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Wstęp

Zbawcza działalność Chrystusa w Kościele realizuje się 
w  sakramentach świętych. Trudno sobie wyobrazić ży-
cie Kościoła bez tych świętych znaków. Do korzystania 
z  sakramentów świętych jest wezwany każdy człowiek, 
który pragnie, by w sposób coraz pełniejszy uczestniczyć 
w  życiu samego Boga. W  pojęciu „sakrament” zawarta 
jest idea spotkania (dialogu) między Bogiem a człowie-
kiem, w którym istotne znaczenie posiada znak widzial-
ny. Sakrament jest zatem znakiem świętym, zawierającym 
w sobie i uchylającym człowiekowi tajemnicę udzielającej 
się miłości Bożej.

Przez sakramentalne znaki widzialne, to znaczy pod 
ich postacią i ich mocą nadaną przez Chrystusa, dochodzi 
do tajemniczego, ale żywego i rzeczywistego dialogu Boga 
z człowiekiem. Zachodzi on w ramach Kościoła, w Nim 
i przez Niego. To spotkanie z Bogiem w Kościele niesie ze 
sobą zbawienie. Kościół jest zatem niejako sakramentem, 
ponieważ w znaku swej widzialnej rzeczywistości zawiera 
i niesie człowiekowi niewidzialną rzeczywistość zbawczej 
miłości, kontynuuje funkcję zbawczą Chrystusa i staje się 
pomostem, drogą łączącą człowieka z Bogiem1.

1 Sobór Watykański II określił tę istotną funkcję Kościoła w następujących 
słowach: „Kościół jest w  Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
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Kościół jest kontynuacją Wcielenia, a więc także kon-
tynuacją udzielania ludziom bogactwa życia Bożego. Sie-
dem sakramentów świętych jest bardzo ważnym elemen-
tem wyzwalającej i  uświęcającej obecności Chrystusa 
w  Kościele. Poprzez uczestnictwo w  sakramentach Ko-
ścioła, a  więc poprzez udział w  tajemnicy paschalnej 
Chrystusa, chrześcijanie zostają wprowadzeni w nowe 
życie wedle Ducha Świętego oraz zostają włączeni – po-
przez Kościół –  w Chrystusa integralnego. Jako wspól-
nota, w  której dokonuje się bezustannie spotkanie ze 
zbawiającym Bogiem, Kościół jawi się zatem jako funda-
mentalne źródło uświęcenia człowieka2.

Sakramenty jako czynności Chrystusa i  Kościoła są 
narzędziami kształtowania osobowości i postawy moralno-
-duchowej odkupionego człowieka. Biorąc moc z krzyża 
Chrystusowego, wlewają w przyjmującego je ducha ofia-
ry. Korzystanie z  wiarą z  sakramentów pomnaża łaskę, 
jest źródłem siły i  coraz bardziej jednoczy i upodabnia 
do Chrystusa. Z drugiej strony sakramenty mają też cha-
rakter eklezjalny, co znaczy, że ich sprawowanie buduje 
Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Konstytucja o  li-
turgii świętej Sacrosanctum concilium Soboru Watykań-
skiego II wyraźnie podkreśla, że „celem sakramentów 
jest uświęcanie i budowanie Mistycznego Ciała Chrystu-
sa”3. Sakramenty należące do istotnej działalności Kościo-

i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem” – Sobór Watykański II, 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykań-
ski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2008, nr 1.
2 Por. J. Królikowski, Lilia wśród cierni. Szkice teologiczne o Kościele, Białystok 
2017, s. 14–18. Por. także: A. Derdziuk, Sakramenty wcielone w codzienność, 
„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 43 (2010), nr 2, s. 334–336.
3 Sobór Watykański II, Konstytucja o  liturgii świętej „Sacrosanctum conci-
lium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje..., dz. cyt., nr 21.
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ła tworzą Kościół jako wspólnotę. Droga życia sakramen-
talnego staje się więc drogą nowego życia, nowej miłości, 
nowej wspólnoty.

Eklezjalny charakter sakramentów mocno wybrzmie-
wa także w  nauczaniu Benedykta XVI. W  swoich do-
kumentach i  licznych przemówieniach papież przybli-
żał poszczególne sakramenty jako ważne elementy życia 
moralno-duchowego człowieka, uwzględniając następnie 
rolę, znaczenie i wpływ tych świętych znaków na kształ-
towanie wspólnoty Ludu Bożego. Dlatego w  niniejszej 
publikacji zostaną omówione poszczególne sakramenty 
święte, z wyakcentowaniem tych elementów, które według 
Benedykta są najistotniejsze dla budowania wspólnoto-
wego wymiaru życia Kościoła.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że temat eklezjal-
nego wymiaru sakramentów, z racji swojego fundamen-
talnego znaczenia, od wieków był obecny w  refleksji 
teologicznej Kościoła katolickiego. Nie brakuje bogatej 
literatury omawiającej wybrane, konkretne zagadnienia 
związane z życiem sakramentalnym. Trudno się jest jed-
nak doszukać opracowania syntetyzującego nauczanie 
Kościoła w tej materii z uwzględnieniem treści zawartych 
w nauczaniu Benedykta XVI. Dlatego też niniejsza pu-
blikacja będzie miała charakter takiego syntetycznego 
opracowania.

W całym procesie badawczym podstawowym punk-
tem odniesienia jest nauczanie papieża Benedykta XVI 
zawarte w encyklikach, adhortacjach, listach, orędziach, 
alokucjach i homiliach – poruszające problematykę sakra-
mentów w wymiarze eklezjalnym. Ogromna ilość papie-
skich wypowiedzi wymagała dokładnego uporządko-
wania treści oraz zespolenia ich w jeden systematyczny 
wykład. W  pogłębieniu problematyki pracy niezwykle 
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cenne okazało się też nauczanie Magisterium Kościoła. 
Spośród dokumentów Kościoła w preferencyjny sposób 
zostało wykorzystane nauczanie Soboru Watykańskiego II, 
papieży (Jana Pawła II, Franciszka) oraz Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego. W  niniejszym studium została też 
uwzględniona współczesna literatura teologiczna. Poprzez 
swoją różnorodność naświetla ona z różnych stron oma-
wiane zagadnienia i dzięki temu można głębiej odczytać 
myśl teologiczną Benedykta XVI.

Wszystkie poruszone w tej pracy zagadnienia mogą 
okazać się cenną pomocą w jasnym sprecyzowaniu celu 
i  sensu życia oraz kreacji właściwej postawy moralnej 
współczesnych uczniów Chrystusa. Natomiast Kościół 
tarnowski może zobaczyć w tej publikacji swoiste pod-
prowadzenie teologiczno-moralne do rozpoczynającego 
się V Synodu Diecezjalnego i potencjalną pomoc w jego 
przeżywaniu.



1. Chrzest





1. Chrzest

Podstawowym wydarzeniem zbawczym, zarówno 
w  wymiarze indywidualnym, jak i  społecznym życia 
chrześcijańskiego jest chrzest. Stanowi on część inicja-
cji chrześcijańskiej, która wprowadza człowieka w  hi-
storię zbawienia i we wspólnotę z Bogiem i Kościołem. 
„Sakrament chrztu –  jak pisze Benedykt XVI w adhor-
tacji Sacramentum caritatis – poprzez który stajemy się 
upodobnieni do Chrystusa, wcieleni w Kościół i stajemy 
się dziećmi Boga, stanowi bramę wejściową do wszyst-
kich sakramentów”4. Chrzest jako pierwszy sakrament 
i fundament całego życia chrześcijańskiego jest wielkim 
darem Boga dla człowieka, który z woli Chrystusa doko-
nywany jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego5. Dzięki 
chrzcielnemu obmyciu wodą chrześcijanin zostaje uwol-
niony od skutków grzechu pierworodnego, wszystkich 
grzechów osobistych oraz otrzymuje dar nowego życia 
przez włączenie w  życie Trójcy Świętej i  uczestnictwo 

4 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”, Tarnów 
2007, nr 17.
5 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1213. Por także:  
A. Żurek, Katechumen –  chrześcijanin wierny. Przygotowanie do chrztu 
i chrzest w Kościele starożytnym, Tarnów 2017, s. 7.
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w  naturze Bożej6. Dlatego –  jak podkreśla papież Bene-
dykt – „chrzest […] wyraża i urzeczywistnia misterium 
nowych narodzin do życia Bożego w Chrystusie”7. Przez 
chrzest Bóg raz na zawsze czyni człowieka swoim przy-
branym dzieckiem.

Wezwanie do nowego życia w Chrystusie

Sakrament chrztu jawi się jako przymierze i komunia 
miłości Boga z człowiekiem. I chociaż każdy z siedmiu 
sakramentów włącza człowieka w przymierze z Bogiem, 
to jednak chrzest jest w tym względzie pierwszym i naj-
ważniejszym. Bóg wychodzi do człowieka z darem przy-
jaźni. Jest to dar nieodwołalny, dlatego chrzest wyciska 
znamię, czyli tak zwany charakter sakramentalny. Ofe-
rowanie przez Boga przyjaźni w chrzcie trzeba widzieć 
jako wielki dar. W przepowiadaniu przed Soborem Wa-
tykańskim II akcentowano przede wszystkim obowią-
zek przyjęcia chrztu w obawie, żeby dziecko nie utraciło 

6 Por. Benedykt XVI, Jak Mojżesz z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wizyta 
w sanktuarium Mojżesza (Góra Nebo – 9 maja 2009), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 30 (2009), nr 7–8, s. 10. Por. także: Benedykt XVI, Bóg zstąpił w ot-
chłań grzechu, aby każdemu podać rękę. Homilia w niedzielę Chrztu Pań-
skiego (Watykan – 13 stycznia 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
29 (2008), nr 2, s. 35.
7 Benedykt XVI, Piękno chrztu świętego. Modlitwa niedzielna z  papie-
żem (Watykan –  8 stycznia 2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
27 (2006), nr 4, s. 46. Por. Benedykt XVI, Chrzest – powtórne narodziny. 
Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 10 stycznia 2010), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 3–4, s. 41; Benedykt XVI, 
Chrzest jest nowym narodzeniem. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pań-
ski” (Watykan – 8 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 
(2012), nr 2, s. 27.
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życia wiecznego. W nauczaniu posoborowym dominuje 
widzenie chrztu jako inicjatywy Boga z ofertą przyjaźni 
ze Sobą i zbawienia człowieka.

To dokonujące się w sakramencie chrztu zjednocze-
nie z Chrystusem stanowi nie tylko podstawę nowej re-
lacji chrześcijanina do Zbawiciela, ale także źródło po-
winności moralnej. Człowieka ochrzczonego obowiązuje 
bowiem nowy sposób postępowania na miarę otrzyma-
nego obdarowania. Stąd też żyjący w ścisłej łączności 
z Chrystusem zmartwychwstałym człowiek ochrzczo-
ny winien starać się i być nowym człowiekiem. Chrystus 
i Jego Ewangelia winny być dla ochrzczonych wewnętrz-
ną zasadą i motorem całego ich postępowania. Kto przez 
chrzest ma udział w  świętości Jezusa Chrystusa, powi-
nien Go naśladować w Jego życiu i oddać siebie na wy-
łączną służbę Bogu8. Wynika z tego, że wizja życia chrze-
ścijańskiego opartego na łasce chrztu jako sakramentu 
Nowego Przymierza jawi się jako wezwanie do pójścia za 
Chrystusem, który jest doskonałym obrazem Ojca.

Według Benedykta XVI wraz z tym wezwaniem wią-
że się równocześnie podstawowe wspólne wszystkim lu-
dziom powołanie do świętości9. „Chrzest – uświadamia 
papież – zobowiązuje nas, byśmy «słuchali» Jezusa, czyli 
wierzyli w Niego i z uległością Go naśladowali, pełniąc 
Jego wolę. W ten właśnie sposób każdy może dążyć do 
świętości – celu, który, jak przypomniał Sobór Watykań-

8 Por. J. Nagórny, Chrzest – nowe życie w moralności Nowego Przymierza, w: 
Chrzest – nowość życia. Homo meditans X, red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lu-
blin 1992, s. 125–135.
9 Por. Benedykt XVI, Powołanie w tajemnicy Kościoła. Orędzie na Światowy 
Dzień Modlitw o Powołania (Watykan – 5 marca 2006), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 5, s. 4.
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ski II, stanowi powołanie wszystkich ochrzczonych”10. 
Dlatego człowiek ochrzczony, wchodząc w krąg świętego 
życia zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa, wi-
nien podjąć staranie, by dokonać moralnego przeobraże-
nia swego wnętrza i swego życia. Chrzest jest zatem zobo-
wiązaniem do zwalczania w sobie zła, głównie poprzez 
umartwienie, oraz wezwaniem do chodzenia w „nowo-
ści życia”11. Nie jest to sprawą jednorazowego aktu, lecz 
całego życia. Na tej drodze dochodzenia do świętości 
człowiek nie jest sam. Towarzyszy mu bowiem Chrystus, 
stając się jego duchowym przewodnikiem. To On udzie-
la mu Ducha Świętego, a przez Niego światła i mocy do 
kroczenia po wzniosłej, ale trudnej drodze chrześcijań-
skiego życia.

Akceptacja faktu przynależności  
do Kościoła

Przez sakrament chrztu następuje też włączenie do 
wspólnoty Kościoła jako Ludu Bożego Nowego Przymie-
rza. Jest to złączenie z Chrystusem Mistycznym, wszcze-
pienie we wspólnotę, którą uczynił swoim Mistycznym 
Ciałem12. Podkreśla to wyraźnie Benedykt XVI w  jed-
nym z  rozważań chrzcielnych: „Przez chrzest zostaje-

10 Benedykt XVI, Chrzest zobowiązuje nas do świętości. Modlitwa niedziel-
na z papieżem (Watykan – 7 stycznia 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 28 (2007), nr 3, s. 39.
11 Por. R. Rak, Chrzest – nowością życia, w: Chrzest – nowość życia..., dz. cyt., 
s. 67–78.
12 Por. Wprowadzenie ogólne, w: Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 1992, nr 4. 
Por. także: B. Nadolski, Liturgika, cz. 3. Sakramenty. Sakramentalia. Błogo-
sławieństwa, Poznań 1992, s. 53.
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my włączeni w Mistyczne Ciało Chrystusa, którym jest 
Kościół, wraz z  Nim umieramy i  zmartwychwstajemy, 
w Niego się przyoblekamy”13. Życie w Chrystusie nie może 
zatem spełniać się poza Kościołem, bo ten jest Mistycz-
nym Ciałem Chrystusa. Chrzest, wprowadzając człowie-
ka we wspólnotę Kościoła, niesie ze sobą określone wy-
magania, niejako rodzi pewne konsekwencje, wzywa do 
zajęcia wobec Kościoła określonej postawy, takiej posta-
wy, która będzie czynić Kościół prawdziwym domem14.

Podstawowym obowiązkiem człowieka ochrzczone-
go w stosunku do Kościoła jest pozytywne przyjęcie, czy-
li pełna akceptacja faktu swej przynależności do Kościo-
ła. Przypomniał tę prawdę ludziom wierzącym papież 
Benedykt XVI podczas homilii w święto Chrztu Pańskie-
go: „Podobnie jak «nie» w tym dialogu chrzcielnym wy-
raża potrójne wyrzeczenie, «tak» jest wyrazem potrój-
nej przynależności: «tak» wobec Boga żywego, to znaczy 
Boga Stwórcy, stwórczej przyczyny, nadającej sens ko-
smosowi i naszemu życiu; «tak» wobec Chrystusa, czyli 
wobec Boga, który nie pozostał w ukryciu, ale ma imię, 
ma słowa, ma ciało i  krew; wobec Boga konkretnego, 
który daje nam życie i pokazuje drogę życia; «tak» wobec 
jedności Kościoła, w  którym Chrystus jest Bogiem ży-
wym, który wchodzi w nasz czas, wchodzi w nasze życie 
zawodowe, wchodzi w nasze codzienne życie”15. Akcepta-
cja Kościoła, którą inicjuje i domaga się chrzest, zawiera 

13 Benedykt XVI, Chrzest zobowiązuje nas do świętości…, dz. cyt., s. 39.
14 Por. A. Kokoszka, Zobowiązujące znaki łaski. Sakramentologia moralna, 
cz. 1, Tarnów 1997, s. 103–107; J. Misiurek, Nowe stworzenie w Chrystusie, 
w: Chrzest – nowość życia..., dz. cyt., s. 83–87.
15 Benedykt XVI, Nasze wielkie „tak” dla kultury życia. Homilia podczas 
Mszy Świętej w  Niedzielę Chrztu Pańskiego (Watykan –  8 stycznia 2006), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 4, s. 32.
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w  sobie szacunek i  miłość, czyli pietyzm w  stosunku 
do Niego. Kościół bowiem oświecony Duchem Świętym 
przekazuje wiernym Słowo Boże, poucza o  prawie Bo-
żym, niesie zbawienie, ułatwiając jednocześnie krocze-
nie wśród trudności doczesnego życia do pełni zbawienia 
w wieczności16.

Tymczasem obserwując współczesną rzeczywistość, 
można łatwo zauważyć coraz więcej ludzi, którzy od-
rzucają przynależność do wspólnoty Kościoła. Dla wielu 
ludzi wiara to wyłącznie sprawa wewnętrznych przeko-
nań. Nie potrzebują zewnętrznej oprawy, jak dom Boży, 
obrzędy kościelne, kapłani, parafia. Są też tacy, którzy 
odrzucają Kościół, bo są przekonani, że głosi on rygo-
ryzm moralny, jest zacofany, nie idzie z postępem, jaki 
niesie ze sobą współczesna cywilizacja. Kościół jest dla 
tych ludzi przeszkodą w kształtowaniu własnej religijno-
ści i własnego stosunku do Chrystusa. Rezultatem takiej 
postawy jest radykalnie negatywna ocena Kościoła, jak 
gdyby Kościół przez cały okres swoich dziejów nie zaj-
mował się niczym innym, jak tylko zaciemnianiem au-
tentycznej nauki Chrystusa oraz dawaniem zgorszenia 
i  antyświadectwa, gdzie to tylko możliwe. Tymczasem 
trzeba pamiętać, że Kościół wierny swoim zasadom mo-
ralnym, broni nie tyle samych zasad, ale broni człowieka, 
jego integralnego rozwoju. Jan Paweł II w encyklice Veri-
tatis splendor stwiedza wyraźnie, że „żadne rozdarcie nie 
powinno zagrażać harmonii między wiarą a życiem: jed-
ność Kościoła zostaje naruszona nie tylko przez chrze-
ścijan, którzy odrzucają lub zniekształcają prawdy wiary, 
ale i poprzez tych, którzy nie doceniają wagi powinności 

16 Por. W. Bołoz, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej, Kraków 
1992, s. 119–123.
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moralnych, jakie nakłada na nich Ewangelia (por. 1 Kor 
5, 9–13)”17. Wiąże się to ściśle z tym, że moralność chrze-
ścijańska ma wymiar eklezjalny.

Tak więc z moralnego punktu widzenia wiara w Ko-
ściół nie jest jakimś ubóstwianiem ludzkich wymiarów 
wspólnoty ludzi wierzących. Jest to przede wszystkim 
wiara w żywą obecność Chrystusa i całego dzieła zba-
wienia w życiu Kościoła. Koniecznym zadaniem jest za-
tem odkrywanie prawdziwego oblicza Kościoła, jego naj-
głębszych wymiarów, a w konsekwencji wzniesienie się 
ponad to, co ludzkie, słabe i ułomne w Kościele. „Prze-
chowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby 
z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7). 
Właściwe określenie granic wiary w Kościół pozwala oczy-
ścić tę wiarę z pojęć magicznych i mitologicznych, po-
zwala też ukierunkować ją we wszystkim na Chrystusa. 
Postawa: „Chrystus – tak, Kościół – nie” stanowi zatem 
zlekceważenie samego Chrystusa, bo Chrystus założył 
Kościół, aby nas nim obdarzyć. Kościół to żywa komu-
nia, wspólnota wierzących zjednoczona z  Chrystusem. 
Chrystus chciał, aby Kościół był Ludem Bożym i to lu-
dem widzialnym. W tym celu ustanowił chrzest jako bra-
mę, przez którą wchodzi się do Kościoła. Stąd dar chrztu 
świętego domaga się, by chrześcijanie z wiarą przyjmo-
wali naukę Kościoła, który jest Matką i Nauczycielką18, 
by w duchu wiary przyjmowali autorytet Kościoła, a także 
włączyli się prawdziwie we wspólnotę i współpracowali 
w dziele zbawienia19.

17 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Wrocław 1993, nr 26.
18 Por. tytuł encykliki: Jan XXIII, Encyklika „Mater et Magistra”, Wrocław 1997.
19 Por. H. Szmulewicz, Chrzest zobowiązaniem do rozwoju wiary, Kraków 
2001, s. 176–178.
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Przyjęcie odpowiedzialności za Kościół

Człowiek włączony przez chrzest do wspólnoty Ludu 
Bożego powinien więc – jeśli tylko posiada dostateczne 
rozeznanie – włączyć się świadomie i aktywnie w życie 
wspólnoty Kościoła, troszczyć się o jej potrzeby, tak du-
chowe, jak i materialne20. Chrześcijanin powinien podej-
mować wielorakie działania na rzecz budzenia, ochrony 
i rozwijania powołań kapłańskich i zakonnych, żywo in-
teresować się sprawami misji, troszczyć się o budynki ko-
ścielne, prowadzić akcję miłosierdzia, nieść pomoc ubo-
gim i  skrzywdzonym. Wielką także pomoc mogą nieść 
Kościołowi wierzący przez modlitwę i ofiarę cierpienia. 
Gorliwa modlitwa i cierpliwe znoszenie ofiar to istotne 
aspekty umiłowania Kościoła. Jest to zatem jeszcze jed-
na dziedzina, w której powinna zaznaczyć się wspólnota 
chrześcijan z Kościołem, zarówno w jego wymiarze lokal-
nym, jak i powszechnym. Jest to jednocześnie droga do 
budowania Kościoła jako domu.

Istotnym obowiązkiem człowieka ochrzczonego, któ-
ry wynika z przynależności do wspólnoty Kościoła, jest 
przyjęcie postawy braterstwa i miłości wobec wszystkich 
ludzi. Jest to wezwanie do rozpoznania w drugim siostry 
i brata oraz szukania prawdziwej miłości i jedności21. Jasno 
na ten temat wyraził się papież Benedykt XVI w jednym 
z orędzi na Światowy Dzień Misyjny: „W społeczeństwie 
wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej nie-
pokojące formy samotności i  obojętności, chrześcija-
nie muszą zdobyć umiejętność [...] stawania się braćmi 

20 Por. K. Jeżyna, Chrzest podstawą nowej ewangelizacji jako odpowiedzial-
ności za Kościół, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 3, s. 65–81.
21 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Kraków 2006, nr 20.
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wszystkich, kultywując wielkie ideały zmieniające histo-
rię, a także – bez fałszywych iluzji bądź nieuzasadnionych 
lęków –  winni starać się uczynić z  naszej planety dom 
wszystkich narodów”22. Poczucie więzi braterskiej w ra-
mach wspólnoty ochrzczonych wyraża się w wielu kon-
kretnych postawach, które jednak zawsze są w jakiś spo-
sób wypełnieniem przykazania miłości. Między innymi 
wyraża się to w  postawie prawdziwego otwarcia się na 
bliźniego: „A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, po-
winniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szu-
kać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z  nas 
stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, 
dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co 
było dogodne dla Niego” (Rz 15, 1–3a). Taka postawa nie 
jest możliwa bez postawy ofiary i cierpliwości ze strony 
ochrzczonego: „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, 
niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia 
żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga 
i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 15, 5–6).

Przez chrzest Chrystus żyje w każdym człowieku i dla-
tego miłość bliźniego i  postawa braterstwa mają wyni-
kać z odkrywania w drugim obecności Chrystusa i jed-
nocześnie do tego prowadzić. A skoro wszyscy jesteśmy 
złączeni w Jego Mistycznym Ciele, nasze zbawienie indy-
widualne, czyli zjednoczenie z Chrystusem, powinno się 
łączyć z postawą nadprzyrodzonej solidarności na ścież-
kach zbawienia: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu 
zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Ży-
dzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni” (1 Kor 12, 13). 

22 Benedykt XVI, Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie 
dla misji. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny (Watykan – 6 lutego 2010), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 6, s. 4–5.
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Z tej rzeczywistości wypływa solidarność ochrzczonych 
w przeżywaniu różnych spraw codzienności: „Tak więc, 
gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne człon-
ki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest po-
szanowanie, współweselą się wszystkie członki” (1 Kor 12, 
26). Jako ochrzczeni powinniśmy też nosić jedni drugich 
ciężary, aby wypełnić w ten sposób prawo Chrystusowe 
(por. Ga 6, 2), bo i On poniósł ciężary nas wszystkich, 
nade wszystko w ofierze krzyżowej23.

Fundament jedności dzieci Bożych ukazuje św. Paweł, 
wskazując nie tylko na pewne postawy, które budują jed-
ność, ale także podkreślając nadprzyrodzony charakter 
tej jedności (ma swoje źródło w Bogu): „A zatem zachę-
ca was [...] abyście postępowali [...] z całą pokorą i cicho-
ścią, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. 
Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest 
pokój. Jedno jest Ciało i  jeden Duch, bo też zostaliście 
wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. 
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg 
i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, 
przez wszystkich i we wszystkich” (Ef 4, 1–6). Ale naj-
ważniejszym wezwaniem do ducha braterskiej miłości 
i  jedności jest modlitwa arcykapłańska Chrystusa (por. 
zwłaszcza J 17, 22–23).

Chrzest, włączając człowieka w społeczność Kościoła, 
pozwala mu również uczestniczyć w kapłańskiej funkcji 
Ludu Bożego. Na ten fakt zwrócił uwagę papież Benedykt XVI 
we wspomnianej adhortacji Sacramentum caritatis: „Po-
przez chrzest jesteśmy włączeni w jedno Ciało Chrystusa 
(por. 1 Kor 12, 13), lud kapłański”24. Ten udział chrze-

23 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est…, dz. cyt., nr 12.
24 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 17.
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ścijanina w  kapłańskim powołaniu Kościoła, a  poprzez 
Kościół w kapłaństwie Chrystusa jest nazywany kapłań-
stwem powszechnym lub kapłaństwem wiernych. Zobo-
wiązuje on chrześcijan do „składania duchowych ofiar 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5) i do 
apostolskiej służby dawania świadectwa. Nakłada także 
na wiernych obowiązek oddawania Bogu czci i zabieganie 
o uświęcenie siebie i świata25.

W sakramencie chrztu świętego najważniejsza jest jed-
nak perspektywa nowego życia. Chrzest święty jest we-
zwaniem do tego, by przyjąć wszystkie praktyczne konse-
kwencje nowości życia chrześcijańskiego. Pisał o  tym 
papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Christifide-
les laici: „Nie będzie przesadą stwierdzenie, że celem ca-
łej egzystencji świeckiego katolika jest dochodzenie do 
radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z  Chrztu, 
sakramentu wiary po to, ażeby móc wypełnić swoje ży-
ciowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga powoła-
niem”26. Papież jednocześnie dodaje, że istnieją trzy pod-
stawowe aspekty owej chrześcijańskiej nowości: „Chrzest 
odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezu-
sem Chrystusem i Jego Ciałem, którym jest Kościół, na-
maszcza w Duchu Świętym, czyniąc każdego z nas du-
chową świątynią”27. W  ten sposób doskonalenie siebie 
w perspektywie nowego życia jest ostatecznie uświęceniem. 
Na tej drodze dochodzenia do świętości człowiek nie jest 
sam. Towarzyszy mu bowiem Kościół, stając się jego du-
chowym przewodnikiem.

25 Por. J. Nagórny, Chrzest – nowe życie w moralności Nowego Przymierza..., 
dz. cyt., s. 125–135.
26 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, Poznań 1989, nr 10.
27 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”…, dz. cyt., nr 10.



24  

Program życia wiarą, nadzieją i miłością

Chrzest, wprowadzając człowieka w społeczność Ko-
ścioła, zawiera w sobie również program życia wiarą, na-
dzieją i miłością. Poprzez te postawy człowiek wypełnia 
zobowiązania chrzcielne i przyczynia się do budowania 
wspólnoty Kościoła. Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje cnota wiary, w której uwidacznia się wymiar ekle-
zjalny. Wypływa to z faktu, że przyjęcie Chrystusa przez 
wiarę oznacza także przyjęcie daru Kościoła. Wiara, pro-
wadząc do wspólnoty z Chrystusem, nie może nie pro-
wadzić do włączenia się w Chrystusowy Kościół, który 
jest środowiskiem życia moralnego28. Okazując posłu-
szeństwo Kościołowi, okazuje się je samemu Chrystu-
sowi. Ponadto należy pamiętać, że pełnia Bożego obja-
wienia znajduje się w Kościele Chrystusowym, który jest 
jeden. Także wiara objawiona jest jedna i ona jest jedy-
ną drogą zbawienia. Dokonuje się ono tylko w Kościele29.

Człowiek ochrzczony, stając się członkiem Kościoła, ma 
także moralny obowiązek być znakiem chrześcijańskiej 
nadziei dla współczesnego świata. Podejmując współpra-
cę z innymi ludźmi, ma przetwarzać świat w miejsca peł-
ne nadziei. Cnota nadziei otrzymana na chrzcie świętym 
zobowiązuje również chrześcijan do troski o zbawienie 
innych. Papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi wy-

28 Por. J. Wróbel, Eklezjalny wymiar wiary chrześcijańskiej, „Roczniki Teolo-
giczne” 41 (1994), z. 3, s. 55–64. Por. także: S. Olejnik, W kręgu moralności 
chrześcijańskiej, Warszawa 1985, s. 32; A. Drożdż, Wiara. Nadzieja. Miłość, 
Tarnów 1993, s. 31–32.
29 Por. Benedykt XVI, Chrzest oświeca światłem Chrystusa i  wprowadza 
w  tajemnicę „Boga-z-nami”. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej 
w Niedzielę Chrztu Pańskiego (Watykan – 10 stycznia 2010), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 2, s. 22.
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raźnie stwierdza, że „nasza nadzieja zawsze jest w istocie 
również nadzieją dla innych; tylko wtedy jest ona praw-
dziwie nadzieją także dla mnie samego. Jako chrześcija-
nie nie powinniśmy pytać się jedynie: jak mogę zbawić sie-
bie samego? Powinniśmy również pytać siebie: co mogę 
zrobić, aby inni zostali zbawieni i aby również dla innych 
wzeszła gwiazda nadziei? Wówczas zrobię najwięcej tak-
że dla mojego własnego zbawienia”30.

Cnota niezłomnej nadziei jako konsekwencja otrzy-
manego na chrzcie świętym nowego życia domaga się tak-
że postawy chrześcijańskiej miłości. Człowiek ochrzczo-
ny, odczytując swoje posłannictwo w Kościele, powinien 
być świadomy, że jest to posłannictwo miłości. Chrześci-
janie – jak uczy Benedykt XVI w encyklice Caritas in ve-
ritate – „będąc adresatami miłości Bożej [...] są powoła-
ni, by stać się narzędziami łaski, by szerzyć miłość Bożą 
i  tworzyć więzi miłości”31. Zawsze jednak postawa mi-
łości wobec Boga i drugiego człowieka musi mieć swo-
je odniesienie do miłości Chrystusa. On –  jako wierny 
świadek miłości Ojca do ludzi – jest normą życia moral-
nego chrześcijan32. Miłość bowiem, jaką ukazuje swoim 
życiem Jezus i do naśladowania której wzywa uczniów, 
staje się wyznacznikiem ich wzajemnego odnoszenia się 
do siebie.

30 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”, Tarnów 2007, nr 48.
31 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”, Tarnów 2009, nr 5.
32 Por. J. Nagórny, Agape i Ethos. Centralny charakter miłości w moralności 
chrześcijańskiej, w: Miłość w  postawie ludzkiej. Homo meditans VIII, red.  
W. Słomka, Lublin 1993, s. 179.
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Ewangelizacja chrzcielna

Owocne życie chrześcijańskie i wzrost poczucia przy-
należności do Kościoła domaga się stałej świadomości 
chrzcielnej. Jest to obowiązek duszpasterzy i  samej ro-
dziny. Fundamentalną rolę we wspólnocie Kościoła pełni 
rodzina, często nazywana „Kościołem domowym”, a także 
wspólnotą wierzącą i  ewangelizującą. Podkreślił to wy-
raźnie papież Benedykt XVI dnia 5 czerwca 2011 roku, 
przemawiając do rodzin w  Zagrzebiu: „Rodzina chrze-
ścijańska zawsze była pierwszą drogą przekazu wiary i rów-
nież dzisiaj zachowuje wielkie możliwości w  zakresie 
ewangelizowania”33. Posługa ewangelizacyjna rodziców 
chrześcijańskich jest swoista i nie do zastąpienia. Kościół, 
włączając rodzinę do swej wspólnoty przez chrzest, do-
maga się pełnienia przez nią misji Chrystusa. Wspólno-
ta „Kościoła domowego” umacnia się, gdy rodzina przy-
gotowuje się i z wiarą przeżywa chrzest nowego członka 
wspólnoty.

Człowiek może wzrastać i rozwijać się we wspólnocie. 
Odrodzony przez chrzest człowiek potrzebuje środowi-
ska wzrastania w wierze, a jest nim Kościół. Cały Kościół 
jest odpowiedzialny za wzrost duchowy ochrzczonych, 
jednak w  sposób szczególny odpowiedzialność ta spo-
czywa na „Kościele domowym”. We wspólnocie rodzin-
nej człowiek ma rodzić się nie tylko do życia fizycznego, 
ale także do duchowego34. Warto przytoczyć w tym miej-

33 Benedykt XVI, Otwarcie na życie otwarciem na przyszłość. Homilia pod-
czas Mszy Świętej z okazji I Krajowego Spotkania Chorwackich Rodzin Kato-
lickich (Zagrzeb –  5 czerwca 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.),  
32 (2011), nr 7, s. 12.
34 Por. Benedykt XVI, Bóg zstąpił w otchłań grzechu, aby każdemu podać 
rękę…, dz. cyt., s. 36.
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scu wymowne słowa papieża Jana Pawła II: „Drodzy ro-
dzice, którzy w sensie fizycznym daliście waszym dzie-
ciom życie, oraz wy ojcowie chrzestni i matki chrzestne, 
bądźcie zawsze świadomi tego duchowego i nadprzyro-
dzonego «zrodzenia» waszych dzieci. Narodziny fizyczne 
mają charakter doczesny –  narodziny do życia w  łasce 
dokonują się na przestrzeni całego ziemskiego bytowania, 
by się dopełnić dopiero w życiu wiecznym”35.

