
nym i doczesnym, jest dziełem Boga i człowieka. Bóg jako pierwszy rozpoczyna 
dialog z  ludzkością. W procesie komunikacyjnym, jakim jest modlitwa, to On 
jest inicjatorem i nadawcą. Widzimy to w wydarzeniu Objawienia. W Księdze 
Rodzaju znajdujemy opisy Boga wchodzącego w dialog ze swoim stworzeniem. 
Słowo Boże mówi o  przychodzeniu Pana do  rajskiego ogrodu, by  rozmawiać 
z człowiekiem (por. Rdz 1, 25 – 2, 23). Autorem bliskości, jaka nawiązuje się mię-
dzy Bogiem a człowiekiem, jest więc sam Bóg. To On wciąga człowieka w żywy 
kontakt ze sobą. Dając siebie, pokazuje człowiekowi, kim jest i objawia mu jego 
własną wielkość17. Modlitwa jest nieskończona w  swej istocie i  nieskończona 
w  ludzkim doświadczeniu, ponieważ, jak nauczał Jan Paweł  II, dar modlitwy 
pomnaża się w  modlących się, adekwatnie do  różnorodnego, niepowtarzalne-
go i  nieprzewidzianego bogactwa łaski Bożej, którą w  tym akcie modlitwy się 
otrzymuje18. Jednakże nasza ziemska rzeczywistość, jak zauważa Papież, stawia 

14   Por. C. Vagaggini, Il senso teologio della liturgia, Roma 1965, s. 196–242.
15   E. Kasjaniuk, Modlitwa, [w:] EK, t. XII, dz. cyt., s. 1503.
16   Jan Paweł II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, [w:] Na-

uczanie papieskie, t. VII, 2 (1984), Poznań 2002, s. 640.
17   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 13–14.
18   Zob. Jan Paweł  II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, 

dz. cyt., s. 640.
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pytanie o warunki dobrej modlitwy. „Modlitwa nie jest nakazem, jest darem; nie 
jest przymusem, jest możliwością; nie jest ciężarem, jest radością, ale by koszto-
wać tej radości, trzeba stworzyć swojej duszy odpowiednie nastawienie”19 – mówi 
i odwołując się do klasyków duchowości20, wskazuje, że pierwszym warunkiem 
modlitwy jest uświadomienie sobie obecności Boga.

Jest to swoisty akt wiary, który uświadamia, że kiedy człowiek się modli, Bóg 
jest z nim, daje mu natchnienie i słucha go. „Bez tego wstępnego aktu wiary – jak 
mówi Jan Paweł II – nasza modlitwa mogłaby łatwiej ulec odwróceniu od swo-
jego głównego celu, jakim jest chwila prawdziwego dialogu z Bogiem”21. Owoc 
modlitwy jest więc możliwy wtedy, kiedy człowiek wykazuje postawę otwartości, 
kiedy jego modlitwa nie jest monologiem, kiedy staje się on świadomym odbior-
cą, kiedy jest świadomy Bożej obecności. Z takiego spotkania, jak wielokrotnie 
pokazuje Biblia, człowiek wychodzi przemieniony i napełniony łaską Boga. Jak 
zauważa D. Wider, do takich ludzi należeli między innymi Abel, sędziwy Henoch, 
który chodził w obliczu Pana, a także Noe, którego rozmowy z Bogiem zostały 
uwieńczone zawarciem przymierza Boga z  człowiekiem (Rdz 4, 4; 5,  24; 6, 9). 
Podobną postawę modlitewnej otwartości prezentowali Abraham, Jakub, Moj-
żesz, a także Prorocy, którzy w spotkaniu z Bogiem odkryli swoje powołanie i z tą 
świadomością zostali posłani22.

Obecność Boga w modlitwie zyskała nowy, doskonalszy wymiar wraz z naro-
dzeniem Jezusa Chrystusa. Fakt ten podkreśla Jan Paweł II: „Stając się człowiekiem, 
Słowo Boże przyjęło nasze człowieczeństwo, aby je zaprowadzić do Boga Ojca jako 
stworzenie nowe, zdolne rozmawiać z Nim, kontemplować Go, przeżywać z Bo-
giem nadprzyrodzoną wspólnotę życia przez łaskę”23. Modlitwa otrzymuje zatem 
istotowe udoskonalenie przez Ducha i obecność Chrystusa, przez Jego odniesienie 
jako Syna do Ojca. Całe Jego życie jest przeniknięte odniesieniem do Ojca. Nie-
ustannie o Nim mówi, do Niego zanosi modlitwy, przebywa na modlitwie w Jego 
domu, w  świątyni lub synagodze, publicznie podejmuje modlitwę do  Niego. 

19   Tamże, s. 641.
20   Papież odwołuje się do św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Ávila, św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, św. Teresy Benedykty od Krzyża.
21   Jan Paweł II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, dz. cyt., 

s. 641.
22   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 14.
23   Jan Paweł II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, dz. cyt., 

s. 640.
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Równie często przebywa w samotności, rozmawiając z Ojcem24. Modlitwa umiło-
wanego Syna Bożego zawiera w sobie pełnię modlitwy, jakiej godzien jest Ojciec. 
Jezus, będąc równocześnie człowiekiem, realizuje najskrytsze oczekiwania czło-
wieka, podniesionego do stanu łaski i wezwanego do zjednoczenia z Bogiem w mi-
łości25. Historia Nowego Testamentu pokazuje jak w spotkaniu z Jezusem, z czło-
wiekiem istotowo zjednoczonym z  bóstwem, ludzie chorzy odzyskują zdrowie, 
grzesznicy czują się akceptowani przez Boga i dzięki temu nabierają odwagi, aby 
zaakceptować samych siebie, odkrywają swoją świętą godność26. Papież podkreśla, 
że „zjednoczenie z Bogiem, które Jezus odsłania w swojej modlitwie, jest znakiem 
dla nas. Jezus przyłącza nas do swojej modlitwy, On jest podstawowym wzorem 
i źródłem daru adoracji, w którą wprowadza jako Głowa cały swój Kościół”27.

Podstawą każdej modlitwy, jak naucza Jan Paweł II, jest więc świadomość obec-
ności Boga, który powiedział o sobie: „Jestem, który jestem” (Wj 3, 14). Człowiek, 
aby się modlić, musi być przekonany o Jego istnieniu i Jego bliskości. H. U. von 
Balthasar mówi o potrzebie odnalezienia Boga w swoim małym „ja” i niejako doj-
rzenie w nim Bożego „Ja”28. W tej modlitewnej komunikacji człowieka z Bogiem 
inicjatywa należy do Boga, zaś podstawowym aktem ze strony człowieka jest wia-
ra, a przez nią słuchanie słowa Bożego oraz odpowiedź na to słowo29.

Jan Paweł  II  w  swoich homiliach pokazuje świadomość Bożej obecności 
w modlitwie na przykładzie modlitwy w życiu świętych, szczególnie zaś w odnie-
sieniu do świętych z rodziny terezjańskiej. Przywołuje św. Teresę od Dzieciątka 
Jezus30, dla której modlitwa kontemplacyjna jest „niczym innym, jak głębokim 
związkiem przyjaźni, w którym rozmawiamy sam na sam z Bogiem, w przeko-
naniu, że  On nas kocha”31. Za  wzór świadomego Bożej obecności uczestnika 

24   Zob. D. Wider, Wychowanie do modlitwy, dz. cyt., s. 134.
25   Zob. tenże, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 16.
26   Zob. A. Grün, Modlitwa jako spotkanie, dz. cyt., s. 12–13.
27   Jan Paweł II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, dz. cyt., 

s. 640.
28   Zob. H. U. von Balthasar, Modlitwa i kontemplacja, Kraków 1965, s. 17.
29   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 15–17.

30   Zob. Jan Paweł II, Święta Teresa od Jezusa, jak nowa samarytanka, zachęca wszystkich, 
aby zbliżyli się do Chrystusa, źródła żywej wody, [w:] Nauczanie papieskie, t. V, 2 (1982), Po-
znań 1989, s. 654–655; por. tenże, Stały się światłością dla pokoleń, „L’Osservatore Romano” 
5–6 (153) 1993, s. 10–13.

31   KKK 2709.
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modlitewnej komunikacji stawia również św. Teresę Benedyktę od  Krzyża32, 
św.  Rafała Kalinowskiego33 oraz bł. Elżbietę od  Trójcy Przenajświętszej, która 
„była świadoma, że w najgłębszym pokładzie jej duszy żyje obecność Ojca, Syna 
i Ducha Świętego, w której rozpoznała rzeczywistość nieskończonej żywej mi-
łości”34. Papież, mówiąc o modlitwie tych świętych, zwraca uwagę na znaczenie 
i potrzebę milczenia w modlitewnej komunikacji: „W ciszy i skupieniu kontem-
placji kryje się […] ruch. Jest to ten ruch, o jakim mówi św. Paweł: «zapominając 
o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczo-
nej mecie […], do jakiej Bóg wzywa […] w Chrystusie Jezusie» (Flp 3, 13–14). Ten 
ruch ducha ludzkiego – ruch w górę – posiada swą szczególną intensywność. Jest 
to intensywność wyrzeczenia, które jest źródłem szczególnej twórczości w Du-
chu Świętym”35. Dlatego jako drugi warunek modlitwy Jan Paweł II podaje głębo-
kie „milczenie wewnętrzne”36.

W  Katechizmie Kościoła Katolickiego modlitwa między innymi określana 
jest jako „skupienie serca”37, „milczenie”38 lub „milcząca miłość”39. Wewnętrzny 
niepokój, rozbieganie myśli, pragnień i  uczuć hamują wewnętrzną wrażliwość 
i zdolność słuchania. Dlatego, jak pisze również K. T. Wencel, modlitwa, która 
jest darem spotkania, wymaga otwartości i milczenia. Milczenie modlitwy nie 
jest próżnią, nie jest brakiem myśli czy też wewnętrznych emocji40. Jest to mil-
czenie będące owocem bogactwa przeżyć, jest to milczenie, w którym Bóg ob-
jawia się człowiekowi41. Wypływa ono z pełnej, milczącej obecności Boga, która 
otwiera przed światem przestrzeń wieczności. W milczeniu modlitwy człowiek 

32   Zob. Jan Paweł II, Wiara i Krzyż są nierozdzielne, dz. cyt., s. 17–20.
33   Zob. tenże, Człowiek „zdobyty przez Chrystusa”, „L’Osservatore Romano” 12  (138) 

1991, s. 21–23.
34   Zob. tenże, Bóg wszystkim we wszystkich, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 2  (1984), 

Poznań 2002, s. 644.
35   Tenże, Człowiek „zdobyty przez Chrystusa”, dz. cyt., s. 21–23.
36   Zob. tenże, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, dz. cyt., 

s. 641.
37   KKK 2711.
38   KKK 2717.
39   Tamże.
40   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 168.
41   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 234; por. Jan Paweł II, Pielgrzymka ludzi 

cierpiących po drogach wiary, „L’Osservatore Romano” 4 (162) 1994, s. 30.
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sięga do źródła własnego istnienia – Boga42. „Oto wzniosła i niepojęta tajemnica. 
Tajemnica, przed którą stajemy zdumieni i milczący, w postawie głębokiej, eksta-
tycznej kontemplacji” – mówi Jan Paweł II43.

Osobową postacią milczącego tchnienia  – daru Ojca i  Syna jest Duch. 
To dzięki działaniu Stworzyciela w milczeniu wewnętrznym człowieka, uzyskuje 
on dostęp do tajemnicy milczenia Bożej miłości44. Duch Prawdy czyni jawnym 
to, co od wieków jest ukryte, dając świadectwo prawdy o Synu i o Ojcu45. Mówi 
o tym Papież w odniesieniu do modlitwy św. Teresy Benedykty od Krzyża: „Głę-
bia Boskiej Tajemnicy stała się dla niej postrzegalna w milczeniu kontemplacji. 
W miarę jak w ciągu swojego życia zyskiwała coraz dojrzalsze poznanie Boga, 
czcząc Go w duchu i prawdzie, coraz wyraźniej uświadamiała sobie też swoje 
szczególne powołanie, by  zostać ukrzyżowaną razem z  Chrystusem, by  przy-
jąć krzyż z  radością i ufnością, by kochać go, idąc śladem umiłowanego Ob-
lubieńca”46. Świadectwo Ducha prowadzi człowieka do przyjęcia chwały Syna. 
Duch Święty przenikający głębokości Bożego milczenia i  działający w  cichej 
przestrzeni ludzkiego serca prowadzi człowieka do pełnego przyjęcia tajemnicy 
Objawienia. Chrystus jest jedyną drogą prowadzącą do owej Tajemnicy i rów-
nocześnie pozostaje On Bramą, która otwiera świat milczenia Bożego królowa-
nia47. Jeden ze średniowiecznych mnichów powiedział, że miejscem wspólnego 
spotkania milczenia Boga z milczeniem człowieka jest Chrystus48.

W  wewnętrznym milczeniu Bóg przywołuje człowieka, wychodzi mu  na 
spotkanie, kieruje do niego swoje Słowo, które dzięki działaniu Ducha Świętego 
staje się żywe i skuteczne. Spotkanie z Bożym milczeniem w przestrzeni modli-
twy prowadzi człowieka do wewnętrznej wolności, dzięki której prawdziwie staje 
się on  dzieckiem Boga i  odpowiada Mu, poddając się Jego woli. To  spotkanie 

42   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 168–169.
43   Jan Paweł II, Chleb wędrującego ludu, „L’Osservatore Romano” 9 (236) 2001, s. 50; por. 

tenże, Nasza epoka potrzebuje świadków Ewangelii, „L’Osservatore Romano” 5–6 (153) 1993, 
s. 7–9; Giovanni Paolo II, Testimoniate con coraggio e coerenza la vostra fede e sentitevi diretta-
mente coinvolti nell’opera della nuova evangelizzazione, „L’Osservatore Romano” 131 (1998), s. 4.

44   Por. R. Cantalamessa, Pieśń Ducha Świętego, Warszawa 2003, s. 42–54, 170–176.
45   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 171.
46   Jan Paweł II, Wiara i Krzyż są nierozdzielne, dz. cyt., s. 20.
47   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 171–172.
48   Zob. C. Kaufmann, Silenzio, [w:] DTVC, s. 1647; M. Zawada, Zaślubiny z samotnością, 

dz. cyt., s. 90.
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z Miłością w przestrzeni milczenia prowadzi do poznania własnej tożsamości49. 
Dzięki temu człowiek odnajduje oparcie i motywację dla własnego usytuowania 
i działania w świecie. Przekonuje się też, iż każde odejście od Boga jest konkret-
ną postacią zła, czyli grzechu. Dzięki temu w  przestrzeni ludzkiego milczenia 
rodzi się coraz większa potrzeba spotykania i  miłowania Boga50, o  której Jan 
Paweł II mówił: „Modlitwa jest prawdziwa, jeżeli nie szukamy w niej siebie sa-
mych, lecz tylko Boga. Trzeba utożsamić się z wolą Bożą, mieć duszę ogołoconą, 
przysposobioną do całkowitego oddania się Bogu. Spostrzegamy wtedy, że każda 
nasza modlitwa zbiega się, ze swej natury, z modlitwą, której Jezus nas nauczył 
i która stała się Jego jedyną modlitwą w Getsemani: «Jednak nie moja wola, lecz 
Twoja niech się stanie» (por. Mt 6, 10; Łk 22, 42)”51.

W takiej perspektywie milczenia ludzkiego serca, jak pisze K. T. Wencel, Bóg 
ukazuje się jako Dar, jako Wspólnota Osób samoudzielająca się na drodze łaski – 
miłości. Ten wymiar Bożego wejścia w historię człowieka, jego przemianę, a osta-
tecznie zbawienie stanowi centrum chrześcijańskiej duchowości kształtującej się 
w przestrzeni szeroko rozumianego milczenia. Objawiająca się milcząca Obec-
ność – Trójca Święta otwiera przed człowiekiem pełnię istnienia, którą nazywa się 
darem odwiecznej Miłości52. Jak naucza Papież: „Ten dar rodzi […] bezgraniczny 
zachwyt i wdzięczność. Ten dar przewyższa wszystko chwałą”53. Świadomość tego 
daru Bożego miłosierdzia pociąga za sobą ogromną wewnętrzną potrzebę mo-
dlitwy chwały, modlitwy uwielbienia wobec możliwości kroczenia drogą święto-
ści54, o jakiej Jan Paweł II mówił, przywołując postać Pascala: „Z głęboką wiarą 
wielki Blaise Pascal tak mówił w swojej Modlitwie do Boga o dobry użytek z choro-
by: «Spraw, mój Boże, abym w ciszy adorował porządek Twojej godnej uwielbie-
nia Opatrzności nad rządem życia… Uczyń mi łaskę i zjednocz cierpienia moje 
z Twoim pocieszeniem, ażebym cierpiał jak chrześcijanin: proszę, o Panie, bym 
mógł doświadczyć zarazem bólu natury z powodu moich grzechów i pociechy 
Twojego Ducha, za sprawą Twojej łaski…»”55. Osadzenie codzienności ludzkiego 

49   Por. Jan Paweł II, Kontynent rodziny, „L’Osservatore Romano” 11–12 (178) 1995, s. 30.
50   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 168–175.
51   Jan Paweł II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, dz. cyt., s. 641.
52   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 170.
53   Jan Paweł II, Chleb wędrującego ludu, dz. cyt., s. 50.
54   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 170.
55   Jan Paweł II, Pocieszenie bez złudzeń, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 1 (1983), Poznań 

1998, s. 186; por. tenże, Święci ewangelizują Kościół, „L’Osservatore Romano” 11 (137) 1991, s. 24.

Obecność milczenia w życiu Kościoła 145



życia w milczeniu, zgoda na to, by Milczenie kształtowało myśli, pragnienia, sło-
wa i działania sprawia, że całe życie człowieka staje się modlitwą56.

Niezbędna do modlitwy jest wiara rozumiana jako gotowość, otwartość i za-
troskanie o Boże słowo. Prawda ta ujawnia się w  sposób szczególnie przejrzy-
sty w modlitwie będącej żywą aktualizacją wiary, swoistą „teologią na kolanach” 
realizowaną w spotkaniu z Bożym „Ty”. Osobowe „Ty” Boga formuje człowieka 
mocą miłości jako osobę w  pełnym tego słowa znaczeniu. W  modlitwie oso-
ba wierząca zostaje usytuowana w  nowej przestrzeni i  nawiązuje relację z  we-
wnętrznym milczeniem swego serca. Ten duchowy stan odnosi człowieka wprost 
do sfery Bożego milczenia. Wiara jest więc spokojnym poddaniem się ludzkiego 
ducha Bożej miłości, która jest milczeniem. Spotkanie dwóch wolności, Boskiej 
i ludzkiej, w wymiarze absolutnego milczenia, który powyżej nazwano modlitwą, 
jest dynamicznym procesem57. Jest ruchem ku górze, ku Bogu, ku spełnieniu, jak 
nauczał Jan Paweł II i jak opisywała to św. Teresa z Lisieux58. Dlatego w modlitwie 
kierowanej do Bogurodzicy o wstawiennictwo u Jej Syna Jan Paweł II powiedział: 
„Pomagaj […] nam, Maryjo, rozważać nasze życie zawsze w duchu wiary. Poma-
gaj nam, byśmy potrafili szanować chwile milczenia i kontemplacji w pośpiechu 
codziennego życia. Spraw, byśmy byli zawsze wrażliwi na wymagania prawdziwe-
go pokoju, który jest darem Chrystusowego Narodzenia”59.