Według Jana Pawła II chrześcijańscy rodzice są w pierw-
szym rzędzie zobowiązani wprowadzać dziecko do życia 
wiary przez chrzest: „Szczególnie zaś w rodzinie chrze-
ścijańskiej, ubogaconej łaską i obowiązkami sakramen-
tu małżeństwa, należy od najwcześniejszych lat uczyć 
dzieci zgodnie z wiarą na chrzcie otrzymaną poznawania 
i czci Boga, a także miłowania bliźniego”36. Przez chrzest 
dziecko rozwija się nie tylko w kręgu darów naturalnych, 
ale także w kręgu łaski nadprzyrodzonej. Jest dzieckiem 
nie tylko ludzi, ale i Boga. Dlatego rodzice chrześcijańscy 
mają przyczyniać się do rozwoju wiary, otrzymanej na 
chrzcie świętym, u swoich dzieci37.

Dziecko otrzymuje chrzest w  wierze rodziców. Tyl-
ko w atmosferze wiary rodziców Kościół pragnie chrzcić. 
Chrzest dzieci odbywa się niejako na kredyt zaufania do 
wiary rodziców. W  nowo ochrzczonym dziecku przez 
chrzest zostają złożone „ziarna” wiary, jako pewne dys-
pozycje i uzdolnienia, które wymagają rozwoju. Rodzice 

35 Jan Paweł II, Wiara jest najcenniejszym skarbem Afryki. Homilia na Inde-
pedence Sqare (Akra – 8 maja 1980), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, 
III, 1, red. E. Weron, A. Jaroch, Poznań–Warszawa 1985, s. 540.
36 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Częstochowa 
1991, nr 60.
37 Por. Cz. Krakowiak, Wychowanie do świadomości chrzcielnej, „Liturgia 
Sacra” 13 (2007), nr 2, s. 345–350.
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i chrzestni są tymi, którzy mają pomóc rozwijać w dziec-
ku te Boże zadatki. O tych istotnych zadaniach rodziców 
i chrzestnych przypomniał Benedykt XVI w jednej z ho-
milii przed liturgią chrztu świętego: „Chrzest oświeca 
światłem Chrystusa, otwiera oczy na Jego blask i wpro-
wadza w  tajemnicę Boga dzięki Bożemu płomieniowi 
wiary. Dzieci, które za chwilę zostaną ochrzczone, po-
winny przez całe życie chodzić w tym świetle, wspoma-
gane przez słowa i przykład rodziców oraz chrzestnych. 
Oni zaś winni starać się podsycać słowami i  świadec-
twem swego życia płomień wiary tych dzieci, aby mogła 
ona zajaśnieć w  tym naszym świecie, który często błą-
ka się w mrokach zwątpienia, i nieść światło Ewangelii, 
która jest życiem i nadzieją. Tylko wówczas jako dorośli 
ludzie będą mogły z pełną świadomością wypowiedzieć 
formułę kończącą wyznanie wiary składane podczas ob-
rzędu: «Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, 
której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Panu 
naszym»”38.

W rozwoju świadomości chrzcielnej pomocą rodzinie 
służą kapłani. Kapłani jako pasterze parafii powinni przy-
gotowywać rodziny dzieci przyjmujących chrzest przez 
odpowiednie konferencje, spotkania i modlitwę. Kapłan 
nie może jednak wyręczać rodziny w  urzeczywistnia-
niu się „Kościoła domowego”, ale na zasadzie pomocni-

38 Benedykt XVI, Chrzest oświeca światłem Chrystusa i  wprowadza w  ta-
jemnicę „Boga-z-nami”…, dz. cyt., s. 22. Por. Benedykt XVI, Chrzest darem 
prawdziwej wolności. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w Niedzielę 
Chrztu Pańskiego (Watykan – 11 stycznia 2009), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 20–21; Benedykt XVI, Modlitwa i sakramenty 
dają nam światło prawdy. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w Nie-
dzielę Chrztu Pańskiego (Watykan – 8 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 33 (2012), nr 2, s. 25–27.
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czości powinien pomóc rodzinie, by sama stała się pod-
miotem ewangelizacji chrzcielnej. Podobnie chrzestni, 
jako „łącznicy” parafii i rodziny, mają wspomagać rodzi-
nę w działaniach ewangelizacyjnych i wychowawczych. 
„Przyjmując chrzest – przypomina papież Benedykt XVI 
– dzieci otrzymują w darze niezatartą pieczęć duchową, 
«znamię», które naznacza na zawsze wewnętrznie ich 
przynależność do Pana i czyni je żywymi członkami Jego 
Mistycznego Ciała, którym jest Kościół […]. Kościół, 
który je przyjmuje do grona swoich dzieci, musi wziąć 
na siebie obowiązek towarzyszenia im, razem z  ich ro-
dzicami i chrzestnymi, na tej drodze wzrastania. Współ-
praca między wspólnotą chrześcijańską a  rodziną jest 
nader potrzebna w  aktualnym kontekście społecznym, 
w którym instytucja rodziny jest z wielu stron zagrożona 
i musi stawiać czoło licznym trudnościom, jakie napoty-
ka w swojej misji wychowywania do wiary. Brak stałych 
punktów odniesienia w kulturze oraz szybkie przemiany, 
jakim nieustannie podlega społeczeństwo, powodują, że 
zadanie wychowawcze jest naprawdę trudne. Dlatego jest 
konieczne, aby parafie coraz bardziej angażowały się we 
wspieranie rodzin, które są małymi Kościołami domowy-
mi, w realizowaniu ich zadania przekazywania wiary”39. 
Rodzina ma zatem mieć świadomość przynależności do 
żywego Kościoła. W świadomości swego chrześcijaństwa 

39 Benedykt XVI, Wasze dzieci są cennym darem Pana, który napełnia ich 
serca swoją miłością. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w Niedzie-
lę Chrztu Pańskiego (Watykan – 9 stycznia 2011), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 32 (2011), nr 3, s. 17–18. Por. Benedykt XVI, Niebo otwarte nad 
dziećmi. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w Niedzielę Chrztu Pań-
skiego (Watykan – 13 stycznia 2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
34 (2013), nr 2, s. 23–24.
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może prowadzić dzieło ewangelizacji w swojej wspólno-
cie i wobec innych ludzi40.

W kontekście rozważań o eklezjalnym wymiarze zobo-
wiązań moralnych wypływających z chrztu warto jeszcze 
wskazać na pewne pastoralne wnioski dla samej celebra-
cji sakramentu chrztu. Chodzi o to, by samo sprawowa-
nie tego sakramentu i włączenie się wspólnoty kościelnej 
(parafialnej) było okazją do podkreślenia tego wymia-
ru eklezjalnego. Dlatego też sakrament chrztu powinien 
być sprawowany we wspólnocie wiernych i powinno się 
unikać (poza przypadkami losowymi) udzielania tego sa-
kramentu poza wspólnotą eucharystyczną. Powinno się 
także dowartościować wspólnotę rodzinną dziecka (do-
rosłego), które przyjmuje chrzest. To podkreślenie więzi 
rodzinnych oznacza nie tylko aktywną obecność rodzi-
ców dziecka, ale także szerszej rodziny, zwłaszcza ro-
dzeństwa. Eklezjalny charakter zobowiązań chrzcielnych 
oznacza także takie dowartościowanie rodziców chrzest-
nych, aby podkreślić ich rolę świadków: nie tylko świad-
ków wiary, ale i świadków wspólnoty eklezjalnej (dlatego 
tak ważne – by nie byli to ludzie, którzy dość luźno prze-
żywają swój związek z Kościołem)41.

***
Z nauczania Benedykta XVI wynika, że chrzest, włącza-

jąc człowieka do wspólnoty z Bogiem i Kościołem, niesie 

40 Por. K. Lijka, Rola i obowiązki rodziców chrzestnych dawniej i dziś, „Liturgia 
Sacra” 11 (2005), nr 1, s. 47. Por. także: Z. Nitecki, Chrzest święty w rodzinie. 
Uwagi pastoralno-ewangelizacyjne, w: Rytuał religijny w rodzinie, red. W. Pi-
wowarski i W. Zdaniewicz, Warszawa–Poznań 1988, s. 188–198.
41 Por. szerzej: J. R. Sztychmiler, Obowiązki rodziców w zakresie zapewnienia 
i przygotowania chrztu dzieci, w: Chrzest – nowość życia..., dz. cyt., s. 175–183.
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ze sobą konkretne zobowiązania moralne. Ochrzczony 
otrzymuje w sakramencie nie tylko imię chrześcijanina, 
ale także uczestnictwo w życiu samego Chrystusa. Stąd 
człowiek żyjący w ścisłej łączności z Chrystusem winien 
stawać się nowym człowiekiem. Ma przejąć w sobie ży-
cie Chrystusa i Jego styl postępowania. Chrzest domaga 
się również od chrześcijan odważnego angażowania się 
w misję Kościoła, który jest Matką dla wszystkich dzieci 
Bożych. Życie w Chrystusie nie może bowiem spełniać się 
poza Kościołem, bo ten jest Mistycznym Ciałem Chry-
stusa. Wierne i odpowiedzialne wypełnianie wszystkich 
zobowiązań wypływających z sakramentu chrztu w istot-
ny sposób decyduje o rozwoju sakramentalnej osobowo-
ści człowieka. Chrzest święty jest bowiem ściśle związany 
z rozwojem człowieka jako osoby. Odpowiednie warunki 
dla rozwoju łask chrzcielnych stwarza rodzina i parafia. 
Te dwie komórki są szczególnie odpowiedzialne za wła-
ściwe przygotowanie, przeżycie i  rozwój stałej świado-
mości zobowiązań wypływających z sakramentu chrztu.
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2. Bierzmowanie

Pogłębienie i  umocnienie tego wszystkiego, co nie-
sie ze sobą chrzest, dokonuje się w  sakramencie bierz-
mowania42. Dotyczy to również zobowiązań moralnych. 
Papież Benedykt XVI w  jednej z audiencji generalnych 
podkreślił, że „chrześcijanin, jeszcze zanim zacznie dzia-
łać, posiada już bogate i owocne życie wewnętrzne, dane 
mu w sakramentach chrztu i bierzmowania”43. Głównym 
wezwaniem moralnym wynikającym z przyjęcia tego sakra-
mentu jest budowanie wspólnoty eklezjalnej poprzez od-
nalezienie swego właściwego miejsca w Kościele i przyję-
cie pełnej odpowiedzialności za losy Kościoła44. Ku temu 
celowi ma też zmierzać formacja człowieka.

42    „Sakrament bierzmowania potwierdza chrzest i wylewa […] obficie Du-
cha Świętego” – Benedykt XVI, Dążcie do wzniosłych ideałów i bądźcie świę-
ci! Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, która przyjmuje sakrament 
bierzmowania (Watykan – 2 czerwca 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 33 (2012), nr 7–8, s. 15. Por. Katechizm Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., 
nr 1233, 1290, 1304, 1306, 1316. Por. także: J. Królikowski, Umocnienie i do-
pełnienie chrztu. Z teologii bierzmowania jako sakramentu wtajemniczenia 
chrześcijańskiego, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i  wyzwania, red.  
J. Stala, Kielce 2005, s. 44–45.
43 Benedykt XVI, Paweł – Duch Święty w naszych sercach. Audiencja generalna 
(Watykan – 15 maja 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), 
nr 3, s. 32.
44   Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzęd bierzmowania, Ka-
towice 2003, nr 2. Por. także: B. Nadolski, Liturgika, cz. 3..., dz. cyt., s. 76–77;  
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Fundamentalną rolę w budowaniu wspólnoty Kościo-
ła pełni udzielany w sakramencie bierzmowania Duch 
Święty45. Stąd bierzmowanie jest często nazywane sakra-
mentem Ducha Świętego. Benedykt XVI podkreśla, że 
„Duch Święty jest duszą Kościoła”46. Napełnia On wier-
nych nową mocą i uzdalnia do działania na rzecz dobra 
duchowego człowieka i całego Kościoła. „W tym chrzcie 
Ducha Świętego występują nierozerwalnie wymiar oso-
bisty i wspólnotowy, «ja» ucznia i «my» Kościoła”47. Duch 
Święty przychodzący w  sakramencie bierzmowania ze 
swoimi charyzmatycznymi darami pełni więc rolę wspól-
nototwórczą48.

Pełniejsze otwarcie się  
na Ducha Świętego

Skoro bierzmowanie jest szczególnym obdarowaniem 
Duchem Świętym, to podstawowym zobowiązaniem mo-

Z. Janiec, Komunikacja sakramentalna w liturgii, „Liturgia Sacra” 13 (2007), nr 
1, s. 53; W. Bołoz, Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej..., dz. cyt., s. 123.
45  Benedykt podkreśla, że „poprzez chrzest i bierzmowanie otrzymaliśmy 
ten dar w szczególny sposób”. Benedykt XVI, Kościół obejmuje cały świat. 
Homilia podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Wa-
tykan – 12 czerwca 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), 
nr 8–9, s. 27.
46 Por. Benedykt XVI, Obecność Kościoła w historii jest kształtowana przez 
Ducha Świętego. Modlitwa niedzielna z papieżem (Watykan – 31 maja 2009), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 7–8, s. 61.
47 Benedykt XVI, Pięćdziesiątnica –  chrzest Kościoła. Modlitwa niedzielna 
z papieżem (Watykan – 11 maja 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
29 (2008), nr 6, s. 59.
48 Por. Cz. Krakowiak, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Aspekt 
pastoralno-liturgiczny, w: Dzisiejszy bierzmowany..., dz. cyt., s. 150–151.
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ralnym jest pełniejsze otwarcie się na obecność i działanie 
tegoż Ducha w życiu chrześcijańskim. Każdy z bierzmo-
wanych powinien więc być posłusznym Duchowi Świę-
temu i pozwolić się Mu prowadzić. Taką zachętę skiero-
wał Benedykt w orędziu z okazji XXIII Światowego Dnia 
Młodzieży – Sydney 2008: „Drodzy młodzi, także i dzi-
siaj Duch Święty kontynuuje działanie z mocą w Kościele, 
a Jego owoce są obfitujące w takiej mierze, w jakiej jeste-
śmy gotowi otworzyć się na Jego odnawiającą siłę. Prze-
to ważne jest, aby każdy z nas poznał Go, wszedł z Nim 
w relację i pozwolił się przez Niego prowadzić”49. „Pozwa-
lając się prowadzić Duchowi Świętemu, każdy ochrzczony 
może wnieść własny wkład w budowanie Kościoła dzięki 
charyzmatom, jakie On daje, gdyż «każdemu objawia się 
Duch dla wspólnego dobra» (1 Kor 12, 7)”50. Otwarcie się 
na dar Ducha Świętego i poddanie się Jego kierownictwu 
służy zatem budowaniu Kościoła.

Na płaszczyźnie życia moralnego to otwarcie się na 
obecność Ducha Świętego w człowieku wyraża się w szcze-
gólnym podporządkowaniu działania ludzkiego nie tyl-
ko światłu, ale także i  mocy Ducha Świętego. Oznacza 
to, że naturalna w człowieku zdolność do rozpoznawa-
nia wezwania Bożego i odpowiedzi na nie, czyli sumie-
nie, zostaje teraz przeniknięta Prawdą i Miłością, której 
źródłem jest Duch Święty. Rzeczywistość sumienia zostaje 
tym samym odniesiona nie do bezosobowego prawa, ale 

49 Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie się 
moimi świadkami” (Dz 1, 8). Orędzie na XXIII Światowy Dzień Młodzieży 
(Watykan – 20 lipca 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), 
nr 9, s. 26–27.
50 Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie 
się moimi świadkami” (Dz 1, 8)…, dz. cyt.



38  

do daru miłości, który ma charakter osobowy. To Duch 
Święty jest tą Miłością osobową, „jest OsobąMiłością, 
OsobąDarem”51. Chrześcijańska wizja życia moralnego 
nie może pominąć tej fundamentalnej prawdy o obecno-
ści Ducha Świętego w  każdym, kto został obdarowany 
nowym życiem.

Otwarcie się na działanie Ducha Świętego i  jedność 
z Nim w życiu moralnym nie oznacza zniszczenia ludz-
kiej osobowości, wprost przeciwnie – dopiero wtedy czło-
wiek w  pełni „posiada siebie”. Nie wolno jednak zapo-
minać, że skoro chrześcijanin otrzymuje zaczątek darów 
Ducha Świętego, to Jego wpływ na życie ludzkie nie jest 
nieutracalną jakością tego życia. Chrześcijanin może za-
mknąć się na działanie Ducha Świętego, może się Jemu 
sprzeciwiać i „zasmucać” Go (por. 1 Tes 5, 19). Kto jed-
nak oprze swoje życie na działaniu Ducha Świętego, otrzy-
muje – jak to wynika z nauki św. Jana – nie tylko moc, aby 
wytrwać w  wierności Chrystusowi, ale jednocześnie zy-
skuje pewność, że świat, który staje w opozycji do Chry-
stusa, jest w błędzie. Duch Święty – jak mówi Jezus – ma 
bowiem doprowadzić do całej prawdy (por. J 16, 13)52.

Według Benedykta „Jezus, mówiąc tutaj o Duchu Świę-
tym, wyjaśnia nam, czym jest Kościół i jak powinien on 
żyć, aby być sobą, aby być miejscem jedności i  komu-
nii w prawdzie. Mówi nam, że działając jako chrześcija-
nie, działanie to nie oznacza zamknięcia się we własnym 
«ja», lecz nastawienie się ku całości. Oznacza przyjęcie 

51 Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivificantem”, Poznań 1997, nr 10.
52   Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 12. Por. także: I. Mroczkowski, Duch, który przekonywa świat 
o grzechu, w: Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata, red. J. Nagór-
ny, J. Gocko, Lublin 1999, s. 132–136. 
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w sobie całego Kościoła, czy jeszcze lepiej, wewnętrzne 
przyzwolenie, aby on nas przyjął. Tak więc, kiedy mówię, 
myślę, działam jako chrześcijanin, nie czynię tego, zamy-
kając się w  moim «ja», lecz zawsze czynię to w  całości 
i wychodząc od całości: w ten sposób Duch Święty, Duch 
jedności i prawdy, może nadal rozbrzmiewać w sercach 
i w umysłach ludzi, i nakłonić je do spotkania się i wza-
jemnego przyjęcia. Duch Święty, właśnie dlatego, że tak 
działa, wprowadza nas do całej prawdy, którą jest Jezus, 
prowadzi nas do jej zgłębienia, do jej zrozumienia: nie 
wzrastamy w naszym poznaniu, zamykając się w naszym 
«ja», ale tylko wówczas, gdy stajemy się zdolni do słuchania 
i dzielenia się z innymi, tylko w «my» Kościoła, w postawie 
głębokiej wewnętrznej pokory”53.

Z posłuszeństwa Duchowi Świętemu, z przyjęcia Jego 
darów rodzi się w człowieku zdolność do głębszego poj-
mowania siebie i zrozumienia sensu swojego życia: „Ta-
kie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym 
sprawia, że człowiek w  nowy sposób pojmuje również 
siebie samego, swoje człowieczeństwo. Doznaje pełnego 
urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże, jakim 
człowiek jest od początku [...]. Na tej drodze – na drodze 
takiego dojrzewania, która jest zarazem pełnym odkry-
ciem człowieczeństwa – Bóg przybliża się do człowieka, 
wnika coraz głębiej w cały świat ludzki”54.

Zdaniem papieża Benedykta, kiedy nowy człowiek 
daje się prowadzić Duchowi Świętemu, nie rozpoznaje on 

53 Benedykt XVI, Duch Święty prowadzi nas ku wyżynom Boga. Homilia 
podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 27 
maja 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 7–8, s. 34. 
Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 2, Katowice 2016, s. 156–174.
54 Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivificantem”…, dz. cyt., nr 59.
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swoich decyzji, czynów i osiągnięć jako wyłącznie swoje 
osobiste zasługi, ale widzi je raczej w nowym wymiarze, 
jako łaskawą miłość Boga, który wzywa go i daje mu siłę 
do pełnej odpowiedzi. W takim przypadku przykazania 
Boże, konkretne powołanie życiowe nie jest tylko jakimś 
„musisz”, lecz jest darem współuczestniczenia razem z in-
nymi w Bożej miłości. Otwarcie na Ducha Świętego po-
zwala więc spojrzeć na całe swoje życie jako dar55.

Życie wedle Ducha

Dzięki działaniu Ducha Świętego bierzmowany jest 
w stanie również spełnić wielki Chrystusowy nakaz: „Mi-
łujcie się nawzajem, jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Kto 
więc posiada Ducha Świętego, jest zdolny i zobowiązany 
zarazem do spełniania dzieł miłości wobec Boga i bliź-
niego56. Dzięki Duchowi Świętemu chrześcijanie mogą 
odnosić to samo zwycięstwo, jakie odniósł Chrystus na 
krzyżu: miłością zwyciężać nawet nienawiść i ludzki grzech.

Duch Święty tworzy też wspólnotę odkupionych i do-
piero dzięki Niemu pełniej można zrozumieć i  współ-
tworzyć międzyludzkie braterstwo: „Wszyscy zostaliśmy 
ochrzczeni w  jednym Duchu, [...] aby stanowić jedno 
Ciało [...] Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Du-
chem” (1 Kor 12, 13). Jeden i ten sam Duch daje też wiele 

55   Por. Benedykt XVI, Niech Duch Święty rozpali w nas ogień Bożej miło-
ści. Homilia podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
(Watykan – 23 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 
nr 7, s. 47.
56   Por. J. Misiurek, Apostolstwo wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej, w: Doj-
rzałość chrześcijańska. Homo meditans XI, red. A. J. Nowak, W. Słomka, Lu-
blin 1994, s. 114–116.
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różnych darów dla zbudowania jednego Ciała – wspól-
noty ludzi z  Jezusem (1 Kor 12, 4–12). Dzięki darom 
Ducha Świętego całe prawo wypełnia się w tym jednym 
nakazie: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie sa-
mego” (Ga 5, 14)57.

Poprzez działanie Ducha Świętego szczególnie w sa-
kramencie bierzmowania spełnia się też to, co zapowia-
dali prorocy: „Włożę moje prawo w ich jestestwa i wypiszę 
je na ich sercach” (Jr 31, 31–34). Znaczy to, że bierzmo-
wany, który żyje zgodnie z rozpoznanym w sobie darem 
łaski, odczytuje wszelkie zewnętrzne prawo moralne – tak-
że pozytywne prawo Ewangelii oraz prawa określone 
przez Kościół (prowadzony przecież przez Ducha Świę-
tego) – jako wyraz miłości Boga i stara się dokonać ich 
uwewnętrznienia. Chodzi więc o  to –  jak tłumaczy pa-
pież Benedykt XVI –  by mocą Ducha Świętego chrze-
ścijanin potrafił odczytać nie tylko zewnętrzną normę 
moralną, ale jej najgłębszy sens, wyrastający z nadprzy-
rodzonego obdarowania. Co więcej, by potrafił przyjąć 
wezwanie Boże zawarte w tej normie nie mocą autory-
tetu zewnętrznego, lecz tak zinterioryzował tę normę, by 
stała się ona imperatywem wewnętrznym. W tym sensie 
św. Paweł mówi, że chrześcijanin jest wyzwolony spod 
„litery Prawa” i spod „prawa grzechu” (Rz 8, 2). „Litera 
bowiem zabija, Duch zaś ożywia” (2 Kor 3, 6). To wyzwo-
lenie jest spowodowane także i tym, że tam, „gdzie Duch 
Pański – tam wolność” (2 Kor 3, 17)58.

57   Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 1, 19. Por. 
także: Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”…, dz. cyt., nr 5.
58   Por. Benedykt XVI, Modlitwa wyzwala. Audiencja generalna (Watykan 
– 16 maja 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 6, s. 44.
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Chrześcijanin nie jest pozbawiony prawa moralnego, 
ale też nie jest „pod prawem”. To Chrystus w nim jest jego 
prawem (1 Kor 9, 20n). Trzeba jednak dodać wyraźnie, 
że chrześcijanin dla rozróżnienia prawdziwej wolności 
dzieci Bożych od fałszywych idei wolnościowych potrze-
buje zewnętrznych norm prawnych (1 Tm 1, 9; Ga 3, 19). 
Z  tego wszystkiego rodzi się ostatecznie zdolność czło-
wieka do głębszego rozpoznawania siebie we wszystkich 
podstawowych wymiarach swej egzystencji59.

Obowiązek świadectwa

W sakramencie bierzmowania zstępuje Duch Święty, 
który również wzywa do wypełnienia nakazu Chrystu-
sa: „Będziecie moimi świadkami”. „Duch uświęca osobę 
– mówił w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Be-
nedykt XVI – i czyni ją jednocześnie żywym członkiem 
Mistycznego Ciała Chrystusa, uczestnikiem misji dawa-
nia świadectwa o Jego miłości. To zaś realizuje się przez 
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej: Chrzest i Bierzmo-
wanie”60. Życie bierzmowanego z istoty swej ma być więc 
nastawione na dawanie publicznego świadectwa wiary, na-
dziei i miłości. To świadectwo będzie szczególnie moc-
ne, gdy człowiek zwiąże się i ujawni je w duchu jedności 
i braterstwa z Kościołem61.

59   Por. J. Stala, Sakrament bierzmowania w  świetle dokumentów synodal-
nych Kościoła w Polsce po 1980 roku, w: Dzisiejszy bierzmowany..., dz. cyt., 
s. 77–80.
60 Benedykt XVI, Pięćdziesiątnica – chrzest Kościoła…, dz. cyt., s. 59.
61   Por. Cz. Bartnik, Bierzmowanie Kościoła, „Collectanea Theologica” 48 
(1978), s. 27–30. Por. także: M. Kowalczyk, Eklezjalno-apostolski charakter 
bierzmowania, „Communio” 12 (1992), nr 2, s. 93–99.
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Chrystus, powołując do apostolstwa, równocześnie 
uzdalnia do niego, obdarowując człowieka w sakramen-
cie bierzmowania darami Ducha Świętego i charyzmata-
mi. Przypomniał o  tym papież Benedykt XVI w Sacra-
mentum caritatis: „Dary Ducha Świętego są dane dla 
budowania Ciała Chrystusa (1 Kor 12) oraz dla dawania 
większego, ewangelicznego świadectwa w świecie”62. Po-
dobnie mówił w homilii do kandydatów przystępujących 
do bierzmowania: „Sakrament Bierzmowania potwier-
dza Sakrament Chrztu i  rozlewa w  was obfitość darów 
Ducha Świętego. Wy sami teraz pełni wdzięczności ma-
cie sposobność otrzymać Jego wielkie dary, które pomo-
gą wam na drodze życia stać się wiernymi i odważnymi 
świadkami Jezusa. Dary Ducha Świętego są cudowną 
rzeczywistością, która pozwoli wam formować się jako 
chrześcijanom, żyć Ewangelią i być aktywnymi członkami 
wspólnoty”63.

Chrześcijanin jest zatem człowiekiem umocnionym 
w swoim powołaniu, uzdolnionym do misji apostołowania 
w Kościele i w świecie. Bierzmowany ma być więc świad-
kiem Chrystusa i Jego miłości. To świadczenie o Chrystu-
sie ma dokonywać się w każdym środowisku. W nim wy-
pełniamy swoje chrześcijańskie posłannictwo64.

Przede wszystkim jednak dawanie świadectwa Chry-
stusowi ma dokonywać się we własnej rodzinie, nazywanej 
„domowym Kościołem”65. A przygotowanie do małżeń-

62 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., nr 17.
63 Benedykt XVI, Dążcie do wzniosłych ideałów i bądźcie święci!..., dz. cyt., s. 15.
64   Por. J. Misiurek, Apostolstwo wyrazem dojrzałości chrześcijańskiej..., dz. 
cyt., s. 107–122; K. Jeżyna, Sakrament Bierzmowania źródłem nowej ewan-
gelizacji, „Roczniki Teologiczne” 51 (2004), z. 3, s. 79–90.
65 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 21, 52, 
54, 59, 61, 86. Por. także: Katechizm Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., nr 1656.
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stwa powinno stać się okazją do przypomnienia i uświa-
domienia sobie powyższego obowiązku, wypływającego 
z przyjętego sakramentu bierzmowania. Również rodzina 
jako całość zobowiązana jest do apostołowania. Wyma-
ga to oczywiście wiele cierpliwości, umiejętności znosze-
nia trudności życia codziennego i problemów wynikają-
cych z życia w społeczności. Ale Duch Święty udzielony 
w bierzmowaniu uczy przezwyciężać wszelkie przeszko-
dy i prowadzi drogą bezinteresownej miłości. Potwierdza 
to Benedykt XVI w jednej z niedzielnych homilii: „Duch 
Święty oświeca ducha ludzkiego, a objawiając ukrzyżo-
wanego i  zmartwychwstałego Chrystusa, wskazuje, na 
jakiej drodze możemy upodobnić się do Niego, czyli być 
«wyrazem i narzędziem miłości, która od Niego emanuje» 
(Deus caritas est, 33)”66.

Miłość jest największym darem Ducha Świętego – Du-
cha miłości i jedności. Chociaż chrześcijanin otrzymuje 
ten dar na chrzcie świętym, to jednak zostaje on wzmoc-
niony i podlega rozwojowi w sakramencie bierzmowania. 
Sakrament bierzmowania kształtuje miłość dojrzałą, odpo-
wiedzialną i pragnącą dobra innych. Pragnienie uszczę-
śliwiania innych jest największą zdolnością człowieka, 
stąd miłość jest najwyższą wartością. Bez Ducha Święte-
go nie jest jednak możliwe wypełnianie nakazu miłości, 
albowiem – jak twierdzi Benedykt XVI w Deus caritas est 
– Duch objawia się jako wewnętrzna moc, która harmo-
nizuje serce człowieka z sercem Chrystusa i uzdalnia go 
do miłowania braci tak, jak On ich miłował67. „Duch jest 

66 Benedykt XVI, Tajemnica miłości naszego Boga. Homilia podczas Mszy 
Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 4 czerwca 2006), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 8, s. 13.
67 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 19. Por. tak-
że: Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum 
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także mocą, która przemienia serce wspólnoty kościelnej, 
aby była w świecie świadkiem miłości Ojca, który chce 
uczynić z ludzkości jedną rodzinę w swoim Synu”68.

Zadanie uświęcania siebie i bliźnich

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin zosta-
je zaproszony i wezwany do ściślejszego współdziałania 
z Chrystusem i Duchem Świętym nad zdobywaniem do-
skonałości moralnej, czyli świętości. Normą życia i mo-
tywem takiego działania ma się stać pieczęć wyciśnięta 
w duszy przez Ducha Uświęciciela69. Do odważnego kro-
czenia drogą świętości wielokrotnie zachęcał papież Be-
nedykt kandydatów przystępujących do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. W jednej z homilii wołał: „Drodzy 
młodzi, mówię wam z mocą: podążajcie ku wielkim ide-
ałom, bądźcie święci! Ale czy możliwe jest bycie świę-
tym w waszym wieku? Odpowiadam wam: oczywiście! 
Mówi o tym również św. Ambroży, wielki święty wasze-
go miasta, w  jednym ze swoich dzieł: «Każdy wiek jest 
dojrzały dla Chrystusa» (De virginitate, 40). A  przede 
wszystkim potwierdza to świadectwo wielu świętych wa-
szych rówieśników, jak Dominik Sawio czy Maria Goret-
ti. Świętość jest zwyczajną drogą chrześcijanina: nie jest 
zarezerwowana dla nielicznych wybranych, lecz otwarta 
dla wszystkich. Oczywiście, dzięki światłu i mocy Ducha 

ordinis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje..., dz. cyt., nr 5; Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego…, dz. cyt., nr 1303–1305.
68 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 19.
69   Por. F. J. Rosato, Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, 
tłum. A. Baron, Kraków 1998, s. 62–65.
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Świętego!”70. Uświęcenie, świętość oznacza życie prowa-
dzone w oparciu o otrzymane łaski, oznacza przylgnięcie 
do Boga Uświęciciela. Ponieważ Duch Święty działa nie-
ustannie w tych, którzy otrzymali Jego dary, zadanie uświę-
cenia ma charakter dynamiczny i dokonuje się przez całe 
życie. Stąd autor Objawienia (Apokalipsy) woła: „A święty 
niechaj się jeszcze uświęci” (Ap 22, 11).

Bierzmowany uświęcony w Chrystusie nie powinien 
jednak myśleć tylko o własnej świętości na sposób ego-
istyczny. Prawdziwy chrześcijanin powinien uświado-
mić sobie, że nie może być doskonałości osobowej bez 
prawdziwej solidarności z  całym środowiskiem, przede 
wszystkim z bliźnimi, ale także ze światem materialnym 
(infrahumanum). Kto już otrzymał pierwsze dary Ducha, 
powinien poświęcić się ze wszystkich sił sprawie spełnie-
nia swej misji na tym świecie, swemu życiu zawodowemu 
i swemu środowisku. W ten sposób cały apostolat ludzi 
świeckich71 oraz zaangażowanie chrześcijanina w świecie 
otrzymuje swój najgłębszy i religijny zarazem charakter 
i przyczynia się w istotny sposób do budowania Kościoła 
jako wspólnego domu72.

Dzięki Duchowi Świętemu bierzmowany dysponuje 
też skutecznymi środkami do przezwyciężania grzechu, 
który jest również złem przeciw wspólnocie nadprzy-
rodzonej, jaką jest Kościół – Mistyczne Ciało Chrystu-
sa. Jest swoistym buntem przeciwko Głowie tegoż Cia-
ła, a zarazem złem wyrządzonym dobru współczłonków 

70 Benedykt XVI, Dążcie do wzniosłych ideałów i bądźcie święci!..., dz. cyt., s. 16.
71   Por. szerzej: Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Aposto-
licam actuositatem”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje…, dz. cyt., nr 2–33.
72   Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i stanie-
cie się moimi świadkami” (Dz 1, 8)…, dz. cyt., s. 27–28.
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tej wspólnoty73. „Święty Paweł – poucza Benedykt XVI 
– wymienia uczynki ciała – są grzechy egoizmu i prze-
mocy, jak wrogość, spór, zawiść, niezgoda; to myśli i dzia-
łania, które nie pozwalają żyć w sposób prawdziwie ludzki 
i chrześcijański w miłości. Jest to kierunek, który prowadzi 
do zatraty swego życia. Natomiast Duch Święty prowadzi 
nas na wyżyny Boga, abyśmy mogli żyć już na tej ziemi 
zalążkiem życia Bożego, które jest w nas”74.

Ludzie naznaczeni znamieniem chrztu i bierzmowa-
nia, a przez to w sposób szczególny należący do Chry-
stusa i Jego Kościoła, jeśli grzeszą, przestają być znakiem 
wiary dla tych, którzy są poza Kościołem, a dla współ-
wyznawców –  nie są zbudowaniem i  umocnieniem na 
wspólnej drodze powołania. Co więcej, przez swoje grze-
chy powodują oni, że dzieło Kościoła, całej nadprzyrodzo-
nej wspólnoty wierzących, jest mniej przejrzyste w wy-
miarze świadectwa i mniej skuteczne w wymiarach niesienia 
światu zbawienia. Grzech chrześcijanina posiada więc 
szkodliwe działanie kościelno-społeczne. Jest przekreśle-
niem prawa miłości, która winna leżeć u podstaw życia 
wspólnoty ludu Bożego. Niszczy przez to samo wzajem-
ne braterstwo między ludźmi; grzesznik bowiem kieruje 
się motywami czysto utylitarnymi, nie biorąc pod uwagę 
skutków swego grzesznego czynu. Przyczynia się do za-
miany należnej Bogu i bliźniemu służby miłości na nie-
wolę grzechu i  szatana75. Dlatego obowiązkiem chrze-
ścijanina jest stanąć w  prawdzie przed sobą, to znaczy 

73   Por. I. Mroczkowski, Duch, który przekonywa świat o grzechu..., dz. cyt., 
s. 131–149.
74 Benedykt XVI, Duch Święty prowadzi nas ku wyżynom Boga…, dz. cyt., s. 35.
75   Por. F. Greniuk, Grzech – nawrócenie – pokuta, w: Być chrześcijaninem 
dziś. Teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 314–315.
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zobaczyć swoje grzechy, przyznać się do zła i zrozumieć, 
że przez grzech rani się Boga, Kościół i całą wspólnotę. 
Pełna świadomość grzechu w  człowieku, który zawsze 
burzy jedność z Bogiem i  innymi osobami, może pro-
wadzić do wejścia na drogę odbudowy zerwanych relacji 
i  na drogę miłości. Owocnie przyjęty sakrament bierz-
mowania pozwala więc osobie stać się dojrzałym chrze-
ścijaninem76.

Troska o formację  
kandydatów do bierzmowania

Przyjęcie Ducha Świętego i jego darów w bierzmowa-
niu jest równocześnie ważnym etapem w  przygotowa-
niu młodego człowieka do wyboru i podjęcia życiowego 
powołania. Dlatego istnieje konieczność odpowiednie-
go przygotowania się do jego przyjęcia77. Adhortacja Fa-
miliaris consortio przypomina, że przede wszystkim ro-
dzice są zobowiązani do przygotowania swoich dzieci 
do sakramentu bierzmowania. Rodzice „włączają dzie-
ci poprzez stopniową inicjację chrześcijańską do Ciała 
– eucharystycznego i kościelnego – Chrystusa, stają się 
rodzicami w pełni, nie tylko rodzicielami życia fizyczne-
go, ale i tego, które przez odrodzenie z Ducha Świętego 
płynie z Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa”78. Ro-
dzice jako katecheci przez świadectwo życia, modlitwę 

76  Por. G. Bernacki, Bierzmowanie sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, 
w: Dojrzałość chrześcijańska..., dz. cyt., s. 43. 
77   Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 890.
78 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 39.
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i katechezę kształtują w swoich dzieciach świątynię Ducha 
Świętego79.

W przygotowaniu do bierzmowania rodzice uczą swo-
je dzieci być otwartymi na działanie Ducha Świętego i po-
staw służby wobec innych ludzi. Rodzice powinni pomóc 
swoim dzieciom przystępującym do sakramentu bierzmo-
wania w utrzymaniu stałej i żywej więzi z Duchem Świę-
tym. Jan Paweł II wyraża to następująco: „Bierzmowanie, 
droga młodzieży, wprowadza was w wiek chrześcijańskiej 
dojrzałości […]. Zaś wasze rodziny, które przeżywają dziś 
z radością ten wielki etap swych dziejów, będą uważały nie 
tylko za swój obowiązek, ale za przywilej pomaganie wam 
w utrzymywaniu stałej, wiernej i żywej świadomości zna-
czenia waszego spotkania z Duchem Świętym”80. Rodzice 
i chrzestni są jakby szczególnymi „powiernikami” darów 
Ducha Świętego. W ten sposób uczą swoje dzieci życia we 
wspólnocie i wychowują je do wyboru właściwego powo-
łania.

W przygotowaniu do owocnego przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania pomocą służą także kapłani81. „Do tych 
spośród was – pisał papież Benedykt w orędziu na XXIII 
Światowy Dzień Młodzieży, Sydney 2008 – którzy jeszcze 
nie przyjęli sakramentu bierzmowania, kieruję serdeczne 
zaproszenie, abyście przygotowali się do jego przyjęcia, 
prosząc o pomoc waszych kapłanów. To szczególna chwila 

79   Por. Benedykt XVI, Modlitwa i sakramenty dają nam światło prawdy…, 
dz. cyt., s. 25–27.
80 Jan Paweł II, Bierzmowanie zobowiązuje nas do apostolstwa. Homilia pod-
czas udzielania sakramentu bierzmowania (Imola – 9 maja 1986), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 7 (1986), nr 5, s. 13.
81   Por. Cz. Krakowiak, Wychowanie do świadomości chrzcielnej…, dz. cyt., 
s. 354–358.
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łaski, jaką Pan wam ofiaruje: nie pozwólcie jej uciec!”82. 
Warto zauważyć, że w  sytuacji prowadzonej katechezy 
szkolnej istnieje niebezpieczeństwo wyobcowania mło-
dzieży z życia parafialnego. Dlatego też system przygo-
towania do bierzmowania odbywający się we wspólnocie 
parafialnej nabiera szczególnej wartości. Takie przygoto-
wanie, poprzez wysiłek formacyjny, przeżyciowy i  mo-
dlitewny, pomaga młodym ludziom uświadomić sobie 
potrzebę uczestnictwa w  życiu parafii, daje możliwość 
włączenia się w kształtowanie tej podstawowej religijnej 
wspólnoty, a także pozwala wejść, niejako przez parafię, 
w powszechny wymiar Chrystusowego Kościoła i brać za 
niego odpowiedzialność83.

***
W refleksji papieża Benedykta bierzmowanie jest sa-

kramentem szczególnej odpowiedzialności za Kościół. 
Bierzmowanie wzmacnia dynamizm łask chrzcielnych 
i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego, przygotowu-
jąc do podjęcia działalności apostolskiej i  ściślej łączy 
z Kościołem. Z faktu pełnej przynależności do Kościoła 
wynika obowiązek czynnego i zgodnego z Duchem ży-
cia w  Kościele i  dla Kościoła. Bierzmowany otrzymuje 
od Ducha Świętego dary i szczegółowe zadania dla bu-
dowania wspólnoty całego Kościoła. Widać zatem, że sa-
krament bierzmowania niesie ze sobą konkretne zobo-
wiązania moralne związane z  troską o  rozwój Kościoła 
i realizacją chrześcijańskiego powołania.

82 Benedykt XVI, „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i staniecie 
się moimi świadkami” (Dz 1, 8)…, dz. cyt., s. 27.
83 Por. J. Styrna, Wstęp, w: „Na przyjęcie Ducha Świętego”. Przygotowanie 
do bierzmowania we wspólnocie parafialnej, red. W. Burek, B. Klaus, Tar-
nów 1995, s. 8–9.
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Bez wątpienia najważniejszym sakramentem na dro-
dze włączenia się w powszechne uczestnictwo w Bożym 
dziele zbawienia jest Eucharystia. Potwierdza to wyraź-
nie całe nauczanie Benedykta XVI. W posynodalnej ad-
hortacji apostolskiej Sacramentum caritatis tenże papież 
stwierdza jednoznacznie: „W Eucharystii odsłania się za-
mysł miłości, który kieruje całą historią zbawienia (por. 
Ef 1, 10; 3, 8–11). W nim Deus Trinitas, który w sobie 
samym jest miłością (por. 1  J 4, 7–8), w  pełni angażu-
je się w naszą ludzką kondycję. W chlebie i winie, pod 
którymi postaciami Chrystus nam się daje w paschalnej 
uczcie (por. Łk 22, 14–20; 1 Kor 11, 23–26), całe Boże ży-
cie dociera do nas i udziela się w formie sakramentu […]. 
Kościół przyjmuje, celebruje, adoruje ten dar w wiernym 
posłuszeństwie”84.

84 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 8. Także Ojciec Święty Franciszek w swojej encyklice Lumen fidei ukazuje 
Eucharystię jako fundamentalny dar dany człowiekowi, który jest w drodze: 
„Sakramentalna natura wiary ma swój najwyższy wyraz w Eucharystii […]. 
W Eucharystii krzyżują się dwie osie, na których wspiera się wiara. Z  jed-
nej strony – oś historii: Eucharystia jest aktem pamięci, aktualizacją tajem-
nicy, w której przeszłość, jako wydarzenie śmierci i zmartwychwstania, uka-
zuje swą zdolność otwarcia na przyszłość, antycypowania ostatecznej pełni. 
Liturgia przypomina nam o tym przez swoje hodie — «dzisiaj» tajemnic zba-
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Należy podkreślić, że już od czasów zesłania Ducha 
Świętego Kościół jako Nowy Lud zaczął pielgrzymować 
do swojej ojczyzny w niebie. Sakrament Eucharystii sta-
je się wyznacznikiem tego pielgrzymowania, nadając mu 
rytm, a także wypełniając nadzieją. „Eucharystia jedno-
czy niebo i ziemię”85. Jest sakramentem dającym nowe ży-
cie. Owo życie zmierza ku wieczności. To ona ma umacniać 
człowieka w jego ziemskiej wędrówce.

Z tej perspektywy, skoro – jak uczy Benedykt – „uczta 
eucharystyczna, w  której głosimy śmierć Pana, wyzna-
jemy Jego zmartwychwstanie i  oczekujemy Jego przyj-
ścia, jest zadatkiem przyszłej chwały, w której również 
i  nasze ciała będą uwielbione”86, to istotnym zadaniem 
moralnym jest rozbudzić u  chrześcijan pobożność eu-
charystyczną. Pobożność eucharystyczna stanowi punkt 
kulminacyjny wszelkiej pobożności sakramentalnej. Na-
daje ona całemu życiu chrześcijańskiemu znamię eucha-
rystyczne. Drogą do postępu w życiu eucharystycznym 
jest ukazanie i wypełnianie w codzienności zasadniczych 
postaw, wezwań moralnych, jakie niesie ze sobą dar Eu-
charystii. Wszystkie te wezwania, postawy są wyrazem 
jednej jedynej miłości, bo Eucharystia wyrasta z miłości-
-ofiary i miłości-oddania.

wienia. Z drugiej strony, jest tu również oś biegnąca od świata widzialnego ku 
niewidzialnemu. W Eucharystii uczymy się dostrzegać głębię rzeczywistości. 
Chleb i wino przemieniają się w ciało i krew Chrystusa, który uobecnia się 
w swej paschalnej drodze do Ojca: ten dynamizm wprowadza nas z ciałem 
i duszą w dążenie całego stworzenia ku swej pełni w Bogu” – Franciszek, En-
cyklika „Lumen fidei”, Kraków 2013, nr 44.
85 Franciszek, Encyklika „Laudato Si’”, Kraków 2015, nr 236.
86 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 32.
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Eucharystia źródłem życia  
i misji Kościoła

Zanim jednak przyjdzie dokładnie rozważyć, w świe-
tle nauczania Benedykta XVI, zasadnicze postawy, jakie 
wypływają z daru Eucharystii, trzeba najpierw podkreślić, 
że Eucharystia stanowi centrum życia chrześcijańskie-
go87. Sobór Watykański II podkreśla, że Chrystus ustana-
wiając Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi Swojej powie-
rzył Kościołowi „sakrament miłosierdzia, znak jedności, 
węzeł miłości, ucztę paschalną”88. Sobór uczy też, że całe 
życie chrześcijańskie, a także inne sakramenty „wiążą się 
ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W najświętszej 
Eucharystii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Ko-
ścioła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb 
żywy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Du-
chem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i do-
prowadzając w ten sposób do ofiarowania siebie, swojej 
pracy i wszystkich rzeczy stworzonych. Dlatego Eucha-
rystia przedstawia się jako źródło i szczyt całej ewange-
lizacji”89.

Eucharystia jest ośrodkiem i  szczytem całego życia 
sakramentalnego, poprzez które każdy chrześcijanin do-

87 „Centrum życia chrześcijańskiego jest Eucharystia: wdzięczność za to, że 
zostaliśmy obdarowani, radość z nowego życia, które On nam daje” – Be-
nedykt XVI, Chrześcijaństwo jest przede wszystkim darem. Homilia podczas 
Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej (Watykan – 20 marca 2008), „L’Osservato-
re Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 5, s. 8. Por. Benedykt XVI, Jezus z Na-
zaretu, cz. 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, Kraków 2011, s. 238.
88 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum conci-
lium”…, dz. cyt., nr 47.
89 Sobór watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów „Presbyterorum 
ordinis”…, dz. cyt., nr 5.
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znaje zbawczej mocy Odkupienia, poczynając od miste-
rium chrztu świętego90. W sakramencie Eucharystii od-
nawia się stale z woli Chrystusa tajemnica tej ofiary, którą 
złożył On z siebie samego Ojcu na ołtarzu krzyża, ofiary, 
którą Ojciec przyjął, odwzajemniając swoim Ojcowskim 
oddaniem – a był to dar nowego życia. To nowe życie sta-
ło się skutecznym znakiem nowego obdarowania ludz-
kości Duchem Świętym, udziałem wszystkich ludzi zjed-
noczonych z Chrystusem. Eucharystia jest najświętszym 
znakiem tego zjednoczenia. Jest to zjednoczenie zarów-
no z  Chrystusem ziemskim, jak i  niebieskim, poprzez 
zbawczy akt Jego ofiary. Owocem tego zjednoczenia jest: 
dziecięctwo Boże, a  przez to także włączenie do króle-
stwa kapłanów, a więc uczestnictwo w jedynym i nieod-
wracalnym oddaniu człowieka i świata Ojcu.

Aktualną świadomość Kościoła na temat miejsca Eu-
charystii w życiu chrześcijańskim bardzo wyraźnie przed-
stawił Benedykt XVI w cytowanej wyżej adhortacji Sacra-
mentum caritatis: „Sakrament ołtarza pozostaje zawsze 
w  centrum życia Kościoła […]. Im żywsza jest wiara 
eucharystyczna w  Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego 
uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świadome przy-
lgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom”91. 
Podobną myśl papieża można odnaleźć w jednej z audien-
cji generalnych: „Sakrament Ciała i Krwi Pana […] sta-
nowi najcenniejszy skarb Kościoła. Eucharystia jest jak-

90 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 17.
91 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 6–8. Por. szerzej: J. Ratzinger, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy 
życia chrześcijańskiego. Opera omnia, t. 11, tłum. W. Szymona, Lublin 2012, 
s. 287–337. Por także: A. Sylwanowicz, Eucharystia w teologii liturgii Bene-
dykta XVI, „Studia Loviciensia” 15 (2013), s. 93.



  57

by bijącym sercem, dającym życie całemu Mistycznemu 
Ciału Kościoła. Bez Eucharystii Kościół po prostu by nie 
istniał”92. Eucharystia zatem konstytuuje byt i działanie 
Kościoła.

Nic więc dziwnego, że Kościół żyje Eucharystią, żyje 
pełnią tego sakramentu, ale jednocześnie nauczanie Ko-
ścioła nie jest zdolne w całej pełni ogarnąć i wypowie-
dzieć wszystkiego, co ją stanowi, co się w  niej wyraża 
i dokonuje93. Z tego wszystkiego wynika fundamental-
ne zadanie wszystkich ochrzczonych, by rozwijać się du-
chowo w klimacie Eucharystii, na co zwraca uwagę pa-
pież Benedykt: „Eucharystia, jako źródło i  szczyt życia 
i misji Kościoła, winna zaowocować duchowością – ży-
ciem «według Ducha» […]. Chrześcijanie […] na mocy 
Chrztu i Bierzmowania oraz wzmocnieni Eucharystią, są 
wezwani, by żyć radykalną nowością wprowadzoną przez 
Chrystusa w powszechne warunki życia. Winni oni pod-
trzymywać pragnienie, by Eucharystia wyciskała coraz 
głębsze znamię na ich codziennej egzystencji, sprawiając, 
by w swym środowisku pracy oraz w całym społeczeń-
stwie byli rozpoznawalnymi świadkami”94. Eucharystia 
wskazuje zatem nie tylko na konieczność wypełnienia 

92 Benedykt XVI, Święto Eucharystii, bez której Kościół nie może istnieć. 
Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 26 czerwca 2011), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 8–9, s. 49. Por. Benedykt 
XVI, Eucharystia skarbem Kościoła. Rozważanie przed modlitwą „Anioł 
Pański” (Castel Gandolfo –  4 września 2005), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 26 (2005), nr 10, s. 50; Benedykt XVI, List apostolski „Porta fi-
dei”, Kraków 2012, nr 9; Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2. Od wjazdu 
do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. W. Szymona, Kielce 2011, s. 151.
93 Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 2…, dz. cyt., s. 257.
94 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 77–79.
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określonych obowiązków związanych z  uczestnictwem 
w  Eucharystii, ale nade wszystko przeniknięcie całego 
swego życia tym wszystkim, co niesie ze sobą tajemnica 
Eucharystii.

W tym miejscu trzeba sobie najpierw uświadomić, że 
dla formacji eucharystycznej niezwykle ważne jest po-
wiązanie katechizacji z  uczestnictwem we Mszy Świę-
tej. Bolesnym zjawiskiem jest narastający odsetek dzie-
ci i młodzieży, którzy biorą udział w katechezie, ale nie 
uczestniczą we Mszy Świętej niedzielnej. Dzisiaj trzeba 
to szczególnie podkreślać, kiedy katechizacja odbywa się 
w szkole i jest utrudniona identyfikacja ze wspólnotą pa-
rafialną jako wspólnotą eucharystyczną (katecheza nie 
ma charakteru parafialnego). Postulat ścisłego powią-
zania katechizacji i  celebracji eucharystycznej ma swój 
wymiar formalny, chodzi o  szukanie dróg powiązania 
katechezy i Mszy Świętej (na przykład Msze Święte dla 
poszczególnych klas przynajmniej raz w semestrze), ale 
też wymiar merytoryczny, a  mianowicie katecheza po-
winna stale odwoływać się do Eucharystii, ukazywać ją 
jako centrum życia chrześcijańskiego, ukazywać jej wy-
miar eklezjalny – uobecnienie Kościoła i jego budowanie 
w Eucharystii i przez Eucharystię95.

95 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 64, 67.
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Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła

W nauczaniu Benedykta XVI „Eucharystia jest pamiąt-
ką ofiary Chrystusa na krzyżu”96. Jezus w  Eucharystii 
daje nie „coś”, ale siebie samego; ofiaruje on swoje cia-
ło i przelewa swoją krew. W Eucharystii nieustannie po-
nawia się więc ofiara Chrystusa. Ponieważ Eucharystia 
jest nazywana ofiarą, dlatego zasadniczym wezwaniem 
moralnym, jakie płynie z  tego sakramentu, jest wezwa-
nie do postawy ofiarnej w całym życiu. Ta postawa ofiar-
ności powinna być urzeczywistniana przede wszystkim 
w misji niesienia światu Chrystusa Zbawiciela. Benedykt 
uświadamia, że „Eucharystia, jako sakrament naszego 
zbawienia, nieuchronnie przywołuje jedność Chrystusa 
i  zbawienia dokonanego przezeń za cenę własnej krwi. 
Dlatego tajemnica eucharystyczna, w  którą się wierzy 
i  którą się celebruje, domaga się ciągłego wychowywa-
nia wszystkich do pracy misyjnej, której głównym ele-
mentem jest głoszenie Jezusa, jedynego Zbawiciela”97. 
Chrystus jest jedynym Zbawicielem „i nie ma w żadnym 

96 Benedykt XVI, Niech Kongres będzie dla was owocnym doświadczeniem 
komunii z Chrystusem. Przesłanie na 50. Międzynarodowy Kongres Eucha-
rystyczny w Dublinie (Watykan – 17 czerwca 2012), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 7–8, s. 41. Por. Benedykt XVI, Krzyż Chrystu-
sa przemienił kult starotestamentalny (Św. Paweł a kult sprawowany przez 
chrześcijan). Audiencja generalna (Watykan – 7 stycznia 2009), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 34; Benedykt XVI, Euchary-
stia największym naszym darem. Przemówienie do przedstawicieli środowisk 
akademickich Rzymu (Watykan – 14 grudnia 2006), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 2, s. 37.
97 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 86. Por. Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas. 
Homilia podczas Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała (Watykan – 23 
czerwca 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 8–9, s. 32.
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innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem 
żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zba-
wieni” (Dz 4, 12). Chrystus uobecnia to dzieło zbawienia 
przede wszystkim w  Eucharystii, która jest czynnością 
i Chrystusa i Kościoła98.

Należy podkreślić, że Eucharystia jest przede wszyst-
kim ofiarą Chrystusa jako Kapłana, „który nam się daje, 
budując nas nieustannie jako swoje ciało”99. Ustanawiając 
ten sakrament, Chrystus wskazał na siebie jako Kapłana 
wydającego siebie na śmierć, a tym samym składającego 
samego siebie w ofierze (Łk 22, 19–20)100. Tłumaczy tę 
prawdę papież Benedykt XVI w następujących słowach: 
„Ustanawiając sakrament Eucharystii, Jezus antycypu-
je i włącza w nią ofiarę krzyża i zwycięstwo zmartwych-
wstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy ba-
ranek złożony w ofierze i przewidziany w zamyśle Ojca 
przed założeniem świata”101. Dar, jaki złożył Jezus, jest 
przede wszystkim darem dla Jego Ojca.

98 Por. M. Antoniewicz, Chrystologiczno-sakramentalne podstawy «mistyki» 
Eucharystii w Deus caritas est Benedykta XVI, „Poznańskie Studia Teologiczne” 
23 (2009), s. 107–113.
99 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 14. Por. Papieska Komisja Teologiczna, Biblia a moralność. Biblijne ko-
rzenie postępowania chrześcijańskiego, tłum. R. Rubinkiewicz, Kielce 2009, 
s. 106–113.
100 Por. Benedykt XVI, Odnówmy wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa 
w  Eucharystii. Homilia podczas Mszy Świętej w  uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej (Watykan – 11 czerwca 2009), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, s. 10. Por. także: Benedykt XVI, Celebru-
jąc Eucharystię, kapłani torują drogę modlitwie współczesnych ludzi. Homilia 
podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek (Watykan – 9 kwietnia 
2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 6, s. 20.
101 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 10.
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Jednakże w  Eucharystii –  podobnie jak i  na krzyżu 
– Chrystus nie tylko siebie złożył w ofierze Ojcu, ale wraz 
z sobą ofiarował cały Kościół jako Jego Głowa. Przypo-
mina o tym Benedykt w Sacramentum caritatis: „Nauka 
katolicka stwierdza bowiem, że Eucharystia jako ofiara 
Chrystusa jest także ofiarą całego Kościoła, a więc wier-
nych”102. Przekazując Kościołowi swoją ofiarę, Chrystus 
pragnął również przyjąć za swoją duchową ofiarę Ko-
ścioła, który jest wezwany, aby składając ofiarę Chrystu-
sa, ofiarowywał także samego siebie. Tak więc Kościół 
ma obowiązek ofiarować siebie Bogu w jedności z ofia-
rą Chrystusową. W ofierze eucharystycznej powszech-
ne kapłaństwo wiernych znajduje więc swoje szczegól-
ne miejsce i swoje najgłębsze zastosowanie. Wypełniając 
swoje kapłaństwo i  składając siebie w  ofierze euchary-
stycznej wraz z całym Kościołem, chrześcijanie włączają 
się w jedną jedyną ofiarę Chrystusa i uczestniczą tym sa-
mym w najdoskonalszy sposób w owocach ofiary Chry-
stusa, o czym dokładnie poucza papież Benedykt: „«Eu-
charystia włącza nas w  akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko 
otrzymujemy, w sposób statyczny Logos wcielony, ale zo-
stajemy włączeni w dynamikę Jego ofiary». On «włącza 
nas w siebie samego»”103.

102 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 70. Por. Benedykt XVI, Eucharystia otwarta na wszystkich jest prawdzi-
wym miejscem jedności. Przemówienie do wspólnoty Drogi Neokatechume-
nalnej (Watykan – 20 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
33 (2012), nr 3, s. 18.
103 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 11. Por. Benedykt XVI, Eucharystia musi być centrum waszego życia. 
Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie Światowego Dnia Młodzie-
ży (Watykan – 21 sierpnia 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 
(2005), nr 10, s. 26–27; Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., 
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W Eucharystii uwidacznia się w  sposób niezwykle 
wyrazisty, że ofiara chrześcijanina powinna być związa-
na z ofiarą Chrystusa i urzeczywistniać się na Jego wzór: 
„Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i po-
stępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i sa-
mego siebie wydał za was w ofierze i dani na wdzięczną 
wonność Bogu” (Ef 5, 1–2). Sam Chrystus ofiarowuje się 
swemu Ojcu poprzez nasze ciała i  nasze życie. To sam 
Chrystus ofiaruje nas Bogu, my zaś Jego ofiarujemy Bogu. 
Nie ma innej ofiary niż Jego ofiara i innej miłości niż Jego 
miłość104.

Skoro ofiara eucharystyczna jest ofiarą Chrystusa i Ko-
ścioła, a  w Kościele jesteśmy jedni drugich członkami, 
to jest rzeczą oczywistą, że chrześcijanin składający sie-
bie w ofierze – na wzór Chrystusa – czyni to i powinien 
czynić nie tylko za siebie, ale i  za tych, którzy są jego 
braćmi w  Chrystusie. Chrześcijanin więc ma nie tylko 
prawo, ale wprost obowiązek ofiarowywać siebie, swoje 
życie i dary duchowe za drugich. „«Uczestnicząc bowiem 
w ofierze krzyża –  uświadamia Benedykt XVI –  chrze-
ścijanin dostępuje udziału w  ofiarnej miłości Chrystu-
sa i zostaje uzdolniony oraz zobowiązany do okazywania 
tejże miłości w  życiu poprzez wszystkie swoje postawy 
i czyny»”105. Z tego wynika, że każdy czyn miłości może 
być aktem ofiary. Eucharystia, która nie przekładałaby się 

nr 228; K. Jeżyna, Eucharystia, w: Jan Paweł II, Encyklopedia nauczania mo-
ralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s. 190.
104 Por. A. Michalik, Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa według 
Josepha Ratzingera, Tarnów 2008, s. 253.
105 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 82.
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na miłość konkretnie praktykowaną, byłaby sama w so-
bie fragmentaryczna106.

Pełen zaangażowania udział w sprawowanej ofierze jest 
również źródłem moralnej przemiany ludzkiego serca, 
które staje się mieszkaniem Boga. W rozumieniu Bene-
dykta przemiana moralna, zawarta w kulcie Eucharystii 
jest „napięciem i  serdecznym pragnieniem odpowiedzi 
na miłość Pana całym swoim jestestwem, przy świado-
mości własnej kruchości”107. Ta przemiana ludzkiego ser-
ca nie jest owocem ludzkiego wysiłku, lecz Bożego dzia-
łania. Jednak nie bez znaczenia jest tutaj postawa woli, 
która ma się wyrazić gotowością oddania swego serca 
Zbawicielowi, który ma moc je przemienić. Eucharystia, 
w której dokonuje się przemiana ludzkiego serca, odgry-
wa istotną rolę na drodze doskonalenia miłości. Droga 
ta związana jest z wysiłkiem i ludzkim trudem. Wysiłek 
człowieka będzie owocny, gdy zostanie wsparty Bożym 
działaniem. Z tego więc jasno wynika, że obowiązkiem 
człowieka jest karmić się Ciałem Pańskim.

Eucharystia ucztą ofiarną

Eucharystia wzywa każdego chrześcijanina do karmie-
nia się Chlebem życia, czyli do uczty ofiarnej. Na aspekt 

106 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 82. Por także: Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., 
nr 229; A. Wojtczak, Społeczne konsekwencje Eucharystii według adhorta-
cji apostolskiej Benedykta XVI „Sacramentum caritatis”, „Liturgia Sacra” 13 
(2007), nr 1, s. 73.
107 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt.,  
nr 82. Por. Benedykt XVI, Światłość świata. W  rozmowie z  Peterem 
Seewaldem, tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011, s. 165.
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Eucharystii jako uczty zwrócił uwagę Benedykt podczas 
homilii w  uroczystość Bożego Ciała 23 czerwca 2011 
roku: „Fakt, że Sakrament Ołtarza przyjął nazwę «Eucha-
rystia» – «dziękczynienie» – wyraża właśnie to: że prze-
istoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa jest 
owocem daru, który Chrystus uczynił z  samego siebie 
– daru miłości silniejszej niż śmierć, miłości Bożej, która 
sprawiła, że zmartwychwstał. Dlatego właśnie Euchary-
stia jest pokarmem życia wiecznego, Chlebem życia […]. 
Piękne i bardzo wymowne jest wyrażenie: «przyjmować 
komunię» na określenie aktu spożywania Chleba eucha-
rystycznego. W  istocie, kiedy dokonujemy tego aktu, 
wchodzimy w komunię z życiem samego Jezusa, włącza-
my się w dynamikę tego życia, które staje się darem dla 
na i za nas. Od Boga, poprzez Jezusa, aż do nas – jedy-
na komunia jest przekazywana w świętej Eucharystii108. 
A zatem Msza Święta jest świętą ucztą Komunii w Cie-
le i  Krwi Pana. Sprawowanie Ofiary eucharystycznej 
jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych 
z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komu-
nii Świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, któ-
ry ofiarował się za ludzi109.

Jezus bardzo pragnął przed swoją męką i  śmiercią 
spożyć ucztę paschalną (Łk 22, 15). Miała ona być jed-
nocześnie pożegnaniem przed Jego odejściem do nieba. 

108 Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas…, dz. cyt., s. 31. 
Por. Benedykt XVI, Nasze drogi niech będą drogami Jezusa. Homilia podczas 
Mszy Świętej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Watykan 
– 26 maja 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005), nr 7–8, s. 24; 
Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”, Tarnów 2003, nr 16.
109 Por. A. Żurek, „Mysterium passionis – corpus et sanguis Christi – commu-
nio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele 
łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Katowice 20012, s. 230–237.
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Przez tę Ucztę – jako Zmartwychwstały – pozostał wśród 
nas, sprawuje z nami swą ofiarę i spożywa z nami wspól-
ną Paschę. To „ucztowanie” z Bogiem jest znakiem szcze-
gólnej zażyłości i potwierdzeniem jedności, jest znakiem 
zawartego Przymierza110. Ten kontekst – kontekst uczty 
ofiarnej – pozwala głębiej zrozumieć cel pobożności eu-
charystycznej. Ma ona wyrażać miłość i uświęcającą bli-
skość Tego, który umarł za nas. Miłość ukrzyżowana 
zwraca się do każdego człowieka na sposób szczegól-
nie osobisty. Jeśli więc uczestniczymy należycie w Uczcie 
i  Ofierze Chrystusa i  bez ograniczeń otwieramy się na 
Jego aktualną miłość dla nas, to ta miłość stanie się w nas 
i przez nas wydarzeniem zbawczym dla świata111.

Stąd głównym obowiązkiem moralnym dla chrześci-
jan jako uczestników uczty eucharystycznej jest szukanie 
jak najpełniejszego zjednoczenia osobowego z Chrystu-
sem w Komunii Świętej, by Jego miłość zbawcza mogła 
działać w nas i przez nas. Tutaj ogromnie pomocna jest 
perspektywa Nowego Przymierza, które podkreśla oso-
bowy charakter relacji Boga z  ludźmi i  ludzi z Bogiem. 
Zjednoczenie w ramach Nowego Przymierza ma charak-
ter wzajemnej immanencji: Bóg uczestniczy w  naszym 

110 Por. Benedykt XVI, Paweł Apostoł Narodów, Częstochowa 2008, s. 83–91.
111 W adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis Benedykt XVI podkre-
śla, że „w przejściu do Ojca, przyjęcie w Komunii Świętej Ciała i Krwi Pań-
skiej objawia się jako zadatek życia wiecznego i  moc zmartwychwstania” 
(nr 22). Por. Benedykt XVI, Chleb, który prawdziwie zaspokaja głód czło-
wieka. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (Castel Gandolfo – 29 lip-
ca 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 9–10, s. 49–50; 
Benedykt XVI, Chrystus Głową Ciała – Kościoła i władcą wszechświata (Św. 
Paweł a Kościół Chrystusowy). Audiencja generalna (Watykan – 14 stycznia 
2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 36; Benedykt XVI, 
Dar komunii. Audiencja generalna (Watykan – 29 marca 2006), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 8, s. 36.
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życiu, a my – w Jego życiu112. W tym kontekście przyjęcie 
Komunii Świętej rodzi świadomość obecności Chrystu-
sa w naszym życiu na co dzień, a nie tylko świadomość 
obdarowania „jakimiś” darami. Przyjmując Eucharystię, 
wierni czerpią z  niej życie, a  wraz z  nim zwycięską 
moc śmierci Chrystusa. Spożywanie Ciała i  Krwi Pań-
skiej wprowadza więc chrześcijan w przeżywanie śmierci 
Chrystusa. Stwierdza to wyraźnie już św. Paweł: „Ilekroć 
bowiem spożywacie ten Chleb, albo pijecie z jednego Kie-
licha, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie” (1 Kor 11, 26)113. 
Przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej jest zatem wezwaniem do 
coraz większego upodobnienia do Chrystusa i  jako Ka-
płana, i jako Ofiary.