Do wyciszenia wewnętrznego potrzebne jest milczenie zewnętrzne. D.  Wi-
der podkreśla, że jeżeli pominie się milczenie zewnętrzne, nigdy nie osiągnie się 
wyciszenia wewnętrznego60. Czym jest milczenie zewnętrzne, określa, odwołując 
się do nauki św. Jana od Krzyża: „Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie 
i  umartwienie. Największą mądrością jest umieć milczeć i  nie zwracać uwagi 
na słowa, uczynki i życie innych”61. I w innym miejscu: „Niezważanie na cudze 
niedoskonałości, przestrzeganie milczenia i ustawiczne zajmowanie się Bogiem 
uwolni duszę od wielkich niedoskonałości, a uczyni ją panią wielu cnót”62. Po-
zostając przy wskazaniach Jana od Krzyża, trzeba pamiętać, że człowiek w czasie 

56   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 171.
57   Zob. tamże, s. 172–175.
58   Por. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 243.
59   Zob. Jan Paweł  II, Trzeba tworzyć kulturę miłości i  pokoju, „L’Osservatore Romano” 

2 (230), s. 62–63.
60   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 246.
61   Jan od Krzyża, Słowa światła i miłości. Przestrogi, Kraków 2008, s. 44.
62   Tamże, s. 46.
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modlitwy nie może stać się obiektem swojego własnego werbalnego zaintereso-
wania, nie może on traktować Boga jako biernego odbiorcy. Aby człowiek osią-
gnął milczenie zewnętrzne, trzeba, by zaprzestał wielomówstwa. Konieczne jest, 
aby jedynym powodem mówienia w modlitwie był Bóg i głoszenie Jego chwały. 
Bez milczenia i bez samotności nie ma bowiem wyciszenia wewnętrznego, a bez 
niego nie ma modlitwy63. Bo jak mówi Papież za Janem od Krzyża: „W ciszy mo-
dlitwy dokonuje się spotkanie z Bogiem i słucha się owego słowa, które Bóg wy-
powiada w wiecznej ciszy i które w ciszy musi być wysłuchane”64.

Należy pamiętać, jak poucza Jan Paweł II, „że w modlitwie jesteśmy, z Jezu-
sem, ambasadorami świata u  Boga”. Kolejnym więc warunkiem modlitwy jest 
„poczucie solidarności z  ubóstwem moralnym całej ludzkości”. Cała ludzkość, 
potrzebująca odkupienia, przebaczenia i  oczyszczenia powinna w  naszej mo-
dlitwie znajdować swój głos. Modlitwa winna obejmować również to, co czło-
wieka obciąża, to, czego się wstydzi, to, co ze swej natury odłącza go od Boga, 
a co należy do  jego słabości. Modlitwa, która rodzi się z pokory wypływającej 
z  doświadczenia grzechu i  w  której człowiek łączy się z  ubóstwem moralnym 
ludzkości, wzrusza miłosierne serce Boga. Jak mówi Papież, w modlitwie może-
my skupiać się wokół Boga, możemy z Nim szczerze rozmawiać, nade wszystko 
możemy Go słuchać, trwając w milczeniu przed Nim, z sercem czujnym, goto-
wi przyjąć tajemniczy szept Jego słów65. Papież, mając świadomość, jak ważną 
funkcję w życiu modlitwy pełni milczenie, w homilii wygłoszonej do młodzieży 
w Szwajcarii Romańskiej powiedział: „Jeżeli potraficie oderwać się od zgiełku, 
nauczyć się milczenia, ażeby odnaleźć siebie samych i Boga we własnym wnętrzu, 
to  będziecie mogli oprzeć się rozkładającemu wpływowi zewnętrznego świata 
i  wewnętrznego współdziałania z  odradzającym się nieustannie własnym ego-
izmem. Jak mówiłem dokładnie rok temu do moich młodych rodaków na Jasnej 
Górze: «Czuwam, to znaczy że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego su-
mienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie 

63   Zob. D. Wider, Zawsze się módlcie, dz. cyt., s. 246–247.
64   Jan Paweł  II, Wielki nauczyciel ścieżek, które prowadzą do  zjednoczenia z  Bogiem, 

[w:] Nauczanie papieskie, t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 710; por. Jan od Krzyża, Słowa światła 
i miłości. Przestrogi, dz. cyt., s. 42. 

65   Zob. Jan Paweł  II, Modlitwa jest głównym zajęciem powołania każdego wierzącego, 
dz. cyt., s. 641; por. tenże, U stóp Maryi z Cavadonga składam wizję Europy bez granic, „L’Os-
servatore Romano” 8 (115) 1989, s. 24; tenże, Nie szukajmy pokoju poza Chrystusem, „L’Osse-
rvatore Romano” 3 (151) 1993, s. 8.
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zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić» (18 czerw-
ca 1983 roku). Kosztem pewnej dyscypliny myślenia i milczenia odkryjecie plan 
Boży odnoszący się do każdego z was, wpisany w wasze zdolności i ogranicze-
nia. Kiedy jest mowa o świadomości siebie samego, życiu wewnętrznym, refleksji 
i milczeniu, nie oznacza to zaproszenia do ucieczki od rzeczywistości, przeciwnie 
jest to zaproszenie do zgłębiania jej aż po odkrycie jej wymiaru duchowego. Nie 
chodzi więc o to, by pozostawać na marginesie życia, lecz o to, ażeby wejść w nie 
tak głęboko, by spotkać, w wierze, Ducha Świętego, który działa w naszych ser-
cach i w sercach innych ludzi”66.

Milczenie w liturgii

Siódmy punkt soborowej Konstytucji o  liturgii świętej Sacrosanctum Conci-
lium definiuje liturgię jako „wykonywanie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. 
W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczegól-
nych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystu-
sa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny”67. „Litur-
gia – jak piszę w artykule Liturgia jako proces komunikowania68 – celebruje więc 
misterium Chrystusa i Kościoła, który jest zarazem Boski i ludzki69. Dlatego też 
każda celebracja liturgiczna istnieje w Boskiej obecności. Jest ona także umiesz-
czona w życiu konkretnych osób, działających w sposób ludzki i komunikujących 

66   Tenże, Macie dać Kościołowi nową młodość, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 1 (1984), 
Poznań 2001, s. 795. W innym miejscu Papież mówi: „Specjalnie się zwracam do was, młodzi, 
którzy jesteście nadzieją jutra Kościoła i  społeczeństwa: nie zamykajcie waszych serc przed 
Chrystusem! U innych nie znajdziecie odpowiedzi, której wciąż, być może, jeszcze poszukuje-
cie. Nazbyt wiele głosów rozbrzmiewa wokół was, zbyt wiele obietnic i złamanych nadziei. Nie 
dajcie się oczarować, nie dajcie się oszołomić. Zdobądźcie dla siebie obszary ciszy, w których 
będziecie mogli powrócić do  samych siebie i  nasłuchiwać. Chrystus chce wam coś powie-
dzieć, słowo osobiste, bezpośrednie, w którym zawarty jest sekret waszej teraźniejszości i wa-
szej przyszłości. Jeżeli potraficie przyjąć je, będziecie mogli, pewni i radośni, iść na spotkanie 
jutra” (tenże, „Pokój i dobro”, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 1 (1983), Poznań 1998, s. 11).

67   KL 7.
68   Zob. P. Gabara, Liturgia jako proces komunikowania, „Anamnesis” 14 (2009) nr 3 (58), 

Katowice 2009.
69   KL 2.
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się ze  sobą wg  ustalonych praw70. Możemy wobec tego powiedzieć za  E. Len-
gelingiem, że  liturgia, będąc dialogiem71, jest «zbawczym zwróceniem się Boga 
w  Słowie i  Sakramencie oraz odpowiedzią dawaną Bogu przez obdarowanego 
łaską człowieka. Oba te aspekty występują wyraźnie w każdym akcie liturgicz-
nym»72 i  są dwoma sposobami patrzenia na  tę samą rzeczywistość”73. Dlatego, 
jak nauczał papież Jan Paweł II: „Liturgia zajmuje bardzo ważne miejsce w ży-
ciu Kościoła […]. Liturgia jest największym instrumentem wysławiania, prośby, 
wstawiennictwa, wynagradzania, którą Kościół posiada. […] ważne jest zrozu-
mienie liturgii jako oddawania czci Bożemu Majestatowi (KL 33). […] Liturgia 
sama z siebie zawiera specjalną moc wywołującą odnowę i świętość, a świado-
mość tej mocy u ludzi – jej kontemplacji wiary – ożywia to coraz bardziej. […] 
Pełne i aktywne uczestnictwo w liturgii słusznie zostało wyszczególnione przez 
Drugi Sobór Watykański jako «pierwsze i niezastąpione źródło, z którego wierni 
czerpią ducha prawdziwie chrześcijańskiego» (KL 14)”74.

Powyższe słowa ukazują, jak ważne miejsce zajmowała w życiu Jana Pawła II 
liturgia. Świadczą o  tym również jego inne liczne wypowiedzi, które możemy 
odnaleźć w encyklikach75, adhortacjach apostolskich76, listach apostolskich oraz 

70   Zob. A. Sorrentino, Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym, Kraków 2001, s. 37.
71   Zob. B. Nadolski, Liturgia jako proces komunikacji, RBL 3 (1989), s. 163.
72   Zob. E.  J. Lengeling, Werden und Bedeutung der Konstitution über die heilige Litur-

gie, [w:] Die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie, Münster 
1965, s. 79; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 11; C. Cibien, Communicazione e li-
turgia, [w:] Liturgia, red. D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Milano 2001, s. 411; A. Durak, 
Teologiczna odnowa znaku liturgicznego, [w:] Servitum Litrugiae, H. J. Sobeczko, Opole 2004, 
s. 289–297.

73   P. Gabara, Liturgia jako proces komunikowania, dz. cyt., s. 67; zob. tenże, Liturgia jako 
proces komunikowania, „Liturgia Sacra” 15 (2009) nr 1, Opole 2009, s. 77–81.

74   Jan Paweł II, Jedynie Kościół modli się w komunii miłości, może umacniać i dawać pokój 
światu, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 2 (1983), Poznań 1999, s. 572–573.

75   Na pierwszym miejscu należy wymienić encyklikę Ecclesia de Eucharystia, którą Jan 
Paweł  II  w  całości poświęcił liturgii eucharystycznej. O  liturgii Papież wspomina również 
w: RHm 1; 20; DiM 13; SA 11; 12; 14; 15; 17; 21; 23; DV 2; 44; 62; 63;64; RMat 1; 32; 35; 44; 
52; SRS 48; RMis 26; 27; 51; 67; 71; Vspl 21; 27; US 24; 45; 50; 57; 58; 60; 68; 94; EV 24; 79; 84; 
FR 24.

76   Zob. CT 23; 30; 48; 63; 67; FC 39; 59; 61; 62; 67; 78; RD 15; RP 7; 19; 27; 28; 31; CL 16; 
23; 30; 61; RC 8; 16; 20; PDV 26; 38; 48; 57; 60; 72; EA 58; 62; 64; 87; VC 6; 8; 38; 95.
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w  przemówieniach wygłaszanych podczas szczególnych okoliczności, między 
innymi na  zebraniach plenarnych Kongregacji kierującej życiem liturgicznym 
Kościoła77, w czasie wizyt ad limina Apostolorum78, niedzielnej modlitwy Anioł 
Pański oraz w czasie katechez środowych79. Papież zachęcał w nich: „Wierni niech 
zawsze znajdują zachętę i  umocnienie w  dziedzinie praktyk religijnych, które 
mają oparcie i znajdują wyraz w życiu chrześcijańskim, ożywianym i karmionym 
przez Sakramenty, w  szczególności przez Eucharystię i  Sakrament Pojednania; 
przez świadomy i aktywny udział w Liturgii […]”80. Papież Jan Paweł II jako jeden 
z ojców Soboru i propagator jego nauczania ukazywał Kościołowi swoją postawą, 
jak powinno wyglądać świadome81, czynne82, pełne83, owocne84 i wspólnotowe85 
uczestnictwo w liturgii86.

Liturgia papieska, będąca wzorem liturgii dla całego Kościoła, ukazywała Pa-
pieża – celebransa, który troszczył się również o zachowanie milczenia w miej-
scach wskazanych przez Kościół, tak postawą, jak i słowem: „Doświadczeniem, 
do którego w naszych wspólnotach należy przywiązywać wielką wagę, jest mil-
czenie. Potrzebujemy go, «aby dać możność wsłuchania się w głos Ducha Świę-
tego przemawiającego do  serca, a  także by  osobistą modlitwę ściślej złączyć 
ze słowem Bożym i z oficjalną modlitwą Kościoła». W społeczeństwie, które żyje 
w coraz większym pośpiechu, niejednokrotnie ogłuszone przez hałas i  rozpra-
szane przez sprawy ulotne, odkrycie wartości milczenia jest kwestią o znaczeniu 
życiowym. Nieprzypadkowo, także poza chrześcijaństwem, rozpowszechniają się 

77   Zob. Jan Paweł  II, W liturgii głosi się i przeżywa tajemnicę Kościoła, [w:] Nauczanie 
papieskie, t. VII, 2 (1984), Poznań 2002, s. 521–525.

78   Zob. tenże, Powinniście być obrońcami i głosicielami chrześcijańskiej wizji osoby ludz-
kiej, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 2 (1984), Poznań 2002, s. 518–521.

79   Zob. G. M. Agnelo, Jan Paweł II i liturgia, „Anamnesis” 9 (2003) nr 2 (33), s. 13; S. Ci-
chy, Liturgia w czasie pontyfikatu Jana Pawła II w Europie Środkowowschodniej, „Anamnesis” 
10 (2004) nr 2 (37), s. 32–38.

80   Jan Paweł II, Jako ojcowie i pasterze wspólnot diecezjalnych, [w:] Nauczanie papieskie, 
t. VI, 1 (1983), Poznań 1998, s. 353.

81   KL 11; 14; 48; 79.
82   KL 11; 14; 19; 30; 41; 48; 50; 79; 113; 114; 121; 124.
83   KL 14; 21; 41.
84   KL 11; 35.
85   KL 21; 27; 29; 100.
86   Zob. KL 30.
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praktyki medytacji, które kładą nacisk na skupienie. Dlaczego więc nie zacząć, 
z pedagogiczną odwagą, uczyć milczenia, wykorzystując specyfikę doświadcze-
nia chrześcijańskiego? Patrzmy na przykład Jezusa, który «wyszedł z domu i udał 
się na miejsce pustynne, i tam się modlił» (Mk 1, 35). Pośród różnych momentów 
i znaków w liturgii nie może zabraknąć milczenia”87. Wszyscy, przy niezliczonych 
okazjach, mogli się przekonać osobiście lub za pośrednictwem telewizji o głębi 
wewnętrznej pobożności Ojca Świętego widocznej we  wszystkich celebracjach 
liturgicznych, którym przewodniczył88.

Milczenie, jak podaje Leksykon liturgii, „należy do uprzywilejowanych form 
języka liturgicznego, stanowi witalny wymiar liturgicznej modlitwy, materię 
pierwszą liturgii, ekspresję działania zgromadzenia liturgicznego, konieczny wy-
miar actio liturgica, integralną część liturgii eucharystycznej i liturgii godzin”89.

Pierwszą wzmiankę o świętym milczeniu w liturgii odnajdujemy u św. Hipoli-
ta Rzymskiego w Tradycji apostolskiej, w opisie ceremonii święceń biskupich. 
Z opisu tego dowiadujemy się, że wszyscy obecni biskupi nakładali na elek-
ta ręce, ale modlitwę święceń wypowiadał tylko przewodniczący liturgii. Kiedy 
zaś nowo wyświęcony biskup przewodniczył sprawowaniu Eucharystii, pozostali 
koncelebrujący w milczeniu nakładali ręce na przyniesione do ołtarza dary chle-
ba i wina. Jak czytamy, tylko biskup przewodniczący liturgii wypowiadał Modli-
twę eucharystyczną90. Oba te obrzędy są przykładem prawdziwej koncelebracji 
dokonywanej przez uczestników (biskupów i prezbiterów) w milczeniu91.

Na kształtowanie się milczenia w liturgii miały wpływ wielkopostne praktyki 
monastyczne rozwijające się na przełomie IV  i V wieku. Prekursorem praktyk 
ciszy wielkopostnej był Grzegorz z Nazjanzu92, który narzucał sobie długie okre-
sy ciszy absolutnej, wielkopostną abstynencję postną (podczas Wielkiego Postu 

87   List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji 
o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, „L’Osservatore Romano” 4 (262) 2004, s. 6; por. 
Giovanni Paolo II, Dio vuol essere ospite dell’uomo, „L’Osservatore Romano” 174 (1989), s. 5.

88   Por. G. M. Agnelo, Jan Paweł II i liturgia, dz. cyt., s. 13.
89   B. Nadolski, Milczenie w liturgii, [w:] Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 921.
90   Św. Hipolit Rzymski, Tradycja Apostolska, [w:] M. Michalski, Antologia literatury pa-

trystycznej, t. I, Warszawa 1975, s. 306.
91   Zob. Ch. Busz, Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, STV 20 (1982) 

nr 1, s. 47.
92   Por. Św. Grzegorz z Nazjanzu, [w:] B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, Warszawa 1990, 

s. 405.
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382 roku milczał od 27 lutego do 17 kwietnia). Jak pisze Piotr Wielebny z opac-
twa Cluny, zwyczaj ciszy wielkopostnej został rozwinięty w średniowieczu. Czas 
Wielkiego Postu został scharakteryzowany jako czas milczącego uczestnictwa 
w męce Chrystusa93.

W wiekach następnych chwile wspólnotowego milczenia w liturgii były zwią-
zane z modlitwą wiernych94. W czasie pontyfikatu papieża Gelazego (492–496) 
w modlitwie powszechnej przewidziane były momenty milczenia, w czasie któ-
rych wierni mogli wyrażać swoje osobiste prośby95. Jednakże papież Grzegorz 
Wielki (590–604), dążąc do  skrócenia liturgii, zezwolił na  opuszczanie w  dni 
powszednie intencji w modlitwie wiernych. Wykonywano tylko aklamacje Ky-
rie i Christe eleison. W związku z tym w tym czasie zanika modlitwa wiernych, 
a wraz z nią momenty milczenia, które składały się na jej strukturę. Na swoim 
dotychczasowym miejscu oraz w dawnej formie modlitwa wiernych utrzymała 
się jedynie w środę oraz piątek Wielkiego Tygodnia96.

W Mszale papieża Piusa V (1566–1572) z 1570 roku nie ma żadnej wzmianki 
o milczeniu, za wyjątkiem momentu odmawiania przez kapłana modlitwy nad 
darami, zwanej sekretą97. Jednakże, jak pisze B. Nadolski, w Mszale tym pozo-
stały pewne ślady modlitw odmawianych w ciszy z epoki karolińskiej w postaci 
wyznania grzechów i modlitw przygotowujących do Mszy św.98.