Podkreślając ważność pobożności „komunijnej” (zwią-
zanej z  przyjmowaniem Komunii Świętej), nie należy 
jednak wyprowadzać z tego wniosku, że Msza Święta bez 
Komunii Świętej jest bezwartościowa, albowiem jest ona 
zawsze ukierunkowana na przyszłe pełne zjednoczenie 
eucharystyczne w  życiu danego człowieka. W  związku 
z  tym zachęcanie do pełnego udziału we Mszy Świętej 
nie może oznaczać jakiegoś przymusu dla ludzi, bo może 
to prowadzić do Komunii Świętej świętokradczej. Roz-
tropne podejście do tego problemu wiąże się także z fak-
tem, że dzisiaj wielu katolików ma przeszkody w pełnym 
uczestniczeniu we Mszy Świętej, a jednocześnie powinno 

112 Por. W. Bołoz, Moralne zobowiązanie Eucharystii, „Homo Dei” 55 (1986), 
nr 1, s. 176–179.
113 Por. Benedykt XVI, Żyjmy mocą Eucharystii. Homilia podczas Mszy 
Świętej z  okazji inauguracji Synodu (Watykan –  2 października 2005), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 1, s. 8. Por. także: Be-
nedykt XVI, Pan Jezus idzie ulicami Rzymu. Homilia podczas Mszy Świętej 
w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Watykan – 7 czerwca 
2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 7–8, s. 40.
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się ich zachęcać, by nie rezygnowali z samego uczestnic-
twa w Eucharystii114. Benedykt uświadamia, że „nawet 
wtedy, kiedy nie jest możliwe przystąpienie do sakramen-
talnej Komunii, uczestnictwo we Mszy Świętej pozostaje 
konieczne, ważne, znaczące i owocne. W tej sytuacji do-
brze jest żywić pragnienie pełnego zjednoczenia z Chry-
stusem, za pomocą na przykład praktyki komunii ducho-
wej, przypominanej przez Jana Pawła II i polecane przez 
świętych mistrzów życia duchowego”115.

Eucharystia dziękczynieniem  
i uwielbieniem

W nauczaniu Benedykta XVI Eucharystia, podobnie 
jak ofiara krzyżowa, jest nie tylko ofiarą przebłagalną za 
nasze grzechy, ale jest także ofiarą dziękczynienia skła-
daną Ojcu i  uwielbieniem, przez które Kościół wyraża 
Bogu swoją wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa, za 
wszystko, czego On dokonał116. Już w samym akcie ofiary 
Chrystusa zawiera się prawda o dziękczynieniu, jakie Je-
zus składa Ojcu. „Chrystus – tłumaczy Benedykt w jed-
nej z katechez – oddał swoje życie otoczony przez niena-
wiść i obłudę, jednakże przemienił tę mękę – a tym samym 
również towarzyszące jej okoliczności – w Eucharystię: 
w święto dziękczynienia. Eucharystia jest dziękczynieniem: 

114 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 29.
115 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 55.
116 Por. Benedykt XVI, Pokarm, który wzmacnia zmęczonych i zagubionych. 
Audiencja generalna (Watykan – 11 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 33 (2012), nr 3, s. 30–31.
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«Podniosę kielich zbawienia»”117. Każdy chrześcijanin po-
przez udział w eucharystycznej ofierze włącza się w ten 
Chrystusowy akt dziękczynienia. Chodzi jednak o to, by 
ten akt eucharystyczny znalazł swoje przedłużenie w ca-
łym życiu chrześcijańskim118.

Postawa wdzięczności Bogu, podziękowanie Mu za 
wszelkie dobrodziejstwa, nie sprowadza się jedynie do 
słownego wyrażenia swych wewnętrznych uczuć, lecz po-
winno się wyrazić w pewnej życiowej postawie. W punk-
cie wyjścia chodzi tu najpierw o  samo przyjęcie tych 
dobrodziejstw całym swym sercem, a więc pełna akcep-
tacja faktu obdarowania. Dopiero później dziękczynienie 
oznacza także odwzajemnienie się za te dary wiernym za-
chowaniem Bożych wymagań, gorliwym wypełnianiem 
Jego przykazań. Tak więc dziękować Bogu to przyczy-
niać się całym swym życiem do urzeczywistnienia się na 
co dzień zbawczych planów Bożych: „Alleluja. Chwalcie 
Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Któż opo-
wie dzieła potęgi Pana, ogłosi wszystkie Jego pochwały? 
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w  każdym czasie 
czynią to, co sprawiedliwe” (Ps 106, 1–3).

Dziękczynienie Ojcu przez Syna osiągnęło swój szczyt, 
gdy Syn dopełnił dzieła zbawienia, gdy „stał się posłusz-
nym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). Chry-
stus uobecnia te zbawcze dobrodziejstwa w Eucharystii, 
powierzając je jednocześnie Kościołowi. Każdy więc, kto 
należy do Kościoła, winien dziękować za nie Bogu i  to 
nie tylko w uroczystych chwilach, ale zawsze, codziennie, 

117 Benedykt XVI, Psalm 116 b – dziękczynienie w świątyni. Audiencja general-
na (Watykan – 25 maja 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005), 
nr 7–8, s. 29.
118 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”…, dz. cyt., nr 58.
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we wszelkich poczynaniach: „W każdym położeniu dzię-
kujcie, taka jest bowiem wola Boża w  Jezusie Chrystu-
sie względem was” (1 Tes 5, 17). Każdy, kto zachowuje 
taką postawę dziękczynienia, wyzwala w sobie zdolność 
do podziwu, zaufania i miłości dla Boga i braci. Szcze-
gólnym momentem tego dziękczynienia jest uczestnic-
two w ofierze Chrystusa i Kościoła, dlatego od początku 
została ona określona mianem Eucharystii –  dziękczy-
nienia. Życie chrześcijańskie jest zatem wielkim dzięk-
czynieniem, a jego szczyt znajduje się w Eucharystii.

Trzeba dodać, że dziękczynienia nie można oddzielić 
od ofiary, albowiem prawdziwa wdzięczność względem 
Boga wyraża się w posłusznym, ofiarnym, pełnym miło-
ści oddaniu swego życia Bogu na służbę zbawienia. Zda-
niem Benedykta „szczere sprawowanie Eucharystii musi 
łączyć się ze służbą”: „Każda celebracja eucharystyczna 
uobecnia sakramentalnie dar, jaki Jezus uczynił z  wła-
snego życia przez śmierć na Krzyżu dla nas oraz dla świa-
ta całego. Równocześnie w Eucharystii Jezus czyni z nas 
świadków współczucia Boga wobec każdego brata i siostry. 
W ten sposób rodzi się wokół tajemnicy eucharystycznej 
służba miłości wobec bliźniego”119. A zatem Eucharystia 
przynaga każdego wierzącego, by stawał się „chlebem 
łamanym” dla innych. W  ten sposób dobro otrzymane 
w Eucharystii, „obfitując we wdzięczność wielu, pomna-
ża się Bogu na chwałę” (2 Kor 4, 15).

Dziękczynienie ma swój wymiar wspólnotowy. Tam, 
gdzie ludzie potrafią wspólnie dziękować Bogu, a jednocze-
śnie dziękować wzajemnie za siebie i sobie, tam wspólno-
ta międzyludzka pogłębia się i doskonali. Eucharystia jest 

119 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 88.
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więc miejscem podziękowania za wszystko – ze wszyst-
kimi –  za wszystkich. Jednocześnie Eucharystia wzywa 
do tego, by ta umiejętność podziękowania wyznaczała 
także codzienne relacje z bliźnimi120. Aby tak było istot-
nym zadaniem wychowawczym jest wdrażanie od naj-
młodszych lat do postawy wdzięczności. Jeżeli dziecko 
za nic nie musi dziękować, bo uważa, że wszystko jest 
obowiązkiem rodziców, to wydaje się, że ono nie nauczy 
się właściwego przeżywania Eucharystii. Eucharystia jest 
bowiem dziękczynieniem. Dziecko musi poczuwać się 
do wdzięczności, wtedy zrozumie, że należy dziękować 
Bogu i ludziom.

Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą 
Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. 
Jak wyjaśnia Benedykt XVI, już „w słowach Psalmisty: 
«Podniosę kielich zbawienia i  wezwę imienia Pańskie-
go», tradycja Kościoła upatruje zapowiedź Eucharystii, 
ofiary miłości i  uwielbienia”121. Ofiara uwielbienia jest 
możliwa jedynie przez Chrystusa, który jednoczy wier-
nych ze swą osobą oraz ze swoim uwielbieniem i wsta-
wiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia jest skła-
dana Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem, by mogła być 
w Nim przyjęta”122. A zatem doświadczając dobroci, czło-
wiek budzi w sobie nie tylko poczucie wdzięczności, ale 
także postawę zachwytu i uwielbienia. Jan Paweł twierdzi, 

120 Por. A. J. Nowak, Eucharystia znaczy dziękczynienie, w: Eucharystia 
– miłość i dziękczynienie. Homo meditans IX, red. W. Słomka, A. J. Nowak, 
Lublin 1992, s. 53–74. Por. także: J. Nagórny, Eucharystia – we wspólno-
cie i  dla wspólnoty, w: Eucharystia –  miłość i  dziękczynienie…, dz. cyt.,  
s. 138–139.
121 Benedykt XVI, Psalm 116 b – dziękczynienie w świątyni…, dz. cyt., s. 29.
122 Katechizm Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., nr 1361.
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że „Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie 
[…] było jednym magnificat!”123.

Obowiązek uwielbienia Boga płynie stąd, że Chrystus 
sam uwielbił Boga i błogosławił Go za wszystkie czyny 
(Mt 14, 19; 15, 36; Mk 8, 7; J 6, 11; 6, 23), a przed śmier-
cią prosił – błogosławiąc Ojca za całe dzieło zbawienia 
– aby Jego człowieczeństwu dał tę chwałę, jaką On posia-
dał u Ojca, „zanim świat się stał” (J 17, 5). Ojciec wysłu-
chał Syna (Flp 2, 9–11), a Syn, uwieczniwszy to wszyst-
ko w Eucharystii, dał nam możność oddawania chwały 
Ojcu. Stąd – jak podkreśla papież Franciszek w encyklice 
Laudato Si – „cały wszechświat złączony z Synem Wcie-
lonym, obecnym w Eucharystii, oddaje chwałę Bogu”124.

W praktyce życia chrześcijańskiego pobożność eu-
charystyczna, ukierunkowana na wielbienie Boga, znaj-
duje więc swoje dopełnienie także poza uczestnictwem 
we Mszy Świętej. Wiąże się ona z różnymi formami ado-
racji, kultu oddawanego Najświętszemu Sakramentowi, 
nabożeństw takich jak: wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, 
procesje eucharystyczne, w  tym procesje Bożego Cia-
ła. O tych i wielu innych formach pobożności euchary-
stycznej wspomina i do praktykowania ich zachęca pa-
pież Benedykt XVI: „Poza zaproszeniem poszczególnych 
wiernych, by osobiście znajdowali czas na przebywa-
nie na modlitwie przed sakramentem Ołtarza, uważam, 
iż moim obowiązkiem jest zachęcenie parafii i  różnych 
grup kościelnych, by praktykowały wspólnotową adora-
cję. Oczywiście, zachowują całą swoją wartość istniejące 
już formy pobożności eucharystycznej. Mam na myśli, na 

123 Jan Paweł II, Encyklika „Ecclesia de Eucharistia”…, dz. cyt., nr 58.
124 Franciszek, Encyklika „Laudato Si’”…, dz. cyt., nr 236.
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przykład, procesje eucharystyczne, a nade wszystko tra-
dycyjną procesję w uroczystość Bożego Ciała, pobożną 
praktykę nabożeństwa czterdziestogodzinnego, kongre-
sy eucharystyczne lokalne, narodowe i międzynarodowe 
oraz inne analogiczne inicjatywy. Takie formy pobożno-
ści, dostosowane odpowiednio do współczesności i  do 
różnych okoliczności, zasługują na praktykowanie rów-
nież dzisiaj”125.

Wszystkie te elementy pobożności eucharystycznej 
ukierunkowane na uwielbienie Boga i dziękczynienie za 
dar obecności i wszystkie inne dary na drodze zbawienia 
stanowią także bardzo ważną drogę osobistego i wspól-
notowego uświęcenia. W związku z  tym Benedykt XVI 
postuluje, by „w formacji katechetycznej dzieci, w szcze-
gólności w ramach przygotowania do pierwszej Komunii 
Świętej, były one wprowadzane w znaczenie i piękno do-
trzymywania towarzystwa Jezusowi i by było kultywowane 
ich zdumienie wobec Jego obecności w Eucharystii”126.

Eucharystia tajemnicą wiary i miłości

Eucharystia wzywa także chrześcijanina do wiary i mi-
łości, a  to z  tego względu, że często jest określana jako 
Tajemnica wiary i Sakrament Miłości. Chrystus poprze-
dził swoją obietnicę „chleba życia” wezwaniem do wiary  

125 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 68. Por. Benedykt XVI, Pochylmy się przed Bogiem, który pochylił się 
nad nami. Homilia podczas Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała (Wa-
tykan – 22 maja 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 6, 
s. 48–50.
126 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 67.
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(J 6, 26–40). Dar życia Bożego płynie z daru wiary, ale 
równocześnie znajduje swój głęboki wyraz w darze Eucha-
rystii i dlatego jest ona mysterium fidei, o czym przypomi-
na kapłan w centralnym punkcie Mszy Świętej, wołając: 
„Oto wielka tajemnica wiary”. „W istocie – jak wniosku-
je Benedykt XVI – Eucharystia jest w całym tego słowa 
znaczeniu «tajemnicą wiary», «streszczeniem i  podsu-
mowaniem całej naszej wiary». Wiara Kościoła jest isto-
towo wiarą eucharystyczną i karmi się ona w szczególny 
sposób przy stole Eucharystii”127.

Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozo-
stać obecny w swoim Kościele w ten wyjątkowy sposób. 
Skoro w widzialnej postaci miał On opuścić swoich, to 
chciał dać nam swoją obecność sakramentalną; skoro 
miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to 
chciał, byśmy mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiło-
wał nas aż „do końca” (J 13, 1), aż po dar ze swego życia. 
Istotnie, będąc obecny w Eucharystii, pozostaje On w ta-
jemniczy sposób pośród nas jako Ten, który nas umiło-
wał i wydał za nas samego siebie. Pozostaje obecny pod 
znakami, które wyrażają i  komunikują tę miłość: Ko-
ściół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. 
Chrześcijanie powinni więc nie odmawiać Chrystusowi 
czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji 

127 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 6. Por. Benedykt XVI, Adoracja najlepszym przygotowaniem do komu-
nii eucharystycznej. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongrega-
cji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Watykan – 13 marca 2009), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 5, s. 49. Por także: W. 
Pałęcki, Eucharystia w świetle teologii misteriów i posynodalnej adhortacji 
„Sacramentum caritatis” papieża Benedykta XVI, „Liturgia Sacra” 14 (2008), 
nr 2, s. 344–346.
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pełnej wiary, otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy 
i występki świata128.

W tym kontekście, trzeba bardzo wyraźnie podkre-
ślić rolę uczestnictwa we Mszy Świętej w budzeniu i roz-
wijaniu wiary. Jeśli to uczestnictwo będzie pełne prosto-
ty, pełne otwarcia się na Chrystusa i pełne radości, będzie 
mogło ożywiać wiarę nawet u słabych i błądzących. Oży-
wienie wiary, a niekiedy wprost nawrócenie zależy jed-
nakże również od tego, na ile celebracja Eucharystii była 
autentyczna. Stąd niekiedy bezduszne sprawowanie Eu-
charystii i takie samo w niej uczestnictwo może stać się 
(szczególnie dla słabych w wierze) poważnym zagrożeniem 
na drodze rozwoju wiary.

Wiara wyrażana podczas Eucharystii powinna następ-
nie wyrazić się w konkretnych formach życia. Albowiem 
wyznanie wiary w ramach celebracji eucharystycznej jest 
wiarygodne, jeśli współbrzmi z  całością życia płynące-
go z wiary. Wiara chrześcijańska wymaga jedności mię-
dzy celebracją eucharystyczną a życiem. Stąd tajemnica 
wiary, w której wierzący uczestniczą, wymaga medytacji, 
pełnej miłości zadumy nad sensem tego, w czym uczest-
niczą. Ponieważ wiara każdego wierzącego jest nazna-
czona słabością i naszymi grzechami, w celebracji Eucha-
rystii odwołujemy się do wiary Kościoła, która jest czymś 
trwałym129.

Zdaniem Benedykta Eucharystia jest także wielkim 
darem miłości i wezwaniem do miłości. Eucharystia nie 
tylko świadczy o Tym, który nas „umiłował aż do końca”. 

128 Por. szerzej: Jan Paweł II, List apostolski „Dominicae coenae”, w: Wybór 
listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, s. 3–30.
129 Por. J. Charytański, Eucharystia centrum życia chrześcijańskiego, „Ateneum 
Kapłańskie” 75 (1983), t. 101, s. 392–397.
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Eucharystia do takiej miłości wychowuje130. Dzięki po-
stawie miłości Eucharystia staje się aktem kultu i uwiel-
bienia. Eucharystia jest również „widzialną jednością 
wszystkich […], jest sakramentem jedności. Dotyka ona 
nawet tajemnicy trynitarnej i w ten sposób tworzy za-
razem widzialną jedność”131. Eucharystia jest znakiem 
szczególnej jedności Boga z ludźmi i ludzi z Bogiem, co 
znajduje swoje przedłużenie w jedności między ludźmi. 
Stąd też udział w Eucharystii jest wielką szkołą miłości 
i jedności, a postawy te powinny przenikać całość życia 
chrześcijańskiego132.

Budowanie jedności jest związane z ofiarą, zerwaniem 
z grzechem, który w sposób szczególny burzy ową jed-
ność i  przeszkadza w  jej budowaniu. Eucharystia jako 
źródło jedności Kościoła owocuje wspólnotą i  brater-
stwem sakramentalnym. Za pośrednictwem Euchary-
stii chrześcijanie odnajdują swoją tożsamość. Tożsamość 
chrześcijańska zawiera w sobie jedność z Bogiem i brać-
mi. Eucharystia, jednocząc z Bogiem, rodzi jednocześnie 
jedność z innymi ludźmi133. Domaga się zarazem otwarcia 

130 Por. Benedykt XVI, Eucharystia szkołą miłości i solidarności. Rozważanie 
przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 25 maja 2008), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 7–8, s. 42; Benedykt XVI, „Sacramentum ca-
ritatis” źródłem radości chrześcijańskiej. Rozważanie przed modlitwą „Anioł 
Pański” (Watykan – 18 marca 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
28 (2007), nr 5, s. 54–55.
131 Benedykt XVI, Eucharystia jest tajemnicą wielkiej bliskości i  komunii 
każdego człowieka z Panem. Homilia podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pań-
skiej (Watykan – 21 kwietnia 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 
(2011), nr 6, s. 35.
132 Por. A. Perz, Wpływ Eucharystii na życie chrześcijanina, „Kieleckie Studia 
Teologiczne” 5 (2006), s. 130–132.
133 „Chrystus i bliźni – mówił Benedykt XVI w jednej z audiencji generalnych 
– są nierozdzielni w Eucharystii. I tak wszyscy jesteśmy jednym chlebem, jed-
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na wszystko, co ofiaruje Chrystus i co można otrzymać 
od drugiego człowieka. „Wynika stąd jasno –  twierdzi 
Benedykt – że nie możemy być w komunii z Panem, je-
śli nie trwamy w  jedności ze sobą. Jeśli chcemy stanąć 
przed Nim, musimy także wyjść na spotkanie sobie na-
wzajem”134. Eucharystia staje się zatem wzorem w kształ-
towaniu postawy miłości ofiarnej. Udział w niej jest za-
datkiem zmartwychwstania, które otwiera perspektywę 
pełnego zjednoczenia się z Bogiem w życiu wiecznym135.

Eucharystia jest stałym wezwaniem do poszukiwania 
jedności na drogach miłości, albowiem – jak uczy Bene-
dykt – „jest ona tajemnicą przymierza”136. To zaś Przy-
mierze w Chrystusie stanowi fundament nie tylko jedno-
ści z Bogiem, ale i jedności pomiędzy ludźmi. Przez dar 
Ciała i Krwi Pańskiej rodzi się nowy Lud Boży, lud zjed-
noczony miłością i ofiarą samego Chrystusa137. Eucharystia 

nym ciałem. Eucharystia bez solidarności z innymi to nadużycie Euchary-
stii” – Benedykt XVI, Kościół jest organizmem, a nie organizacją (Św. Paweł 
a sakramenty). Audiencja generalna (Watykan – 10 grudnia 2008), „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 2, s. 51.
134 Benedykt XVI, W Eucharystii Chrystus żyje wśród nas i dla nas. Homi-
lia podczas Mszy Świętej na zakończenie XXIV Kongresu Eucharystycznego 
we Włoszech (Bari – 29 maja 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 
(2005), nr 9, s. 10.
135 Por. S. Suwiński, Wychowanie dziecka do życia Eucharystią, „Ateneum 
Kapłańskie” 584 (2006), t. 147, s. 70–71.
136 Benedykt XVI, Eucharystia darem Boga dla życia świata. Homilia pod-
czas Mszy Świętej na zakończenie 49. Międzynarodowego Kongresu Euchary-
stycznego w Quebecu (Watykan – 22 czerwca 2008), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 7–8, s. 24.
137 „Jedność Ciała Mistycznego: Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy 
przyjmują Eucharystię, są ściślej złączeni z  Chrystusem, a  tym samym 
Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w  jedno Ciało, czyli Kościół. 
Komunia odnawia, umacnia i pogłębia wszczepienie w Kościół, dokonane 
już w  sakramencie chrztu. Przez chrzest zostaliśmy wezwani, by tworzyć 
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ma na celu umocnienie jedności, która płynie z miłości 
i to tej miłości, która skłoniła Chrystusa do wylania za lu-
dzi swej Krwi. W Eucharystii wyraża się nowe i wieczne 
Przymierze: Chrystusa z Kościołem. Powołaniem chrze-
ścijanina jest zatem „wejść w  tę tajemnicę przymierza, 
coraz bardziej upodabniając każdego dnia swoje życie do 
daru otrzymanego w  Eucharystii”138. Każdy, kto włącza 
się w to Przymierze, jednocześnie włącza się w jedność 
i miłość ludu Przymierza.

Postawa jedności i miłości w ramach celebracji eucha-
rystycznej, choć z istoty swej ma charakter wewnętrzny, 
powinna się też wyrażać na zewnątrz i  stać się tym sa-
mym wyraźnym znakiem wobec świata. Uwypuklił ten 
aspekt Benedykt XVI w homilii na zakończenie Kongre-
su Eucharystycznego we Włoszech 29 maja 2005 roku: 
„Eucharystia –  powtórzmy to –  jest sakramentem jed-
ności. Jednak chrześcijanie są, niestety, podzieleni, i  to 
właśnie w sakramencie jedności. Tym bardziej zatem po-
winniśmy, wspierani przez Eucharystię, czuć się przyna-
glani, aby wszystkimi siłami dążyć do owej pełnej jedno-
ści, o którą Chrystus żarliwie prosił w Wieczerniku”139.

jedno Ciało. Eucharystia urzeczywistnia to wezwanie: «Kielich błogosła-
wieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? 
Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ 
jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem 
bierzemy z tego samego chleba» (1 Kor 10, 16–17)” – Katechizm Kościoła 
Katolickiego…, dz. cyt., nr 1396.
138 Benedykt XVI, Eucharystia darem Boga dla życia świata…, dz. cyt., s. 24.
139 Benedykt XVI, W Eucharystii Chrystus żyje wśród nas i dla nas…, dz. 
cyt., s. 10. Por. Benedykt XVI, Eucharystia otwarta na wszystkich jest praw-
dziwym miejscem jedności…, dz. cyt., s. 17–18; Benedykt XVI, Adhortacja 
apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., nr 88.
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Chrystus w liturgii eucharystycznej nieustannie przy-
pomina, jaką cenę zapłacił za naszą jedność, wzywa za-
tem chrześcijan do postawy ofiary na rzecz jedności. Bez 
ofiar, bez zaparcia się wobec siebie samych, nie można 
prawdziwie i w pełni włączyć się w służbę na rzecz jedno-
ści. Z ucztą eucharystyczną wiąże się ściśle postawa służ-
by, postawa obmywania nóg, a  więc postawa pokornej 
gotowości służby bliźniemu. Dopiero dzięki takiej posta-
wie Eucharystia stanie się źródłem mocy i  szkołą życia 
dla każdego chrześcijanina140.

***
Powyższa refleksja oparta na nauczaniu Benedykta 

XVI uświadamia, że Eucharystia należy do najważniej-
szych sakramentów w Kościele katolickim. Kościół żyje 
właśnie dzięki niej. Jest to prawda wyrażająca nie tylko 
samo doświadczenie i życie wiarą, ale przede wszystkim 
zawiera sens oraz tajemnicę Kościoła. To dzięki stałemu 
i ciągłemu urzeczywistnianiu się Boga przez Eucharystię 
Kościół wciąż na nowo cieszy się tym darem. W sakra-
mencie Eucharystii, w momencie przeistoczenia się Cia-
ła Jezusa Chrystusa w  chleb oraz wino Kościół zostaje 
szczególnie ożywiany przez obecność samego Boga.

Sakrament Eucharystii jest także niezbędny do wła-
ściwego budowania i rozwoju życia chrześcijańskiego. Ko-
ściół ofiaruje człowiekowi nieoceniony dar Eucharystii, 
która jest ośrodkiem całego życia moralnego chrześcijan. 
Przenajświętsza Ofiara jest darem miłości Boga pragną-

140 Por. Benedykt XVI, Eucharystia i  miłość. Rozważanie przed modlitwą 
„Anioł Pański” (Watykan –  25 września 2005), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 27 (2006), nr 1, s. 55–56. Por. także: Jan Paweł II, Encyklika „Ec-
clesia de Eucharistia”…, dz. cyt., nr 21–24.



  79

cego pozostać z ludźmi pod osłoną chleba. Jest uobecnie-
niem jednej jedynej ofiary krzyża złożonej przez Chry-
stusa za całą ludzkość na Kalwarii. Drzewo krzyża, na 
którym dokonało się odkupienie, stało się źródłem, z któ-
rego do końca czasów będą udzielane ludziom wszelkie 
łaski. Korzystanie z  tego źródła staje się możliwe przez 
Eucharystię, podczas której Chrystus zstępuje na ołtarz. 
Sakrament Eucharystii jest więc najcenniejszym darem, 
jaki Jezus pozostawił człowiekowi.





4. Pokuta





4. Pokuta

Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie świę-
tym jest udzielane przez osobny sakrament ustanowio-
ny przez Chrystusa w  Kościele nazywany sakramentem 
pokuty i  pojednania. Papież Benedykt XVI w  jednej 
z homilii podkreślił, że „sakrament pokuty jest jednym 
z  drogocennych skarbów Kościoła, ponieważ jedynie 
w  przebaczeniu dokonuje się prawdziwa odnowa świa-
ta”141. Człowiek, ulegając słabościom i grzechom, potrze-
buje wybawienia. Przystępując do sakramentu pokuty, 
uzyskuje przebaczenie. To, co człowiek przez grzech tra-
ci, odzyskuje w sakramencie pokuty i pojednania. Dzięki 
pojednaniu sakramentalnemu chrześcijanin staje się nie-
jako „nowo narodzonym” i uczestniczy w radości uwol-
nienia od grzechu mocą Chrystusowego przebaczenia142.

W tej perspektywie niezwykle ważnym zadaniem dusz-
pasterskim jest „promowanie zdecydowanego przywra-
cania form wychowawczych wiodących do nawrócenia 

141 Benedykt XVI, Przebaczenie przemienia świat i  buduje pokój. Homilia 
podczas Mszy Świętej w  uroczystość Zesłania Ducha Świętego i  udzielania 
święceń kapłańskich (Watykan –  15 maja 2005), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 26 (2005), nr 7–8, s. 23.
142   Por. Benedykt XVI, „Zapuśćcie korzenie w Chrystusie i na Nim się bu-
dujcie, umacniajcie się w wierze” (por. Kol 2, 7). Orędzie na XXVI Światowy 
Dzień Młodzieży (Watykan –  6 sierpnia 2010), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 31 (2010), nr 10, s. 7.
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[...] oraz rozwijanie wśród wiernych praktyki częstej spo-
wiedzi”143. Każdy bowiem rozkwit świadomości moral-
nej wiąże się w życiu chrześcijan z dobrym i owocnym 
uczestnictwem w spowiedzi świętej. Częsta i dobra spo-
wiedź święta pełni wielką rolę w  kształtowaniu życia 
chrześcijańskiego i budowaniu wspólnoty Kościoła.

Należy więc dążyć do tego, aby członkowie wspólno-
ty kościelnej mieli coraz większą świadomość uzdrawia-
jącej, uświęcającej i umacniającej roli sakramentu pokuty 
i pojednania, a korzystając z niego, stawali się ostatecznie 
dojrzałymi chrześcijanami, tak jak tego pragnie Sobór, 
aby „Bóg był wszystkim we wszystkich”144. Niestety – jak 
słusznie zauważa Benedykt XVI –  sakrament pokuty 
i pojednania „traktuje się często obojętnie, a tymczasem 
daje on właśnie pełnię uzdrowienia, którego tak bardzo 
pragniemy. Odkrycie na nowo wartości tego sakramentu 
potwierdzi, że czas spędzony w konfesjonale wyprowadzi 
dobro ze zła, przywróci życie ze śmierci i objawi na nowo 
miłosierdzie Boga”145.

Miłosierne oblicze Ojca

Sakrament pokuty jest sakramentem podwójnego po-
jednania: przez rozgrzeszenie człowiek dostępuje pojed-

143 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum conci-
lium”…, dz. cyt., nr 21.
144 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum conci-
lium”…, dz. cyt., nr 48.
145 Benedykt XVI, Promujmy sakrament pokuty. Przemówienie do bisku-
pów Konferencji Episkopatu Kanady Zachodniej w  czasie wizyty ad limi-
na Apostolorum (Watykan – 9 października 2006), w: http://info.wiara.pl/
doc/161874.
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nania z Bogiem, któremu wyrządził zniewagę, i pojed-
nania z Kościołem, któremu zadał ranę przez występek. 
Jeśli przeżywanie sakramentu pokuty i  pojednania nie 
ma sprowadzić się do jakiegoś modnego dziś aktu typu 
psychologicznego (psychoterapeutycznego), w  którym 
najważniejsze staje się dobre samopoczucie penitenta, 
konieczne jest ukazanie go jako wydarzenia zbawczego, 
w którym Bóg – Ojciec Miłosierny – dokonuje dzieła po-
jednania z człowiekiem przez Chrystusa w Duchu Świę-
tym. Bóg potwierdza swoją miłość do ludzi, wciąż szuka-
jąc człowieka zagubionego z powodu grzechu146.

Ta zbawcza wola Boga pełnego miłości i miłosierdzia 
urzeczywistnia się w  szczególny sposób w sakramencie 
pokuty i pojednania. Centrum całego dzieła pojednania 
jest Jezus Chrystus, który ogarnia człowieka i przenika go 
odkupieńczą miłością urzeczywistnioną w męce, śmierci 
i zmartwychwstaniu147. „W Sakramencie Pokuty – mówił 
papież Benedykt – Chrystus, ukrzyżowany i zmartwych-
wstały, za pośrednictwem swoich szafarzy oczyszcza nas 
swym nieskończonym miłosierdziem, przywraca nas do 
jedności z  Ojcem niebieskim i  z braćmi, obdarza nas 
swoją miłością, swoją radością i swoim pokojem”148. To 

146   Por. Benedykt XVI, Najcięższą niewolą jest grzech. Rozważanie przed 
modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 13 marca 2011), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 5, s. 38. Por także: Benedykt XVI, Tchnienie 
Ducha Świętego napełnia wszechświat. Rozważanie przed modlitwą „Anioł 
Pański” (Watykan – 12 czerwca 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
32 (2011), nr 8–9, s. 48.
147   Por. Benedykt XVI, Najcięższą niewolą jest grzech…, dz. cyt., s. 38. 
Por. także: P. Góralczyk, Wyzwolenie człowieka z grzechu, „Communio” 10 
(1990), nr 1, s. 15.
148 Benedykt XVI, Jezus obdarza nas miłością, radością i pokojem. Modlitwa 
niedzielna z papieżem (Watykan – 15 lutego 2009), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 30 (2009), nr 4, s. 46. Por. Benedykt XVI, Bądźcie bezkompromi-
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włączenie w paschalne misterium Chrystusa jest jednak-
że możliwe, jeśli człowiek stanie w prawdzie wobec wła-
snego grzechu, wobec pełnej prawdy o sobie i o swoim 
życiu. A więc człowiek, który chce poznać pełną prawdę 
o sobie, nie może abstrahować od tej prawdy o ludzkiej 
grzeszności. Grzech zburzył same podstawy wewnętrz-
nej wolności człowieka, bo spowodował zakłócenie jego 
władz poznawczych i dążeniowych, utrudnił człowiekowi 
odkrywanie i ocenę wartości, a nade wszystko pozbawił 
go pewnej łatwości określania proporcji między nimi149.

W świetle prawdy o tym, że udział w paschalnym mi-
sterium Chrystusa jest wybawieniem od grzechu, staje 
się niezwykle ważne „przekonywanie człowieka o grze-
chu”. Benedykt XVI, wskazując na rolę Ducha Świętego 
w tym przekonywaniu o grzechu, nazywa je „zbawczym 
przekonywaniem o  grzechu”, albowiem ostatecznie nie 
chodzi jedynie o samo odkrycie grzechu, ale o rozpozna-
nie go w świetle prawdy, że Boża miłość jest większa niż 
ludzki grzech, a więc w świetle prawdy o przebaczeniu 
grzechów150.

sowi wobec grzechu, ale wyrozumiali dla ludzi. Rozważanie przed modlitwą 
„Anioł Pański” (Watykan – 21 marca 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 31 (2010), nr 5, s. 58.
149   Por. Benedykt XVI, Światło Chrystusa silniejsze niż ciemności zła (Św. 
Paweł a nauka o grzechu pierworodnym). Audiencja generalna (Watykan 
– 3 grudnia 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 2, 
s. 48–49.
150   Por. Benedykt XVI, Duch Święty prowadzi nas ku wyżynom Boga…, 
dz. cyt., s. 34–35. Por. także: Benedykt XVI, Tajemnica miłości Boga do lu-
dzi. Przemówienie podczas nieszporów na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego (Wa-
tykan – 19 czerwca 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), 
nr 9, s. 36–37; Benedykt XVI, Psalm 130 – z otchłani grzechu. Audiencja ge-
neralna (Watykan – 19 października 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 27 (2006), nr 2, s. 55.
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Ukazanie sakramentu pokuty i pojednania jako wyda-
rzenia zbawczego wskazuje też na ścisłe odniesienie tego 
sakramentu do prawdy o Bożym miłosierdziu. Chrześcija-
nin wezwany do uznania i wyznania grzechów zostaje jed-
nocześnie wprowadzony w  świat Bożego miłosierdzia151. 
Dla Benedykta XVI sakrament pokuty i  pojednania jest 
przede wszystkim sakramentem Bożego miłosierdzia. 
Wyraźnie uwypukla tę prawdę papież w  przemówieniu 
do uczestników kursu dla spowiedników: „Podczas spo-
wiedzi skruszony grzesznik za sprawą bezinteresownego 
działania miłosierdzia Bożego zostaje usprawiedliwiony, 
uzyskuje przebaczenie i  jest uświęcony, «porzuca» stare-
go człowieka, by przyoblec się w  człowieka nowego”152. 
W miłosierdziu objawiła się zatem najgłębsza prawda mi-
łości. Wzorem tej miłości miłosiernej jest Chrystus, który 
dla zbawienia ludzi grzesznych oddał siebie w ofierze na 
krzyżu153. Wobec tego jak Bóg w Chrystusie jest miłosier-
ny dla człowieka, tak człowiek jest zobowiązany do czy-
nienia miłosierdzia drugim. Gdy człowiek podejmie taki 
wysiłek, to wydaje się, że w ten sposób będzie nieustannie 
wznosił się ku pełnemu naśladowaniu Chrystusa.

Chrześcijanin staje się prawdziwym Bożym człowie-
kiem, gdy podchodzi do sakramentu pokuty i pojedna-
nia z wiarą, nadzieją i miłością. Człowiek, dzięki wierze, 

151   Por. A. Drożdż, Kompetencja teologiczna w sakramencie pokuty, w: Sztu-
ka spowiadania. Poradnik dla księży, red. J. Augustyn, S. Cyran, Kraków 
2005, s. 103–105; J. Nagórny, Sakrament pokuty w kontekście miłosierdzia, 
w: Wierzę w Boga Ojca. Program duszpasterski na rok 1998/99, red. E. Szczo-
tok, A. Liskowacka, Katowice 1998, s. 210–244.
152 Benedykt XVI, Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji. Prze-
mówienie do uczestników kursu dla spowiedników (Watykan – 9 marca 2012), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 5, s. 47.
153   Por. Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, Poznań 1990, nr 12.
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którą otrzymał w darze na chrzcie świętym, przystępu-
jąc do sakramentu pokuty, staje niejako u  stóp krzyża, 
aby najpierw przez łzy skruchy usposobić się do przyję-
cia daru przebaczenia, obmycia krwią Chrystusa, a na-
stępnie odpowiedzieć miłością na miłość. Owoce, jakich 
doświadcza się podczas chwil spędzonych u kratek kon-
fesjonału: doświadczenie Bożego miłosierdzia i otrzyma-
nie wewnętrznego pokoju oraz pomnożenie łask, mają 
bezpośredni wpływ na kształtowanie cnoty nadziei, któ-
ra oczekuje spełnienia się Bożych obietnic co do rzeczy 
ostatecznych. W sakramencie pokuty i pojednania miłość 
Boża spotyka się więc z  odpowiedzią człowieka pełną 
wiary, nadziei i miłości154.

Papież Benedykt XVI podkreśla, że „w czasach kryzy-
su wychowawczego, kiedy relatywizm kwestionuje samą 
możliwość wychowania rozumianego jako stopniowe wdra-
żanie do poznawania prawdy, do poznania głębokiego 
sensu rzeczywistości, a  zatem jako stopniowe wprowa-
dzanie w relację z Prawdą, którą jest Bóg, chrześcijanie 
są powołani do głoszenia z mocą, że jest możliwe spo-
tkanie współczesnego człowieka z Jezusem Chrystusem, 
w którym Bóg stał się tak bliski, że można Go zobaczyć 
i  usłyszeć. W  tej perspektywie sakrament pojednania, 
który rozpoczyna się od spojrzenia na własną konkretną 
sytuację życiową, pomaga w  sposób szczególny «otwo-
rzyć serce», co pozwala skierować spojrzenie na Boga, 
aby wszedł w życie. Pewność, że On jest blisko i w swo-
im miłosierdziu czeka na człowieka, także na człowieka 
uwikłanego w grzech, aby uleczyć jego ułomności przez 

154   Por. J. Nagórny, Sakrament pokuty drogą do wewnętrznej harmonii, „Pa-
stores” 4 (1999), s. 145.
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łaskę sakramentu pojednania, jest zawsze światłem na-
dziei dla świata”155.

Kościół sakramentalnym  
znakiem pojednania

Dobra Nowina o zbawieniu ze strony Boga prowadzi 
do jeszcze innego aspektu: grzech nie tylko obraża mi-
łość Boga, lecz także zadaje ranę samemu Kościołowi156. 
„Grzech –  pisze Benedykt XVI we wspomnianej wyżej 
adhortacji – nigdy nie jest rzeczywistością wyłącznie in-
dywidualną; zawiera on w sobie zawsze ranę zadaną wnę-
trzu wspólnoty kościelnej”157. Tak więc każdy grzech jest 
nie tylko odrzuceniem miłości Boga, lecz także odrzu-
ceniem Kościoła jako znaku pojednania i łaski. W kon-
sekwencji każde przebaczenie nie może dokonać się ina-
czej jak tylko w Kościele i za pośrednictwem Kościoła158. 
Kościół jest znakiem sakramentalnym przebaczenia i po-
jednania. Nie ma przebaczenia win bez Kościoła. Tu 
Kościół jest synonimem bliźniego. Warto jednocześnie 
podkreślić, że Kościół, chcąc być sprawcą pojednania, 
winien stawać się Kościołem pojednanym. Kościół po-
winien więc dawać przykład pojednania, a jedną z dróg 
tego jest prawdziwy udział członków Kościoła w sakra-

155 Benedykt XVI, Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji…, dz. cyt., 
s. 48.
156   Benedykt XVI, Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji…, dz. cyt., 
s. 48.
157 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 20.
158   Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”, 
Kraków 1984, nr 10–11.
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mentalnej pokucie i nawróceniu (poddanie się jednoczą-
cemu działaniu Chrystusa i Ducha Świętego)159.

Przeżywanie sakramentu pokuty i pojednania w wy-
miarze eklezjalnym wydaje się dzisiaj szczególnie aktual-
nym wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Daje się bowiem 
dzisiaj łatwo zauważyć wiele przejawów desakralizacji 
sakramentu pokuty i pojednania. Ludziom wierzącym, 
szczerze i często praktykującym spowiedź, zagraża ry-
tualizm i moralizm. Wielu z tych, którzy przystępują do 
sakramentu pokuty, nie rozumie istoty tego sakramentu 
i dlatego jego praktykowanie przybiera często charakter 
czysto formalny. Takie podejście nie rodzi ani prawdzi-
wego wzrostu duchowego, ani nie prowadzi do praw-
dziwego nawrócenia. Inni natomiast – pragnąc znaleźć 
jakąś nową motywację do uczestniczenia w  sakramen-
cie pokuty –  chcą z  niego uczynić pewien rodzaj spo-
tkania, porady psychologicznej, w którym zapomina się 
o jego religijnym charakterze, albo nawet całkowicie od-
rzuca się perspektywę spotkania z Bogiem miłosierdzia. 
Spośród wielu jeszcze innych przejawów desakraliza-
cji sakramentu pokuty i pojednania warto wspomnieć 
o skutkach pewnych praktyk duszpasterskich, w których 
wyraża się skłonność do zacierania kościelnego znacze-
nia pokuty i  nawrócenia oraz do zacierania osobowe-
go wymiaru dobra i zła, a także niebezpieczeństwo spo-
wszechniałego rytualizmu160.

Według papieża Benedykta XVI u  podstaw procesu 
desakralizacji sakramentu pokuty i pojednania leży fun-

159   Por. G. Ciccola, F. Targoński, Poradnik spowiednika, tłum. B. A. Gan-
carz, M. Wszołek, Kraków 1999, s. 21–24.
160   Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”…, 
dz. cyt., nr 18.
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damentalne zjawisko utraty poczucia grzechu161. Jeśli bo-
wiem człowiek nie uznaje grzechu, a zwłaszcza nie umie 
przyznać się do nich, jeśli każde poczucie grzechu trak-
tuje jako fałszywe i chorobliwe poczucie winy, to wów-
czas w sakramencie pokuty będzie widział nie tyle drogę 
do przebaczenia i odpuszczenia grzechów, ile raczej spo-
sób na uwolnienie się od poczucia winy i  od wszelkiej 
odpowiedzialności za własne czyny. „W rzeczywistości 
– jak zauważa Benedykt – zagubienie świadomości grze-
chu zawsze wiedzie do pewnej płycizny, również w poj-
mowaniu miłości samego Boga”162. Jest także wyrazem 
znieprawienia sumienia, zaćmienia świadomości moralnej 
człowieka163.

Podstawową drogą do przezwyciężenia wspomnia-
nych tendencji desakralizacyjnych w  podejściu do sa-
kramentu pokuty i  pojednania jest stałe pogłębianie 
świadomości tego, czym są sakramenty, a  zwłaszcza 
ten, który prowadzi do pojednania z Bogiem i Kościo-
łem. Doskonałą ku temu okazją jest czas rekolekcji i mi-
sji świętych. Należy więc zadbać, by w czasie rekolekcji 
i misji parafialnych były sprawowane nabożeństwa po-
kutne. Do urządzania takich nabożeństw zachęca Bene-
dykt XVI w adhortacji Verbum Domini: „Kiedy to moż-
liwe, dobrze jest, by w  szczególnych momentach roku 
albo gdy wydaje się to stosowne, indywidualna spo-
wiedź większej liczby penitentów odbywała się w  ra-

161   Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 20.
162 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 20.
163   Por. J. Orzeszyna, Wezwanie do pojednania, w: Wyzwania moralne prze-
łomu tysiącleci, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1999, s. 44–51.
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mach nabożeństwa pokutnego”164. Trzeba przyznać, że 
nabożeństwa pokutne są przez wiernych na ogół bardzo 
dobrze przyjmowane i dogłębnie przeżywane. W umiejęt-
nie przeprowadzonym rachunku sumienia, z  uwzględ-
nieniem charakterystyki grupy (dzieci, młodzież, doro-
śli) można poszerzyć spektrum problematyki, która ma 
stanowić przedmiot refleksji przed odbyciem spowiedzi 
indywidualnej. Spowiednicy mogą bardzo łatwo stwier-
dzić różnicę pomiędzy sposobem spowiadania się wier-
nych przygotowanych w  ramach takiego nabożeństwa 
a wiernych nieprzygotowanych.

Nabożeństwo pokutne uświadamia też społeczny wy-
miar grzechu i konieczność społecznego zadośćuczynie-
nia, buduje świadomość Kościoła jako wspólnoty, nie zaś 
jako sformalizowanej instytucji. Sakrament pokuty nie 
jest rzeczywistością dziejącą się we wstydliwym zaka-
marku ukrytego w kącie kościoła konfesjonału, lecz jest 
rzeczą publiczną, społeczną, wspólną. Grzech człowieka 
to nie tylko sprawa pomiędzy nim a Bogiem, lecz auten-
tyczna sprawa Kościoła, do którego należy i który tworzy, 
a  którego świętość zostaje pomniejszona przez grzech. 
Zanim człowiek poprosi Boga o przebaczenie tego grze-
chu, prosi o to wspólnotę, przepraszając ją za zaistniały 
brak miłości i odpowiedzialności165. Rzeczą stosowną by-
łoby też zaproszenie wiernych do udziału w odpowied-
niej katechezie wspólnotowej, po to, by mogło dojrzeć 
zaangażowanie na rzecz wzajemnego przebaczenia i po-

164 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”, Kraków 2010, nr 61.
165   Por. W. Słomka, Pokuta jako kontestacja w życiu chrześcijańskim, w: Mi-
łość większa niż grzech. Homo meditans XIII, red. A. J. Nowak, W. Słomka, 
Lublin 1996, s. 79–84.
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jednania w  świecie. Wspólne celebracje lepiej urzeczy-
wistniają eklezjalny aspekt pojednania166.

Troska o przejrzystość sumienia

Pogłębione przeżywanie sakramentu pokuty i pojed-
nania we wspólnocie Kościoła stanowi odpowiedź na wo-
łanie papieża Jana Pawła II o odnowę sumień, skierowa-
ne do Polaków podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1995 
roku. Tenże papież w przemówieniu w Skoczowie, odwo-
łując się do nauki Soboru Watykańskiego II, stwierdził, 
że „sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o  za-
sadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnętrznym 
przewodnikiem i jest także sędzią naszych czynów. Jak-
że ważne jest więc, aby nasze sumienia były prawe, aby 
ich sądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały do-
brem, a zło – złem”167.

W tym kontekście Jan Paweł II daje odpowiedź na py-
tanie, co to znaczy być człowiekiem sumienia: „Być czło-
wiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej 
sytuacji swojego sumienia słuchać i  jego głosu w  sobie 
nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; 
to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie 
i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl 
słów św. Pawła: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężaj» (Rz 12, 21). Być człowiekiem sumienia, 
to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z  własnych 

166   Por. C. Squarise, Istota spowiedzi, tłum. T. Homa, w: Sztuka spowiadania…, 
dz. cyt., s. 80–81.
167 Jan Paweł II, Być człowiekiem sumienia, opr. K. Gryz, Kraków 1998, s. 264.
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upadków, ciągle na nowo się nawracać”168. Sakramen-
talnym znakiem przejrzystości sumienia jest akt zwany 
tradycyjnie rachunkiem sumienia. Czyniony regularnie 
rachunek sumienia powinien być szczerą i spokojną kon-
frontacją z wewnętrznym prawem moralnym, z norma-
mi ewangelicznymi podanymi przez Kościół, z  samym 
Jezusem Chrystusem, który powołuje człowieka do do-
skonałości.

Kościół jako wychowawca narodu staje tutaj przed 
ogromną pracą nad kształtowaniem ludzkiego serca, do 
którego coraz trudniej dotrzeć i  skutecznie przemówić. 
Szansą może stać się właściwie przeżywany sakrament 
pokuty i  pojednania. Niezaprzeczalnym faktem jest, że 
ludzie w Polsce się spowiadają. Jest to wielki kapitał, któ-
rego nie można roztrwonić. Misje i rekolekcje mają po-
móc w odkryciu wagi sakramentu pokuty i pojednania. 
Ich wewnętrzna dynamika zmierza ku nawróceniu ich 
uczestników, tak kaznodziei, jak i  słuchaczy. Owo na-
wrócenie zostaje zapoczątkowane w sakramencie pokuty 
i pojednania.

Naturalne pole pracy nad pogłębieniem udziału i owoc-
ności tego sakramentu we wspólnocie Kościoła stanowi 
niemała grupa wiernych spowiadających się często i re-
gularnie, np. z okazji pierwszych piątków miesiąca. Nie 
należy w stosunku do nich zadawalać się pozostawaniem 
na poziomie osiągniętej już wolności od grzechów cięż-
kich, lecz zadbać o rzeczywiste kierownictwo duchowe. 
Zachęca do niego także Benedykt XVI: „Kościół nigdy 
nie zaprzestał i dziś jeszcze nadal zaleca praktykowanie 

168 Jan Paweł II, Być człowiekiem sumienia…, dz. cyt., s. 265–266. Por. Benedykt 
XVI, Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu, rani samego siebie. Przemówie-
nie z okazji zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii «Pro Vita» (Waty-
kan – 26 luty 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 4, s. 15.
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kierownictwa duchowego. I to nie tylko tym, którzy pra-
gną z bliska iść za Panem, ale wszystkim chrześcijanom 
chcącym przeżywać odpowiedzialnie swój chrzest, czyli 
nowe życie w Chrystusie. Każdy bowiem […] potrzebuje 
osobistego kontaktu z przewodnikiem pewnym w dok-
trynie i doświadczonym w sprawach Bożych”169. W kie-
rownictwie duchowym proces nawrócenia znajdzie prze-
strzeń i  sposoby potrzebne do kształtowania człowieka 
i leczenia „ran” w życiu wspólnoty kościelnej.

Słowo Boże źródłem pojednania

W kontekście rozważań o eklezjalnym wymiarze zobo-
wiązań moralnych wypływających z  sakramentu pokuty 
i pojednania trzeba też pamiętać, ażeby pojęcia przebacze-
nia nie zawężać wyłącznie do formy rozgrzeszenia sakra-
mentalnego. Należy to pojęcie rozszerzyć także na inne 
praktyki, w świetle których sakramentalna absolucja na-
bierze głębszego sensu i które dotyczą przede wszystkim 
form życia społecznego. Do takich środków przebacze-
nia w Kościele należy zaliczyć wierne i pełne miłości słu-
chanie słowa Bożego. Słowo Boże, które zajmuje tak istot-
ne miejsce w celebracjach pokutnych, ma za cel głoszenie 
wszystkim Boga, który kocha i przebacza, który wzywa do 
nawrócenia, gdy odsłania grzech170.

169 Benedykt XVI, Kościół nieustannie zaleca korzystanie z kierownictwa du-
chowego. Przemówienie do wykładowców i studentów papieskiego Wydziału 
Teologicznego «Teresianum» (Watykan – 19 maja 2011), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 7, s. 32.
170   Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., 
nr 61.
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Na wartość słowa Bożego jako środka pojednania 
zwrócił uwagę Benedykt XVI w  adhortacji apostolskiej 
Verbum Domini: „Nie należy bowiem nigdy zapominać, 
że «słowo Boże jest słowem pojednania, ponieważ w nim 
Bóg pojednał ze sobą wszystko (por. 2 Kor 5, 18–20; Ef 1, 
10). Miłosierne przebaczenie Boże, którego wcieleniem 
jest Jezus, podnosi grzesznika». Słowo Boże «oświeca 
wiernego do poznania swoich grzechów, wzywa go do 
nawrócenia i napełnia go ufnością w miłosierdzie Boże». 
Dla pogłębienia pojednawczej mocy słowa Bożego zale-
ca się, aby każdy penitent przygotował się do spowiedzi, 
rozważając odpowiedni fragment Pisma Świętego i miał 
możliwość rozpoczęcia spowiedzi od czytania lub wysłu-
chania przestrogi biblijnej, w zależności od tego, co prze-
widuje jego własny obrządek. Dobrze jest też, żeby wy-
rażając skruchę, penitent użył «formuły złożonej ze słów 
Pisma Świętego», przewidzianej przez obrzędy”171. Tak 
więc słowo Boże przygotowuje do nawrócenia, wskazu-
je konkretne sposoby jego urzeczywistniania, uwrażliwia 
i kształtuje sumienie.

Innym sposobem pojednania w Kościele jest napra-
wienie szkód. Nie musi ono koniecznie następować po 
otrzymaniu sakramentalnego rozgrzeszenia, ale może 
je poprzedzać, stanowiąc dowód rzeczywistej woli na-
wrócenia. Również czynna miłość bliźniego oraz umie-
jętność podejmowania codziennych wymagań małżeń-
skich, rodzinnych, zawodowych czy też związanych ze 
specyficznym powołaniem w  Kościele stanowi uznaną 
i cenioną formę przebaczenia w Kościele. Każda forma 
uczestnictwa w krzyżu Chrystusa jest udziałem w dziele 

171 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., 
nr 61.
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pojednania, które Bóg ostatecznie zamanifestował po-
przez wydarzenie krzyża172.

W tym kontekście można też mówić o pojednaniu sa-
kramentalnym przez Eucharystię i o związku spowiedzi 
z Eucharystią. Nie chodzi tu tylko o wspominany daw-
niej w podręcznikach obowiązek spowiadania się przed 
przyjęciem Komunii Świętej. Eucharystia ma sama z sie-
bie moc oczyszczenia z grzechów powszednich i dlate-
go trzeba dziś mówić o  tym sakramencie jako o  – par 
excellence – źródle odpuszczenia grzechów. W Euchary-
stii wyraża się więc też postawa pokutna chrześcijanina. 
Podkreśla to również jasno i  wyraźnie Benedykt w  ad-
hortacji Sacramentum caritatis: „Ze względu na więź ist-
niejącą pomiędzy tymi sakramentami autentyczna kate-
cheza odnosząca się do znaczenia Eucharystii nie może 
być oddzielona od zaproponowania drogi pokutnej”173. 
W tym świetle trzeba widzieć głębszą łączność aktu po-
kuty w ramach Mszy Świętej z postawą pokutną i z aktem 
sakramentalnym – spowiedzią.

***
Z powyższej refleksji nad nauczaniem Benedykta XVI 

można wysnuć wniosek, że każdy ochrzczony, który chce 
w pełni włączyć się w dzieło budowania wspólnoty Ko-
ścioła, jest wezwany do nawrócenia i pokuty. Sakramen-
talny wymiar pokuty i nawrócenia trzeba jednakże stale 
rozpatrywać w  kontekście prawdy o  ludzkiej grzeszno-
ści. Przy czym tak jak w  teologii grzechu podkreśla się 
dzisiaj wspólnotowy (społeczny) wymiar grzechu, co ma 

172   Por. J. Orzeszyna, Wezwanie do pojednania..., dz. cyt., s. 46–50.
173 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 20.
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również swoje odniesienie do wspólnoty Kościoła, po-
dobnie należy podkreślać dzisiaj wspólnotowy, a zwłasz-
cza eklezjalny wymiar sakramentu pokuty i pojednania. 
Wspólnotowy i  eklezjalny charakter sakramentu poku-
ty i pojednania ujawnia się jednakże najpełniej poprzez 
prawdę, że dzięki niemu dokonuje się pojednanie nie tyl-
ko z Bogiem, ale także z ludźmi, zwłaszcza we wspólno-
cie Kościoła. Ten wspólnotowy charakter sakramentu 
pokuty i pojednania przynosi więc błogosławione owoce 
jedności pomiędzy ludźmi, zwłaszcza we wspólnocie Ko-
ścioła, czyli ma moc eklezjotwórczą.



5. Namaszczenie 
chorych





5. Namaszczenie 
chorych

W życiu i posłannictwie współczesnego Kościoła waż-
ne miejsce zajmuje sakrament namaszczenia chorych. 
Sakrament ten jest znakiem miłosierdzia Bożego i zna-
kiem szczególnej miłości Kościoła do swych cierpiących 
członków. Sakrament namaszczenia chorych ma wiele 
funkcji wspólnych z sakramentem pokuty i pojednania. 
Te dwa sakramenty nazywane sakramentami uzdrowie-
nia niosą w sobie ogromne bogactwo174. Utrzymywała to 
nauka Kościoła, podkreślając wewnętrzny związek tych 
dwóch sakramentów. Sakrament namaszczenia chorych 
– podobnie jak sakrament pokuty i pojednania – ma bo-
wiem zbawienną wartość zarówno dla człowieka wierzą-
cego, jak i dla całej wspólnoty Kościoła. Jest źródłem ła-
ski Chrystusa dla człowieka cierpiącego i Kościoła175.

174 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., 
nr 61. Por. także: Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” 
(Łk 17, 19). Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego (Watykan – 20 listopa-
da 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 2, s. 8–9.
175 Por. W. Kasper, Kościół jako miejsce przebaczenia grzechów, tłum. L. Bal-
ter, „Communio” 10 (1990), nr 1, s. 50.
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Benedykt XVI w adhortacji Sacramentum caritatis pi-
sze, że „Jezus nie tylko posłał swych uczniów, by uzdra-
wiali chorych (por. Mt 10, 8; Łk 9, 2. 10, 9), ale także usta-
nowił do tego celu specjalny sakrament: namaszczenie 
chorych. List św. Jakuba potwierdza obecność tego sa-
kramentalnego gestu już w pierwszej wspólnocie chrze-
ścijańskiej (por. 5, 14–16)”176. Zgodnie z nauką Kościoła 
osoby dotknięte ciężką chorobą bądź te, które dożyły sta-
rości, mogą przyjąć sakrament namaszczenia. Człowiek, 
któremu zagraża niebezpieczeństwo związane z chorobą, 
potrzebuje szczególnej łaski Bożej, by pod wpływem stra-
chu nie upadł na duchu i podlegając pokusom, nie osłabł 
w  wierze. Chrystus w  sakramencie namaszczenia cho-
rych daje zatem wiernym obciążonym chorobą potężną 
pomoc i obronę177.

Papież Benedykt XVI, mówiąc o namaszczeniu, po-
daje konkretne wskazania ludziom chorym i cierpiącym, 
w których odsłania się zbawczy sens zarówno dla nich sa-
mych, jak i dla całej wspólnoty kościelnej.

Cierpienie przeżywane z Chrystusem

W punkcie wyjścia trzeba stwierdzić, że sakrament 
namaszczenia chorych, jak każdy zresztą sakrament, jest 
osobistym spotkaniem z  Chrystusem, który leczy czło-
wieka z  różnych dolegliwości, uświęca i  daje siłę do 

176 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”..., dz. cyt., 
nr 22. Por. Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)…, 
dz. cyt., s. 9.
177 Por. B. Glinkowski, Sakrament namaszczenia lekarstwem dla chorych 
chrześcijan, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 8 (2003), s. 258.
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świętego życia. Jak uczy papież Benedykt, „poprzez na-
maszczenie chorych, któremu towarzyszy modlitwa pre-
zbiterów, cały Kościół poleca chorych Panu cierpiącemu 
i uwielbionemu, aby On ulżył ich udrękom i ich uzdro-
wił, a  wręcz wzywa ich do duchowego jednoczenia się 
z męką i śmiercią Chrystusa, by w ten sposób przyczy-
niali się do dobra ludu Bożego”178. Przyjęcie sakramen-
tu namaszczenia oznacza więc, że chory jednoczy się 
z dźwigającym krzyż Chrystusem, ale także z Chrystusem 
zwycięskim i  uwielbionym. W  tym sakramencie Chry-
stus pomaga choremu poddać się woli Bożej i zaakcepto-
wać swoje fizyczne i duchowe cierpienia. Chory staje się 
przez to podobny do cierpiącego Chrystusa i swoim cier-
pieniom nadaje wartość zbawczą. Przez to nabierają one 
sensu i  stają się łatwiejsze do znoszenia. Z  sakramentu 
namaszczenia chory czerpie także siłę do mężnego trwa-
nia w wierze i miłości podczas doświadczeń związanych 
z chorobą oraz nadzieję, że razem z Chrystusem będzie 
miał udział w chwale zmartwychwstania179.

Warto zwrócić uwagę, że sakrament namaszczenia 
chorych wspiera całego człowieka, jest zarówno umoc-
nieniem jego sił cielesnych, jak i duchowych. W sakra-
mencie namaszczenia Bóg łaską Ducha Świętego od-
puszcza choremu grzechy, pociesza go, podnosi na duchu, 
a jeśli jest Jego wolą, przywraca mu zdrowie180. Pozosta-

178 Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)…, 
dz. cyt., s. 9.
179 Por. J. Decyk, Chrześcijański wymiar choroby i cierpienia, „Homo Dei” 62 
(1993), nr 3, s. 75. Por. także: S. Rosik, Tajemnica ludzkiego cierpienia a moc 
Chrystusowego krzyża, w: Cierpienie i śmierć. Homo meditans XIII, red. A. J. 
Nowak, Lublin 1992, s. 77–82.
180 Por. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych. Obrzę-
dy i duszpasterstwo, Katowice 2017, nr 6.
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je jednak zawsze tajemnicą, jak w konkretnych przypad-
kach, w odniesieniu do konkretnych osób Chrystus prze-
mówi do człowieka i jak go wesprze w życiowej ofierze. 
Sakrament namaszczenia chorych okazuje się więc nie-
ocenionym „lekarstwem” dla chorego. Benedykt XVI 
uwydatnił to w jednym z orędzi na Światowy Dzień Cho-
rego: „W namaszczeniu chorych olej –  materia sakra-
mentu – jest nam dany, rzec by można, jako Boże lekar-
stwo – jako lek, który w danym momencie upewnia nas 
co do Jego dobroci, który ma nas umocnić i pocieszyć, 
ale który jednocześnie, niezależnie od choroby, kieruje 
myśl ku ostatecznemu uzdrowieniu, ku zmartwychwsta-
niu (por. Jk 5, 14)”181.

Namaszczenie olejem świętym pomaga człowiekowi 
odkryć i nadać sens cierpieniu, a także odnaleźć sens ca-
łej egzystencji w sytuacji poważnej choroby. Odpowiada 
to najgłębszym pragnieniom człowieka, który za wszelką 
cenę dąży do tego, aby jego życie miało sens i wartość182. 
Trzeba jednak pamiętać, że sakrament namaszczenia nie 
działa na sposób fizycznego lekarstwa i nie zastępuje za-
biegów medycznych ani też nie wyklucza ich potrzeby. 
Nie działa także na sposób charyzmatyczny sprawiając, 
że chory zostanie uzdrowiony w cudowny sposób. Osoba 
chora nie może cudownego uzdrowienia po namaszcze-

181 Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)…, dz. 
cyt., s. 9–10. Por. Benedykt XVI, Nieśmy światu radość płynącą z prawdy 
o Bogu z nami. Homilia podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek 
(Watykan – 1 kwietnia 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 
nr 6, s. 27.
182 Szerzej na temat rozumienia sensu ludzkiej choroby i ludzkiego cierpie-
nia pisze: J. Wróbel, Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy in-
gerencji medycznych, Kraków 1999, s. 137–194.



  105

niu chorych oczekiwać, chociaż nie można go oczywiście 
wykluczyć183.

Chrystus wielokrotnie wzywał do właściwego przyję-
cia i przeżywania cierpienia. Wyraźnie mówił, że kto chce 
pójść za Nim, musi wziąć krzyż (por. Łk 9, 23). Cierpie-
nie dla Chrystusa jest sprawdzianem przynależności do 
Niego. Warunkiem stania się uczniem Chrystusa jest za-
tem zaparcie się siebie. Jeśli człowiek bierze swój krzyż, 
łącząc się duchowo z krzyżem Chrystusa, cierpienie sta-
je się dla niego zrozumiałe. Człowiek odnajduje w tym 
jakiś wewnętrzny pokój, a nawet duchową radość. Cho-
ry staje się duchowo dojrzalszy, wzbogaca się w dobroć, 
cierpliwość i miłość. W tej perspektywie zrozumiałe stają 
się słowa Benedykta XVI zawarte w encyklice Spe salvi, 
że „nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdra-
wia człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania 
nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez zjednocze-
nie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością”184. 
„Przez Chrystusa i  w Chrystusie rozjaśnia się więc za-
gadka cierpienia i śmierci”185. Z Chrystusa spływa świa-
tło, które oświeca wszystkie ludzkie cierpienia i  nadaje 
im sens. Papież zachęca więc do „wykorzystania” cierpie-
nia dla zbawiennego pożytku. Nazywa je potrzebą ser-
ca i  imperatywem wiary. Nie należy z cierpienia czynić 
celu nadrzędnego, ale je właściwe odczytać. Przyjmując 
z wiarą sakrament namaszczenia chorych, chrześcijanin 

183 Por. K. Hoła, Sakramenty w aspektach dziejozbawczych, cz. 2, Kraków 
1987, s. 31.
184 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”…, dz. cyt., nr 37.
185 Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2016, s. 263–264. Por. tak-
że: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-
czesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje..., dz. cyt., nr 22.
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otrzymuje łaskę umiejętnego cierpienia i ukierunkowa-
nia go ku Chrystusowi186.