Dopiero zapoczątkowane w  XIX wieku przez Ruch Liturgiczny ożywienie 
i odrodzenie liturgii, przyczyniło się do ponownego odkrycia wartości milczenia. 
Wyrazem działań owego ruchu była Instrukcja Kongregacji Obrzędów De Mu-
sica sacra et  sacra Liturgia (1958), która wprowadziła milczenie od konsekracji 
do Modlitwy Pańskiej99. Na spotkanie dokumentów odnowy liturgii wychodzą 
również ówcześni autorzy, którzy wypracowują zręby prawdziwej „teologii ciszy”, 
torując drogę dla postulatów reformy Soboru Watykańskiego II100. Jeden z wy-

 93   Zob. A. Cebula, Milczenie w liturgii, dz. cyt., s. 14–15.
 94   Zob. J. Łuczak, Rola milczenia w liturgii, „Communio” 3 (1994), s. 83.
 95   Por. Ch. Busz, Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, dz. cyt., s. 47.
 96   Por. W. Schenk, Udział ludu w Ofierze Mszy św., Lublin 1960, s. 9–12; Ch. Busz, Mil-

czenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, dz. cyt., s. 47–48.
 97   Zob. J. Łuczak, Rola milczenia w liturgii, dz. cyt., s. 83.
 98   Zob. B.  Nadolski, Modlitwy odmawiane w  ciszy przez kapłana i  wiernych podczas 

Mszy świętej, „Liturgia Sacra” 3 (1997) nr 1, s. 60.
 99   Por. A. Cebula, Milczenie w liturgii, dz. cyt., s. 16–17.
100   Por. Ch. Busz, Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, dz. cyt., s. 49.
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bitnych przedstawicieli odnowy liturgii, O. Casel, zdefiniował liturgię jako: „Lo-
gos wyłaniający się z mistycznego milczenia, rodzący się z cichej kontemplacji 
tajemnic Chrystusa i zmierzający na powrót w głębię Królestwa Bożego”101. W tej 
definicji prezentuje on w szczególny sposób rzeczywistość milczenia, które inny 
wielki teolog liturgii, R. Guardini, określił jako wartość pozytywną, jako bogac-
two i  pełnię, pokój życia wewnętrznego. Milczenie zawiera w  sobie otwartość 
i gotowość na przyjęcie Boga oraz zaakceptowanie drugiego człowieka. Milczenie, 
jak podaje dalej R. Guardini, jest czujną i skupioną obecnością, gotowością wsłu-
chania się w słowo, zrozumienia drugiego człowieka i śpieszenia mu z pomocą102.

Wartość milczenia w liturgii w sposób szczególny docenił Kościół na Sobo-
rze Watykańskim II103. Konstytucja o liturgii świętej, będąca uwieńczeniem ru-
chu odnowy104 zawiera postulat stosowania chwil milczenia: „Celem wzmożenia 
czynnego uczestnictwa należy pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, 
odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni, jak również czynności czy gestów oraz 
przybierania właściwej postawy ciała. W odpowiednim czasie należy zachować 
także pełne czci milczenie” (KL 30)105.

101   O.  Casel, Mysterium in  Ecclesia, Mainz 1961, s.  254; zob. J.  Łuczak, Rola milczenia 
w liturgii, dz. cyt., s. 83.

102   Zob. R. Guardini, Besinnung vor der Feier der heilige Messe, Mainz 1939, s. 24; Ch. Busz, 
Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, dz. cyt., s. 49.

103   Przypominał o  tym Jan Paweł  II  w  25. rocznicę ogłoszenia konstytucji soborowej 
o świętej liturgii, w Liście apostolskim Vicesimus quintus annus. W numerze 12 tego doku-
mentu czytamy: „[…] pasterze, jak i lud chrześcijański, w swojej ogromnej większości, przyjęli 
reformę liturgiczną w duchu posłuszeństwa i z radosnym zapałem. Dlatego musimy dzięko-
wać Bogu za przejście Jego Ducha w Kościele, którym było odnowienie Liturgii; za stół Słowa 
Bożego, dziś z obfitością dostępny dla wszystkich; za wielki wysiłek dokonany w całym świe-
cie, aby dostarczyć chrześcijańskiemu ludowi tłumaczeń Pisma Świętego, Mszałów i innych 
ksiąg liturgicznych; za pełniejsze uczestnictwo wiernych w Eucharystii i innych sakramentach 
przez modlitwę, śpiewy, postawę i milczenie; za posługi sprawowane w Liturgii przez świec-
kich i  za zadania podjęte na  mocy powszechnego kapłaństwa, w  które zostali wszczepieni 
przez Chrzest i Bierzmowanie; za promieniującą żywotność wielu wspólnot chrześcijańskich, 
czerpiących ze źródła Liturgii” (Jan Paweł II, Vicesimus quintus annus, [w:] Wybór listów Ojca 
Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków 1997, s. 152).

104   Por. Wprowadzenie do Konstytucji o liturgii świętej, [w:] Sobór Watykański II, Konsty-
tucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 25–28.

105   J. Łuczak, Rola milczenia w liturgii, dz. cyt., s. 83–84.
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Powyższy fragment podkreśla rolę milczenia jako istotnego elementu celebra-
cji liturgicznej. Milczenie jest więc dynamicznym i aktywnym zadaniem do speł-
nienia dla uczestników liturgii106: „[…]wymaga pewnej pedagogii, uczenia się, nie 
jest bowiem tylko brakiem hałasu, martwą ciszą, jest kompetencją, uprawnieniem 
do działania, miejscem tęsknoty, znakiem szacunku przed Świętością, modlitwą, 
w której działa Duch Święty. Milczenie jest specyficzną sferą Boskiego Ducha, jest 
wyrazem poznania, mową, znakiem czci – Tibi silentium laus (Ps 65, 2), doświad-
czeniem komunii […]”107. Staje się ono indywidualną odpowiedzią na słowo Boże 
lub słowo celebransa i pozwala wniknąć w samo serce celebracji108. J. Stefański 
definiuje milczenie w  liturgii jako akcję, ponieważ „rytm modlitwy mówionej 
domaga się zatrzymania słowa, współpracy ze słowem, dokończenia słowa (np. 
tak jak rola milczenia po homilii, po kazaniu). […] A milczenie jest uprzywilejo-
waną szansą usłyszenia Boga i postawienia siebie w obliczu Boga. […] Na krótki 
moment akcja celebransa składana jest jakoby w ręce uczestników liturgii, po-
zostawiona ich odpowiedzialności”109. K.  Krajewski zauważa, że  milczenie sta-
je się warunkiem pełniejszego i  owocniejszego udziału w  liturgii. Zachowanie 
milczenia pozwala na intensyfikację uczestnictwa w sprawowanych tajemnicach 
i większe ich zrozumienie, buduje jedność Kościoła. Jak pisze dalej K. Krajewski: 
„liturgia, by była w pełni przeżywana, potrzebuje sfery i obszaru milczenia, by to, 
co  zostało uobecnione za  pomocą znaków, mogło przeniknąć w  głąb człowie-
ka”110. Milczenie jest wyrazem wewnętrznej kontemplacji111 i  aktem czci Boga. 
Jako konstytutywny element celebracji liturgicznej jest przepełnione Bogiem. Jak 

106   Zob. K. Krajewski, Czy w liturgii jest miejsce na milczenie?, [w:] Wolność w prawdzie, 
red. S. Skobel, Łódź 1997, s. 81.

107   B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków 2009, s. 52.
108   Zob. K. Krajewski, Czy w liturgii jest miejsce na milczenie?, dz. cyt., s. 81; por. Giovan-

ni Paolo II, Saranno le famiglie veramente cristiane a far tornare il nostro mondo a sorridere, 
„L’Osservatore Romano” 108 (1988), s. 5. 

109   J. Stefański, Liturgia dla każdego, Gniezno 1995, s. 31; zob. K. Krajewski, Czy w liturgii 
jest miejsce na milczenie?, dz. cyt., s. 81.

110   Tamże, s. 84.
111   Hans Urs von Balthasar widział ścisły związek między liturgią Kościoła i kontempla-

cją. Liturgię określał jako świętą służbę modlitwy, którą Kościół oddaje Bogu przez akt adora-
cji, uwielbienia, dziękczynienia, a także prośby, która z kolei skłania Boga do udzielania łaski, 
a człowieka do nowej wdzięczności i uwielbienia. Liturgia jest zatem kontemplacją prawdy 
Bożej, otwarciem się na Słowo Boże i przyjęciem go. Kontemplacja według Balthasara stanowi 
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wspomina B. Nadolski, mówili o tym Ignacy z Antiochii112 i Ireneusz z Lyonu113, 
podkreślając, że fundamentu teologii milczenia należy szukać w misterium Trój-
cy Świętej. Bóg w  wieczności zrodził Słowo  – swojego Jednorodzonego Syna, 
następnie poprzez słowo dokonał stworzenia świata i aniołów114. Człowiek jako 
boskie stworzenie nosi w sobie antynomię słowa i milczenia, która jest źródłem 
jego egzystencji, a także antynomię widzialnego i niewidzialnego, obrazu ponad 
wszelki obraz, języka ponad wszelki język115. Stąd też milczenie jest uprzywile-
jowaną szansą usłyszenia, dotknięcia i  wewnętrznego postawienia się w  Bożej 
obecności, staje się ono ekspresją doświadczenia Wszechmogącego. Jest zatem 
dynamiczne i aktywne, ponieważ jest odpowiedzią na wielkość Boga, Jego obec-
ność i działanie wśród nas116.

Zachęta Soboru Watykańskiego  II  dotycząca milczenia w  liturgii zaowoco-
wała licznymi dokumentami117, w których znajdujemy wskazania odnoszące się 

główny nurt liturgii Kościoła. Zob. H.  U. von Balthasar, Modlitwa i  kontemplacja, dz.  cyt., 
s. 83–84; Ch. Busz, Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, dz. cyt., s. 51–52.

112   „Słowo wyszło z milczenia Ojca” (List do Magnezjan, 8, 2); Zob. Jan Paweł II, W litur-
gii głosi się i przeżywa tajemnicę Kościoła, dz. cyt., s. 521–525.

113   „Ojciec jest niewidzialnością Syna, a Syn widzialnością Ojca” (Adv. haer., IV, 6, 6).
114   Według Izaaka Syryjczyka aniołowie zostali stworzeni w milczeniu, człowiek – przez 

słowo. Zob. B. Nadolski, Milczenie w liturgii, dz. cyt., s. 921.
115   Zob. tamże.
116   Zob. K. Krajewski, Czy w liturgii jest miejsce na milczenie?, dz. cyt., s. 84.
117   Pierwszy posoborowy dokument mówiący o zachowaniu milczenia w liturgii De ora-

tione Communi seu fidelium. Natura, momentum ac structura. Criterio atque specimina Co-
etibus territorialibus. Episcoporum propositia, Typis Polyglottis Vaticanis 1966, określał na-
turę, znaczenie i charakter modlitwy powszechnej. Numer 13 tegoż dokumentu przewiduje 
możliwość uczestnictwa wiernych w modlitwie przez zachowanie milczenia. O potrzebie i roli 
milczenia w liturgii mówi Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów Musicam sacram z 1967 
roku. Dokument ten stwierdza w numerze 17, że „wierni, którzy zachowują święte milczenie, 
nie mogą być uważani jako milczący obserwatorzy czynności liturgicznej, lecz głębiej wnikają 
w sprawowaną tajemnicę przez wewnętrzne dyspozycje, jakie w nich powstają pod wpływem 
usłyszanego Słowa Bożego” (AAS 59 [1967], s. 305). Kolejnym ważnym dokumentem, w któ-
rym odnajdujemy odniesienie do milczenia w liturgii jest Instrukcja Świętej Kongregacji Ob-
rzędów Tres abhinc annos (Druga instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o liturgii) 
z 29 czerwca 1967 roku. Dokument ten w numerze 15 wymienia jeden z momentów Mszy św.,  
w którym milczenie jest szczególnie wskazane, mianowicie przed modlitwą po Komunii św. 
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do zachowania milczenia podczas celebracji liturgicznej118, szczególnie sakramentu 

Zob. Ch. Busz, Milczenie jako forma czynnego uczestnictwa w liturgii, dz. cyt., s. 53. Obrzęd 
profesji zakonnej z roku 1970 przewiduje po słowach celebransa „Módlmy się” moment mo-
dlitwy w ciszy. Zob. Ordo consecationis virginum, Typis Polyglottis Vaticanis 1970, nr 40; In-
strukcja Inaestimabile Donum z 3 kwietnia 1980 roku, dotycząca niektórych norm kultu Ta-
jemnicy Eucharystycznej, w numerze 4 mówi o zachowaniu milczenia przez wiernych, którzy 
przez wiarę łączą się w odmawianiu Modlitwy eucharystycznej. W numerze 17 dokument ten 
mówi o niezaniedbywaniu modlitwy dziękczynienia po Komunii św. poprzez, między inny-
mi, zachowanie milczenia. Zob. Instrukcja Inaestimabile Donum w sprawie niektórych norm 
dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej, Watykan 1980.

118   Również w  rytuałach przygotowanych do  celebracji sakramentów odnajdujemy 
wskazania dotyczące zachowywania chwil milczenia. Sakrament chrztu: „(…) celebrans 
w milczeniu kładzie rękę na każdym dziecku z osobna” (Obrzędy chrztu dzieci dostosowane 
do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994, nr 51). Gest nałożenia rąk w milczeniu pojawia 
się również w czasie chrztu dorosłych: „(…) w milczeniu kładzie rękę na głowie kandyda-
ta” (Obrzędy wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 
1988, nr 256). Sakrament bierzmowania: „Wszyscy (kapłani) przez chwilę modlą się w mil-
czeniu” (Obrzęd bierzmowania według Pontyfikału rzymskiego, Katowice 1975, nr  24). Sa-
krament święceń – nakazuje chwile milczenia podczas nałożenia rąk na głowę święconych. 
Zob. Obrzęd święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice 1999, nr 44, 130. Sakrament 
namaszczenia chorych milczenie przewiduje w momencie włożenia rąk przed obrzędem na-
maszczenia świętym olejem. Zob. Sakrament chorych. Obrzędy i  duszpasterstwo, Katowice 
1980, nr 97. W sakramencie pojednania: „(…) Kapłan wzywa wszystkich do cichej modlitwy 
i po chwili milczenia sam odmawia modlitwę” (Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów 
diecezji polskich, Katowice 1981, nr 23, 24, 26). W sakramencie małżeństwa poza Mszą św. 
znajdujemy wezwanie: „Wszyscy przez chwilę modlą się w ciszy, po czym celebrans odma-
wia modlitwę” (Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 
Katowice 1996, nr  89). Wezwanie do  zachowania milczenia odnajdujemy również w  Ogól-
nym wprowadzeniu do Liturgii godzin. W numerze 201 czytamy: „Ponieważ zawsze w czasie 
czynności liturgicznych należy czuwać, aby w odpowiednim czasie zachować także pełne czci 
milczenie, przy odprawianiu Liturgii godzin należy przewidzieć chwile milczenia”. W numerze 
202 czytamy, że należy uczynić wszystko, aby chwile milczenia w liturgii nie zniekształcały 
jej struktury i nie męczyły uczestników zgromadzenia. Zob. Ogólne wprowadzenie do Liturgii 
godzin, [w:] Liturgia godzin, t. I, Poznań 1982. Chwile milczenia przewidują również obrzędy 
pogrzebu. Zob. Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2006, 
nr  10. W  Księdze błogosławieństw wielokrotnie pojawia się zachęta do  milczenia. Milcze-
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Eucharystii119. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego z roku 2002 mówi: 
„Należy również zachować w  odpowiednim czasie pełne czci milczenie. […] 
W akcie pokuty i po wezwaniu do modlitwy wierni skupiają się w sobie; po czy-
taniu lub homilii krótko rozważają to, co usłyszeli; po Komunii świętej zaś wy-
chwalają Boga w sercu i modlą się do Niego. Godne pochwały jest zachowanie 
milczenia w kościele, w zakrystii i w przylegających do niej pomieszczeniach już 
przed rozpoczęciem celebracji, aby wszyscy pobożnie i godnie przygotowali się 
do sprawowania świętych czynności”120. Natura i funkcja milczenia liturgiczne-
go zależą właśnie od  przewidzianych momentów celebracji i  otrzymują swoją 
wewnętrzną treść dzięki miejscu, które zajmują w poszczególnych częściach ak-
cji liturgicznej121. Milczenie w akcie pokuty ma charakter oczyszczający; przed 
kolektą – jednoczący; w czytaniach i homilii ma charakter medytacyjny i służy 

nie wplecione jest w modlitwę błogosławieństwa, pojawia się także po czytaniach. Można też 
milczeniem świętym zastąpić psalm responsoryjny (nr 330, 502, 526, 910, 993). Zob. Księga 
błogosławieństw, Katowice 1994.

119   Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego mówi: „Należy również zachować w od-
powiednim czasie pełne czci milczenie” (tamże, Poznań 2004, nr 45; por. nr 51, 54, 55, 56, 66, 
71, 84, 88, 127, 128, 130, 136, 164, 165, 271). Obrzęd Komunii Świętej i tajemnicy euchary-
stycznej poza Mszą św. zachęca wiernych do zachowania milczenia po Komunii Świętej. Zob. 
Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą dostosowane do zwycza-
jów diecezji polskich, Katowice 1985, nr 37. Również Dyrektorium o Mszy świętej z udzia-
łem dzieci przypomina o obowiązku zachowania milczenia w czasie celebracji Eucharystii. 
Zob. Directorium de Missis cum pueris, Typis Polyglottis Vaticanis 1973, nr 37, 46. Równie 
ważnym dokumentem skłaniającym do milczenia jest drugie wydanie Ordo Lectionum Mis-
sae z  1981 roku. W  numerze 28  czytamy: „Liturgia słowa winna być tak sprawowana, aby 
sprzyjała medytacji; trzeba więc starannie unikać wszelkiego pośpiechu, który by utrudniał 
skupienie. Dialog między Bogiem i ludźmi, odbywający się pod natchnieniem Ducha Święte-
go, wymaga krótkich chwil ciszy, dostosowanych do potrzeb zgromadzenia, aby wierni mogli 
przyjąć do serca słowo Boże i przygotować na nie odpowiedź przez modlitwę. Owe chwile 
ciszy w Liturgii słowa można z pożytkiem zachować na przykład przed rozpoczęciem samej 
liturgii słowa, po  pierwszym i  drugim czytaniu, wreszcie po  homilii”. Lekcjonarz mszalny, 
mówiąc o zachowaniu milczenia, podkreśla jego rolę jako istotnego elementu w liturgii słowa, 
która jest dialogiem słowa i milczenia, Boga i człowieka.

120   OWMR 45.
121   Zob. OWMR (z  roku 1986) 23; T. Syczewski, Znaczenie milczenia w  liturgii, WSTh 

16 (2003), s. 175.
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rozważaniu słowa Bożego; w modlitwie powszechnej jest ono formą uczestnic-
twa wiernych; w modlitwie eucharystycznej pełni funkcję dziękczynną, posiada 
walor uświęcający, towarzysząc przyzywaniu działania Boga (epiklezy i modlitwy 
wstawiennicze); w czasie uwielbienia po Komunii świętej (milczenie przymierza) 
jest wyrazem adoracji, pragnienia Boga, radości zjednoczenia z Nim i poczucia 
wspólnoty mistycznej z braćmi. Stąd wyróżnić można następujące rodzaje mil-
czenia: medytacyjne, adoracyjne, refleksyjne oraz interioryzujące122.