Chorzy i cierpiący w Kościele

Cierpienie dla Chrystusa jest też sprawdzianem przy-
należności do Kościoła, który jest Jego Mistycznym Cia-
łem. Należy pamiętać, że chorzy stanowią „Kościół cier-
pienia”. Nie są oni niepotrzebni i  zbyteczni w  Kościele 
i społeczności. Chorzy mają swoje miejsce i swoją nieza-
stąpioną rolę w Kościele187. Mają też swój sakrament, któ-
ry ma na celu dobro człowieka cierpiącego i dobro całej 
wspólnoty Kościoła. Papież Benedykt XVI widzi cierpie-
nie jako wielką łaskę dla człowieka i dla Kościoła. W jed-
nej z  homilii przypomina: „«Choruje ktoś wśród was? 
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad 
nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa peł-
na wiary będzie dla chorego ratunkiem» (Jk 5, 14–15) […]. 
Z tego tekstu, ukazującego podstawę sakramentu i sam 
sakrament namaszczenia chorych, wyłania się rola cho-
rych w Kościele. Jest to rola aktywna, «pobudzająca», je-
śli można tak powiedzieć, do tego, by modlić się z wiarą. 
«Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów» 
[….]. Chory ma «sprowadzić» kapłanów, a oni powinni 
złączyć doświadczenie choroby z obecnością i działaniem 

186 Por. M. Pyc, Znaki Trynitarnej Bliskości. Teologalny wymiar sakramentów 
świętych, Poznań 2007, s. 171.
187 „Chorzy spełniają w Kościele szczególne zadanie. Swoim świadectwem 
ostrzegają innych, by nie zapominali o sprawach istotnych, czyli nadprzyro-
dzonych, oraz ukazują, że odkupienie ludzkiego śmiertelnego życia ma się 
dokonać przez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa” – Wpro-
wadzenie teologiczne i pastoralne, w: Sakramenty chorych…, dz. cyt., nr 3.
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Zmartwychwstałego i  Jego Ducha. W tym właśnie mo-
żemy dostrzec pełne znaczenie duszpasterstwa chorych, 
którego wartość jest naprawdę niezmierzona, ze wzglę-
du na ogromne dobro, jakie przynosi przede wszystkim 
choremu i samemu kapłanowi, ale także rodzinie, znajo-
mym, wspólnocie i – poprzez nieznane i tajemnicze drogi 
– całemu Kościołowi i  światu”188. Z papieskich słów ja-
sno wynika, że gdy chory łączy swoje cierpienia z krzy-
żem Chrystusa, odsłania się zbawczy jego sens nie tylko 
dla niego samego, ale także dla Kościoła. Dlatego to czło-
wiek chory – jak zapewniał św. Paweł – raduje się w cier-
pieniach, znoszonych za siebie i  innych, uzupełniając 
w swoim ciele braki udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, 
którym jest Kościół (por. Kol. 1, 24)189.

Kościół upatruje w przyjmujących sakrament namasz-
czenia cierpiących braciach i siostrach samego Chrystusa 
jako źródło nadprzyrodzonej siły. Zaświadcza o tym Jan 
Paweł II w Salvifici doloris: „Wiara w uczestnictwo w cier-
pieniach Chrystusa, niesie w sobie tę wewnętrzną pew-
ność, że człowiek cierpiący […] w duchowym wymiarze 
dzieła odkupienia służy, podobnie jak Chrystus, zbawie-
niu swoich braci i sióstr”190. Chrystus wzywa więc cho-
rych do współpracy z Nim w zbawianiu świata. Na ten 
fakt zwraca też uwagę Benedykt XVI we wspomnianej ad-

188 Benedykt XVI, Chorzy i cierpiący są w Kościele uczestnikami pielgrzym-
ki wiary i nadziei. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej we wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (Watykan – 11 luty 2010), „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 3–4, s. 29. Por. Benedykt XVI, 
Orędzie na XVIII Światowy Dzień Chorego (Watykan – 22 listopada 2009), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 2, s. 4–5.
189 Por. B. Testa, Sakramenty Kościoła. Podręcznik teologii katolickiej, t. 9, 
Poznań 1999, s. 277.
190 Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”, Wrocław 1984, nr 27.
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hortacji Sacramentum caritatis: „Namaszczenie chorych 
jednoczy ze swej strony cierpiącego z ofiarą, jaką Chry-
stus złożył z samego siebie dla zbawienia wszystkich, tak, 
by i on mógł również w tajemnicy świętych obcowania 
uczestniczyć w zbawieniu świata”191. Człowiek chory na-
maszczony olejem w imię Pana (por. Jk 5, 14) jest zatem 
wezwany nie tylko do włączenia własnego bólu w mękę 
Chrystusa, ale także do przekazywania innym siły odno-
wy i radości Zmartwychwstałego192. Poprzez przyjęcie ła-
ski sakramentalnej osoba chora przyczynia się do uświę-
cenia całej społeczności wiernych. Dzięki wierze, z jaką 
przystępuje do sakramentu, człowiek cierpiący przyspa-
rza dobra wspólnocie Kościoła i całemu światu. „Wiedz-
cie –  uświadamia Benedykt ludzi chorych –  że wasze 
cierpienia, zjednoczone z cierpieniami Chrystusa, będą 
owocne i pomogą Kościołowi i światu”193. Z tego wyni-
ka, że sakrament chorych ma twórczy charakter: buduje 
człowieka chorego i wspólnotę kościelną.

Sakrament namaszczenia chorych – podobnie jak i inne 
sakramenty – wskazuje również na potrzebę solidarno-
ści w cierpieniu. Z jednej strony cały Kościół wstawia się 
za chorym u Pana, a jednocześnie niesie mu różnego ro-
dzaju pomoc, z drugiej – cierpienie chorego, dzięki temu 
sakramentowi, zostaje włączone w  służbę powszechne-
go zbawienia (cierpienie zastępcze). W ten sposób sakra-
ment namaszczenia chorych staje się niejako okazją do 

191 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”..., dz. cyt., 
nr 22.
192 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”…, dz. cyt., 
nr 53.
193 Benedykt XVI, Kościół naśladuje Miłosiernego Samarytanina. Orędzie na 
XV Światowy Dzień Chorego (Watykan – 8 grudnia 2006), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 2, s. 9.
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odkrycia wspólnotowego wymiaru cierpienia. W sakra-
mencie bowiem przychodzi do chorego nie tylko Chry-
stus, ale także Jego Kościół.

Śladami Miłosiernego Samarytanina

Eklezjalny charakter cierpienia ujawnia się już w sa-
mym sposobie przeżywania cierpienia, które niesie ze sobą 
–  jakże często –  doświadczenie wspólnoty losu z  inny-
mi cierpiącymi. Jednakże ta solidarność w żadnej mie-
rze nie ogranicza się do wspólnoty cierpiących. Chodzi 
bowiem o  powszechną solidarność wszystkich człon-
ków Kościoła, co oznacza szczególne wezwanie wobec 
zdrowych, aby chcieli i umieli otworzyć się na ludzi cho-
rych194. Wyraża to, zdaniem Benedykta, postawa sama-
rytańska, a istotą tej postawy jest osobiste włączenie się 
w pomoc niesioną bliźniemu, który cierpi. Do naślado-
wania Miłosiernego Samarytanina wyraźnie nawołuje 
papież: „Biorąc przykład z Miłosiernego Samarytanina, 
należy pochylić się nad osobami ciężko doświadczony-
mi i je wspierać, okazując konkretną solidarność”195. Nic 

194 Por. D. Człapiński, Współczesny świat wobec spotkania Chrystusa i czło-
wieka w sakramencie namaszczenia chorych, „Studia Włocławskie” 4 (2001), 
s. 86–94.
195 Benedykt XVI, Życie ma wielką wartość, nawet kiedy jego piękno 
przysłania tajemnica cierpienia. Orędzie na XVII Światowy Dzień Chorego 
(Watykan – 2 lutego 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), 
nr 3, s. 8. Por. Benedykt XVI, „Idź, i ty czyń podobnie” (Łk 10, 37). Orędzie 
na XXI Światowy Dzień Chorego (Watykan – 2 stycznia 2013), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 34 (2013), nr 2, s. 6–7; Benedykt XVI, Śladami 
dobrego Samarytanina w  służbie cierpiącej ludzkości. Przemówienie do 
chorych z  okazji Światowego Dnia Chorego (Watykan –  11 lutego 2006), 
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bowiem nie zastąpi ludzkiego serca i ludzkiej inicjatywy, 
gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego czło-
wieka. Odnosi się to zarówno do cierpień fizycznych, jak 
i do różnorodnych cierpień moralnych. „Potrzebne jest 
więc duszpasterstwo zdolne pokrzepiać chorych w cier-
pieniu, pomagające im przemieniać swój los w moment 
łaski dla siebie i dla innych dzięki żywemu uczestnictwu 
w misterium Chrystusa”196.

Wspólnotowy sens cierpienia najpełniej objawia się 
poprzez ukazanie go jako objawienia miłości i wezwania 
do miłości. Chodzi tu najpierw o  to, że cierpiący czło-
wiek może właśnie swoim cierpieniem zaświadczyć o mi-
łości do Boga i do bliźnich, a jednocześnie o to, że jego 
cierpienie jest także wezwaniem dla jego otoczenia, by 
z miłością otworzyli się na niego. Benedykt XVI wielo-
krotnie w  swoim nauczaniu podkreślał ten eklezjalny 
charakter cierpienia jako powołania do miłości. Wyraź-
nie uwydatnił to choćby w encyklice Spe salvi, zachęca-
jąc wszystkich, aby z miłością otworzyli się na ludzi cier-
piących: „Zasadniczą miarę człowieczeństwa określa się 
w odniesieniu do cierpienia i cierpiącego. Ma to zasto-
sowanie zarówno w  przypadku jednostki, jak i  społe-
czeństwa”197. I nieco dalej dodaje: „Cierpieć z  innymi, dla 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 4, s. 13; Benedykt XVI, 
Kościół naśladuje Miłosiernego Samarytanina…, dz. cyt., s. 9.
196 Benedykt XVI, Świat cierpienia przyzywa świat ludzkiej miłości. 
Przemówienie do uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Służby 
Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych (Watykan – 23 listopada 2006), „L’Os-
servatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 3, s. 24.
197 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”…, dz. cyt., nr 38. Por. Benedykt 
XVI, „[Krwią] Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2, 24). Orędzie na XIX 
Światowy Dzień Chorego (Watykan – 21 listopada 2010), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 2, s. 5–6.
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innych […], cierpieć z powodu stawania się osobą, która 
naprawdę kocha – oto elementy fundamentalne człowie-
czeństwa, których porzucenie zniszczyłoby samego czło-
wieka”198.

Powyższe słowa papieża Benedykta są więc wielkim 
wołaniem i  zarazem wyzwaniem moralnym dla wszyst-
kich ludzi zdrowych, aby chcieli i umieli otworzyć swo-
je serce na osoby dotknięte chorobą i cierpieniem. Każ-
dy poprzez chrzest święty został włączony do Kościoła 
jako Mistycznego Ciała Chrystusa, w  którym gdy cier-
pi jeden członek, współcierpią także wszystkie członki 
(por. 1 Kor 12, 26)199. Troska o człowieka chorego, któ-
ra wypływa z miłości, jest zatem niezbywalnym prawem 
i  obowiązkiem Kościoła oraz jego znakiem rozpoznaw-
czym w świecie. Dotyczy ona nie tylko braci w wierze, ale 
wszystkich ludzi bez wyjątku. „Życie jest tajemnicą – mó-
wił Benedykt do chorych i ich opiekunów – która już jako 
taka wymaga odpowiedzialności, miłości, cierpliwości 
oraz miłosierdzia ze strony wszystkich i każdego z osob-
na. Tym bardziej konieczne jest otaczanie troską i  sza-
cunkiem chorych i cierpiących”200. A zatem wszędzie tam, 
gdzie są osoby znękane chorobami, przeciwnościami, tam 
miłość chrześcijańska powinna ich szukać i  znajdować, 
troskliwie pocieszać i  wspierać. „Świadczenie o  miłości 
jest częścią życia każdej chrześcijańskiej wspólnoty”201.

198 Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi”…, dz. cyt., nr 39.
199 Por. Cz. Krakowiak, Eklezjalny charakter troski o chorych, „Homo Dei” 
4 (1979), s. 269.
200 Benedykt XVI, Życia ludzkiego należy strzec i otaczać je troską. Przemówienie 
do chorych i ich opiekunów (Watykan – 11 lutego 2009), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 4, s. 22.
201 Benedykt XVI, Życie ma wielką wartość, nawet kiedy jego piękno przysłania 
tajemnica cierpienia…, dz. cyt., s. 8.
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Według Benedykta wyrazem troski o  chorych jest 
każdorazowa pomoc, jaką świadczyć może człowiek. Po-
winna to być pomoc braterska, oparta na ogólnoludzkiej 
i  chrześcijańskiej solidarności; przypominająca o  po-
wszechnym braterstwie wszystkich ludzi. Obrzęd cho-
rych zachęca, by chrześcijanie śpieszyli chorym z brater-
ską pomocą w ich potrzebach202. Konkretnym przejawem 
troski o chorych powinno być ich odwiedzanie, które jest 
jednym z  zasadniczych znaków przynależności do Je-
zusa. Człowiek w  czasie choroby potrzebuje specjalne-
go umocnienia, by podczas próby wiary okazał się wier-
nym Chrystusowi. Łaska umacniającego Zbawiciela płynie 
z posługi sakramentalnej Kościoła, ale także z modlitwy 
chorego oraz przez serdeczną obecność, przykład, miłość 
całego otoczenia i wszystkich odwiedzających. Potrzeba 
zatem wytworzenia takiego klimatu w czasie odwiedzin, 
aby chory wszedł w  atmosferę pogłębionej modlitwy 
i  jak najlepiej przygotował się do przyjęcia sakramentu 
pokuty, Eucharystii, a  w stosownym czasie namaszcze-
nia i Wiatyku203.

Szczególna odpowiedzialność moralna względem lu-
dzi chorych i cierpiących spoczywa na najbliższej rodzi-
nie, która będąc Kościołem domowym, ma sprawiać, że 
chory czuje się w  niej bezpiecznie. Zadania, jakie stoją 
przed rodziną, wylicza Obrzęd Chorych, który stwier-
dza, że chorzy muszą być wspierani słowami wiary oraz 
wspólną modlitwą. Należy polecać ich cierpiącemu i uwiel-
bionemu Panu. Zachęcać do tego, aby łączyli się dobro-

202 Por. Sakramenty chorych…, dz. cyt., nr 42.
203 Por. W. Świerzawski, Tobie mówię: wstań i chodź, Wrocław 1984, s. 60. 
Por. także: B. Mokrzycki, Kościół w oczyszczeniu, Warszawa 1986, s. 270.



  113

wolnie z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, dzięki czemu 
przysporzą dobra Ludowi Bożemu204.

Zdaniem Benedykta bardzo ważne jest, by chory czło-
wiek miał możliwość przyjęcia sakramentu namaszcze-
nia, albowiem największą pomoc może dać tylko przy-
chodzący do niego Chrystus205. Chory, który przez całe 
swoje życie wierzył, ufał, miłował Jezusa i tęsknił do Jego 
bliskości, w chwili próby, ciężkiego doświadczenia cho-
roby, gdy sam już nie może wyjść ku Chrystusowi i pójść 
do Kościoła, by tam się z  Nim spotkać, tęskni jeszcze 
mocniej. To najbliższa rodzina jest zobowiązana do we-
zwania kapłana, by udzielił choremu namaszczenia206. 
Potwierdza to również Obrzęd Chorych, który stwierdza, 
że rodzina i najbliżsi są zobligowani do poinformowanie 
proboszcza o pogarszającym się stanie zdrowia ich krew-
nego207. Zaniedbanie, jakiego może dopuścić się rodzina 
i najbliżsi, nie wzywając kapłana do chorego, może sta-
nowić poważną winę moralną. Rodzina, która wezwała 
do chorego kapłana, powinna także uczestniczyć w ob-
rzędzie namaszczania. Istotne jest, by w czasie obrzędu 
byli zgromadzeni wszyscy członkowie rodziny, a jeśli bę-
dzie to możliwe także i sąsiedzi, w ten sposób podkreśla 
się społeczny i  wspólnotowy charakter sakramentu na-
maszczenia.

Z kręgu osób mających szczególne zadania względem 
ludzi dotkniętych chorobą i cierpieniem nie można tak-
że wykluczyć służby zdrowia, która powinna do każdego 

204 Por. Sakramenty chorych…, dz. cyt., nr 34.
205 Por. Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)…, 
dz. cyt., s. 9.
206 Por. P. Gąsior, Gdy do chorego przychodzi kapłan, Kraków 2005, s. 8.
207 Por. Sakramenty chorych…, dz. cyt., nr 34.
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chorego podchodzić z ogromnym szacunkiem i miłością. 
Głównym zadaniem lekarzy wraz z  całym personelem 
medycznym, z racji ich życiowego powołania i zawodu, 
jest niesienie pomocy chorym przez zwalczanie choroby 
dzięki dostępnym środkom medycznym „i bardzo czę-
sto – również dzięki nowym odkryciom naukowym”208. 
Ale medycyna i  działania terapeutyczne powinny mieć 
na względzie nie tylko dobro i zdrowie ciała, lecz przede 
wszystkim osobę jako taką, która w swoim ciele została 
dotknięta chorobą. Cierpienie i choroba nie są doświad-
czeniami odnoszącymi się wyłącznie do fizycznej stro-
ny człowieka, ale dotykają jedności duchowo-cielesnej. 
Zwrócił na to uwagę papież Benedykt w  przemówie-
niu do uczestników międzynarodowej konferencji Papie-
skiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych 
w Watykanie dnia 17 listopada 2012 roku: „Dzisiaj, choć 
z  jednej strony dzięki postępom w  dziedzinie techni-
ki i nauki zwiększają się możliwości fizycznego leczenia 
osób chorych, z drugiej, wydaje się słabnąć zdolność «za-
troszczenia się» o osobę cierpiącą, postrzeganą w jej inte-
gralności i wyjątkowości”209. Dlatego ważną sprawą jest, 
by lekarze w swej pracy kierowali się humanitarną wizją 
choroby oraz potrafili w konsekwencji tworzyć głęboką 
ludzką więź z chorymi pacjentami.

Zadania służby zdrowia nie mogą więc ograniczać 
się jedynie do przeciwstawiania się chorobie. Personel 

208 Benedykt XVI, W chorych Bóg czeka na naszą miłość. Przemówienie pod-
czas wizyty w Poliklinice San Matteo (Pawia – 22 kwietnia 2007), „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 6, s. 8.
209 Benedykt XVI, Chrześcijańska nauka o  cierpieniu. Przemówienie do 
uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej Rady ds. Służy Zdrowia 
i  Duszpasterstwa Chorych (Watykan –  17 listopada 2012), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 34 (2013), nr 1, s. 29.
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medyczny powinien zadbać także, na ile jest to możli-
we, o wymiar duchowy ludzi chorych, przejawiający się 
w  różnego rodzaju potrzebach religijnych. Odnosi się 
to zwłaszcza do osób bardzo ciężko chorych, ponieważ 
w obliczu zbliżającej się śmierci sprawy związane z  ży-
ciem religijnym należą do najistotniejszych. Osoba wie-
rząca potrzebuje wtedy pomocy religijnej. Zadaniem per-
sonelu medycznego jest umożliwienie choremu kontaktu 
z  duchownym jego wyznania, aby przez jego posługę 
mógł cierpiący otrzymać odpowiednią do swej sytuacji 
pomoc. Jednak wypełnienie tego zadania będzie w dużej 
mierze zależało od osobistych przekonań i stosunku do 
religii chorego210.

Lekarz, z racji zawodu jaki wykonuje, nie jest zobo-
wiązany do tego, aby zachęcać chorego do przyjęcia sa-
kramentu namaszczenia. Powinien jednak przekazać in-
formację rodzinie o  niebezpieczeństwie śmierci, jakie 
zagraża choremu. W sytuacji, gdy chory nie ma nikogo 
bliskiego, kto by go mógł ostrzec o zagrażającym mu nie-
bezpieczeństwie, powinien roztropnie i delikatnie uczy-
nić to sam lekarz. Jest on także zobowiązany, w niektó-
rych przypadkach, do tego, by wspólnie z  personelem 
medycznym przypomnieć pacjentowi o potrzebie przy-
jęcia sakramentu namaszczenia. W nauczaniu Benedyk-
ta „świat służby zdrowia nie może zatem uchylać się od 
przestrzegania zasad moralnych, musi się nimi kierować, 
bo w przeciwnym razie stanie się nieludzki”211.

210 Por. Cz. Krakowiak, Eklezjalny charakter troski o chorych…, dz. cyt., s. 270.
211 Benedykt XVI, Przesłanie do uczestników 25. międzynarodowej konferen-
cji Papieskiej Rady ds. Służy Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych (Watykan 
– 15 listopada 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 1, 
s. 25.
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Ta perspektywa jasno daje do zrozumienia, że jedno 
z  najtrudniejszych doświadczeń w  życiu człowieka, ja-
kim jest choroba, nie przeżywa chrześcijanin w samotno-
ści. Szczególną miłość i solidarność okazuje mu bowiem 
cała wspólnota Kościoła, która jest przy nim nieustan-
nie obecna i wstawia się za nim przez różne formy od-
dawanych posług. Taka „uwaga i  troska duszpasterska 
wobec tych, którzy doświadczają choroby – jak słusznie 
zauważa Benedykt XVI – przynosi korzyść duchową ca-
łej wspólnocie, gdyż wiemy, że cośmy uczynili najmniej-
szym, uczyniliśmy samemu Jezusowi (por. Mt 25, 40)”212.

Potrzeba odnowy działalności  
duszpasterskiej wśród chorych

Obserwując dzisiejszą rzeczywistość, wydaje się, że 
należy wszystkimi siłami dążyć do odnowy działalno-
ści duszpasterskiej wobec chorych i cierpiących. Doma-
gał się zresztą tego papież Benedykt, pisząc o tym w orę-
dziu na XX Światowy Dzień Chorego: „Sakrament ten 
zasługuje dziś na większą uwagę zarówno w refleksji teo-
logicznej, jak w działalności duszpasterskiej wśród cho-
rych. Wykorzystanie treści modlitwy liturgicznej, które 
można stosować w różnych sytuacjach życiowych zwią-
zanych z chorobą, a nie tylko u kresu życia (por. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego, 1514) sprawia, że namasz-
czenie chorych nie powinno być uważane za sakrament 
jakby mniej ważny od innych. Otoczenie chorych uwagą 
i opieką duszpasterską jest z jednej strony znakiem czu-

212 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”..., dz. cyt., 
nr 22.
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łości Boga dla cierpiących, a z drugiej przynosi duchową 
korzyść również kapłanom i całej wspólnocie chrześci-
jańskiej, ponieważ wszystko to, co czyni się najmniej-
szemu z braci, czyni się samemu Chrystusowi (por. Mt 
25, 40)”213. Należy więc zadbać, aby to bezcenne dzie-
dzictwo, które Kościół otrzymał od Jezusa, „lekarza cia-
ła i duszy” nie tylko nie zostało uszczuplone, lecz by rosła 
jego wartość stale wzbogacana i pomnażana przez pod-
jętą z nowym zapałem duszpasterską działalność prowa-
dzoną dla chorych i cierpiących i  razem z nimi. Każdy 
bowiem człowiek jest „drogą Kościoła”214, a  „w sposób 
szczególny człowiek staje się drogą Kościoła, gdy w jego 
życie wchodzi cierpienie”215. Kościół zatem, zachowując 
swoją tożsamość, jest zobowiązany do służby chorym 
poprzez dar sakramentu namaszczenia. Jest to posługa 
pierwszoplanowa.

Mając to na uwadze, należy zaznaczyć, że współcze-
śnie istnieje wiele okazji do wspólnotowej celebracji sa-
kramentu namaszczenia chorych. Chodzi tu zwłaszcza 
o środowiska szpitalne, o okazjonalne nabożeństwa pa-
rafialne (dekanalne) dla chorych (np. związane z Dniem 
Chorego). Jest to nie tylko dobra sposobność do pod-
kreślenia, że sakrament ten nie wiąże się z  niechybną 
śmiercią, ale nade wszystko jest to okazja do ukazywania 
wspólnotowego sensu cierpienia i choroby. Dzień Chore-
go połączony z udzielaniem namaszczenia chorych daje 

213 Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)…, 
dz. cyt., s. 10. Por. także: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramen-
tum caritatis”..., dz. cyt., nr 22.
214 Jan Paweł II, Encyklika „Redemptor hominis”, Wrocław 1986, nr 14.
215 Jan Paweł II, List apostolski „Salvifici doloris”…, dz. cyt., nr 3.
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bowiem sposobność do uwrażliwiania zdrowych w du-
chu samarytańskiej posługi.

Kościół ofiaruje też choremu nieoceniony dar Euchary-
stii, która jest źródłem solidarności międzyludzkiej i ośrod-
kiem całego życia moralnego chrześcijan. Benedykt XVI 
słusznie zauważa, że „właśnie z Eucharystii duszpaster-
stwo służby zdrowia może nieustannie czerpać siłę, aby 
skutecznie nieść pomoc człowiekowi i wspierać jego roz-
wój w sposób odpowiadający jego przyrodzonej godno-
ści. W szpitalach i w domach opieki kaplica jest niczym 
bijące serce, w którym Jezus nieustannie składa samego 
siebie w  ofierze Ojcu niebieskiemu za życie ludzkości. 
Eucharystia, udzielana chorym z zachowaniem należytej 
formy i w duchu modlitwy, jest życiodajnym pokarmem, 
który niesie im pociechę i wypełnia ich dusze wewnętrz-
nym światłem, aby mogli z  wiarą i  nadzieją przeżywać 
swoją chorobę i  cierpienie”216. W  szkole Chrystusa eu-
charystycznego dane jest zatem cierpiącemu człowiekowi 
uczyć się kochać życie i akceptować pozorną bezsilność 
wobec choroby i śmierci. Udział chorego w Eucharystii 
pogłębia także istniejący już związek z Chrystusem i Ko-
ściołem, zacieśnia przymierze z  Bogiem, przypomina 
również o zobowiązaniach wynikających z innych sakra-
mentów217.

216 Benedykt XVI, Miłość do Chrystusa urzeczywistnia się w opiece nad cho-
rymi. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Służby 
Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych (Watykan – 22 marca 2007), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 6, s. 33. Por. Benedykt XVI, Eucha-
rystia, Lourdes i duszpasterstwo chorych. Orędzie na XVI Światowy Dzień 
Chorego (Watykan – 11 stycznia 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
29 (2008), nr 3, s. 4–5.
217 Por. J. Nagórny, Eucharystia – we wspólnocie i dla wspólnoty…, dz. cyt., s. 
123–140. Por. także: J. Charytański, Eucharystia centrum życia chrześcijań-
skiego…, dz. cyt., s. 397–405.
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***
Powyższa refleksja uświadamia, że sakrament namasz-

czenia chorych ma wyraźnie charakter eklezjalny i  ekle-
zjotwórczy. Kościół niesie chorym pomoc duchową przez 
wskazanie na najgłębszy sens każdego ludzkiego cier-
pienia, jeśli zostanie ono złączone z krzyżem Chrystusa, 
ofiarowane za Kościół i zbawienie całego świata. Akcep-
tacja cierpienia i nadanie mu intencji czyni z niego war-
tość. Przez wierne wypełnianie wszystkich zobowiązań 
moralnych we wspólnocie Kościoła płynących z  sakra-
mentu namaszczenia, chrześcijanie mogą stać się „zna-
kiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego”218. Ponadto namasz-
czenie chorych i  modlitwy Kościoła pomagają cierpią-
cym w odkryciu istotnej prawdy, że ostateczny sens ludz-
kiej egzystencji sięga poza życie doczesne. Sakrament 
namaszczenia chorych należy więc widzieć jako wielki 
dar Chrystusa dla dobra całego Kościoła.

218 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen 
gentium”…, dz. cyt., nr 1.
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Kapłani posiadający święcenia reprezentują Chrystusa, 
który jest Głową Kościoła, i powołani są do służby całe-
mu Ludowi Bożemu na wzór Dobrego Pasterza. Działają 
w  imieniu Chrystusa i Kościoła. Ta władza reprezento-
wania Chrystusa wypływa z charakteru sakramentalne-
go219. Na zakończenie Roku Kapłańskiego dnia 11 czerw-
ca 2010 roku papież Benedykt XVI mówił: „Kapłaństwo 
nie jest jedynie «urzędem», lecz sakramentem – Bóg po-
sługuje się marnym człowiekiem, aby przez niego być 
pośród ludzi i działać dla ich dobra”220. Sakrament świę-
ceń ma więc ze swej natury charakter służebny221. Na 

219   Por. Benedykt XVI, Rok Kapłański będzie czasem pogłębienia misyjnego 
wymiaru kapłaństwa. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongre-
gacji ds. Duchowieństwa (Watykan – 16 marca 2009), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 5, s. 51. Por. także: Jan Paweł II, Adhortacja 
apostolska „Christifideles laici”…, dz. cyt., nr 22; Jan Paweł II, Adhortacja 
apostolska „Pastores dabo vobis”, Wrocław 1992, nr 21, 22.
220 Benedykt XVI, Pomóż nam, kapłanom, przekazywać ludziom Twoje 
światło w mrocznych czasach. Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie 
Roku Kapłańskiego (Watykan – 11 czerwca 2010), L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 31 (2010), nr 8–9, s. 35.
221   Szeroko na temat służebnego charakteru kapłaństwa pisał Jan Paweł II 
do kapłanów na Wielki Czwartek. Por. Jan Paweł II, Listy Ojca Świętego 
Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979–
1997), red. D. Greggio, Kraków 1998, s. 11–249. Por. także: J. Nagórny,  
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wzór Chrystusa kapłan musi być żertwą ofiarną wyda-
ną za bliźnich. Sakramentu święceń bowiem nie przyjął 
dla siebie. Podkreślił to papież Franciszek w bulli Mise-
ricordiae vultus: „Nikt z  nas nie jest panem sakramen-
tu, ale wiernym sługą”222. Kapłan wzięty spośród ludzi, 
dla ludzi też został ustanowiony po to, by – sam kształ-
towany przez łaskę – udzielał jej innym: leczył zranione 
serca, ukazywał drogę wyzwolenia od zła, dotykał miło-
ścią. Kapłaństwo oznacza więc służbę każdemu konkret-
nemu człowiekowi. Ta służba, można powiedzieć, jest ra-
cją bytu życia kapłańskiego, ona nadaje mu sens223.

Trzeba ponadto zauważyć, że tylko wówczas naprawdę 
można służyć ludziom, gdy jest się blisko nich i ich spraw: 
osobistych, rodzinnych, zawodowych, społecznych. Cho-
dzi jednak o obecność „kapłańską”, a więc otwierającą się 
w każdej sytuacji na obecność Boga żywego i prowadzą-
cą do Niego, pokazującą zawsze perspektywę zbawienia. 
Aby tak się działo, ksiądz nie może patrzeć na człowie-
ka inaczej jak tylko z miłością, która jest darem i zobo-
wiązaniem. „Jako dar, który wszyscy otrzymali – uświa-
damia papież Benedykt w encyklice Caritas in veritate 
– miłość […] stanowi siłę tworzącą wspólnotę, jedno-
czy ludzi w taki sposób, że nie ma barier ani granic”224.  

Kapłan – sługa Nowego Przymierza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 
3 (1986), s. 55–71; W. Słomka, Natura i misja służebnego kapłaństwa, w: 
Źródło postaw i życia chrześcijańskiego, red. W. Słomka, Lublin 1996, s. 266–
277; J. Misiurek, Nauka Soboru Watykańskiego II o prezbiteracie, w: Kapłan 
pośród ludu kapłańskiego. Homo meditans XIV, red. W. Słomka, J. Misiurek, 
Lublin 1993, s. 76–82.
222 Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”, Wrocław 2015, nr 17.
223   Por. T. Borutka, Refleksja nad kapłaństwem w świetle nauczania Kościoła, 
Kraków 2009, s. 50.
224 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”…, dz. cyt., nr 34.
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Kapłan powinien pełnić rolę znaku i świadka Bożej miło-
ści miłosiernej. Ma stawać się powiernikiem ludzi świec-
kich w sprawach o charakterze zasadniczym. Jego przy-
jaźń z Chrystusem w sposób naturalny winna się zatem 
przekładać na konkretną służbę. W jakich konkretnych 
zadaniach powinna się wyrażać służba kapłańska wobec 
wspólnoty wierzących, która przyczyniałaby się do budo-
wania Kościoła?

Służba słowu Bożemu

Podstawowym filarem posługi kapłańskiej, budują-
cym wspólnotę Kościoła, jest „wykonywanie świętej po-
sługi Ewangelii”225, czyli przepowiadanie słowa Bożego 
i sprawowanie sakramentów. Benedykt XVI podkreślił to 
wyraźnie w adhortacji apostolskiej Verbum Domini: „Bi-
skupi oraz kapłani zgodnie ze swoją misją, są wezwani 
jako pierwsi do tego, by ich życie było całkowicie odda-
ne służbie Słowu, do głoszenia Ewangelii i sprawowania 
sakramentów”226. Podobną myśl wyraził papież w  jed-
nej z audiencji generalnych na Watykanie: „Otrzymując 
dzięki «konsekracji» tak nadzwyczajny dar łaski, prezbi-
terzy stają się nieustannymi świadkami swojego spotka-
nia z  Chrystusem. Biorąc za punkt wyjścia właśnie tę 
wewnętrzną świadomość, mogą oni w pełni realizować 
swoją «misję» przez głoszenie Słowa i  sprawowanie sa-
kramentów […]. W tamtych czasach, a także dzisiaj Je-
zus posyła apostołów, by głosili Ewangelię i daje im moc 

225 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum 
ordinis”…, dz. cyt., nr 2.
226 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., nr 94.
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wyrzucania złych duchów. A zatem «głoszenie» i «moc», 
czyli «słowo» i «sakrament», to dwa główne filary posłu-
gi kapłańskiej, niezależnie od ich wielorakich możliwych 
form”227.

„Fundamentem wszystkiego, prawdziwą rzeczywistością 
jest Słowo Boże”228. Pierwszeństwo posługi słowa wynika 
z tego, że „lud Boży gromadzi się przez słowo Boga żywe-
go”229. Papież Benedykt w sposób bardzo świadomy i jed-
noznaczny wielokrotnie w swoim nauczaniu ukazywał to 
pierwszeństwo, opierając się zarówno na tradycji biblij-
nej, jak i na doświadczeniu historycznym, które potwier-
dza, że Kościół jak wspólnota miłości rodzi się ze słowa230. 
„Wchodząc w  komunię ze Słowem Bożym, wchodzimy 
w komunię z Kościołem, który żyje Słowem Bożym”231. 

227 Benedykt XVI, «Słowo» i  «sakrament» to dwa główne filary posługi 
kapłańskiej. Audiencja generalna (Watykan – 1 lipca 2009), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, s. 27.
228 Benedykt XVI, Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość. Prze-
mówienie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej (Watykan – 6 października 
2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 12, s. 11.
229 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum 
ordinis”…, dz. cyt., nr 4.
230   Por. Benedykt XVI, Szczepan –  pierwszy męczennik. Audiencja gene-
ralna (Watykan – 10 stycznia 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
28 (2007), nr 3, s. 36–37. Por także: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska 
„Verbum Domini”…, dz. cyt., nr 17; Benedykt XVI, Słowo Boże źródłem od-
nowy Kościoła. Przemówienie do uczestników kongresu z okazji 40. roczni-
cy ogłoszenia soborowej konstytucji „Dei Verbum” (Watykan – 16 września 
2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005), nr 11–12, s. 24–25; 
Benedykt XVI, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym. Rozważanie 
przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 6 listopada 2005), „L’Osservato-
re Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 2, s. 40; Benedykt XVI, Słowo Boże jest 
trwalsze niż ludzka rzeczywistość…, dz. cyt., s. 11–12.
231 Benedykt XVI, Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość…, dz. cyt., 
s. 12.
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Dlatego homilia czy kazanie powinny być podejmowane 
zawsze w poczuciu wielkiej odpowiedzialności, ze świa-
domością, że chodzi o kwestie o największym znaczeniu. 
Cenne wskazówki w tej kwestii dał kaznodziejom Bene-
dykt XVI we wspomnianej adhortacji Verbum Domini: 
„Homilia uaktualnia przesłanie Pisma Świętego, ażeby 
wierni mogli odkryć obecność i skuteczność słowa Bo-
żego w swoim codziennym życiu. Powinna ona ułatwić 
zrozumienie sprawowanej tajemnicy, zachęcić do misji, 
przygotowując zgromadzenie do wyznania wiary, modli-
twy powszechnej i  liturgii eucharystycznej. Niech więc 
to zadanie naprawdę wezmą sobie do serca ci, których 
specyficzną posługą jest głoszenie Słowa. Trzeba unikać 
homilii ogólnych i abstrakcyjnych, przysłaniających pro-
stotę słowa Bożego, jak również bezużytecznych dywa-
gacji, które mogą prowadzić do skupienia uwagi bardziej 
na kaznodziei niż na istocie ewangelicznego orędzia. Dla 
wiernych musi być jasne, że kaznodziei zależy na uka-
zaniu Chrystusa, który powinien być w centrum każdej 
homilii”232.

Konkretne wskazania przekazał kaznodziejom także 
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji apostolskiej Evan-
gelii gaudium233. W jednym z numerów tejże adhortacji 
podkreśla, że „homilia stanowi kryterium oceny blisko-
ści i  zdolności spotkania pasterza ze swoim ludem”234. 

232 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., 
nr 59. Por. Benedykt XVI, Pan uobecnia swoje działanie przez posługę kapła-
na. Audiencja generalna (Watykan – 14 kwietnia 2010), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 6, s. 42–43.
233   Por. szerzej: Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, 
Kraków 2013, nr 135–159. Por. także: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska 
„Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., nr 46.
234 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…, dz. cyt., nr 135.
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Homilia nie może być zatem spektaklem rozrywkowym, 
nie może też kierować się logiką przekazów medialnych, 
ale ma wzbudzać zapał i nadawać sens celebracji liturgicz-
nej235. „Stąd powinna być krótka i powinna unikać spra-
wiania wrażenia, że jest jakąś konferencją czy lekcją”236.

W budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty prezbite-
rzy nigdy nie służą jakiejś ideologii czy grupie ludzi, ale 
jako heroldowie Ewangelii i pasterze Kościoła trudzą się 
nad osiągnięciem duchowego wzrostu Kościoła. Głosze-
nie homilii lub kazania nie może więc sprowadzać się do 
przekazywania własnych myśli i  wyjaśnień o  charakte-
rze psychologicznym czy socjologicznym. Prezbiter nie 
powinien również zbytnio ulegać urokowi retoryki. Jego 
orędzie nie może być jednak abstrakcyjne i  odległe od 
życia ludzi, przeciwnie, powinno mieć bezpośrednie od-
niesienie do sensu życia człowieka i podejmować najbar-
dziej aktualne zagadnienia, które stają przed jego sumie-
niem. W tej perspektywie – jak słusznie zauważa papież 
Benedykt –  kaznodzieja powinien zawsze zadawać so-
bie pytanie: „Co mam powiedzieć wspólnocie, w odnie-
sieniu do jej konkretnej sytuacji”237. Sobór Watykański 
II mówi wyraźnie, że jedną z istotnych form przepowia-
dania jest badanie „problemów swojego czasu w świetle 
Chrystusowym, odnosząc niezmienną prawdę Ewange-
lii do konkretnych warunków życia”238. Głosząc z mocą 
w imieniu Chrystusa słowo Boże, wobec rozmaitych pro-

235   Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…, dz. cyt., 
nr 138.
236 Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…, dz. cyt.. nr 138.
237 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., nr 59.
238 Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów „Presbyterorum 
ordinis”…, dz. cyt., nr 4.
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blemów doczesnego życia, kapłan może wnieść twórczy 
wkład w ich rozwiązywanie przyczyniając się w ten spo-
sób do budowania wspólnoty Kościoła.

Posługa sakramentalna

Posługa słowa, właściwie pojęta – prowadzi do sakra-
mentów i do życia chrześcijańskiego. „Celem sakramen-
tów jest uświęcenie człowieka, budowanie Mistycznego 
Ciała Chrystusa oraz oddawanie kultu Bogu”239. Szczy-
tem ewangelizacji i sakramentów jest Eucharystia. Dzięki 
niej „Kościół odradza się wciąż na nowo!”240. W najświęt-
szej Eucharystii zawiera się zatem całe dobro duchowe 
Kościoła.

Eucharystia jest także „centrum kapłańskiego życia”241. 
Z tej perspektywy dobra celebracja Eucharystii przez ka-
płana stanowi pierwszą i ważną katechezę o Najświętszej 
Ofierze. Uczta eucharystyczna stanowi bowiem również 
centrum zgromadzenia wiernych, „centrum wypełnio-

239 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum conci-
lium”…, dz. cyt., nr 59.
240 Benedykt XVI, Posługa Papieża gwarancją posłuszeństwa Chrystusowi 
i jego słowu. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej z okazji objęcia Ka-
tedry Biskupa Rzymu (Rzym – 7 maja 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 26 (2005), nr 7–8, s. 21.
241 Benedykt XVI, Kapłan musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga. 
Homilia podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek (Watykan – 20 
marca 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 5, s. 6. Por. 
Benedykt XVI, Wierność powołaniu kapłańskiemu wymaga odwagi i zaufa-
nia Bogu. Przemówienie podczas nieszporów w kościele Najświętszej Trójcy 
(Fatima – 12 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 
nr 7, s. 15.
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ne miłością i  niewyczerpanym życiem”242. W  Euchary-
stii wierni uczą się „dostrzegać głębię rzeczywistości”243. 
W niej odnajdują ośrodek swojego życia, swojej pobożno-
ści i swojej moralności. Natomiast niedbalstwo, pośpiech, 
powierzchowność i nieporządek w liturgii eucharystycz-
nej osłabia jej wpływ na wzrost wiary i rozwój kościelnej 
komunii244. Dlatego słuszna jest rada papieża Benedyk-
ta skierowana do kapłanów w  adhortacji Sacramentum 
caritatis: „Polecam zatem duchownym, by zawsze pogłę-
biali świadomość własnej posługi eucharystycznej jako 
pokornej służby wobec Chrystusa i  Jego Kościoła. Ka-
płaństwo, jak mawiał św. Augustyn – jest amoris officium 
– urzędem dobrego pasterza, który ofiaruje swoje życie 
za owce (por. J 10, 14–15)”245. Podobne mówił w homi-
lii podczas udzielania święceń kapłańskich: „Pan powie-
rza wam tajemnicę tego sakramentu […]. Pozwólcie, by 
zawsze was pociągała święta Eucharystia, komunia ży-
cia z Chrystusem. Godne sprawowanie Eucharystii niech 
będzie dla was najważniejszym momentem każdego dnia. 
Prowadźcie ludzi wciąż na nowo do tej tajemnicy. Poma-
gajcie im, by umocnieni Eucharystią, nieśli światu pokój 
Chrystusowy”246.

242 Franciszek, Encyklika „Laudato Si’”…, dz. cyt., nr 236.
243 Por. Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”…, dz. cyt., nr 44.
244   Por. A. Kokoszka, Rozpalić kapłański charyzmat, w: W trzecie tysiąclecie. 
Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, red. 
W. Lechowicz, Tarnów 2002, s. 132.
245 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 23.
246 Benedykt XVI, Przebaczenie przemienia świat i buduje pokój…, dz. cyt., 
s. 23. Por. Benedykt XVI, Kapłani darem dla Kościoła i świata. Audiencja 
generalna (Watykan – 5 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 
(2010), nr 7, s. 50–51.
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Obowiązkiem duszpasterzy jest zatem takie sprawo-
wanie Eucharystii, aby doświadczenie komunii wynie-
sione ze świątyni, znajdowało swoje potwierdzenie i do-
pełnienie w życiu parafii247. Istnieje zatem silna potrzeba 
wychowania uczestników Eucharystii do poczucia od-
powiedzialności za każdego człowieka, gdyż nie ma gor-
szego świadectwa o parafii jak uśmiercona posługa cha-
rytatywna. Klucz do wszelkiej dobroczynności tkwi 
bowiem w parafii. Urzeczywistnianie Kościoła dokonu-
je się w jego najbardziej skondensowanym wydarzeniu, 
jakim jest Eucharystia, która jest przygotowana i  inter-
pretowana przez rozważanie słowa Bożego, natomiast 
potwierdzona w życiu społecznym przez miłość i dobro-
czynność248.

Według papieża Benedykta szczególne ważne jest uczest-
nictwo w niedzielnej Eucharystii. Podkreślił to papież 
w wigilię zakończenia Roku Kapłańskiego 10 czerwca 
2010: „Znamy trzy podstawowe priorytety, będące trze-
ma filarami naszego kapłaństwa. Po pierwsze: Euchary-
stia, sakramenty – starać się o umożliwienie i zapewnie-
nie Eucharystii, zwłaszcza niedzielnej, na ile to możliwe, 

247   Por. R. Kantor, Formacja stała, czyli dla wszystkich kapłanów i nigdy nie 
zakończona. Refleksja kanoniczno-pastoralna na kanwie „Dyrektorium o po-
słudze i życiu prezbiterów” z 11 lutego 2013, w: „Z ludzi wzięci i dla ludzi 
ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, red. 
J. Królikowski, R. Kantor, Tarnów 2014, s. 119–122. Por. także: W. Przygo-
da, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Studium teologiczno-pastoral-
ne, Lublin 2004, s. 146.
248 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., 
nr 106. Por. także: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum ca-
ritatis”…, dz. cyt., nr 88–89; Benedykt XVI, Sprawowanie Najświętszej ofia-
ry jest misją. Homilia podczas Mszy Świętej w Niedzielę Dobrego Pasterza 
i święcenia kapłańskie (Watykan – 29 kwietnia 2012), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 6, s. 20–21.
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wszystkim, i  sprawować ją w  taki sposób, aby stała się 
rzeczywiście widzialnym aktem miłości Pana do nas”249. 
„Jak mawiali starożytni męczennicy z Abiteny: «Sine Do-
minico non possumus» – bez «Dominicum», czyli nie-
dzielnej Eucharystii nie możemy żyć […]. Eucharystia 
czyni ze wspólnoty ludzkiej tajemnicę komunii, zdolną 
do niesienia Boga światu i świata do Boga”250. Z Euchary-
stii wypływa zobowiązanie do miłości braci i służby tym, 
za których Chrystus złożył swoje życie w  ofierze. „Eu-
charystia – jak wyraził się papież – stanowi rodzaj «an-
tidotum», działające w umysłach i sercach ludzi wierzą-
cych i  nadal rozsiewa w  nich logikę wspólnoty, służby, 
dzielenia się, jednym słowem – logikę Ewangelii. Pierw-
si chrześcijanie w Jerozolimie byli oczywistym znakiem 
tego nowego stylu życia, żyli bowiem w braterstwie i od-
dawali we wspólne władanie swoje dobra, aby nikt nie był 
ubogi (por. Dz 2, 42–47). Skąd wypływało to wszystko? 
Z Eucharystii”251. Stąd wniosek, że od Eucharystii trze-
ba rozpocząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty.

Fundamentalne zadanie ma tutaj do spełnienia bi-
skup diecezjalny. Powinien on zatroszczyć się o  god-
ne sprawowanie Eucharystii w powierzonej mu diecezji 

249 Benedykt XVI, Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modli-
twa i więź z Chrystusem. Wieczorne czuwanie w wigilię zakończenia Roku 
Kapłańskiego (Watykan – 10 czerwca 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 31 (2010), nr 8–9, s. 31. Por. Benedykt XVI, Eucharystia musi być cen-
trum waszego życia…, dz. cyt., s. 27.
250 Benedykt XVI, Święto Eucharystii, bez której Kościół nie może istnieć…, 
dz. cyt., s. 49. Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum cari-
tatis”…, dz. cyt., nr 73.
251 Benedykt XVI, Święto Eucharystii, bez której Kościół nie może istnieć…, 
dz. cyt., s. 49. Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum cari-
tatis”…, dz. cyt., nr 88.
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i o to, aby jak największa liczba wiernych mogła przyj-
mować Ciało i  Krew Chrystusa. Mówił o  tym Bene-
dykt XVI do nowo mianowanych biskupów uczestniczą-
cych w kursie formacyjnym dnia 19 września 2005 roku: 
„Każdy biskup jako «pierwszy szafarz Bożych tajemnic» 
jest odpowiedzialny w diecezji za Eucharystię. Jego za-
daniem jest zatem dbanie o  godne i  uroczyste sprawo-
wanie Eucharystii i o szerzenie kultu eucharystycznego. 
W  szczególny sposób każdy biskup powinien zabiegać 
o udział wiernych w niedzielnej Mszy Świętej, w której 
rozbrzmiewa Słowo życia i sam Chrystus staje się obecny 
pod postaciami chleba i wina. Ponadto Msza Święta po-
zwala wiernym umacniać również wspólnotowy wymiar 
wiary”252. To zobowiązanie wymaga umożliwienia uczest-
nictwa we Mszy Świętej także ludziom starszym i  cho-
rym w ich domach lub szpitalach. Obowiązkiem bisku-
pa jest więc zapewnienie odpowiednio przygotowanych 
kapelanów szpitalnych i więziennych, gdyż niezbędnym 
ze strony kościelnej jest odpowiednie duszpasterstwo 
w  różnych miejscach cierpienia i  przeżywania choroby 
i odosobnienia253.

Wśród osób, które doświadczają wielkich trudności, 
a tym samym stanowią szczególny podmiot chrześcijań-
skich dzieł miłości, można znaleźć i tych, którzy znajdują 
się w sytuacji ubóstwa moralnego, czyli w sytuacji grze-

252 Benedykt XVI, W trosce o wiarę i kult Eucharystii. Przemówienie do nowo 
mianowanych biskupów uczestniczących w  kursie formacyjnym (Watykan 
– 19 września 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005), nr 11–12, 
s. 26. Por. Benedykt XVI, List apostolski „Summorum Pontificum”, „Liturgia 
Sacra” 14 (2008), nr 2, s. 235–236.
253   Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 58–59. Por. także: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Ecclesia 
in Europa”, Wrocław 2003, nr 88.
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chu254. Dlatego szczególnym zadaniem prezbiterów jest 
w  tym względzie podejmowanie wielkodusznej posługi 
w konfesjonale, gdzie wielu penitentów może w szcze-
gólny sposób doświadczyć miłosierdzia oraz odnaleźć 
„pokój i radość, których szukali od dawna!”255. „W mo-
mencie rozgrzeszenia – tłumaczył papież Benedykt spo-
wiednikom papieskich bazylik i członkom Penitencjarii 
Apostolskiej –  udzielanego w  imieniu i  mocą Kościoła 
spowiednik staje się świadomym pośrednikiem we wspa-
niałym działaniu łaski. Posłuszny i wierny Urzędowi Na-
uczycielskiemu Kościoła, staje się szafarzem niosącego 
pociechę Bożego miłosierdzia, odsłania rzeczywistość 
grzechu, a jednocześnie ukazuje niezmierną odnawiającą 
moc miłości Bożej – miłości przywracającej życie. Spo-
wiedź jest wówczas duchowym odrodzeniem, dzięki któ-
remu penitent staje się nowym stworzeniem. Ten cud ła-
ski może uczynić jedynie Bóg, a dzieje się to przez słowa 
i gesty kapłana. Doznając czułości i przebaczenia Pana, 
penitent łatwiej skłania się do uznania powagi grzechu, 
bardziej zdecydowanie postanawia go unikać oraz trwać 
i wzrastać w odzyskanej przyjaźni z Bogiem”256.

Trzeba zaznaczyć, że posługa w konfesjonale jest nie-
wątpliwie najtrudniejszą, najbardziej delikatną i męczącą 

254   Por. M. F. Kowalska, Dzienniczek, Warszawa 1993, nr 72, s. 45.
255 Benedykt XVI, Z gorliwością wypełniajcie ważną posługę w konfesjonale. 
Przemówienie do spowiedników bazylik i członków Penitencjarii Apostolskiej 
(Watykan – 19 lutego 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), 
nr 5, s. 43. Por. Benedykt XVI, Kapłan jest narzędziem miłosiernej miłości 
Boga. Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników zorganizowa-
nego przez Penitencjarię Apostolską (Watykan – 16 marca 2007), „L’Osserva-
tore Romano”(wyd. pol.) 28 (2007) nr 6, s. 30.
256 Benedykt XVI, Z gorliwością wypełniajcie ważną posługę w konfesjona-
le…, dz. cyt., s. 43.
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posługą, ale też najpiękniejszą i przynosząca największą 
radość posługą kapłańską257. Dlatego papież niestrudze-
nie nawoływał kapłanów do wiernego i gorliwego spra-
wowania sakramentu pokuty i pojednania na wzór św. Jana 
Marii Vianneya258. Według niego konieczne jest także, 
aby kapłan „odpowiednią wrażliwość duchową i duszpa-
sterską łączył z solidnym przygotowaniem teologicznym, 
moralnym i pedagogicznym, które mu pozwoli zrozu-
mieć życiowe problemy człowieka. Przydatne dla spo-
wiedników będzie również poznanie społecznych, kultu-
rowych i zawodowych dziedzin, które są polem działania 
ludzi przystępujących do konfesjonału, by móc im dać od-
powiednie rady oraz duchowe i praktyczne wskazówki”259.

Nie można w tym miejscu pominąć także drugiego 
spośród sakramentów uzdrowienia, jakim jest namasz-
czenie chorych. Jego sprawowanie wpisuje się głęboko 
w posługę wobec chorych i umierających. Papież Bene-
dykt XVI zauważa ponadto, że „uwaga i troska duszpa-
sterska wobec tych, którzy doświadczają choroby, przy-
nosi korzyść duchową całej wspólnocie”260. Nowa nazwa 

257 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Reconciliatio et paenitentia”…, 
dz. cyt., nr 29.
258   Por. Benedykt XVI, Św. Jan Maria Vianney. Audiencja generalna (Castel 
Gandolfo – 5 sierpnia 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), 
nr 10, s. 30–31. Por także: Benedykt XVI, „Kryzys” sakramentu pokuty jest 
wezwaniem przede wszystkim dla kapłanów. Przemówienie do uczestników 
kursu dla spowiedników zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską (Wa-
tykan –  11 marca 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 
nr 5, s. 34; Z. Wanat, Troska Benedykta XVI o kapłanów jako szafarzy sa-
kramentu miłosierdzia, „Studia Theologica Varsaviensia” 2 (2016), s. 39–42.
259 Benedykt XVI, Z gorliwością wypełniajcie ważną posługę w konfesjonale…, 
dz. cyt., s. 43.
260 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 22.
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sakramentu podpowiada nową koncepcję samego dusz-
pasterstwa chorych i  nie chodzi tu wcale o  nieistotne 
zmiany, lecz o radykalną przebudowę świadomości wier-
nych w odniesieniu do podmiotu sakramentu (komu na-
leży go udzielać) i czasu jego przyjmowania261. Ta zmiana 
świadomości powinna dotyczyć także samych szafarzy, 
by zawsze chętnie śpieszyli z  posługą wobec chorych 
i udzielali im sakramentalnego wsparcia. Zwraca na to 
uwagę Benedykt w jednym z orędzi na Światowy Dzień 
Chorego: „Ważne jest, by kapłani, którzy pełnią swoją 
delikatną posługę w szpitalach, w klinikach i w domach 
chorych, czuli się prawdziwymi «sługami chorych, zna-
kiem i narzędziem, poprzez które współczucie Chrystu-
sa musi dotrzeć do każdego człowieka dotkniętego cier-
pieniem»”262.

Omawiając problematykę sakramentu święceń, trze-
ba pamiętać, że wewnętrzna natura Kościoła wyraża się 
nie tylko w głoszeniu Słowa Bożego (kerygma-martyria) 
i sprawowaniu sakramentów (leiturgia), ale także w po-
słudze miłości (diaconia)263. Wszystkie te zadania są „ści-
śle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. 
Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, 
którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do 
jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty”264.

261   Por. A. Bartoszek, Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne 
aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000, s. 259–260.
262 Benedykt XVI, „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 17, 19)…, 
dz. cyt., s. 9. Por. Benedykt XVI, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Chore-
go…, dz. cyt., s. 5; Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, 
dz. cyt., nr 61, 106.
263   Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 25.
264 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 25.
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Praktykowanie miłości miłosiernej

Nauczanie papieża Benedykta XVI szczególnie mocno 
akcentuje znaczenie realizacji przykazania miłości bliźnie-
go w posłudze prezbiterów. Budowanie kościelnej wspól-
noty urzeczywistnia się przede wszystkim, w miłości i głę-
bokim szacunku prezbitera wobec każdego człowieka. 
Kapłan – niejako ex officio – powinien zawsze odznaczać 
się należytym szacunkiem, wrażliwością, współczuciem 
i wielkodusznością. Każdy prezbiter powinien starać się na 
wzór Chrystusa odtworzyć w swoim życiu miłosierną mi-
łość do owczarni. Kapłaństwo wymaga też wyrzeczenia się 
osobistych ambicji i chęci panowania nad innymi. W ża-
den sposób nie licuje z kapłaństwem postawa wywyższa-
nia się i autokratyzmu. „Kapłan musi być tym, który stoi: 
niezłomny w obliczu nurtów epoki. Nieugięty w prawdzie. 
Nieugięty w czynieniu dobra […] i dla Pana gotowy znosić 
również zniewagi”265.

Amor pastoralis przejawia się w życiu kapłana w po-
stawie współczucia okazywanego przygnębionym, zain-
teresowaniu problemami chorych i cierpiących, w karmie-
niu głodnych, w trosce o dzieci, ubogich, sieroty i wdowy, 
a także w postawie miłosierdzia okazywanej grzesznikom. 
Dla realizacji wymogów miłości pasterskiej niezbędne są 
cierpliwość, gotowość do szybkiego przebaczenia, uprzej-
mość, ofiarność w udzielaniu pomocy oraz postawa służ-
by, która powinna być wolną od eksponowania osobistych 
zasług266. Autentyczny sługa Kościoła to ten, który uzy-

265 Benedykt XVI, Kapłan musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga…, 
dz. cyt., s. 6.
266   Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”…, dz. cyt., 
nr 23. Por. także: W. Słomka, Duchowość kapłańska, Lublin 1996, s. 219–221.
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skał wolność tracenia własnego czasu dla potrzeb innych, 
a jako swój przywilej traktuje umywanie nóg najbiedniej-
szym. „Kościół – pisze Benedykt XVI w Verbum Domi-
ni – nie może zawieść ubogich: «Duszpasterze winni ich 
słuchać, uczyć się od nich, prowadzić ich w wierze i mo-
tywować do tego, by byli czynnymi twórcami własnej hi-
storii»”267.

Kapłan ma być człowiekiem miłosiernej miłości, po-
wołanym do wychowywania innych zgodnie z pozosta-
wionym przez Chrystusa wzorem i nowym przykazaniem 
miłości braterskiej. Aby sprostać temu zadaniu, kapłan 
sam musi przyzwolić, aby Duch Święty nieustannie wy-
chowywał go do miłości Chrystusa. Jak twierdzi papież 
Benedykt – „Duch Święty to wicher […]. I objawia się 
właśnie, powierzając w sakramencie święceń misję, która 
jest kontynuacją posługi apostołów”268. Ta misja powinna 
nieustannie pobudzać kapłanów do działania i  starania 
o to, by „być z cierpiącymi, maluczkimi, dziećmi, osoba-
mi przeżywającymi trudności, ludźmi zepchniętymi na 
margines społeczeństwa; trzeba rzeczywiście uobecniać 
miłość Dobrego Pasterza”269. Stąd też już samo przygo-
towanie do kapłaństwa nie może pomijać solidnej for-
macji do praktykowania miłości miłosiernej, zwłaszcza 
miłości preferencyjnej do „ubogich”, w których wiara od-
krywa obecność Jezusa (por. Mt 25, 40), a także miłości 

267 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., nr 107. 
Por. także: Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…, dz. cyt., 
nr 186.
268 Benedykt XVI, Przebaczenie przemienia świat i buduje pokój…, dz. cyt., 
s. 23.
269 Benedykt XVI, Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modli-
twa i więź z Chrystusem..., dz. cyt., s. 31. Por. Benedykt XVI, Przebaczenie 
przemienia świat i buduje pokój…, dz. cyt., s. 23.
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miłosiernej do grzeszników270. W duszpasterstwie powo-
łaniowym trzeba dokonać przejścia od „duszpasterstwa 
propagandy” do „duszpasterstwa służby” szczególnie 
w stosunku do najbiedniejszych i potrzebujących271.

Jak naucza Benedykt XVI, wśród zadań prezbitera na-
leży wyliczyć obowiązek ukazywania znaczenia miłości 
w życiu społecznym. Wyraża się to w inspirowaniu dzieł 
miłosierdzia oraz organizowaniu pomocy charytatyw-
nej wśród potrzebujących. Każda wspólnota winna być 
otwarta na służbę ubogim, a postawa pokory i wyrzecze-
nia, towarzysząca opcji na rzecz ubogich, ukazuje światu 
bardziej autentyczne oblicze chrześcijańskiej wspólnoty, 
której wszyscy członkowie śpieszą z pomocą potrzebują-
cym i cierpiącym braciom272.

Drogą do rozwijania miłości miłosiernej jest też zaan-
gażowanie się prezbitera w rozwijanie wolontariatu, któ-
ry ma być inspirowany duchem ewangelicznym. Działal-
ność wolontariatu jest „znakiem gorliwości, «wyobraźni 
miłosierdzia», która rodzi się w żywym sercu, a jej «mo-
torem» jest miłość do człowieka potrzebującego”273. Wo-
lontariusze wspomagają działania, które czynią ten świat 
lepszym miejscem do życia, zwłaszcza dla najsłabszych. 

270   Por. S. Mojek, Formacja do czynnej miłości miłosiernej w  duszpaster-
stwie parafialnym, „Roczniki Teologiczne” 49 (2002), z. 3, s. 115–133. Por. 
także: S. Mojek, Preferencyjna miłość do ubogich w duszpasterstwie parafial-
nym, „Roczniki Teologiczne” 48 (2001), z. 3, s. 113–131.
271   Por. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen 
gentium”…, dz. cyt., nr 26.
272   Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 31–33. Por. 
Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate”…, dz. cyt., nr 1–2.
273 Benedykt XVI, Wolontariat szkołą życia. Przemówienie do włoskich bractw 
miłosierdzia «Misericordie» i bractwa krwiodawców «Fratres» (Watykan – 10 
lutego 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 5, s. 34.
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We współczesnym świecie nastawionym na zysk i kon-
sumpcję inicjatywy podejmowane w  ramach akcji wo-
lontariatu pomagają uwrażliwić się na ludzki los i cier-
pienie274. Podkreślił to papież Benedykt XVI w encyklice 
Deus caritas est: „Ważnym zjawiskiem w naszych czasach 
jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolonta-
riatu, które wyrażają się w wielorakich posługach. Pragnę 
wyrazić moje uznanie i wdzięczność wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób uczestniczą w tej działalności. To 
szerokie zaangażowanie stanowi […] szkołę życia i uczy 
solidarności, gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale 
siebie samych”275.

Kodeks Prawa Kanonicznego przypomina ponadto ka-
płanom, że wszelkie podejmowane przez nich akcje chary-
tatywne powinni wspierać ze swoich dochodów. Kodeks 
stwierdza: „Duchowni powinni prowadzić życie proste 
i  powstrzymywać się od wszystkiego, co trąci próżno-
ścią”276. I dalej: „Z dóbr, które im przypadły z racji wyko-
nywania kościelnego urzędu, to, co im zbywa po zapew-
nieniu godziwego utrzymania i wypełnieniu wszystkich 
obowiązków własnego stanu, niech zechcą przeznaczyć 
na dobro Kościoła i  dzieła miłości”277. Benedykt XVI 
wielokrotnie podkreślał, że urząd kościelny nie może być 
dla prezbiterów – ani też dla biskupów – okazją do oso-

274   Por. S. Mojek, Wolontariat chrześcijański wyrazem czynnej miłości bliź-
niego, „Roczniki Teologiczne” 47 (2000), z. 3, s. 189–207.
275 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 30. Por. Be-
nedykt XVI, Wolontariat szkołą życia…, dz. cyt., s. 34–35; Benedykt XVI, 
Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. Przemówienie 
wolontariuszy (Wiedeń – 9 września 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 28 (2007), nr 10–11, s. 30–32.
276 Kodeks Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., kan. 282, par. 1.
277 Kodeks Prawa Kanonicznego…, dz. cyt., kan. 282, par. 2.
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bistego wzbogacenia się. Jedynie ubóstwo jest gwarancją, 
że kapłan będzie gotowy udać się tam, gdzie jego praca 
jest bardziej pożyteczna i pilna, także kosztem wyrzeczeń 
osobistych. „Wobec dramatycznego wyzwania, jakim jest 
ubóstwo wielkiej części ludzkości, obojętność i zamknię-
cie się we własnym egoizmie stanowią niedopuszczalne 
przeciwieństwo «spojrzenia» Chrystusa”278. Pokusa grzesz-
nego bogacenia się może stać się osobistą tragedią kapła-
na, gdyż zapatrzenie się w dobra materialne nie pozwa-
la w należyty sposób realizować zadania sługi Chrystusa 
ubogiego279.

Jak twierdzi papież Benedykt, prawdziwa „wolność 
urzeczywistnia się w upodobnieniu do Chrystusa, a więc 
w autentycznej służbie braciom, zwłaszcza najbardziej 
potrzebującym”280. Wolność wewnętrzna, którą daje ka-
płanowi ubóstwo ewangeliczne, sprawia, że potrafi on sta-
nąć u boku biednych, okazać solidarność z ich wysiłkami 
na rzecz ustanowienia bardziej sprawiedliwego społeczeń-
stwa, być wrażliwszym i lepiej rozumieć i rozróżniać zja-
wiska związane z ekonomicznym i społecznym aspektem 
życia, popierać opcję preferencyjną na rzecz ubogich281. 
To popieranie opcji na rzecz ubogich w  życiu kapłana 

278 Benedykt XVI, Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi. Orędzie na Wiel-
ki Post (Watykan – 29 września 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
26 (2005), nr 11–12, s. 22.
279   Por. Z. J. Kijas, Nowy kapłan na nowe czasy. Rozważania na temat du-
chowości kapłańskiej, Kraków 2002, s. 121.
280 Benedykt XVI, Miłość do ubogich jest liturgią (Św. Paweł a Prawo Mojże-
szowe). Audiencja generalna (Watykan – 1 października 2008) „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 12, s. 52.
281   Por. Benedykt XVI, Kapłan musi być mądry i wielkoduszny. Przemówie-
nie podczas spotkania z duchowieństwem, seminarzystami i świeckimi (Ouidah 
– 19 listopada 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 1, 
s. 14.
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ani nie wyklucza nikogo z głoszenia jemu Dobrej Nowi-
ny, ani też nikogo nie pozbawia daru zbawienia, ale każe 
pochylać się nad najmniejszymi braćmi, grzesznikami, 
nad wszelkiego rodzaju ludźmi zepchniętymi na margi-
nes, zgodnie ze wzorem, jaki dał Jezus, wypełniając swo-
je prorockie i kapłańskie posłannictwo (por. Łk 4, 18)282.

Według papieża Benedykta XVI dobrowolne ubóstwo 
i skromność kapłańskiego życia są najlepszymi sprzymie-
rzeńcami budujących wspólnotę miłości. Mimo, iż pre-
zbiterzy diecezjalni nie zobowiązują się do zachowania 
ubóstwa na wzór życia zakonnego, to jednak ich skrom-
ne życie i postawa służby wskazują na więź z Chrystu-
sem, który ogołocił samego siebie i przyjął postać sługi 
(por. Flp 2, 7)283. Jezus Chrystus, który na Krzyżu objawia 
doskonałość swojej miłości pasterskiej poprzez bezgra-
niczne ogołocenie siebie zarówno w wymiarze zewnętrz-
nym, jak i  wewnętrznym, jest wzorem cnoty ubóstwa. 
W tym kontekście słuszna jest uwaga Benedykta, że „kto 
pragnie iść za Chrystusem w sposób radykalny, musi wy-
rzec się dóbr materialnych. Musi przeżywać to ubóstwo 
na wzór Chrystusa, stając się wewnętrznie wolnym dla 
bliźniego. Dla wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza dla nas 
kapłanów, dla zakonników i zakonnic, dla pojedynczych 
osób oraz dla całych wspólnot sprawa ubóstwa i ubogich 
powinna być zawsze na nowo przedmiotem poważnego 
rachunku sumienia”284.