Milczenie medytacyjne pomaga w  nawiązaniu dialogu między Stwórcą 
a stworzeniem123. Wprowadza ono Kościół w kontakt ze słowem Bożym, a przez 
pośrednictwo Ducha Świętego z Bogiem samym. Pojawia się ono po wysłuchaniu 
słowa Bożego i po homilii124. Jest ono swoistą odpowiedzią na usłyszane Słowo 
Boga125. Bardzo wyraźnie zaznaczył to Jan Paweł II w jednym z listów apostol-
skich: „Ojcowie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji Sacrosanctum Concilium 
wyrazili pragnienie, by «stół Słowa» szeroko otworzył wiernym skarbiec Pisma 
Świętego. Dlatego zezwolili, by  podczas sprawowania liturgii szczególnie frag-
menty biblijne były odczytywane w języku dla wszystkich zrozumiałym. Kiedy 
bowiem w Kościele czyta się Pismo Święte, przemawia sam Chrystus. Równo-
cześnie zalecili celebransowi wygłaszanie homilii jako części samej liturgii, ma-
jącej wyjaśnić słowo Boże i ukazać jego aktualność dla życia chrześcijańskiego. 
W czterdzieści lat po Soborze Rok Eucharystii może być dla wspólnot chrześci-
jańskich dobrą okazją do  zweryfikowania tego aspektu. Nie wystarcza bowiem 
odczytywanie fragmentów biblijnych w  języku zrozumiałym, jeśli nie jest ono 
poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, pobożnie wysłuchane, w milcze-
niu medytowane, co jest konieczne, by słowo Boże dotknęło życia i je oświeciło” 
(MND 13)126. Jak podkreśla R. Guardini, milczenie medytacyjne jest wielką ko-
rzyścią dla rozważanego Bożego Słowa, ponieważ liturgia składa się w większości 

122   Zob. M. Matuszewski, Milczenie. Aspekt liturgiczny, [w:] EK, t. XII, dz. cyt., s. 1038–1039.
123   Zob. T. Syczewski, Znaczenie milczenia w  liturgii, dz. cyt., s. 175; por. Jan Paweł  II, 

Chrystus głosi Ewangelię przez Franciszka, „L’Osservatore Romano” 1 (159) 1994, s. 27–29.
124   Zob. A. Sielepin, Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego, RBL 

2 (2006), s. 111; Z. Janiec, Konieczność, rodzaje i chwile milczenia we Mszy świętej, „Anamne-
sis” 10 (2004) nr 4 (39), s. 42–43.

125   Zob. T. Syczewski, Znaczenie milczenia w liturgii, dz. cyt., s. 175.
126   Mane nobiscum Domine. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła  II do Biskupów, 

Duchowieństwa i Wiernych na Rok Eucharystii (październik 2004 r. – październik 2005 r.), 
Kraków 2004.
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ze słowa wypowiedzianego przez samego Boga lub zwróconego do niego, dlatego 
też słowa te winny być zanurzone w wewnętrznej medytacji. Milczenie, jak pod-
kreśla dalej R. Guardini, otwiera źródło wewnętrzne, z którego wypływa słowo127.

Milczenie adoracyjne jest milczeniem modlącego się człowieka, modlitwą 
skupienia128, która pozwala człowiekowi trwać w  obecności Bożej i  doświad-
czać wieczności129. Wypływa ono ze  Słowa i  czyni człowieka bardziej świado-
mym wartości życia ukrytego w  Bogu. Zaakcentował to  Jan Paweł  II, mówiąc 
o wydarzeniach Wielkiego Czwartku: „Św. Tomasz z Akwinu w takich słowach 
streszcza niezwykłe wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. Kościół kontempluje to wy-
darzenie w ciszy, która wnika już niejako w ciszę Ogrodu Oliwnego i Golgoty. 
Doktor Anielski wzywa: «Pange lingua gloriosi | Corporis mysterium…| Sław, 
języku, tajemnicę | Ciała i najdroższej Krwi, | Którą, jako łask krynicę, | Wylał 
w czasie ziemskich dni | Ten, co Matkę miał Dziewicę, | Król narodów, godzien 
czci». W liturgii Wielkiego Czwartku sakrament Ciała i Krwi Chrystusa pozosta-
je jednak otoczony głębokim milczeniem. Wydaje się, że wierni nie mogą jakby 
śpiewać pełnym głosem, a tym bardziej nie jest to czas na inne publiczne przeja-
wy ludowej pobożności eucharystycznej”130. Ten rodzaj milczenia adoracyjnego 
uwidacznia się również w przygotowaniu kapłana i wiernych do przyjęcia Ciała 
i Krwi Pańskiej131. Widoczny jest on także w tekstach Pisma Świętego, które czyta 
się w czasie liturgii, w psalmach, a przede wszystkim w jedności braterskiej, której 
Eucharystia jest szczególnym znakiem i źródłem. Milczenie adoracyjne napełnia 
człowieka pokorą oraz nadaje pewności naszym błaganiom132. Jest ono nasyco-
ne osobistym doświadczeniem Boga, jest chwałą i adoracją Stwórcy i pokornym 
trwaniem wobec Miłości133. „Ta tajemnica miłości, «niepojęta» dla człowieka, jest 
dla nas w pełni dostępna w sakramencie Eucharystii – mówił Jan Paweł II w ho-
milii podczas liturgii Wielkiego Czwartku. Dzisiejszego wieczoru chrześcijański 

127   Zob. R. Guardini, La messe, Paris 1957, s. 24.
128   Por. K. Krajewski, Czy w liturgii jest miejsce na milczenie?, dz. cyt., s. 84.
129   Zob. A. Sielepin, Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego, dz. cyt., 

s. 112.
130   Jan Paweł II, Chleb pielgrzymów, „L’Osservatore Romano” 10 (206) 1998, s. 43.
131   „Modlitwą odmawianą po cichu kapłan przygotowuje się do owocnego przyjęcia Ciała 

i Krwi Chrystusa. Wierni czynią to samo, modląc się w milczeniu” (OWMR 84).
132   Por. KKK 2628.
133   Zob. T. Syczewski, Znaczenie milczenia w liturgii, dz. cyt., s. 176; Jan Paweł II, Jezus żywy 

i obecny w naszej codziennej drodze, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 2 (1979), Poznań 1992, s. 71.
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lud zostaje wezwany, aby do późnej nocy trwać przed nim w milczącej adoracji: 
«Jesu, quem velatum nunc aspicio, | Oro, fiat illud quod tam sitio: | Ut, te revelata 
cernens facie, |  Visu sim beatus tuae gloriae». «Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę 
Cię, |  niech pragnienie serca kiedyś spełni się: |  bym oblicze Twoje tam oglą-
dać mógł, | gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg». Taka jest wiara Kościoła. 
Taka jest wiara każdego z nas w obliczu wzniosłej tajemnicy Eucharystii. Tak, 
niech ucichną słowa i pozostanie adoracja. W milczeniu. «Ave, verum Corpus, 
natum de Maria Virgine…» «Witaj, ciało prawdziwe, z Panny Maryi zrodzone, 
| Któreś prawdziwie cierpiało i ofiarowało się za ludzi na krzyżu. […] | O słodki 
Jezu! O dobry Jezu! O Jezu, Synu Maryi!» Amen!”134.

W homilii Jan Paweł II również podkreśla rolę milczenia adoracyjnego, któ-
re towarzyszy wydarzeniom Wielkiego Piątku: „W tym najświętszym dniu męki 
i  śmierci Chrystusa wszystkie ołtarze będą puste i pogrążone w wielkiej ciszy: 
żadna Msza nie zostanie odprawiona w dniu, w którym obchodzić będziemy do-
roczną pamiątkę jedynej Ofiary, którą Chrystus Kapłan złożył w sposób krwawy 
na ołtarzu krzyża”135. Szczególnym milczeniem adoracyjnym w liturgii Wielkiego 
Piątku jest adoracja Krzyża136, gdy „Kapłan, duchowieństwo i  wierni przecho-
dzą procesjonalnie przed Krzyżem i oddają mu cześć przez przyklęknięcie albo 
w inny sposób, zgodny z miejscowym zwyczajem, np. przez ucałowanie”137. Mil-
czenie adoracyjne pomaga uznać siebie za  stworzenie potrzebujące obecności 
Boga i pozwala nabrać wewnętrznej siły138. Prawdziwym przykładem dla wszyst-
kich chrześcijan w poszukiwaniu Ojca w milczeniu adoracyjnym jest Jezus Chry-
stus (por. Mt 14, 32; Mk 1, 35; Łk 9, 18; J 6, 15).

134   Jan Paweł  II, Wzniosła Tajemnica Eucharystii, „L’Osservatore Romano” 5–6 (213) 
1999, s. 20; por. tenże, Został z nami pod postaciami chleba i wina, „L’Osservatore Romano” 
5  (243) 2002, s.  19; Giovanni Paolo  II, L’ansia evangelizzatrice susciti un maggiore impegno 
di giustizia tra gli uomini e  i popoli, „L’Osservatore Romano” 134 (1993), s. 5; Jan Paweł II, 
Chleb, który daje życie światu, [w:] Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki, dz. cyt., s. 7–8.

135   Tenże, Święto kapłanów, „L’Osservatore Romano” 5–6 (213) 1999, s. 18; tenże, Wy-
mowa wawelskiego Krzyża, „L’Osservatore Romano” (numer specjalny: Trzecia podróż Jana 
Pawła II do Polski), s. 39; tenże, Chrystus was posyła zbawiać świat, „L’Osservatore Romano” 
5 (163) 1994, s. 5.

136   Zob. T. Syczewski, Znaczenie milczenia w  liturgii, dz. cyt., s. 176; por. Jan Paweł  II, 
Zmartwychwstał, „L’Osservatore Romano” 5–6 (153) 1993, s. 31.

137   MR 142.
138   Por. A. Donghi, Gesty i słowa, Kraków 1999, s. 33.
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Milczenie refleksyjne jest żywym momentem łaski, podczas którego milczy 
stworzenie, ale mówi Duch Święty139. Jak pisze A. Sielepin: „Milczenie uświada-
miające przy akcie pokuty i przed kolektami stanowi przestrzeń, w której Duch 
Święty, Duch Prawdy, pomaga uczestnikom liturgii rozeznać stan własnego su-
mienia i stawić się wobec Boga tak, jak tego wymaga sytuacja liturgiczna i cel li-
turgii”140. Jan Paweł II nauczał, że „[…] jedynie w ciszy człowiek może usłyszeć 
w głębi swego sumienia głos Boga, który naprawdę czyni go wolnym”141. W innym 
miejscu czytamy: „Nawrócenie jest zawsze i wszędzie punktem ku królestwu Boże-
mu, nawrócić się znaczy wejść w siebie, odnaleźć siebie w głębi sumienia – znaczy 
zwrócić się z pełną ufnością do Ojca. […] Pierwsza część sprawowania Eucharystii 
prowadzi zawsze do zastanowienia się nad tymi prawdami. Dlatego, na początku 
liturgii Mszy św., najpierw skupiamy się w milczeniu. To milczenie winno służyć 
do nawrócenia serca. Królestwo Boże przychodzi do nas przez nawrócenie”142.

O  milczeniu refleksyjnym przypomina nam również Ogólne wprowadzenie 
do Liturgii godzin, w którym czytamy: „Można więc roztropnie i zależnie od oko-
liczności przerywać oficjum chwilami ciszy i skupienia, aby dać możność wsłu-
chania się w głos Ducha Świętego przemawiającego do serca, a także by osobistą 
modlitwę ściślej złączyć ze  słowem Bożym i  z  oficjalną modlitwą Kościoła”143. 
Przykładem takiego milczenia była dla nas modlitwa Jana Pawła II Liturgią go-
dzin w wawelskiej katedrze w 2002 roku. Jak wspomina J. Bielański: „[…] miałem 
ten zaszczyt, to szczęście, ten dar od Boga, że klęczałem przy Papieżu na Wawelu, 
gdy Ojciec Święty odmawiał brewiarz. […] Odmawiał Godzinę czytań. Przeczytał 
Psalm, obrócił kartkę, popatrzył na ołtarz św. Stanisława i: zaduma, zaduma. Od-
recytował następny psalm i znowu chwila refleksji. Wrócił z powrotem, aby nie-
które wersety odczytać jeszcze raz. Zaznaczył sobie palcem, gdzie skończył czyta-
nie i znów patrzył na św. Stanisława. I to co my odmawiamy pobożnie 15 minut, 
Papież mówił 35 minut. Potem dwa czytania, też z refleksją. On, który tyle razy 
ten tekst analizował, tyle razy go czytał, tyle razy go komentował, będąc w swoim 
kościele, w  królewskiej katedrze na  Wawelu, tak był zatopiony w  Bogu, że  dla 

139   Zob. A. Bugnini, Tibi silentium laus, „Notitiae” 10 (1975) nr 110, s. 282.
140   A. Sielepin, Milczenie w liturgii jako przestrzeń działania Ducha Świętego, dz. cyt., s. 111.
141   Jan Paweł II, Wejść w ciszę, [w:] „Anioł Pański” z Papieżem Janem Pawłem II, t. VIII, 

dz. cyt., s. 530.
142   Tenże, W Jezusie Chrystusie Królestwo Boże jest przeznaczeniem świata, [w:] Naucza-

nie papieskie, t. IX, 2 (1986), Poznań 2007, s. 998.
143   Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, Poznań 1982, nr 202.
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niego czas nie istniał”144. Milczenie refleksyjne umożliwia modlitwę osobistą 
i wprowadza wiernych w głębsze przeżywanie czynności liturgicznych145.

Milczenie interioryzujące jest milczeniem słuchania i wewnętrznej akceptacji 
modlitw w duchowej jedności z celebransem. Uwidacznia się ono przede wszyst-
kim w Modlitwach eucharystycznych146. Milczenie to ma charakter wspólnotowy, 
wszyscy uczestnicy liturgii łączą się poprzez słuchanie z przewodniczącym liturgii. 
Jest to widoczne w obrzędach święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, gdy wszy-
scy w milczeniu modlą się o zstąpienie Ducha Świętego na kandydata do święceń147. 
Jak czytamy w jednej z homilii Ojca Świętego Jana Pawła II: „Moc Ducha Świętego 
jest ukazana i przekazana przez włożenie rąk, któremu towarzyszy najpierw mil-
czenie, a potem modlitwa”148. Znaczy to, że milczenie jest częścią liturgii, warun-
kiem głębszego i  pełniejszego udziału w  działaniach liturgicznych. Aby przeżyć 
głębię liturgii, czyli świadomie, czynnie i owocnie, należy przejść z codziennego 
hałasu do ciszy, od biernego słuchania do wsłuchiwania się w głos Boga149.

Papież Jan Paweł II, dla którego najważniejsze i najświętsze było sprawowa-
nie liturgii, szczególnie Eucharystii150, wykazywał we wskazanych do zachowania 

144   S. T. Praśkiewicz, Jan Paweł II – mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004, s. 37.
145   Zob. T. Syczewski, Znaczenie milczenia w liturgii, dz. cyt., s. 177.
146   Zob. EdE 28.
147   O tej milczącej modlitwie i działaniu Ducha Świętego wspomina Jan Paweł II w Liście 

do Kapłanów z roku 1991: „Każdy z nas, drodzy bracia, odnawia dzisiaj w pamięci i w sercu 
swą własną drogę do kapłaństwa, a z kolei swą drogę w kapłaństwie, drogę życia i posługi, któ-
ra przyszła do nas z Wieczernika. Pamiętamy ten dzień i godzinę, kiedy po Litanii do Wszyst-
kich Świętych, w której uczestniczyliśmy, leżąc krzyżem na posadzce świątyni, biskup włożył 
na każdego z nas swoje ręce w głębokim milczeniu. Złożenie rąk jest od czasów apostolskich 
znakiem przekazywania Ducha Świętego, który sam jest Najwyższym Sprawcą i  Szafarzem 
świętej władzy kapłańskiej: władzy sakramentalnej i służebnej” (Jan Paweł II, Tożsamość ka-
płana, List do Kapłanów z 1991).

148   Tenże, Budujcie Kościół waszym kapłaństwem, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 1 (1979), 
Poznań 1990, s. 762.

149   Zob. T. Syczewski, Znaczenie milczenia w liturgii, dz. cyt., s. 177.
150   „Kapłan jest człowiekiem Eucharystii. To, co na przestrzeni prawie 50 lat kapłaństwa 

jest dla mnie najważniejsze i najświętsze, to jest sprawowanie Eucharystii. Świadomość tego, 
że spełniam ją, stając przy ołtarzu in persona Christi, jest dominująca. W ciągu tych lat ni-
gdy nie opuściłem sprawowania Najświętszej Ofiary. Jeśli to miało miejsce, to tylko z powo-
dów ode mnie niezależnych. Msza św. jest absolutnie centrum mojego życia i centrum dnia 
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milczenia momentach szczególny rodzaj skupienia, kontemplacji, zaangażowa-
nia całej osobowości w rozmowę z Bogiem151. Podczas całego pontyfikatu zabie-
gał i zachęcał wiernych do tego szczególnego rodzaju postawy milczenia podczas 
liturgii: „W  szczególności trzeba pielęgnować, zarówno podczas celebrowania 
Mszy św., jak i w kulcie eucharystycznym poza Mszą św., żywą świadomość rze-
czywistej obecności Chrystusa, dbając o to, by dawać jej świadectwo tonem głosu, 
gestami, sposobem poruszania się, całym zachowaniem. W związku z tym nor-
my przypominają […] wagę, jaką należy przywiązywać do chwil milczenia, czy 
to w celebracji, czy w czasie adoracji eucharystycznej. Jednym słowem, konieczne 
jest, aby całej postawie względem Eucharystii zarówno szafarzy, jak i wiernych, 
towarzyszył najwyższy szacunek. Obecność Jezusa w tabernakulum winna sta-
nowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakocha-
nych, zdolnych przez długi czas słuchać Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego 
serca. «Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan!» (Ps 34 [33], 9)”152.

Znaczenie milczenia w formacji i życiu duchowieństwa

Papież Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu wyrażał głębokie uznanie dla 
charyzmatu życia zakonnego. Wielokrotnie i przy różnych okazjach, tak w Rzy-
mie, jak i podczas licznych podróży apostolskich, w czasie których spotykał się 
z osobami konsekrowanym153, podkreślał, jak wielkim bogactwem Kościoła jest 
życie zakonne. Wyrazem tego są  między innymi pierwsze słowa posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Vita consecrata: „Życie konsekrowane, głęboko zakorze-
nione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca 
udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego”154.

W  innym dokumencie czytamy: „[…] bardzo cenię sobie wszystko to, 
co  reprezentuje, w  strukturze Ciała Mistycznego, specjalny charyzmat życia 

w moim życiu” (Jan Paweł II, Kapłan jest człowiekiem modlitwy i Eucharystii, „L’Osservatore 
Romano” 1 [179] 1996, s. 39).

151   Zob. S. T. Praśkiewicz, Jan Paweł II – mąż ustawicznej modlitwy, dz. cyt., s. 14; por. 
Giovanni Paolo II, Il Sinodo diocesano dovrà verificare e rilanciare nella Chiesa di Roma il rin-
novamento liturgico, „L’Osservatore Romano” 11 (1990), s. 4.

152   MND 18.
153   Zob. E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 25.
154   VC 1.
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zakonnego. Życie zakonne bowiem stanowi wielkie bogactwo Kościoła: bez za-
konów, bez życia poświęconego Bogu Kościół nie byłby w pełni sobą”155. Równie 
wielkim szacunkiem Jan Paweł II darzył kleryków i duchowieństwo diecezjalne: 
„Rzeczywiście, jesteście moimi klerykami, alumnami seminarium mojej diece-
zji rzymskiej, którą mi Pan powierzył, rozporządzając moim wyborem na Pa-
pieża, a ja podobnie jak już w Krakowie i jak każdy biskup, uważam was za naj-
cenniejszy skarb, który ma swoje miejsce w głębi mojego serca i moich trosk”156. 
Do  kapłanów zaś w  pierwszym liście po  wyborze na  Stolicę Apostolską wy-
głoszonym w dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa – Wielki Czwartek157 
Jan Paweł II skierował następujące słowa: „U początku mego nowego posługi-
wania Kościołowi czuję głęboką potrzebę zwrócenia się do Was – do Wszyst-
kich bez wyjątku, którzy jesteście moimi braćmi poprzez Sakrament Kapłań-
stwa, zarówno do  kapłanów diecezjalnych, jak i  zakonnych. Pragnę bowiem 
u samego początku dać wyraz wiary w to powołanie, które łączy Was i zespala 
z  Waszymi Biskupami w  szczególnej jedności Sakramentu i  Posługi. Poprzez 
nią buduje się Kościół  – mistyczne Ciało Chrystusa. […] O  was stale myślę, 
za Was się modlę, z Wami szukam dróg duchowego zjednoczenia i współpra-
cy, gdyż poprzez Sakrament Kapłaństwa, jaki kiedyś otrzymałem z rąk mojego 
Biskupa (niezapomnianego Metropolity Krakowskiego Kardynała Adama Ste-
fana Sapiehy), jesteście moimi braćmi. Nawiązując przeto do  słów św. Augu-
styna, pragnę dzisiaj powiedzieć do Was: «Dla Was jestem Biskupem, z Wami  
jestem Kapłanem»”158.

Papież obejmował głęboką troską formację osób konsekrowanych i ducho-
wieństwa potrzebną, aby zachować żywą świadomość wartości życia poświęcone-
go Bogu: „Jest rzeczą jasną, że zakonnicy, aby mogli pozostać wierni swojemu po-
święceniu się Bogu i aby mogli dawać temu poświęceniu świadectwo dostrzegalne 
przez innych, muszą się doskonalić w miłości, pozostając zawsze w modlitewnym 

155   Jan Paweł  II, Modlitwa podtrzymuje i  zasila życie poświęcone Bogu, [w:]  Nauczanie 
papieskie, t. III, 1 (1980), Poznań 1985, s. 220.

156   Jan Paweł II, Jesteście moim najcenniejszym skarbem, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 
2 (1979), Poznań 1992, s. 370.

157   Jan Paweł II każdego roku w Wielki Czwartek, począwszy od roku 1979 aż do roku 
2005, kierował do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego listy podkreślające wartość po-
wołania, jakie otrzymali od Jezusa Chrystusa, wiekuistego Kapłana.

158   Jan Paweł  II, List do  wszystkich kapłanów Kościoła, [w:]  Nauczanie papieskie, t.  II, 
1 (1979), Poznań 1990, s. 354–355.
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dialogu z Bogiem”159. W innym miejscu czytamy: „W ukryciu ludzkiego serca ła-
ska powołania przyjmuje formę dialogu. Jest to dialog między Chrystusem a oso-
bą, którą osobiście zaprosił. On zwraca się do niej po imieniu i mówi: «Przyjdź, 
chodź za Mną». To wezwanie, ten tajemniczy, wewnętrzny głos Chrystusa słyszy 
się najwyraźniej w ciszy i na modlitwie. Przyjęcie go jest aktem wiary. […] Okres 
formacji zakonnej czy seminaryjnej ma na celu pogłębienie waszego zjednoczenia 
z Chrystusem. Pod wpływem Ducha Świętego musi się wzmocnić duchowa i nad-
naturalna więź między krzewem winnym i latoroślą; człowiek, który został powo-
łany, i Chrystus, który go powołał, muszą się ściślej zjednoczyć. Wymaga to z ko-
nieczności dyscypliny i poświęcenia: dyscypliny nauki, a zwłaszcza modlitwy oraz 
poświęceń, które uwolnią nasze serce, tak by mogło z entuzjazmem przyjmować 
słowo Boże i byśmy potrafili poświęcić się służeniu innym”160. W formacji, jak 
podkreślał Jan Paweł II, odnosząc się do nauczania Soboru Watykańskiego II161,  

159   Tenże, Modlitwa podtrzymuje i zasila życie poświęcone Bogu, dz. cyt., s. 220.
160   Tenże, Rodzina i powołanie, [w:] Nauczanie papieskie, t. IX, 1 (1986), Poznań 2005, s. 212.
161   W Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei verbum w punkcie 25 odnaj-

dujemy następujące słowa: „Konieczną przeto jest rzeczą, by wszyscy duchowni, zwłaszcza 
kapłani Chrystusowi, i  inni, którzy, jak diakoni i katechiści, zajmują się prawowicie posłu-
gą słowa, dzięki wytrwałej lekturze i starannemu studium przylgnęli do Pisma świętego, aby 
żaden z nich nie stał się próżnym głosicielem słowa Bożego na zewnątrz, nie będąc wewnątrz 
jego słuchaczem, podczas gdy winien z wiernymi sobie powierzonymi dzielić się ogromny-
mi bogactwami słowa Bożego, szczególnie w  liturgii świętej. Również Sobór święty usilnie 
i szczególnie upomina wszystkich wiernych, a zwłaszcza członków zakonów, by przez częste 
czytanie Pisma świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa (Flp 3, 8). Niezna-
jomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa. Niech więc chętnie do świętego tekstu 
przystępują czy to przez świętą Liturgię, przepełnioną Bożymi słowami, czy przez pobożną 
lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opie-
ką pasterzy Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają. Niech jed-
nak o tym pamiętają, że modlitwa towarzyszyć powinna czytaniu Pisma świętego, by ono było 
rozmową między Bogiem a człowiekiem. Gdyż do Niego przemawiamy, gdy się modlimy, a Jego 
słuchamy, gdy czytamy boskie wypowiedzi”. W dekrecie Soboru Watykańskiego II o przysto-
sowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis w  punkcie 7  czytamy: „Instytuty po-
święcone całkowicie kontemplacji, także ich członkowie w odosobnieniu i milczeniu, w usta-
wicznej modlitwie i gorliwej pokucie zajmują się jedynie Bogiem, zachowują zawsze, choćby 
nagliła konieczność czynnego apostolstwa, wyborną cząstkę w mistycznym Ciele Chrystusa, 
w którym wszystkie członki nie spełniają tej samej czynności (Rz 12, 4)”. Inny dokument sobo-
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najważniejsze są: modlitwa, milczenie162 i kontemplacja163. Spośród tych trzech 
elementów przedmiotem naszych rozważań będzie milczenie rozumiane jako 
integralna część życia osób konsekrowanych i  duchowieństwa. Ponieważ rola 
milczenia w  formacji duchowej osób powołanych nie zmieniła się zasadniczo 
poprzez wieki, a  ponadto zachodzi bezpośrednia zależność pomiędzy zdol-
nością do  zachowania milczenia i  modlitwą164, zasadne będzie przywołanie 
w krótkim zarysie obecności milczenia w tradycji ojców pustyni, monastycznej  
i zakonnej.

Milczenie jako forma życia zakonnego posiada ścisłą historię ujętą w  tra-
dycji życia (forma vitae) oraz prawodawstwie zakonnym (regula)165. Stare ko-
deksy prawne wspólnot zakonnych szeroko omawiają zagadnienie milczenia, 
podkreślają jego wartość i  często w  bardzo szczegółowy sposób zalecają jego 
zachowywanie co  do czasu, miejsca i  sposobu166. Początki milczenia zakonne-
go sięgają życia anachoretów i  eremitów, którzy w  odosobnieniu przebywali  
na  pustyni167 w  celu oglądania Boga, słuchania Jego głosu oraz życia razem  

rowy – o formacji kapłańskiej Optatam totius – w punkcie 11 podaje: „Cały program Semina-
rium, przepojony zamiłowaniem do pobożności i milczenia oraz troską o wzajemną pomoc, 
należy tak ułożyć, aby stanowił już poniekąd zapoczątkowanie przyszłego życia, jakie kapłan 
ma prowadzić”. Instrukcja Renovationis causam (31.II.1) również zaleca praktykę milczenia, 
w mniej radykalnym stopniu, osobom odbywającym formację nowicjacką. W odniesieniu zaś 
do innych osób konsekrowanych dokument ten zaleca praktykowanie milczenia ze względów 
ascetycznych. Zob. Kongregacja dla Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o odnowie 
formacji zakonnej Renovationis causam, [w:] Życie konsekrowane w  dokumentach Kościoła, 
red. B. Hylla, Kraków 2003, s. 79. 

162   Zob. Giovanni Paolo  II, La  Chiesa ha  bisogno di  sacerdoti gioiosi capaci di  portare 
la vera gioia al popolo di Dio, dz. cyt., s. 5.

163   Zob. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Wymiar kontemplacyjny życia za-
konnego „Dimensio contemplativa”, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, dz. cyt., 
s. 239–241; VC 71.

164   Zob. E.  Gambari, Życie zakonne po  Soborze Watykańskim  II, dz.  cyt., s.  495; Kon-
gregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i o klauzurze 
mniszek Venite seorsum, [w:] Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła, dz. cyt., s. 89.

165   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 196.
166   Zob. E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., s. 495.
167   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 196; E. Ziemann, Milczenie. 

Aspekt zakonny, [w:] EK, t. XII, dz. cyt., s. 1037.
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z Nim168. Pustynia była dla eremitów nie tylko miejscem w znaczeniu geograficz-
nym (odejście od bliskich, opuszczenie dotychczasowego miejsca zamieszkania), 
miała ona również znaczenie duchowe – odejście na pustynię oznaczało odejście 
od egoizmu i wszelkiego zła jakie niesie z sobą świat169. Pustynia otwierała więc 
nowe wymiary życia i świata, dawała przystęp do Boga. Droga pustyni uczyła, jak 
się modlić: jak stanąć przed Bogiem i jak do Niego mówić, a przede wszystkim jak 
trwać przed Nim w milczeniu170.

Milczenie było dla eremitów gwarancją pokoju monastycznego: „Jeśli jesteś 
małomówny, znajdziesz pokój, gdziekolwiek byś mieszkał”171. Było ono rozumia-
ne jako codzienne środowisko mnicha pozwalające skierować na Pana całą ener-
gię i poświęcać uwagę Jego królestwu. Milczenie było zatem formą opuszczenia 
świata, pozostawienia wszystkiego, by to, co stworzone, nie zajmowało serca172. 
Dla cenobitów, którzy w przeciwieństwie do anachoretów mieszkali i spożywali 
posiłki razem, milczenie stanowiło wartość absolutną w  dążeniu do  doskona-
łości. Było ono warunkiem owocnej medytacji Pisma Świętego, będącej przede 
wszystkim spotkaniem Boga, który zwraca się do człowieka w Słowie. Człowiek 
w tym spotkaniu odkrywa tajemnicę własnego życia, tajemnice własnego „ja”173. 

168   Zob. J. Chryssavgis, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, Kraków 2007, s. 80.
169   Zob. Pierwsza Księga Starców. Gerontikon, red. M. Starowieyski, Kraków 1992, s. 20.
170   Zob. J. Chryssavgis, W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, dz. cyt., s. 90.
171   L. Regnault, Wsłuchując się dziś w słowa Ojców pustyni, Kraków 1998, s. 67.
172   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 197.
173   „Tradycja monastyczna zna cztery stopnie modlitwy. Stopień pierwszy to  czytanie 

(lectio), w którym mnich przyjmuje słowo Boże i stara się o to, aby ono przemówiłao do nie-
go osobiście. Stopniem drugim jest oratio, w której odpowiada on na to, co przeczytał. […] 
Lectio i  oratio to  dwie strony dialogu między Bogiem a  człowiekiem. W  lectio mówi Bóg, 
w oratio – człowiek. W meditatio, jako stopniu trzecim, mnich daje po prostu działać tem 
słowu, które przeczytał. Przezstaje czytać i pozwala, aby słowo wprowadziło go w skupione 
milczenie, w którym to słowo, bez potrzeby jego analizy, może przeniknąć całe serce i je prze-
mienić. Człowiek nie potrzebuje już wypowiadać jakichś słów, ale w miczeniu pozostaje pod 
wrażeniem słowa. Cisza owej meditatio nie jest ciszą pustą, lecz wypełnioną, ciszą u stóp Słowa 
wywołaną rozkazem Bożym, ciszą w obecności Boga. Jest to cisza bardzo ludzka, cisza z Chry-
stusem, […]. Obrazy, jakie spotykam czytając, pozwalają na  to, żeby przed moimi oczami 
powstał ludzki obraz Jezusa, nawet ludzki obraz Boga; trwam przed Nim w ciszy, ponieważ 
wystarczy samo rozważanie i to, że pozwalam sobie rozmyślać. Słowo samo stwarza ciszę, pro-
wadzi mnie w ciszę pełną życia, w cichy dialog z Bogiem, którego obraz milcząco przemawia 
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Potwierdzenie tego znajdujemy w  regule św. Pachomiusza, jednego z  twórców 
cenobityzmu174. Milczenie obowiązywało ponadto po modlitwach wieczornych, 
podczas pracy oraz w czasie posiłków175. Inny wielki eremita, Jan Kasjan176, wpro-
wadził w przepisy monastyczne nakaz milczenia jako zasadnicze wymaganie wo-
bec mnichów poświęcających się modlitwie. Według niego milczenie jest ozna-
ką pokory i wspomaga klimat modlitwy. Ponadto związane jest ściśle z postawą 
ascetyczną: unikanie kłamstwa, oszustwa ze strony języka, który często kwestio-
nuje drugiego, poniża go, ujawnia niegodziwe uczucia177.

Ojcowie pustyni dostrzegali również złe milczenie. Ewagriusz z Pontu mówił 
o milczeniu diabolicznym, gorzkim, przytłaczającym, straszliwym, rozpościera-
jącym się u bram piekieł. To milczenie zamkniętego serca, które nigdy nie odpo-
wiada Bogu i bliźniemu178. Abba Pojmen wskazywał milczenie pozorne: „bywa 
człowiek, który niby to milczy, ale jego serce osądza innych: ten mówi nieustan-
nie. Ale bywa i  taki, który mówi od rana do wieczora, a zachowuje milczenie: 
to  znaczy nie mówi nic niepożytecznego”179. Ponadto Abba Pojmen zapytany 

do mnie. Ostatnim stopniem modlitwy dla mnicha jest contemplatio – kontemplowanie Boga, 
stan uniesienia w Bogu. Tu kończą się obrazy, myśli i pojęcia. Tu Bóg daje się bezpośrednio 
doświadczyć w czystym milczeniu. Jednakże kontemplacji nie osiąga się własną siłą, jest ona 
czystym darem. […] Milczenie zawłada człowiekiem, gdy go słowo Boga tak głęboko poru-
szy, że milkną własne słowa i myśli. Milczenie w contemplatio jest reakcją na działanie Boga, 
a nie metodą dla umożliwienia lepszej modlitwy. […] głębokie milczenie zawsze jest reakcją, 
spowodowaną przez samowładcze zjawienie się Boga” (A. Grün, Potrzeba milczenia, Kraków 
1996, s. 68–70). Por. tenże, Modlitwa jako spotkanie, dz. cyt., s. 70–76.

174   Zob. J. A. Wiseman, Historia duchowości chrześcijańskiej, Kraków 2009, s. 100–101.
175   Zob. M. Kanior, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, Kraków 1993, s. 66–67.
176   Św. Jan Kasjan był nie tylko jednym z najwybitniejszych propagatorów monachizmu 

na Zachodzie, ale przede wszystkim jego pierwszym teoretykiem. Świadczą o tym jego dzieła: 
Ustawy życia mnichów oraz Rozmowy z ojcami pustyni. Uchodzi on za autentycznego przed-
stawiciela tradycji monastycznej i mistrza życia mniszego. Zob. M. Kanior, Historia monasty-
cyzmu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 245–246.

177   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 197–200; J. A. Wiseman, Histo-
ria duchowości chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 109–118; A. Nocoń, Jan Kasjan, Kraków 2004, s. 40–42.

178   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 198; A. Grün, Potrzeba mil-
czenia, dz. cyt., s. 71–74.

179   J. Słomka, Osąd i milczenie, [w:] Jak miecz, red. J. Słomka, Kraków 2004, s. 249; por. 
Pierwsza Księga Starców. Gerontikon, dz. cyt., s. 205.
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przez brata: „Czy lepiej jest mówić, czy milczeć?”, odpowiada: „Kto mówi dla 
Boga, dobrze robi; podobnie i ten, kto milczy dla Boga”180.

U ojców pustyni, jak pisze M. Zawada, milczenie spełniało trzy funkcje. Było 
środkiem unikania grzechu, obroną, która pozwalała zdobyć czystość, nie oba-
wiać się ataku niewiernych, zachować duszę w pokoju, zdobyć pokorę oraz nie 
sądzić bliźniego. Milczenie było również formą świadectwa. Ukazywało ono siłę 
wiary Ojców, którzy „mówili” czynami: „Piękno i doskonałość życia pokonywały 
piękno słów”. Milczenie było także wyrazem wielkiego szacunku wobec Słowa 
Bożego. Wielu z Ojców umiało całe księgi na pamięć i drżeli przed możliwością 
sprofanowania Go. Jak mawiał Abba Escilo, tajemnica objawia się temu, kto po-
trafi zachować milczenie w łonie słowa181.

Ojcowie pustyni mieli świadomość, że milczenia nie trzeba czynić, ono już 
jest182. Rzeczywistość milczenia była dla nich rzeczywistością autentyczną. Rozu-
mieli, że sam Bóg jest milczeniem, że miłość to milczenie. Dlatego można wnio-
skować o  ich dwojakiej postawie wobec milczenia: jego absolutyzacji (niemal 
śmierci języka) oraz roztropności, gdy pośród milczenia słowo pojawiało się jako 
wyraz miłości bliźniego183.

Wraz z ukształtowaniem się pierwszych wspólnot zakonnych pojawiają się re-
guły, w których milczenie znajduje swoje istotne miejsce184. Na uwagę zasługuje 
Reguła św. Benedykta z Nursji185, która zawiera najwięcej wskazań dotyczących 

180   Tamże, s. 222.
181   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 198–199; M. Baldini, Il silen-

zio dei padri del deserto, [w:] RivAM 3–4 (1992), s. 297–300.
182   Por. J. Y. Leloup, L’esicasmo. Che cos’é, come lo si vive, Torino 1993, s. 34.
183   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 196–198; J. Leclercq, Silen-

zio, dz. cyt., s. 1494.
184   Na  uwagę zasługują zasady życia monastycznego św. Bazylego zwane Regułami, 

w których pouczając braci o obowiązku modlitwy, podkreśla, że istotnym wymogiem dla za-
chowania skupienia i ciszy jest unikanie głośnej pracy. Zob. M. Kanior, Historia monastycy-
zmu chrześcijańskiego, dz.  cyt., s.  92. Św. Augustyn w  swojej Regule nakazuje zakonnikom 
zachować milczenie w  miejscu przeznaczonym do  modlitwy  – oratorium. Zob. Reguła św. 
Augustyna, [w:] Św. Augustyn, Pisma monastyczne, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 157.

185   W miarę powstawania kolejnych grup wspólnego życia w następnych stuleciach spisy-
wano coraz to nowe reguły. Pozostawały one jednak w ścisłym związku z tymi, które powstały 
najwcześniej. Ich autorzy, utrwalając na piśmie swoją wizję mniszego życia, czerpali z tradycji 
Kościoła Wschodu i Zachodu, przepisując nieraz całe fragmenty już istniejących reguł. Przy-
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milczenia, określa je jako cnotę prowadzącą do zdobycia innych cnót: pokory, po-
słuszeństwa, bojaźni Bożej oraz respektu wobec opata186. Treść szóstego rozdzia-
łu Reguły zaleca dyscyplinę milczenia, aby uniknąć grzechów języka i utrzymać 
skupienie wewnętrzne wokół obecności Bożej187: „[…] powinniśmy się niekie-
dy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym 
bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy. 
Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte 
i budujące należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym, bo  jest napisane: «Nie 
unikniesz grzechu w gadulstwie» (Prz 10, 19) i gdzie indziej: «Życie i śmierć jest 
w mocy języka» (Prz 18, 21). Wypada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń 
zaś powinien milczeć i słuchać”188. Ponadto Reguła mówi o zachowaniu milcze-
nia w refektarzu189, w nocy190 oraz względem gości nawiedzających opactwo191. 

kładowo: św. Benedykt przyjął zasadę znaną już św. Pachomiuszowi i św. Bazylemu mówiącą 
o tym, że rozwój społeczności mniszej zależy nie tylko od mądrości kierownictwa, ale także 
od posłuszeństwa poddanych. Przyjął również zasadę, podobnie jak św. Pachomiusz, doty-
czącą doświadczania zgłaszającego się do klasztoru. Zob. M. Kanior, Historia monastycyzmu 
chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 22, 181, 186.

186   Zob. A. Grün, Potrzeba milczenia, dz. cyt., s. 16–17, 62–66.
187   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 200.
188   Święty Benedykt z Nursji, Reguła, [w:] Święty Benedykt z Nursji, Reguła. Święty Grze-

gorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, Kraków 1994, s. 73–74.
189   „Przy posiłkach braci nie powinno brakować czytania. […] Powinna być zupeł-

na cisza, aby nigdzie nie było słychać żadnego szeptu ani głosu, oprócz głosu samego lek-
tora. Co zaś jest potrzebne przy jedzeniu i piciu, niechaj bracia tak sobie wzajemnie poda-
ją, aby nikt nie potrzebował o nic prosić. Jeśliby jednak czegoś jeszcze brakło, prosić należy 
raczej za  pomocą jakiegoś zrozumiałego znaku niż słowami. I  niechaj nikt przy stole nie 
ośmiela się zadawać pytań dotyczących czytanego tekstu, czy też czegokolowiek innego, 
aby w  ten sposób nie stwarzać okazji [do rozmowy], chyba żeby przełożony chciał powie-
dzieć kilka słów ku  zbudowaniu” (Święty Benedykt z  Nursji, Reguła, dz.  cyt., s.  157–158,  
rozdz. 38).

190   „Mnisi powinni przestrzegać pilnie milczenia o każdej porze, zwłaszcza jednak w go-
dzinach nocnych” (tamże, s. 169, rozdz. 42). 

191   „Z gośćmi zaś nikt nie może bez pozwolenia przestawać ani rozmawiać. Brat, który 
kogoś z  nich spotka lub zobaczy, niechaj pozdrowi pokornie tak, jak mówiliśmy, a  popro-
siwszy o błogosławieństwo odejdzie mówiąc, że nie wolno mu z gośćmi rozmawiać” (tamże, 
s. 201, rozdz. 53). 
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Następnie w Regule św. Benedykta pojawiają się przepisy o milczeniu zewnętrz-
nym, które wiążą się bezpośrednio z przepisami o rekreacji192.

W środowisku benedyktyńskim, jak pisze M. Zawada, najwięcej o milczeniu 
mówi się u kartuzów, którzy nazywani są synami milczenia. Drogą do zrealizo-
wania pragnienia Boga jest dla nich doskonałe milczenie: milczenie ust, milcze-
nie serca, milczenie umysłu193. Cel ten wyznaczają mnichowi Statuty kartuskie194, 
które mówią, że Boga szukać należy we własnym wnętrzu. Dlatego mnich w tym 
życiu zatapia się w samotności195, w milczeniu i w ukryciu196. Posiada on wszyst-
ko, co służy jego zdrowiu, pracy i modlitwie, aby nie musiał nigdy oddalać się 
ze swojej celi. Każda rzecz w jego życiu jest podporządkowana modlitwie i sa-
motności197. Podkreślił to Jan Paweł II w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. 
beatyfikacyjnej, zwracając się do żeńskiej gałęzi zakonu kartuskiego198: „Przesy-
łam też pozdrowienie mniszkom z Kartuzji Trójcy Świętej. […] Wierne swojej re-
gule, która je zobowiązuje do modlitwy i kontemplacji w samotności i milczeniu, 

192   „Po Sekście i po zjedzeniu posiłku położą się do łóżek, by odpocząć w całkowitym 
milczeniu” (tamże, s. 185, rozdz. 48). 

193   Milczenie kartuskie przenika serce wychowane do czystości oraz ogarnia umysł, po-
zwalając zdobyć virginitas mentis, dziwictwo umysłu wolnego – wolnego od przyziemnego 
stylu myślenia i  zniewolenia samym sobą. Zob. M.  Zawada, Milczenie w  życiu zakonnym, 
dz. cyt., s. 202.

194   Zwyczaje kartuskie spisał Guigo I w 1127 roku. Jego Consuetudines stały się funda-
mentem ustroju zakonu. W swojej treści stanowią one kompilację reguły św. Benedykta, cha-
ryzmatu św. Augustyna oraz tradycji pustelcznej Ojców Wschodu i Zachodu (św. Antoniego, 
św. Bazylego, św. Makarego, św. Hieronima). Przepisy te zostały zatwierdzone przez papieża 
Aleksandra III w roku 1176, a następnie po wprowadzonych zmianach przez papieża Inno-
centego XI w roku 1688. Zob. Najstarsze pisma kartuzów, red. M. Starowieyski, Kraków 1997, 
s. 51–52.

195   Zob. Mnich Kartuski, Miłość i milczenie, Kraków 2008, s. 51–59.
196   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 201; M. B. Bednarz, Milcze-

nie pustyni. Eremicki ideał kartuzów, Kraków 2003, s. 42.
197   Zob. J. Aumman, Zarys historii duchowości, Kielce 2007, s. 113.
198   Początki wspólnoty sióstr kartuzek sięgają 1145 roku, kiedy to opatka cezarynek po-

prosiła błogosławionego Jeana d’Espagne, zakonnika z kartuzji w Montrieux, aby dał jej nową 
konstytucję inspirowaną przez Coutumes Guiga I.  Reguła św. Cezaryny miała na  początku 
wiele cech wspólnych z regułą mnichów kartuskich. Zob. M. B. Bednarz, Milczenie pustyni. 
Eremicki ideał kartuzów, dz. cyt., s. 70–71.
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te nasze siostry – choć fizycznie nieobecne – duchem uczestniczą w dzisiejszej 
uroczystej liturgii”199.

Milczenie stanowi więc dla kartuza zasadniczą postawę ducha, poprzez którą 
zbliża się do Boga200. Staje się ono utratą, utratą nawet swojego imienia. Kartuz 
znika bezpowrotnie dla świata za zasłoną milczenia, gdzie przybliża się do Boga 
poprzez samego Boga, a wsłuchiwanie się w Ducha Świętego gwarantuje mu od-
sunięcie się od  wszelkich przeszkód i  hałasu z  rozmowy z  Panem201. Zwyczaje 
kartuskie wymagały milczenia w kościele202, refektarzu, w dormitorium czy w wi-
rydarzu. Praktykowano milczenie także w  specjalnie wyznaczonych miejscach 
i  godzinach. Po  komplecie następowało wielkie milczenie, które trwało aż  do 
godzin rannych. W zakonie mawiano, że milczenie warg jest warunkiem umożli-
wiającym szabat serca lub że milczeniem karmią się wszystkie cnoty203. Milczący 
mnich nie zadawał pytań, nie zastanawiał się nad swoim stanem i sensem swoje-
go życia, bo każde poszukiwanie tego typu mogłoby przerwać i zaburzyć głębię 
milczenia204. W tym surowym klimacie, nakazanym przez regułę nawet ten, kto 
przepisywał tekst w swojej celi, musiał uważać na to, aby nawet pióro nie zaskrzy-
piało przy kopiowaniu205. Wszystko więc, nad czym się kartuz trudzi, to pozwolić 
milczeniu się formować, wychowywać, kształtować. Milczenie staje się dla kar-

199   Jan Paweł  II, Ich imiona są  wpisane w  pamięć Kościoła, „L’Osservatore Romano” 
10 (206) 1998, s. 37–38; por. Giovanni Paolo II, Vi indico due mete: siate araldi ed artefici della 
conversione e fautori della riconciliazione, „L’Osservatore Romano” 224 (1988), s. 7; Giovan-
ni Paolo II, San Giuseppe, silenzioso operaio della casa di Nazareth, „L’Osservatore Romano” 
66 (1991), s. 7; Jan Paweł II, Ich imiona są wpisane w pamięć Kościoła, dz. cyt., s. 38.

200   Por. Najstarsze pisma kartuzów, dz. cyt., s. 60.
201   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 201; por. Giovanni Paolo II, 

Dalla vita del Cardinale Jacques Martin ci giunge un messaggio di totale abbandono alla Provvi-
denza, „L’Osservatore Romano” 229 (1992), s. 6.

202   Liturgia Mszy św. celebrowana była przez jednego kapłana, tyłem do braci. W miej-
scu homilii zachowywano milczenie. Modlitwę eucharystyczną celebrans odmawiał po cichu. 
Po konsekracji kartuzi padali na  twarz i w milczeniu adorowali Chrystusa pod postaciami 
chleba i wina. Po zakończonej Mszy św. nie było rozesłania – zakonnicy w ciszy rozchodzili 
się do cel, gdzie w cichym dziękczynieniu przedłużali przeżywanie tajemnicy eucharystycznej. 
Zob. Najstarsze pisma kartuzów, dz. cyt., s. 56.

203   Zob. M. B. Bednarz, Milczenie pustyni. Eremicki ideał kartuzów, dz. cyt., s. 45.
204   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 201–202.
205   Zob. M. B. Bednarz, Milczenie pustyni. Eremicki ideał kartuzów, dz. cyt., s. 45.
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tuza sztuką życia i sztuką umierania. Cała jego filozofia życiowa sprowadza się 
do jednego: sztuką nad sztukami pozostaje trwanie w milczeniu206.

Innym zakonem odwołującym się do Reguły św. Benedykta, a przywołanym 
przez papieża Jana Pawła II podczas wizyty w Fonte Avellana, jest zakon kame-
dułów. Papież w wygłoszonej wówczas homilii podkreślił szczególną atmosferę 
kamedulskiej pustelni – ciszę, która jest czynnikiem zewnętrznym wpływającym 
na formację duchową mnichów: „[…] sprawuję dziś z wami Eucharystię przed 
starożytnym kościołem Świętego Krzyża w Fonte Avellana, który swoimi skrom-
nymi, ascetycznymi liniami wpisanymi w masywność nagiej skały budzi w ser-
cu przeczucie tego, co wieczne i pewność spraw niebieskich. Już sama czystość 
mistycznego krajobrazu, w którym osadzony jest ten sławny klasztor, usposabia 
duchowo do medytacji i adoracji Boga, którego nieskończoną doskonałość od-
zwierciedla piękno rzeczy stworzonych. Przybyłem, aby ugasić pragnienie w tym 
źródle duchowości, w tej atmosferze, w której wszystko zwraca się ku wartościom 
duchowym. Tu, gdzie panuje milczenie i rządzi pokój, Bóg przemawia do ludz-
kiego serca”207.

Założyciel zakonu, św. Romuald, odnawiając życie pustelnicze w XI wieku, jak 
wspomina bł. Rudolf, wybrał to szczególne miejsce ze względu na jego odosob-
nienie, a następnie „wybudował pięć cel i umieścił w nich pięciu braci, a za regułę 
dał im polecenie, by pościli, milczeli i pozostawali w niej”. Później „znalazł inne 
miejsce, poniżej i tam zbudował budynek, umieścił w nim mnicha z trzema brać-
mi konwersami, by przyjmowali gości, w tym celu, aby pustelnia położona wyżej, 
pozostawała zawsze w  ukryciu i  daleko od  hałasu świata”208. O  tej szczególnej 
zasłudze św. Romualda przypominał papież Jan Paweł II w słowach: „Przybyłem, 
aby wziąć udział w obchodach tysiąclecia pustelni w Fonte Avellana, która przez 
wiele wieków była punktem odniesienia dla wspólnoty chrześcijańskiej i miej-
scem doskonalenia ducha zarówno dla tych, którzy w Średniowieczu poszukiwali 

206   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 201–202; „Mnisi nie kładą 
nacisku w swojej regule na nic poza ciszą, samotnością, przebywaniem w celi” (M. B. Bednarz, 
Milczenie pustyni. Eremicki ideał kartuzów, dz. cyt., s. 42, 43).

207   Jan Paweł II, Wartości, bez których świat nie może się obejść, [w:] Nauczanie papieskie, 
t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 338.

208   http://www.eremosangiorgio.it/nuova_pagina_2.htm (z  30.09.2009). Życie eremity 
miało charakter całkowicie kontemplacyjny, zredukowano recytowanie psalmów do  mini-
mum, a samotność jako środek umierania sobie samemu i oddzielenia od świata była pilnie 
strzeżona. Zob. J. Aumman, Zarys historii duchowości, dz. cyt., s. 111.
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ideału życia zakonnego, aby przez oderwanie się od świata, przez milczenie i mo-
dlitwę dojść do doskonałości ewangelicznej, jak i tych, którzy odczuwali głęboko 
potrzebę reformy życia religijnego. Z tych powodów Fonte Avellana było także 
ośrodkiem nauki, świadectwa kulturalnego i formacji ludzi”209.

Papież w głoszonym wówczas słowie, nawiązując do ewangelicznego uzdro-
wienia głuchoniemego210, podkreślił wagę osobistego spotkania człowieka z Bo-
giem. Zaznaczył, że aby najowocniej otworzyć się na Chrystusowe Effatha, trzeba 
umieć się odosobnić, pozwolić Mu się dotknąć i otworzyć na Jego słowo, otwo-
rzyć się na Jego wezwanie i uświęcającą łaskę. To osobiste spotkanie z Chrystu-
sem i otwarcie się na Jego łaskę, według Papieża, wypełnia się w każdym powo-
łaniu, a w sposób niezwykły właśnie w pustelni Fonte Avellana: „Wydaje mi się, 
że w powołaniu kamedulskim, które w ciągu wieków znalazło w Fonte Avellana 
jeden z najbardziej czytelnych i stałych punktów odniesienia, Effatha Chrystusa 
wypełnia się w sposób szczególny; mnisi wybierają wszak odosobnienie, w mil-
czeniu i samotności, aby lepiej otworzyć się duchowo na niewidzialne rzeczywi-
stości Bożych tajemnic. Czyniąc tak, wchodzą w bezpośredni kontakt z Chrystu-
sem i zajmują szczególne miejsce w Kościele, Jego Mistycznym Ciele, ponieważ 
«Bogu bowiem składają doskonałą ofiarę chwały, a ludowi Bożemu dodają blasku 
przez obfite owoce świętości […]»”211. Jan Paweł II z Fonte Avellana, tego szcze-
gólnego miejsca samotności i  ciszy nawoływał, by  Kościół, a  w  szczególności 
osoby powołane, dowartościowały w swoim życiu milczenie: „Pierwszą myślą, 
która budzi się w mojej duszy, jest zaproszenie do możliwie największego do-
wartościowania milczenia i kontemplacji. […] szczególnie dzisiaj, wobec coraz 
szybszego rytmu zdarzeń, wobec nieubłaganego nakładania się i zamętu zobo-
wiązań i programów. Fonte Avellana potwierdza istotną wartość życia wewnętrz-
nego, zjednoczenia z Bogiem, rozważania prawd wiecznych, zewnętrznego tak-
że milczenia. […] Stąd też jest rzeczą konieczną tworzenie stref i oaz modlitwy, 
wyodrębnianie każdego dnia czasu poświęconego modlitwie, aby w ten sposób 
uniknąć wpływu i wchłonięcia przez klimat walki, nieporządku i grzechu, który 
panuje w świecie. […] Także w świecie współczesnym życie monastyczne zacho-
wuje swoją pełną wartość i stanowi przykład i zachętę dla społeczeństwa w ogóle, 

209   Jan Paweł  II, Pośrednictwo modlitwy w  budowaniu nowego społeczeństwa, [w:]  Na-
uczanie papieskie, t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 337.

210   Zob. Mk 7, 32–37.
211   Jan Paweł II, Wartości, bez których świat nie może się obejść, [w:] Nauczanie papieskie, 

t. V, 2 (1982), Poznań 1989, s. 339.

174 Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem a człowiekiem…



a w szczególności dla życia zakonnego i kapłańskiego, któremu również zagraża 
zeświecczenie”212.

Historyczny kształt milczenia wymaga od nas spojrzenia na milczenie jako 
na istotny czynnik formacyjny osób powołanych do życia zakonnego i kapłań-
skiego. Jak mówił papież Paweł VI: „Głos wołającego Boga wyraża się na  dwa 
różne sposoby, cudowne i zbieżne: jeden wewnętrzny, głos łaski, Ducha Świętego, 
ten niewypowiedziany urok wewnętrzny, wywołany w niezbadanych głębinach 
duszy ludzkiej przez potężny i milczący głos Pana; inny, zewnętrzny, ludzki, od-
czuwalny, społeczny, prawny, konkretny, głos kompetentnego sługi Słowa Boże-
go, głos Apostoła, głos Hierarchii, niezbędny instrument, ustanowiony i chciany 
przez Chrystusa, jako środek, którego zadaniem jest przełożyć na  język zrozu-
miały orędzie Słowa i Bożego przykazania”213. Ten potężny i milczący głos Pana, 
jak podkreślił Jan Paweł II, mówiąc o łasce powołania „[…] wymaga odpowiedzi, 
to znaczy świadomego wysiłku, by przyswoić sobie tajemnicę, która przekracza 
rozum, a jednocześnie została przez Boga objawiona. Studia teologiczne i filozo-
ficzne umożliwiają zdobycie głębszej wiedzy o osobie Jezusa Chrystusa. Jednak 
ta  większa wiedza zależy nie tylko od  naszych intelektualnych wysiłków, nade 
wszystko jest ona darem Ojca, który poprzez Ducha Świętego pozwala nam 
poznać Syna. Tak więc na modlitwie i w ciszy musicie się nauczyć słuchać gło-
su Boga. Człowiek musi się upodobnić do  Chrystusa, a  nie tylko zdobyć wy-
kształcenie w wierze”214. Dla osoby powołanej milczenie jest zatem niezbędnym 
i sprzyjającym czynnikiem, służącym pogłębieniu swej duchowej świadomości215. 
Pełni ono szczególną funkcję w  drodze do  osiągnięcia świętości. Poprzez mil-
czenie daje się również świadectwo świętości w świecie216, na co zwrócił uwagę 
Jan Paweł  II w słowach homilii: „Dzieło ewangelizacji wyraża się w różnorod-
nych działaniach. […] niezbędnym elementem jest dawanie cichego świadectwa 
o Chrystusie w zwyczajnych wydarzeniach życia i w działaniu na rzecz pokoju 

212   Tenże, Dla zbawienia świata, [w:] Jan Paweł II, O życiu zakonnym, Poznań–Warszawa 
1984, s. 230; por. tenże, Tutaj istnieje już zjednoczona Europa, „L’Osservatore Romano” 7 (92) 
1987, s. 26; tenże, Wasza nowa sycylijska Święta, „L’Osservatore Romano” 7 (104) 1988, s. 16.

213   Paolo VI, Beati coloro che ascoltano la voce di Dio che chiama, „L’Osservatore Romano” 
103 (1965), s. 1.

214   Jan Paweł II, Rodzina i powołanie, dz. cyt., s. 212; zob. VC 38.
215   Por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Wymiar kontemplacyjny życia za-

konnego „Dimensio contemplativa”, dz. cyt., s. 234–235; ET 46.
216   Zob. VC 25.
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i sprawiedliwości. Ciche przepowiadanie Ewangelii poprzez świadectwo chrze-
ścijańskie w zwyczajnym życiu jest potężnym i skutecznym sposobem głoszenia 
Chrystusa”217.

Milczenie jest szczególnym miejscem zamieszkiwania Boga w Sobie samym, 
w  człowieku i  we wszechświecie, dlatego Jan Paweł  II  naucza, że  aby uczest-
niczyć w  milczeniu Chrystusa, osoba powołana winna zamknąć swoje usta, 
wybrać samotność i oddzielenie od świata z miłości do Pana: „Powinno to być 
miejsce, w  którym z  najgłębszą i  coraz jaśniejszą świadomością, ktoś, kto się 
poczuł wezwany, odpowie: «Mów, Panie, twój sługa słucha»218, albo po  pyta-
niu «gdzie mieszkasz?»219, pójdzie w  milczeniu za  uwielbionym Mistrzem”220. 
W klasztorach takim miejscem oddzielenia się od świata, wzywającym do ci-
chości bycia i  kształtującym osobowość zakonnika w  duchu charyzmatu, jest 
klauzura, której szczególną funkcję podkreślił Jan Paweł  II  w  homilii wygło-
szonej dla konwentu sióstr klauzurowych: „Porządek waszego życia w zgroma-
dzeniu został ułożony pod tym kątem, abyście mogły pozostawać w kontakcie 
z Bogiem; wasze odłączenie od świata i samotność, wasze milczenie, które jest 

217   Jan Paweł II, Pokój i sprawiedliwość, prawdziwe świadectwo Ewangelii, [w:] Naucza-
nie papieskie, t. V, 1 (1982), Poznań 1993, s. 177. „Wasze życie jest służbą miłości. Jesteście 
sługami i służebnicami miłości – z miłości do Chrystusa. W ten sposób realizujecie w sobie 
owo dojrzałe człowieczeństwo, które swą wolność oddaje Bogu i używa jej tylko w Jego służ-
bie. Codziennie więc rozważajcie i odnawiajcie motywy wiary, które są bodźcem i oparciem 
waszego życia, waszego poświęcenia, waszej wierności  – radosnej i  owocnej, choć wyma-
gającej ofiar. A gdy w nieodzownej dla was ciszy modlitwy potwierdzacie jego pełną war-
tość, dziękujecie Panu za  wielkie rzeczy. Swoją świętością głoście, że  święte jest Jego imię 
(por. Łk 1, 49)” (tenże, Nieście wszystkim ludziom miłość Chrystusa, [w:] Nauczanie papieskie, 
t. VIII, 1 (1985), Poznań 2003, s. 121). „Ewangelia otwiera się codziennie przed wami i wzywa 
was do apostolstwa; […] «Wasze ciche świadectwo ubóstwa i oderwania, czystość i przejrzy-
stość, zawierzenia w posłuszeństwie… może stać się, poza prowokacją dla świata i dla samego 
Kościoła, także wymownym kazaniem, zdolnym poruszyć także niechrześcijan dobrej woli, 
wrażliwych na pewne wartości» (EN 69, 2)” (tenże, Wasze życie niech będzie zawsze wcielone 
w  kościelną i  społeczną tkankę Kalabrii, [w:]  Nauczanie papieskie, t.  VII, 2  [1984], Poznań 
2002, s. 380).

218   Zob. 1 Sm 3, 1–11.
219   Zob. J 1, 35–39.
220   Jan Paweł II, Kościół w Bazylii potrzebuje dobrze przygotowanych kapłanów Chrystusa, 

[w:] Nauczanie papieskie, t. V, 1 (1982), Poznań 1993, s. 73–74.
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nastawione na słuchanie, jest milczeniem dla miłowania; asceza, pokuta i praca 
daje wam możność uczestniczenia w dziele Odkupienia; stale odnawia się wasze 
życie wspólnotowe; codzienne uczestniczenie w  Eucharystii łączy waszą ofia-
rę z ofiarą Chrystusa”221. Podobnie jak milczenie, klauzura odsłania tajemnicę 
Boga. Za klauzurą, w miejscu sprzyjającym kontemplacji, Bóg wchodzi w dialog  
z powołanym222.

Formacja osób przygotowujących się do  kapłaństwa, prezbiterów i  osób 
konsekrowanych poprzez zasady życia seminaryjnego, reguły i statuty zakonne 
kształtuje zatem swego rodzaju mentalność milczenia. Nie jest ona tylko potrze-
bą na służbie porządku dnia (m.in. silentium sacrum) czy też formą zachowania 
ciszy w seminarium i klasztorze, ale głęboką, świadomą postawą wobec Słowa, 
objawiającego się w ciszy. Papież nauczał o tym w jednej ze swoich homilii, skie-
rowanej do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego: „[…] drodzy kapłani i za-
konnicy, zawsze pierwszą rzeczą w naszym życiu duchowym winno być słucha-
nie. Najpierw trzeba przyjąć Słowo Boże, dopiero potem możemy dać odpowiedź. 
Milczenie i skupienie, czytanie duchowe i rozważanie są nieodzowne na naszej 
drodze i w naszej służbie słuchaczy i głosicieli Słowa Wcielonego”223. „[…] wy – 
głosił Jan Paweł II – budujcie Ciało Chrystusa przez świadectwo waszego całko-
witego oddania Bogu i przez życie milczące, często ukryte, lecz owocujące dzie-
łami miłości224.

221   Tenże, Świat potrzebuje świadków bezinteresownej miłości Boga, [w:] Nauczanie pa-
pieskie, t. VII, 2  (1984), Poznań 2002, s.  298–300. O milczeniu klauzury Ojciec Święty Jan 
Paweł II mówił również w innych homilach: tenże, „Kościół Domowy” we wspólnocie parafial-
nej, [w:] Nauczanie papieskie, t. I (1978), Poznań–Warszawa 1987, s. 126; tenże, Powierzam 
ludzkość waszej modlitwie, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 2 (1979), Poznań 1992, s. 63; tenże, 
„Piękno na to jest, by zachwycało do pracy”, [w:] Nauczanie papieskie, t. III, 1 (1980), Poznań–
Warszawa 1985, s. 740–741; tenże, Nauczajcie z głęboką wiarą i umacniajcie nadzieję, „L’Osser- 
vatore Romano” 12 (148) 1992, s. 10–12.

222   Zob. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Instrukcja o życiu kontemplacyj-
nym i o klauzurze mniszek Venite seorsum, dz. cyt., s. 93–95.

223   Jan Paweł II, Świadectwo modlitwy, wspólnoty i całkowitego poświęcenia, [w:] Naucza-
nie papieskie, t. VI, 2 (1983), Poznań 1999, s. 236; tenże, Jezus powierza wam misję bez granic, 
„L’Osservatore Romano” 6 (103) 1988, s. 8.

224   Tenże, Duchowa pielgrzymka Kościoła do Sanktuarium wileńskiego, [w:] Nauczanie 
papieskie, t. VII, 1 (1984), Poznań 2001, s. 283.
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Świątynia przestrzenią milczenia

Dojrzałe spojrzenie na Kościół zyskał kard. Karol Wojtyła podczas obrad So-
boru Watykańskiego  II  jako jego aktywny uczestnik. Wyrazem tego była jego 
książka U podstaw odnowy225, którą napisał jako Metropolita Krakowski z myślą 
o wprowadzeniu soborowych reform w swojej ówczesnej diecezji. Jako następca 
św. Piotra swoje poglądy na Kościół wyłożył przede wszystkim w katechezach po-
święconych eklezjologii226 oraz papieskich artykułach i przemówieniach. W cza-
sie całego swojego pontyfikatu Jan Paweł II, zgodnie z nauką Pisma Świętego oraz 
Soboru Watykańskiego II227, określał Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa228. 
Głosił, że Kościół jako żywe ciało posiada wewnętrzne życie dzięki łasce, która 
płynie od Chrystusa – Głowy229, oraz zewnętrzną formę widzialną, którą stanowi 
zorganizowana wspólnota o charakterze instytucjonalnym230.

Istnieje zatem, jak naucza Papież, świątynia mistyczna, tajemnicza, ale real-
na, budowana przez każdego poszczególnego wiernego, który poprzez chrzest, 
jako żywy kamień, uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa. Tę świątynię mistyczną 
tworzy każda poszczególna świątynia duchowa człowieka, „dusza pełna łaski, 
która, odkupiona przez Chrystusa, otrzymała chrzest i  tak uczestnicząc w sa-
mym życiu Najświętszej Trójcy, tworzy świątynię mistyczną Kościoła, którą 
święty Paweł określa też jako Ciało Mistyczne”231. Papież w trosce o tę duchową 

225   Zob. Karol Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 
2003.

226   Katechezy wygłoszone przez Jana Pawła II w okresie między lipcem 1991 a sierpniem 
1995 roku. Zob. tenże, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski, dz. cyt.

227   Sobór Watykański II o Kościele wypowiedział się w Konstytucji dogmatycznej o Ko-
ściele Lumen gentium oraz w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes.

228   KK 7, określając Kościół mianem Mistycznego Ciała, odnosi się do nauczania św. Paw-
ła z Pierwszego Listu do Koryntian 12, 12–14; Jan Paweł II, Kościół – Ciało Chrystusa, [w:] Jan 
Paweł II, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski, dz. cyt., s. 73–76.

229   KK 7, 8.
230   Zob. A. Dulles, Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła  II, Kraków 2003, s.  87–

90; Jan Paweł  II, Kościół  – wspólnota hierarchiczna zbudowana na  fundamencie dwunastu, 
[w:] tenże, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostolski, dz. cyt., s. 173–177.

231   Jan Paweł II, Jedność wszystkich Kościołów z Kościołem Rzymskim i z jego biskupem, 
[w:] Nauczanie papieskie, t. IX, 2 (1986), Poznań 2007, s. 708.
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świątynię duszy ludzkiej, tak ważnej dla życia chrześcijańskiego, widział w czło-
wieku w czasie swojego pontyfikatu drogę Kościoła232. Jak wspomina A. Socci, 
świadczą o  tym już pierwsze chwile Jana Pawła  II na stolicy Piotrowej, kiedy 
po zakończeniu Eucharystii inauguracyjnej, wbrew protokołowi zszedł po stop-
niach bazyliki z krzyżem w ręce, by uściskać chorych na wózkach, nie zwracając 
przy tym uwagi na zaskoczenie ochrony i nie patrząc na kardynałów, królów, 
szefów rządów i głowy państw. Ten wymowny gest już wtedy jasno określił cel 
papieskiego pontyfikatu: „Pragnę pójść do wszystkich, do tych, którzy się mo-
dlą, do beduina w stepie, do karmelitanki czy też mnicha cysterskiego w klasz-
torze, do  chorego na  łożu boleści, do  człowieka aktywnego i  w  pełni życia, 
do gnębionych, do upokorzonych… wszędzie… Chciałbym przekroczyć próg 
każdego domu”233.

Jan Paweł II nie szukał mas, pragnął spotkać się z każdym z osobna, każde-
go zawołać po imieniu. Udowodnił to wiele razy, między innymi kiedy udał się 
do jedynej parafii w Azerbejdżanie, gdzie na ogromnym terytorium żyje jedynie 
120 chrześcijan. Podobnie było, kiedy u Matki Teresy obejmował i całował umie-
rających i trędowatych, gdy w San Francisco przycisnął do piersi chore na AIDS 
dziecko i długo trzymał dłoń na czołach dorosłych, którzy zarazili się tą choro-
bą przez narkotyki lub kontakty seksualne234. Papież wielokrotnie i przy różnych 
okazjach głośno upominał się o prawo do życia i godności dla każdego człowieka: 
„[…] chrześcijanom nie wolno milczeć wobec straszliwych zbrodni popełnio-
nych przeciw ludzkiemu życiu. Nie mogą też pozostawać obojętni wobec gwał-
cenia praw człowieka, wzrostu narkomanii i alkoholizmu, upadku rodziny i za-
niedbywania ubogich. Te i inne formy społecznego zła sprzeciwiają się nie tylko 
prawu wpisanemu w ludzkie serca, ale są sprzeczne z Chrystusowym nakazem 
miłości”235. Nawoływał również, iż nie można pominąć milczeniem łamania pra-

232   RHm 14. Ogłoszona 15 marca 1979 roku encyklika Redemptor hominis, jak zauważa 
G. Weigel, zapoznała czytelników na całym świecie z analizą współczesnej kondycji ludzkiej, 
którą Karol Wojtyła zajmował się od trzydziestu lat. W dokumencie tym Jan Paweł II połą-
czył misję Kościoła ze służeniem człowiekowi w jego niezgłębionej tajemnicy. Zob. G. Weigel, 
Świadek nadziei, dz. cyt., s. 368.

233   A. Socci, Tajemnice Jana Pawła II, Kraków 2009, s. 120.
234   Zob. tamże, s. 121.
235   Jan Paweł II, Kościół się nie boi żyć, [w:] Nauczanie papieskie, t. IX, 2 (1986), Poznań 

2007, s. 882; tenże, Życie społeczne i praca w świetle wiary, [w:] Jezus Chrystus, wczoraj, dziś 
i na wieki, dz. cyt., s. 26–29.
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wa człowieka do wyznania236, pokoju i wolności237: „Zachęcam wszystkich synów 
i córki Kościoła, aby wytrwale dążyli do coraz bardziej autentycznego i głębszego 
poznania Chrystusa. Niech duchowieństwo stara się zawsze zapewniać świeckim 
solidną formację ewangeliczną i kościelną. Niech nigdy nie zabraknie chrześcija-
nom ducha poświęcenia. Niech chrześcijańska wspólnota z niesłabnącą odwagą 
broni krzywdzonych i  prześladowanych, starając się uważnie odczytywać zna-
ki czasu, aby podejmować społeczne i duchowe wyzwania obecnej chwili. […] 
Kościół nie może milczeć, gdy w grę wchodzi obrona ludzkiej godności i dobro 
wspólne”238.

Ten rodzaj milczenia, przed którym ostrzega Papież, posiada negatywną kwa-
lifikację. Jest ono zaburzeniem w relacjach międzyludzkich i defektem w komuni-
kacji, dialogu. Jak pisze E. Wiesel: „Żaden mistrz nie uprzedził mnie, że milczenie 

236   „Kościół Łotwy przeżywa dziś szczególny czas łaski, niemalże czas «nowego stwo-
rzenia». Po długich latach cierpień, które były czasem męki i krzyża, odradza się nadzieja. 
Po długiej i mrocznej zimie wymuszonego milczenia o Bogu nadeszła nowa wiosna Ewangelii, 
która ogarnia wszystkich wierzących” (tenże, Umacniajcie wasze męstwo, „L’Osservatore Ro-
mano” 12 [158] 1993, s. 32). Por. tenże, Misja, która nie zna granic, [w:] Nauczanie papieskie, 
t. IX, 2 (1986), Poznań 2007, s. 58; tenże, Pod opieką Matki Kościoła, „L’Osservatore Roma-
no” 12 (158) 1993, s. 33–35; tenże, Pragniemy wspólnie sprawować Eucharystię, „L’Osservatore 
Romano” 3 (231) 2001, s. 25–26; tenże, Zachowujcie ciągłość dziejów waszego narodu i  jego 
wiary, „L’Osservatore Romano” 4 (232) 2001, s. 25–26; tenże, Śmierć męczenników stała się 
początkiem nowego życia, [w:] Nauczanie papieskie, t. VII, 1 (1984), Poznań 2001, s. 586; ten-
że, „Armenia semper fidelis!” – 1700 lat chrześcijaństwa, „L’Osservatore Romano” 11–12 (238) 
2001, s. 33–35.

237   „Drodzy bracia, wasze kajdany, kajdany waszego ludu [Rumunia] są chwałą i chlubą 
Kościoła: prawda wyswobodziła was! Próbowano zmusić waszą wolność do milczenia i zdła-
wić ją, ale to się nie udało. Pozostaliście wewnętrznie wolni, chociaż zakuci w kajdany; wol-
ni, chociaż wśród łez i prześladowań; wolni, chociaż wasze wspólnoty doznawały przemocy 
i szykan. Jednakże «Kościół modlił się […] nieustannie do Boga» (Dz 12, 5) za was, za nich, 
za wszystkich wierzących w Chrystusa, których kłamstwo chciało zniszczyć. Żaden syn mroku 
nie może znieść pieśni wolności, ponieważ przypomina mu jego błąd i grzech” (Jan Paweł II, 
Wasze kajdany są chwałą i chlubą Kościoła, „L’Osservatore Romano” 7 (214) 1999, s. 17–19). 
Por. tenże, Wspólnie realizujemy sobór, [w:] Nauczanie papieskie, t. II, 1 (1979), Poznań 1990, 
s. 745.

238   Tenże, Niech świętość będzie celem waszych dążeń, „L’Osservatore Romano” 9 (236) 
2001, s. 33–34.
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może być zgubne, że może prowadzić do kłamstwa, do zdrady, że może człowieka 
zdruzgotać i połamać, zamiast go scementować. Żaden mistrz nie powiedział mi, 
że milczenie może stać się więzieniem […]. Nie wiedziałem, że można z milcze-
nia umrzeć, jak umiera się z bólu, zmęczenia, głodu, choroby czy miłości”239.

Papież Jan Paweł II nauczał, że milczenie rozumiane jako odsyłanie w niepa-
mięć, jako przemilczanie prawdy, ucieczka od wyjaśnień jest rodzajem manipula-
cji. Gdy oznacza ono niedopuszczanie do głosu uciemiężonych, stanowiąc swego 
rodzaju grę z ludzką biedą, jest milczeniem skandalicznym240. Papież podkreślał, 
że  to tragiczne milczenie ducha  – puste i  przerażające  – jest winą wynikającą 
ze zmowy grzechu zaniedbania, zaniechania, wygodnictwa241: „Jeśli bowiem bę-
dziemy milczeć, nie spełni się wizja proroka Izajasza, «[…] On będzie rozjemcą 
pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze prze-
kują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie pod-
niesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, 
postępujmy w światłości Pańskiej!» (Iz 2, 4–5). Jeśli będziemy milczeć, hałaśliwa 
przemoc zagłuszy krzyk ludów przyzywających pokoju i  sprawiedliwości. Jeśli 
będziemy milczeć, groźby wojny i egoizmu uniemożliwią dialog i poszukiwanie 
wzajemnego zrozumienia. Jeśli będziemy milczeć, wyścig zbrojeń będzie trwał 
nadal i pochłonie kapitały, energię, twórcze siły. A wtedy niewiele zostanie pie-
niędzy i niewiele uwagi dla problemów wyżywienia, zdrowia, rozwoju i miesz-
kań, zwłaszcza w krajach najuboższych. Jeśli będziemy milczeć, zagłuszymy orę-
dzie Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Księciem Pokoju, Princeps Pacis. 
Jeśli zatem będziemy milczeć, pokój Pana nie znajdzie mieszkania w sercu czło-
wieka. Jakże człowiek mógłby znaleźć pokój i wprowadzać go, jeśli Bóg nie da mu 
pokoju? Jakże człowiek może żyć w pokoju, jeśli nie szuka, nie akceptuje pokoju 
przychodzącego od Boga?”242. Jak pisze K. Wencel grzech jest zatem tragicznym 
milczeniem człowieka wobec Boga, przesłaniającym jednocześnie możliwość po-

239   E.  Wiesel, Il  testamento di  un poeta ebreo assassinato, Firence 1981, s.  183. Cyt. 
za M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 181.

240   Por. Giovanni Paolo II, L’unità fedele e feconda della famiglia è un riflesso dell’Amore 
di Dio, „L’Osservatore Romano” 103 (1989), s. 7.

241   Zob. M. Zawada, Milczenie w życiu zakonnym, dz. cyt., s. 181–182; por. Jan Paweł II, 
Niezłomny świadek wiary, kardynał Klemens August von Galen, „L’Osservatore Romano” 
7 (92) 1987, s. 25.

242   Jan Paweł II, Jeśli będziemy milczeć…, [w:] Nauczanie papieskie, t. VIII, 1 (1985), Po-
znań 2003, s. 747–748.
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rozumienia się ze światem i drugim człowiekiem243. Tragedia milczenia grzechu 
nie powstrzymała jednak Boga od  ocalenia człowieka. W  Chrystusie bowiem 
została ukazana w najbardziej czytelny sposób ocalająca miłość Boga ku światu. 
Ta Miłość na drzewie krzyża zniosła grzech świata i związane z nim zamilknięcie 
ludzkiego serca i pozostała pośród swojego ludu w sakramentalnych znakach244.

Istnieje jednak przestrzeń, jak naucza Jan Paweł II, która pozwala unikać tego 
tragicznego milczenia i przyczynia się do budowy świątyni mistycznej Kościoła. 
Tę przestrzeń nazwał on świątynią materialną, którą jest: „[…] budynek sakral-
ny, dom Boży245, Bogu samemu poświęcony, jako miejsce przeznaczone jedynie 
na  modlitwę, uwielbienie, do  składania Ofiary eucharystycznej, do  milczenia 
i skupienia osobistego i wspólnotowego. […] Niewątpliwie, […] Bóg jest czystym 
duchem, i trzeba Go wielbić w duchu i prawdzie: każda dusza w łasce jest świą-
tynią Ducha Świętego i każdy dom winien być małym kościołem, miejscem mo-
dlitwy i adoracji. Ale, w funkcji realnej eucharystycznej obecności Jezusa, bądź 
podczas ofiary Mszy świętej, bądź później w tabernakulum, sam Bóg wybiera dla 
siebie specjalne miejsce, budynek sakralny, przeznaczony jedynie dla mistyczne-
go dialogu z Nim”246.

Katechizm Kościoła Katolickiego w  numerze 1185 zwraca szczególną uwagę 
na  atmosferę obiektu sakralnego, określając go  jako: „przestrzeń zachęcającą 
do skupienia i cichej modlitwy, która przedłuża i uwewnętrznia wielką Modli-
twę eucharystyczną”. Pogłębia tę myśl Jan Paweł  II, mówiąc, że Kościół i  spra-
wowana w nim święta liturgia eucharystyczna prowadzą nas do skupienia i ciszy 

243   Por. Giovanni Paolo II, La fede ravviva la speranza e l’amore che permettono di creare 
un mondo nuovo, „L’Osservatore Romano” 244 (1988), s. 4.

244   Zob. K. T. Wencel, Milczenie, dz. cyt., s. 153–158; KK 7, 48; Jan Paweł II, Kościół jako 
tajemnica i sakrament, [w:] Jan Paweł II, Wierzę w Kościół. Jeden, święty, powszechny i apostol-
ski, dz. cyt., s. 77–80; B. Migut, Znaki misterium Chrystusa, Lublin 1996, s. 53–65.

245   Zob. KK 6.
246   Jan Paweł II, Jedność wszystkich Kościołów z Kościołem Rzymskim i z jego biskupem, 

dz. cyt., s. 708; por. Giovanni Paolo II, Essere artefici di pace, di serenità e di solidarietà in   
questo crocevia di popoli di ogni razza, cultura e religione, „L’Osservatore Romano” 285 (1991), 
s. 5; Jan Paweł II, Nie lękajcie sięprzyjąć Chrystusa do waszych domów, „L’Osservatore Roma-
no” 6 (184) 1996, s. 26; tenże, Potrzeba świadectwa wierności Chrystusowej Ewangelii, [w:] Je-
zus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki, dz. cyt., s. 32–35; tenże, Serce Jezusa – źródło życia i świę-
tości, [w:] Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki, dz. cyt., s. 64–67; tenże, „Tak” Chrystusowi, 
„tak” Kościołowi, [w:] Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki, dz. cyt., s. 56–58.
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Wieczernika247, miejsca Ostatniej Wieczerzy Chrystusa i  apostołów. Od ponad 
dwóch tysięcy lat, jak pisze Z. Janiec, gest łamania chleba nie zmienił się, uległ 
zmianie jedynie sposób przekazywania i komunikowania go.

Liturgia jest dzisiejsza i dla dziś, aktualizuje przeszłość i przyszłość, jest ona 
ikoną wieczerzy i uczty wiecznej, dlatego ma sens myślenie o miejscu, które przy-
stosowuje się do akcji liturgicznej, komunikuje ją i formuje w zależności od po-
trzeb, cech i  znaczenia obrzędu248. Dlatego papież Jan Paweł  II  zwraca uwagę 
na ciszę, która od wydarzeń Wieczernika aż do dziś wypełnia każdą świątynię249 
i  jest obecna w każdej celebracji liturgicznej i w każdej modlitwie indywidual-
nej250. Świątynia zatem od zawsze stanowi miejsce nieustannej obecności milczą-
cego Słowa, jest ona swego rodzaju oazą milczenia pośród hałasu i zgiełku świata. 
To w ciszy jej ścian Bóg nawiązuje osobisty dialog z człowiekiem, karmi go swo-
im Słowem i  Ciałem, w  ciszy maleńkiej celi konfesjonału251 okazuje mu  swoje 
miłosierdzie. Milczenie, które wypełnia budynek sakralny, jest specyficzną sferą 
Bożego Ducha, jest darem poznania, mową, znakiem czci, adoracji Boga, a także 
doświadczeniem komunii z Nim samym252.

247   Zob. tenże, „Aby radość wasza była pełna”, [w:] Nauczanie papieskie, t. VIII, 1 (1985), 
Poznań 2003, s. 663; tenże, Kto miłuje Chrystusa, żyje Jego Ewangelią, „L’Osservatore Romano” 
7 (175) 1995, s. 15–17.

248   Zob. Z. Janiec, Komunikacyjny wymiar liturgii, dz. cyt., s. 283–284.
249   Jan Paweł II w swoich homiliach wspomina również o ciszy innych miejsc sakralnych, 

takich jak cmentarze i klasztory. Zob. tenże, Prawda o  człowieku jest wielką siłą działającą 
na rzecz pokoju, [w:] Nauczanie papieskie, t. III, 1(1980), Poznań–Warszawa 1985, s. 2; tenże, 
Dobrzy i wierni słudzy Ewangelii, „L’Osservatore Romano” 1 (269) 2005, s. 26–27; tenże, Jeśli 
będziemy milczeć…, dz. cyt., s. 747–748.

250   „Pielęgnujemy zatem modlitwę, zwłaszcza – modlitwę osobistą. Liczne wasze kościo-
ły [Msza św. dla laikatu Austrii] są wspaniałymi dziełami sztuki: nie mogą jednak zmienić 
się w muzea. Stała wierność wielu ludzi cichej modlitwie przed tabernakulum przyczynia się 
do zachowania prawdziwego przeznaczenia i godności tych kościołów” (Jan Paweł  II, Roz-
liczne są sposoby służenia Ewangelii, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 2 (1983), Poznań 1999, 
s. 216).

251   Zob. tenże, Był spowiednikiem, [w:] Nauczanie papieskie, t. VI, 2 (1983), Poznań 1999, 
s. 358.

252   Wyraził to Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia w numerze 25: „Kult, jakim 
otaczana jest Eucharystia poza Mszą św. ma nieocenioną wartość w życiu Kościoła. Jest on ści-
śle związany ze  sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecność Chrystusa pod świętymi 
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Milczenie brzmi najgłośniej w dialogicznym, modlitewnym spotkaniu z Bo-
giem. To ono buduje jedność Kościoła, który słucha swojego Pana. W ten sposób 
wypełnia się słowo, silentium zbliża się do  hezychii253 i  staje się ekspresją tego, 
czym jest w swojej istocie boskość254. Dlatego Jan Paweł II zachęca do zastano-
wienia się „[…] nad doniosłością kościoła we wspólnocie chrześcijańskiej: jest 
on centrum wiary i zjednoczenia; jest miejscem, gdzie chrześcijanie poznają się 
i odnajdują się jako bracia w drodze do ojczyzny wiecznej; jest wspólnym do-
mem, który należy miłować, szanować, czcić, ponieważ tutaj Bóg przemawia 
do  dusz, przebacza grzechy, przyjmuje Ofiarę eucharystyczną, wszystkich jed-
noczy w gorącym pragnieniu jedności i  solidarności. Tutaj, wielbiąc obecnego 
Jezusa, każdy może uczynić swoją żarliwą modlitwę króla Salomona: «O Panie, 
Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty… dochowującego przymierza i  łaski 

postaciami, które są zachowane po Mszy św. – obecność, która trwa, dopóki istnieją postaci 
chleba i wina – wywodzi się ze sprawowania Ofiary i służy Komunii sakramentalnej i ducho-
wej. […] Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi 
(por. J 13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca. Jeżeli chrześcijaństwo 
ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim «sztuką modlitwy», jak nie odczuwać 
odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, 
moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, 
pociechę i wsparcie! Wielu świętych dało przykład tej praktyki, wielokrotnie chwalonej i zale-
canej przez Magisterium. W sposób szczególny wyróżniał się w tym św. Alfons Maria Liguori, 
który pisał: «Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierw-
sza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas». Eucharystia 
jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. 
pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski. Wspólnota chrześcijańska, która chce doskona-
lej kontemplować oblicze Chrystusa w duchu tego, co proponowałem w Listach apostolskich 
Novo millennio ineunte oraz Rosarium Virginis Mariae, nie może zaniedbać pogłębiania tego 
aspektu kultu eucharystycznego, w którym znajdują przedłużenie i mnożą się owoce komunii 
z Ciałem i Krwią Pana”. 

253   Wyrażenie wywodzi się od greckiego słowa hesichia i oznacza „spokój”. Pojęciem tym 
określa się formę duchowości ojców pustyni, polegającą na zjednoczeniu się z Bogiem po-
przez ustawiczną modlitwę, modlitwę serca. Do dziś forma ta praktykowana jest w monasty-
cyzmie wschodnim. Zob. B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, dz. cyt., s. 52; A. Nocoń, Jan 
Kasjan, dz. cyt., s. 37–38.

254   Zob. B. Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, dz. cyt., s. 52–53.
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względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca… wysłuchaj tego woła-
nia i  tej modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie» (1 Krl 8, 23–28). 
Miłujcie zatem wasz kościół parafialny, uczęszczajcie do niego w każdą niedzielę 
i święto na Mszę świętą, a w wirze codziennego życia niech będzie dla was oazą 
pokoju i pogody ducha, gdzie w intymnej rozmowie z Bogiem duch się oświeca 
i hartuje na codzienny trud”255.

255   Jan Paweł II, Jedność wszystkich Kościołów z Kościołem Rzymskim i z jego biskupem, 
dz. cyt., s. 708–709.
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ZAKOŃCZENIE

Każda sytuacja, w której używamy języka po to, aby porozumieć się z drugim 
człowiekiem, to przykład aktu komunikacji językowej. W modelowym schema-
cie aktu komunikacji językowej R. Jakobsona, który został przywołany w pierw-
szym rozdziale rozprawy, zawsze są obecne takie elementy, jak nadawca, odbior-
ca, komunikat, kontakt, kod oraz kontekst. Każdy z nich pełni określoną funkcję. 
Tak jest w relacjach międzyludzkich. Tak samo jest również w relacji między Bo-
giem a człowiekiem, co w różnych momentach swojego pontyfikatu podkreślał 
homiliach papież Jan Paweł II. Wszystko to, co dokonywało się między Bogiem 
a człowiekiem, a co stanowi swego rodzaju misterium, określał on mianem spo-
tkania, dialogu. Wielokrotnie zwracał także uwagę, jak istotne miejsce w tej re-
lacji między Bogiem a człowiekiem zajmuje milczenie. Poszczególne rozdziały 
rozprawy ukazały, że milczenie, w zależności od sytuacji, kontekstu, w którym 
występuje, może być milczeniem nadawcy lub odbiorcy, może być zarówno ko-
munikatem, kodem, ale także kanałem. Jednak bez względu na pełnioną funkcję 
jest ono formą komunikacji, mającą istotny wpływ na budowanie relacji między 
Bogiem a człowiekiem.

Tajemnica milczenia Trójcy Świętej ukazuje nam, że komunikacja intratry-
nitarna, realizująca się w przestrzeni milczenia, jest wzorem komunikacji Boga 
z  człowiekiem i  komunikacji międzyludzkiej. Zagadnienie to  stanowi klucz 
do zrozumienia relacji między Bogiem i człowiekiem oraz unaocznienia obecno-
ści i funkcji milczenia w tej relacji.

W  homiliach papieskich odnajdujemy wiele przykładów potwierdzających, 
że milczenie jest sposobem porozumiewania się Boga z człowiekiem i człowie-
ka z  Bogiem. Jan Paweł  II  ukazuje to  na przykładzie życia m.in. Maryi, Józe-
fa, apostołów oraz osób błogosławionych i  świętych, którzy trwali w milczącej 
relacji z Bogiem. Ojciec Święty, przywołując te konkretne przykłady, wielokrot-
nie i  w  różnych miejscach podkreślał potrzebę, wręcz konieczność obecności 



milczenia w formacji osób zarówno duchownych, jak i świeckich, w przestrzeni 
modlitwy oraz w celebracji liturgicznej.

Jan Paweł II nauczał, że tylko poprzez wiarę i milczenie może dokonać się wej-
ście w prawdziwą duchowość, że tylko wtedy życie ludzkie zostaje utożsamione 
z milczącą postawą Chrystusa otwartego na każdy przejaw woli Ojca w Duchu 
i prawdzie, na każdego człowieka i cały świat. Siła owego milczenia ujawnia się 
w całej pełni, gdy uświadomimy sobie, że nie oglądamy Boga oczyma. Możemy 
jednak z całą doniosłością Jego słowo usłyszeć w milczeniu i w milczeniu na nie 
odpowiedzieć. Dlatego tak istotne dla Jana Pawła II było milczenie, gdyż pozwala 
ono w  najbardziej przejmujący sposób usłyszeć głos Boga. Papież bardzo wy-
raźnie podkreślił to w Liście apostolskim Orientalne lumen, mówiąc: „Musimy 
wyznać, że  wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego obecnością 
adorowanego Boga; potrzebuje go  teologia, aby mogła w  pełni rozwinąć swój 
charakter mądrościowy i duchowy; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie za-
pominała, że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniu-
jącym, iż trzeba je przykryć zasłoną (por. Wj 34, 33), i aby nasze zgromadzenia 
umiały uczynić miejsce dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie; 
potrzebuje go kaznodziejstwo, aby uniknąć złudzenia, że wielomówstwo może 
przybliżyć do doświadczenia Boga; potrzebuje go ludzki wysiłek, aby zrezygno-
wać z zamykania się w walce bez miłości i przebaczenia. Potrzebuje go wreszcie 
dzisiejszy, ogłuszony hałasem człowiek, który często nie umie milczeć, gdyż boi 
się spotkać samego siebie, odsłonić się, doświadczyć pustki, która staje się pyta-
niem o sens. Wszyscy, wierzący i niewierzący, muszą nauczyć się milczenia, które 
pozwoli Bogu mówić kiedy i jak zechce, a nam rozumieć Jego słowo” (OL 16).

Do podjęcia zaprezentowanych w  rozprawie zagadnień skłonił autora fakt, 
iż teksty papieskie nie zostały do tej pory pod tym względem opracowane. Praca 
ta stanowi jedną z nowatorskich prób zapoznania czytelnika z komunikacyjnym 
wymiarem milczenia w nauczaniu homiletycznym Jana Pawła II. Opracowanie 
to nie wyczerpuje w pełni problematyki związanej z funkcją milczenia w relacji 
między Bogiem a człowiekiem. Niektóre kwestie poruszane w pracy pozostają 
ciągle otwarte i stwarzają możliwości kolejnych poszukiwań.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Historia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym sa-
mym czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. W roku 1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Stu-
dium Generale. Od tego czasu wydział rozwijał się i  aktywnie działał, zdobywając 
sławę i uznanie środowiska naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Je-
go funkcjonowanie próbowała przerwać dopiero komunistyczna władza, która jedno-
stronną uchwałą Rady Ministrów w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego działalności.

Dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczel-
nią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ra-

mach pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane 
do potrzeb naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą. 

Tradycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką ja-
kość kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z my-

ślą naszego patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w roz-
woju kultury i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zacho-
wania tożsamości europejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wia-
ry w duchu encykliki Fides et ratio oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach 
europejskiej kultury.

Studia w Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja do kontaktu 
z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich 

szansę duchowego i  intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili 
sukcesy, dlatego oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kon-
taktom między studentami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście 
do każdej osoby. Główną zaletą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tra-
dycji Kościoła katolickiego z nowoczesnym sposobem studiowania.
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