282   Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”…, dz. cyt., 
nr 30.
283   Por. W Przygoda, Posługa charytatywna Kościoła w Polsce…, dz. cyt., 
s. 147.
284 Benedykt XVI, Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl ży-
cia. Przemówienie podczas nieszporów w sanktuarium dla duchowieństwa, 
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Kapłan ubogi i rozumiejący ideę ubóstwa ewangelicz-
nego potrafi postawić sobie pytanie dotyczące sytuacji 
bytowej ludzi biednych i skrzywdzonych przez los, któ-
rzy żyją w jego parafii. Ważne jest, aby ubodzy zajmowa-
li poczesne miejsce we wspólnocie parafialnej. Przypo-
mniał to kapłanom papież Benedykt w Warszawie dnia 
25 maja 2009 roku: „Wpatrzeni w Chrystusa, żyjcie ży-
ciem skromnym, solidarni z wiernymi, do których jeste-
ście posłani. Służcie wszystkim, czekajcie na nich w pa-
rafiach […] pamiętajcie o  ubogich i  opuszczonych”285. 
Ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego miłosierdzia286. 
Dlatego kapłan winien stać po stronie ludzi ubogich, nie 
zabiegając jedynie o względy bogatych i żyjąc jak boga-
ci287. Ubóstwo kapłana ułatwia mu miłość bliźnich i pro-
wadzi do solidarności z biednymi, jak i do służenia im 
w potrzebie.

Ożywiając w sobie ducha ewangelicznego ubóstwa, ka-
płani będą mogli dać dowód preferencyjnej opcji na rzecz 
ubogich, wyrażając ją konkretnie przez dzielenie się do-
brami, przez indywidualne i  społeczne dzieła pomocy, 
także materialnej, niesionej ubogim. Takie świadectwo 
życia ubogiego i z ubogimi składa dzisiaj wielu kapłanów. 
Stanowi ono wielki płomień miłości w życiu duchowień-
stwa i Kościoła. Jeśli w przeszłości można było zaliczyć 
duchownych w niektórych krajach do kategorii ludzi bo-

zakonników i seminarzystów (Mariazell – 8 września 2007), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 10–11, s. 23.
285 Benedykt XVI, Wierzcie w moc naszego kapłaństwa! Przemówienie pod-
czas spotkania z duchowieństwem w archikatedrze św. Jana (Warszawa – 25 
maja 2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 6–7, s. 17.
286   Por. Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”…, dz. cyt., nr 15.
287   Por. J. Baniak, Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej. Stu-
dium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce, Poznań 2000, s. 196.
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gatych, dziś wraz z całym Kościołem uważają oni za za-
szczyt to, że znajdują się w pierwszym szeregu „nowych 
ubogich”. Jest to wielki postęp w naśladowaniu Chrystusa 
drogą Ewangelii.

Budowanie wspólnoty parafialnej

Tak więc w rozumieniu Benedykta XVI kapłan żyje 
autentycznym życiem, jeśli całym sercem troszczy się 
o wspólnotę swojego Kościoła. Doniosłe znaczenie dla 
budowania tej wspólnoty ma także szeroko pojęta ka-
techeza. Szczególnie należy tu podkreślić wartość ka-
techezy parafialnej, która stanowi dopełnienie szkolnej 
katechezy. W  ramach tej katechezy dzieci i  młodzież 
są przygotowywane do sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. Nie musi się ona jednak ograniczać 
tylko do tych grup. W  budowaniu wspólnoty parafial-
nej należy zatroszczyć się o  organizację katechezy do-
rosłych tam, gdzie tego brak oraz wspierać środowiska, 
które takie nauczanie już podejmują. Katecheza ta po-
winna być oparta o  Pismo Święte, pisma ojców i  dok-
torów Kościoła oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. 
Nawołuje do tego wyraźnie papież Benedykt w  jednej 
z  audiencji generalnych: „W trudzie formacji kateche-
tycznej […] kapłan jest zawsze «wykładowcą», naucza 
[…]. Lud chrześcijański pragnie słyszeć w nauczaniu au-
tentyczną naukę Kościoła, by dzięki niej mógł na nowo 
spotykać się z Chrystusem, dającym radość, pokój i zba-
wienie. Pod tym względem Pismo Święte, pisma ojców 
i  doktorów Kościoła i  Katechizm Kościoła Katolickiego 
stanowią nieodzowne punkty odniesienia w  wypełnia-
niu munus docendi, jakże istotnego dla nawrócenia, dro-
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gi wiary oraz zbawienia ludzi”288. Cenną pomocą w ka-
techezie dorosłych może być też Kompendium Nauki 
Społecznej Kościoła, różne pomoce dydaktyczne i środ-
ki przekazu. Chodzi bowiem o  to, aby katechizowani, 
w sposób dostosowany do ich możliwości i warunków 
życia, byli w stanie wniknąć w doktrynę chrześcijańską 
i stosować ją w życiu rodzinnym i zawodowym289.

Wśród zadań kapłanów, mających wpływ na kształ-
towanie wspólnoty Kościoła, należy wymienić wszelkie 
działania służące rozmodleniu parafii. Do istotnych ak-
cji duszpasterskich należy zaliczyć m.in. misje święte, 
rekolekcje w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu, dni 
skupienia dla różnych grup, adoracje Najświętszego Sa-
kramentu, pielgrzymki, szkoły modlitwy prowadzone 
systematycznie w parafiach. Modlitwa posiada doniosły 
wpływ na relację modlącego się do wspólnoty i bliźnich. 
Człowiek, stając na modlitwie wobec Boga, dostrzega 
własne braki, niedociągnięcia i wady, a to z kolei pociąga 
za sobą możliwość zrozumienia innej osoby i zajęcia wo-
bec niej właściwej postawy. W modlitwie – twierdzi Be-
nedykt XVI – uczymy się dostrzegać znaki miłosiernego 
planu w drodze Kościoła290. Modlitwa jest też miejscem, 
gdzie człowiek siebie i drugich zbliża do źródła miłości, 
jakim jest Bóg. W ten sposób parafia przyczynia do du-
chowego i moralnego wzrostu ludu Bożego, staje się rze-
czywiście wspólnotą kościelną i kościelną rodziną291.

288 Benedykt XVI, Pan uobecnia swoje działanie przez posługę kapłana…, 
dz. cyt., s. 43. Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”…, 
dz. cyt., nr 175.
289   Por. Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich podczas wizyty 
„ad limina Apostolorum” (Watykan – 26 listopada 2005), Poznań 2005, s. 10.
290   Benedykt XVI, Modlitwa wyzwala…, dz. cyt., s. 44–45.
291 Por. Franciszek, Encyklika „Lumen fidei”…, dz. cyt., nr 46.
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Kapłan, szukając wspólnego dobra Kościoła, powinien 
także popierać stowarzyszenia wiernych i ruchy, które sta-
wiają sobie cele religijne, przyjmując je i pomagając im 
znaleźć łączącą je jedność zamierzeń w modlitwie i dzia-
łalności apostolskiej. Szczególną troską powinien objąć 
rozwijającą się w Kościele Akcję Katolicką292. Jest ona nie-
odzownym ruchem kościelnym i winna doznawać popar-
cia od wszystkich, szczególnie od kapłanów. Jej celem 
jest formacja ludzi świeckich i  ich aktywne uczestnic-
two w  życiu społecznym. To oni powinni przyczyniać 
się do uspołecznienia wiary. Rozpoczynając 19 czerwca 
2009 roku Rok Kapłański, papież Benedykt XVI pisał do 
kapłanów: „Cieszę się, że mogę skierować do kapłanów 
[…] szczególną zachętę, aby potrafili pojąć nową wio-
snę, którą Duch rozbudza w naszych dniach w Kościele, 
nie na poślednim miejscu poprzez nowe ruchy kościel-
ne i nowe wspólnoty”293. Potrzeba niewątpliwie mądrości 
i  nieustannej modlitwy zarówno samych kapłanów, jak 
i wspólnot religijnych, aby tę „wiosnę” przyjąć, a nie ucie-
kać przed nią. Potrzeba jednak także pokory, aby oży-
wiający te wspólnoty Duch był przyjęty zarówno przez 
samych kapłanów, jak i powstające wspólnoty w duchu 
katolickiej służby. Jakże pięknie wyraził to Benedykt 
podczas spotkania z przedstawicielami ruchów kościel-
nych na Jasnej Górze: „Sprawdzianem autentyczności 
waszej wiary i  waszej misji, która nie zwraca uwagi na 
siebie, ale realnie budzi wiarę i miłość, będzie porównanie 

292 Por. K. Jeżyna, Udział Akcji Katolickiej w nowej ewangelizacji, w: Akcja 
Katolicka w społeczeństwie polskim, red. R. Podpora, Lublin 1999, s. 44–83.
293 Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocz-
nicy „dies natalis” świętego proboszcza z Ars, Kraków 2009, s. 5.
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z wiarą Maryi. Przeglądajcie się w Jej sercu. Bądźcie Jej 
uczniami!”294.

Mówiąc o budowaniu wspólnoty parafialnej, nie moż-
na też zapomnieć o zadaniu, jakim jest troska o nowe po-
wołania kapłańskie. Zdaniem Benedykta, jest rzeczą oczy-
wistą, że tym, który powołuje, jest Bóg, a troska o nowych 
kapłanów wpisuje się w całość misji Kościoła295. „Umiejęt-
ność pielęgnowania powołań – jak zauważa tenże papież 
– jest znakiem wskazującym na żywotność Kościoła”296. 
Słowa Chrystusa: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38) muszą być za-
tem słyszane przez wszystkich członków Kościoła. Jed-
nak szczególna rola przypada tu kapłanom pracującym 
w duszpasterstwie, co uwydatnił Benedykt XVI w orędziu 
na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania: „Kapłanom 
polecam, by byli zdolni do dawania świadectwa jedności 
z Biskupem i ze współbraćmi w kapłaństwie, aby tworzyli 
właściwe środowisko dla rodzących się powołań kapłań-
skich”297.

294 Benedykt XVI, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z zakonni-
kami i  zakonnicami, z  seminarzystami oraz przedstawicielami ruchów ko-
ścielnych na Jasnej Górze (Jasna Góra – 26 maja 2006), w: Benedykt XVI, 
Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25–28 maja 2006, Warsza-
wa 2006, s. 51.
295   Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 25. Por. także: Benedykt XVI, Orędzie na 46. Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania (Watykan – 20 stycznia 2009), „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 5, s. 4–6.
296 Benedykt XVI, Powołania w  służbie wspólnot Kościoła. Orędzie na 48. 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania (Watykan – 15 listopada 2010), „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 3, s. 6.
297 Benedykt XVI, Powołania w służbie wspólnot Kościoła…, dz. cyt., s. 5. 
Por. Benedykt XVI, Świadectwo budzi powołania. Orędzie na 47. Światowy 
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Kapłani powinni najpierw wspierać rodziny katolic-
kie w ich wysiłku wychowawczym zgodnym z Ewange-
lią i  wartościami prezentowanymi i  głoszonymi przez 
Kościół. Następnie są zobowiązani podejmować odpo-
wiednią pracę duszpasterską. „Aby promować powoła-
nia –  pisze papież Benedykt w  orędziu na 44. Świato-
wy Dzień Modlitw o Powołania – potrzebne jest zatem 
duszpasterstwo wrażliwe na tajemnicę Kościoła jako 
wspólnoty, gdyż kto żyje we wspólnocie kościelnej, która 
jest harmonijna, współodpowiedzialna i opiekuńcza, ten 
z pewnością łatwiej nauczy się rozpoznawać głos Pana, 
który powołuje”298. Z tej perspektywy ważną rolę odgry-
wają m.in. organizowane dni modlitw o powołania, re-
kolekcje zamknięte dla maturzystów, z możliwością spo-
tkania się z klerykami, specjalny rodzaj katechez, ruch 
oazowy i  pielgrzymkowy, stowarzyszenia młodzieżowe 
i  ruchy charyzmatyczne. Okazją służącą promocji po-
wołań kapłańskich są prymicje, śluby osób konsekrowa-
nych, jubileusze kapłańskie i zakonne. W tym wypadku 
ważna jest ich forma zewnętrzna, którą należy dobrze 
przygotować, nie gubiąc piękna, sensu i wielkości same-
go kapłaństwa299.

Dzień Modlitw o Powołania (Watykan – 13 listopada 2009), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 3–4, s. 8–9.
298 Benedykt XVI, Powołanie do służby wspólnocie Kościoła. Orędzie na 44. 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania (Watykan – 10 lutego 2007), „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 5, s. 4. Por. Benedykt XVI, Powo-
łania w służbie Kościoła misyjnego. Orędzie na 45. Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania (Watykan – 3 grudnia 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 29 (2008), nr 3, s. 7–8.
299   Por. II Polski Synod Plenarny, Kapłaństwo i  życie konsekrowane jako 
wspólnota życia i posługi z Chrystusem, Poznań–Warszawa 2002, nr 46–53.
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Trzeba jednak stwierdzić, że najważniejszym i nieza-
stąpionym, a zarazem najbardziej skutecznym, środkiem 
budzenia powołań kapłańskich jest świadectwo życia ka-
płanów, ich zdolność do poświęcenia i  bezwarunkowe-
go oddania się na służbę Chrystusowi i  Jego Kościoło-
wi. Tożsamość i misja spotkanego kapłana to często dla 
młodego człowieka droga do odkrycia powołującego gło-
su Chrystusa. Benedykt XVI podczas wizyty polskich bi-
skupów ad limina Apostolorum 26 listopada 2005 roku 
mówił: „Serdecznie proszę was, Bracia, abyście zachęcali 
kapłanów do troski o dzieci i młodzież, którzy stają przy 
ołtarzu Pańskim jako ministranci i lektorzy. Niech otacza-
ją duszpasterską opieką także dziewczęta, które również, 
na sposób im właściwy, czynnie uczestniczą w liturgii. Ta 
duszpasterska posługa może być owocna w  budowaniu 
powołań kapłańskich i zakonnych”300.

Duchowość kapłańska

Nie sposób jest dotknąć wszystkich obszarów zaan-
gażowania kapłana w dzieło budowania wspólnoty Ko-
ścioła parafialnego. Trudno bowiem przewidzieć wciąż 
nowe wyzwania, szanse, ale i zagrożenia. Podejmując się 
jednak dzieła budowania wspólnoty parafialnej, każdy 
kapłan musi być przede wszystkim człowiekiem wiary, 
miłosiernej miłości i głębokiej duchowości. „Tylko w ten 
sposób –  twierdzi Benedykt – możemy spełniać naszą 
posługę kapłańską, tylko w  ten sposób możemy nieść 
ludziom Chrystusa i Jego Ewangelię. Zwykły aktywizm 

300 Benedykt XVI, Przemówienie do biskupów polskich podczas wizyty „ad li-
mina Apostolorum”…, dz. cyt., s. 29–30.
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może być nawet heroiczny. Ostatecznie jednak zewnętrz-
na działalność pozostaje bezowocna i traci skuteczność, 
jeśli nie rodzi się z głębokiego, wewnętrznego zjednocze-
nia z Chrystusem. Czas, który na to poświęcamy, jest na-
prawdę czasem działalności duszpasterskiej, działalno-
ści prawdziwie duszpasterskiej. Kapłan musi być przede 
wszystkim człowiekiem modlitwy. Świat, w którym pa-
nuje gorączkowy aktywizm, często traci orientację. Jego 
działalność i jego zdolności stają się niszczycielskie, jeśli 
brakuje mocy modlitwy, z której wytryskują wody życia, 
zdolne użyźnić jałową ziemię”301. „Kapłan […] powinien 
więc – uświadamia papież – zaplanować szeroką forma-
cję dla życia duchowego. Jest on wezwany, by autentycz-
nie poszukiwał Boga, będąc równocześnie blisko ludz-
kich spraw. Intensywne życie duchowe pozwoli mu wejść 
coraz głębiej w komunię z Panem i pomoże mu dać się 
posiąść przez miłość Bożą, stając się świadkiem w każdej 
okoliczności, również trudnej i ciemnej”302.

301 Benedykt XVI, Nasze ręce niech staną się rękami Chrystusa. Homilia 
podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek (Watykan – 13 kwietnia 
2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 5, s. 12. Por. Be-
nedykt XVI, Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modlitwa 
i więź z Chrystusem…, dz. cyt., s. 31; Benedykt XVI, Powołaniem kapłanów 
jest służba ludowi Bożemu. Przemówienie do wykładowców i  alumnów Pa-
pieskiego Kolegium Hiszpańskiego (Watykan – 10 maja 2012), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 6, s. 26; Benedykt XVI, Świat potrzebuje 
świętych kapłanów, zdolnych uświęcać innych. Przemówienie do wykładowców 
i alumnów seminariów Kampanii, Umbrii i Kalabrii (Watykan – 26 stycznia 
2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 4, s. 21–22.
302 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 80. Por. Benedykt XVI, Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości między 
formacją seminaryjną a  formacją stałą. Przemówienie do uczestników sym-
pozjum teologicznego zorganizowanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa 
(Watykan – 12 marca 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 
nr 5, s. 35–36.
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Ośrodkiem życia duchowego i  źródłem uświęcenia 
jest dla kapłanów – jak już zostało wspomniane – godne 
i pobożne sprawowanie Najświętszego Sakramentu, a tak-
że codzienne czytanie Pisma Świętego, lektura duchowna, 
adoracja, brewiarz odmawiany z wewnętrznym skupie-
niem303, modlitwa różańcowa i dokładny rachunek sumie-
nia. Warunkiem zaś wytrwania w powołaniu i duchowo-
ści kapłańskiej jest nabożeństwo do Matki Najświętszej. 
Więź z Maryją – przekonuje papież Benedykt XVI – prze-
mienia serce kapłanów304. „Nikt bowiem tak jak Maryja 
nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się czło-
wiekiem”305. Czcząc Maryję, Matkę Zbawiciela, każdy ka-
płan powinien więc ukochać ją jako swoją Matkę. Pozwoli 
mu to także przejąć od Niej bogactwo daru miłości służeb-
nej, tak bardzo potrzebnej do realizacji powołania kapłań-
skiego i kształtowania wspólnoty parafialnej306.

Gorliwa modlitwa księdza powinna obejmować wszyst-
kich, do których posyła go Bóg. W modlitwie wyraża się 

303    „Wierne odmawiania brewiarza – mówił papież Benedykt XVI – wy-
maga dyscypliny, a czasem nawet przezwyciężania samego siebie. Jednak-
że przez to oficjum otrzymujemy jednocześnie wiele bogactw: jakże czę-
sto usuwa ono zmęczenie i przygnębienie!” – Benedykt XVI, Niczego nad 
służbę Bożą nie przekładać. Spotkanie z  cystersami w  opactwie (Heiligen-
kreuz – 9 września 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), 
nr 10–11, s. 29.
304   Benedykt XVI, Więź z  Maryją przemienia serce kapłanów. Audiencja 
generalna (Castel Gandolfo – 12 sierpnia 2009), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, s. 32. Por. B. Kozioł, Elementy duchowości ka-
płańskiej w nauczaniu Benedykta XVI, „Studia Theologica Varsaviensia” 51 
(2013), nr 2, s. 161–162, 145–163.
305 Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”…, dz. cyt., nr 24. Por. szerzej: B. 
Kochaniewicz, Matka Boża w posoborowej liturgii Kościoła, „Salvatoris Ma-
ter” 4 (2002), nr 1, s. 157–199.
306   Por. J. Królikowski, K. Kupiec, Święte posłanie. Z  teologii kapłaństwa, 
Tarnów 2005, s. 97–102.
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prawdziwa troska duszpasterza o tych, którzy zostali mu 
powierzeni. Gorliwa, codzienna modlitwa wyznacza tak-
że istotny styl życia kapłańskiego. Bez niej nie ma mowy 
o świętości ani upodobnieniu się do Chrystusa, niezbęd-
nym, by godnie sprawować in persona Christi święte mi-
steria wiary307.

W końcu należy też wskazać, że z kapłaństwem służeb-
nym wiąże się ściśle obowiązek celibatu. Według papie-
ża Benedykta XVI „kapłański celibat przeżyty w sposób 
dojrzały, z  radością i  oddaniem jest ogromnym błogo-
sławieństwem dla Kościoła i  również dla całego społe-
czeństwa”308. Trwanie w  nim jest także sprawdzianem 
wewnętrznej dojrzałości księdza. Celibat jako całkowity 
dar swego życia Bogu i  ludziom, przeżywany prawidło-
wo i dojrzale, staje się najwyższym świadectwem o Kró-
lestwie Bożym i wyraża postawę dyspozycyjności w Ko-
ściele i dla Kościoła309.

307   Por. Benedykt XVI, Pan uobecnia swoje działanie przez posługę kapła-
na…, dz. cyt., s. 42. Por. także: Benedykt XVI, Uczmy się przeżywać z Chry-
stusem cierpienia życia duszpasterskiego. „Lectio divina” dla duchowieństwa 
diecezji rzymskiej (Watykan –  18 lutego 2010), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 31 (2010), nr 5, s. 25; J. M. Verlinde, Duchowość kapłańska w na-
uczaniu Jana Pawła II, tłum. G. Kania, Warszawa 2004, s. 94–96.
308 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 25.
309   Por. Benedykt XVI, Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości między 
formacją seminaryjną a formacją stałą…, dz. cyt., s. 36. Por. także: Benedykt 
XVI, Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modlitwa i  więź 
z  Chrystusem…, dz. cyt., s. 33–34; Benedykt XVI, Racją posługi kapłań-
skiej jest miłość do Jezusa. Modlitwa z kapłanami, seminarzystami i osoba-
mi konsekrowanymi (Mediolan – 2 czerwca 2012), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 33 (2012), nr 7–8, s. 14. Por. M. Rondet, Celibat ewangeliczny we 
współczesnym świecie, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1995, s. 98–100;  S. Mojek, 
Jaki jest sens celibatu kapłańskiego?, w: Problemy współczesnego Kościoła, red. 
M. Rusecki, Lublin 1997, s. 483–492.
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***
Z przedstawionej wizji wynika wyraźnie, że w nauce 

Benedykta XVI sakrament kapłaństwa jest wezwaniem 
do ewangelicznego radykalizmu, związanego z  bezpo-
średnią i  wyłączną przynależnością do Chrystusa i  ma 
na celu służbę w znaku miłości. Na wzór Chrystusa ka-
płan ma patrzeć na każdego człowieka z miłością i  słu-
żyć mu z  miłością. To „Chrystusowe” spojrzenie pełne 
miłości i pokorna służba jest najgłębszym źródłem sku-
tecznego duszpasterstwa i radosnego kapłaństwa. Dobrze 
przeżywany sakrament kapłaństwa staje się zaczynem 
ewangelicznym, który sprawia, że w Kościele uobecnia się 
wspólnota miłości i braterstwa. Poprzez wierność swoje-
mu powołaniu i świadectwo życia przepełnionego miło-
ścią kapłaństwo przyczynia się do wzrostu całego Kościo-
ła i do Jego świętości.





7. Małżeństwo





7. Małżeństwo

W nauczaniu papieża Benedykta XVI małżeństwo jest 
przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze 
sobą wspólnotę całego życia. Przymierze małżeńskie zo-
stało przez Jezusa Chrystusa podniesione do godności 
sakramentu310. W Chrystusie małżeństwo ochrzczonych 
staje się sakramentem, czyli znakiem Nowego i wieczne-
go Przymierza. „Charakter sakramentalny, jaki małżeń-
stwo zyskuje w Chrystusie, oznacza zatem, że dar stwo-
rzenia został podniesiony do rangi łaski odkupienia”311. 
Sakrament małżeństwa jest więc dla małżonków wiel-
kim darem Chrystusa. Ale sakramentalność małżeństwa 
jest też ściśle związana z Kościołem. Małżeństwo wpisa-
ne w  tajemnicę Kościoła uczestniczy w  Jego zbawczym 
posłannictwie, staje się podmiotem działalności Mi-
stycznego Ciała Chrystusa. „Dlatego Kościół – uświada-
mia Benedykt –  okazuje szczególną bliskość duchową 

310 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”…, dz. cyt., 
nr 85. Por. także: M. Ozorowski, Papieża Benedykta XVI nauka o miłości 
małżeńskiej, „Rocznik Teologii Katolickiej” 12 (2013), nr 1, s. 27.
311 Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i  wiary. 
Przemówienie do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej (Watykan –  6 
czerwca 2005), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 26 (2005), nr 9, s. 31.
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wszystkim, którzy oparli swoją rodzinę na sakramencie 
Małżeństwa”312.

Tak więc sakrament małżeństwa uobecniający unię 
Chrystusa z  Kościołem tworzy communio personarum. 
Benedykt XVI, powołując się na naukę św. Pawła, wska-
zuje wyraźnie na ścisłe powiązanie małżeństwa chrześci-
jańskiego z Chrystusem i Kościołem. „Nieprzypadkowo 
– mówił papież w jednej z katechez poświęconych mał-
żeństwu Pryscyllii i Akwilii – w Liście do Efezjan Paweł 
porównuje więź małżeńską do oblubieńczej komunii, 
jaka istnieje między Chrystusem i Kościołem (por. Ef 5, 
25–33)”313. Zdaniem Benedykta więź łącząca Chrystusa 
z Kościołem jest przyczyną zaistnienia sakramentu mał-
żeństwa314. Ta ontologiczna więź sakramentalnego mał-
żeństwa z Chrystusem i Kościołem niesie ze sobą moral-
ne zobowiązanie. „Żadne bowiem powołanie – twierdzi 
papież – nie jest sprawą prywatną, tym bardziej powoła-
nie do małżeństwa, ponieważ jego horyzontem jest cały 

312 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 27.
313 Benedykt XVI, Małżonkowie Pryscylla i  Akwila. Audiencja generalna 
(Watykan – 7 lutego 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), 
nr 5, s. 52. Por. Benedykt XVI, Piękno prawdy o  małżeństwie objawionej 
przez Chrystusa. Przemówienie skierowane do pracowników Trybunału Roty 
Rzymskiej (Watykan – 21 stycznia 2007), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
28 (2007), nr 5, s. 32.
314 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. 
cyt., nr 27. Por. także: Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Do-
mini”…, dz. cyt., nr 85; Benedykt XVI, Kościół jest zwiastunem pojednania 
między różnymi wspólnotami i religiami. Homilia podczas Mszy Świętej na 
rozpoczęcie Synodu (Watykan – 4 października 2009), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 11–12, s. 5; Franciszek, Adhortacja apostol-
ska „Amoris laetitia”, Częstochowa 2016, nr 72–73.
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Kościół”315. A więc małżeństwo mocą udzielonej przez 
Chrystusa łaski sakramentalnej ma czynić tu na ziemi 
Kościół domem i szkołą komunii. W jaki konkretny spo-
sób małżonkowie przyczyniają się do budowania kościelnej 
komunii?

W punkcie wyjścia należy podkreślić, że mężczy-
zna i kobieta stają się wobec Chrystusa i Kościoła mał-
żeństwem po wypowiedzeniu słów przysięgi. Trzy eg-
zystencjalne słowa: „miłość”, „wierność” i „uczciwość” 
stanowią fundament duchowy wspólnoty małżeńskiej. 
Mężczyzna i kobieta, zawierając sakramentalny związek 
małżeński, uroczyście ślubują sobie wzajemnie miłość, 
wierność i uczciwość aż do śmierci, a za świadka wypo-
wiadanych słów biorą Boga, prosząc Go jednocześnie 
o pomoc w wypełnianiu składanych ślubów. Przysięga 
małżeńska zobowiązuje więc dwoje ludzi do wspólnego 
życia w prawdzie wobec siebie, Boga i Kościoła.

Słowa przysięgi małżeńskiej mają głęboki sens, który 
nie zawsze jest rozumiany przez współczesnego człowie-
ka. Dlatego podjęcie problematyki związanej z przysię-
gą małżeńską, a więc miłością, wiernością i uczciwością 
wymaga zarówno prezentacji pozytywnej i wciąż aktual-
nej nauki Kościoła na ten temat, jak też uwzględnienia 
dogłębnej refleksji nad współczesnymi uwarunkowania-
mi, które mają ogromny wpływ na przyjęcie nauczania 
moralnego Kościoła i zachowanie płynących z niego wy-
magań moralnych. Należy pamiętać, że słowa przysięgi 

315 Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne. Przemówienie do 
uczestników XX Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny (Wa-
tykan – 1 grudnia 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), 
nr 2, s. 30. Por. Benedykt XVI, Małżonkowie Pryscylla i Akwila…, dz. cyt., 
s. 51–52.



160  

małżeńskiej wyrażają nie tylko prawa i obowiązki, ale są 
także źródłem szczęścia i pokoju. Zadaniem małżonków 
jest zatem żyć na co dzień wytrwale i  z odwagą treścią 
słów obwarowanych przysięgą. Deklarując wolę trwa-
nia razem w miłości, wierności i uczciwości, małżonkowie 
przyczyniają się również do budowania wspólnoty Kościoła.

Ślubuję ci miłość…

Nie ulega wątpliwości, że za fundamentalne należy 
uznać zobowiązanie małżonków do trwania we wzajem-
nej miłości. Błogosławieństwo sakramentalne potwierdza 
wzajemną miłość małżonków. Małżeństwo jest autentycz-
nym związkiem dwojga osób, o ile ożywia je wzajemne 
obdarowanie miłością. Bez miłości małżeństwo nie może 
się egzystencjalnie zrealizować. Powszechne powołanie 
do miłości w  szczególny bowiem sposób urzeczywist-
nia się w miłości małżeńskiej, która w sakramencie zy-
skuje charakter przysięgi. Sobór Watykański II stwier-
dza otwarcie, że miłość jest „centrum małżeństwa i życia 
małżeńskiego”316. Na ten sam aspekt wskazał też Bene-
dykt XVI w encyklice Deus caritas est, uwydatniając fakt, 
że miłość powinna być zawsze początkiem i siłą komu-
nii i wspólnoty małżeńskiej317. Miłość jest jednym z naj-
głębszych źródeł małżeńskiej wspólnoty i  gwarantem 
ludzkiego szczęścia na ziemi. Z  tej perspektywy należy 

316 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o  Kościele w  świecie 
współczesnym „Gaudium et spes”…, dz. cyt., nr 49.
317 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 2, 11. Por. 
także: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., 
nr 18.
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się najpierw zastanowić i rozważyć, czym jest prawdziwa 
miłość i po czym poznać, że to, co jest deklarowane jako 
miłość, tą miłością jest.

Papież Benedykt zauważa, że ludzie współcześni tęsk-
nią do prawdziwej miłości, szukają jej, przeżywają dra-
mat niespełnionej miłości, a jednocześnie tak łatwo dają 
się porwać mirażom miłości „bylejakiej”, tak łatwo sięga-
ją po namiastki miłości. Rozczarowani do tych namia-
stek tak często mówią: „Nie wierzę w miłość”. Podejście 
do miłości w  dzisiejszym świecie ma wyraźnie charak-
ter ambiwalentny. Z  jednej strony podkreśla się dzisiaj 
między innymi znaczenie miłości małżeńskiej, kładzie się 
szczególny akcent na partnerstwo w tej miłości, można 
mówić o większym wyczuleniu na różne aspekty miło-
ści społecznej itp. Z drugiej strony –  jakże często spro-
wadza się miłość do czegoś, co nie jest godne zwać się 
miłością318.

Wydaje się, że kluczowym tekstem dla odczytania 
istoty ludzkiej miłości jest soborowa Konstytucja dusz-
pasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium 
et spes. Dokument ten stwierdza, że człowiek jest taką 
istotą, która odnajduje się w pełni tylko poprzez bezin-
teresowny dar z siebie samego319. W miłości zatem waż-
ny jest ktoś inny, ktoś komu trzeba się dać. Myśl Soboru 
Watykańskiego II o miłości jako darze rozwija w swoim 
nauczaniu także Benedykt XVI, nazywany często „papie-
żem Miłości”, ponieważ uczynił ją mottem swego pon-
tyfikatu. Podczas modlitewnego czuwania w  Walencji 

318 Por. Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary…, 
dz. cyt., s. 31.
319 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym „Gaudium et spes”…, dz. cyt., nr 24.
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papież mówił, że „człowiek został stworzony na obraz 
i podobieństwo Boże, aby kochać i realizuje w pełni sie-
bie samego jedynie wtedy, gdy szczerze czyni z siebie dar 
dla innych”320. A zatem najgłębszą zasadą miłości, sta-
nowiącą o  jej istocie, jest bezinteresowny dar, przede 
wszystkim dar z tego, co człowiek ma najcenniejszego 
– ze swojego własnego człowieczeństwa. I wskazuje ten-
że papież, że takiej altruistycznej, bezinteresownej miło-
ści człowiek ma uczyć się od Jezusa Chrystusa321. Owo 
„bezinteresowne dawanie siebie” jako wyraz miłości, do 
której uzdolniony jest człowiek, ma według nauczania 
Jezusa charakter radykalny i decydujący o losie człowie-
ka. Jest ono istotnym warunkiem naśladowania Jezusa, 
którego życie i działalność ma charakter totalnego, nie-
odwołalnego daru z siebie, aż po ofiarę z własnego życia. 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swo-
je oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13; por. 1 J 3, 16)322.

Możliwość realizacji takiej miłości jako zasadniczego 
prawa chrześcijańskiej egzystencji wymaga także otwie-
rania się na przyjęcie daru. Albowiem – jak twierdzi pa-
pież Benedykt we wspomnianej encyklice Deus Caritas 
est – „człowiek nie może żyć wyłącznie w miłości ofiar-

320 Benedykt XVI, Rodzina niezastąpionym dobrem dla narodów. Przemó-
wienie podczas czuwania modlitewnego (Walencja – 8 lipca 2006), „L’Osse-
rvatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 9–10, s. 14. Por. Benedykt XVI, 
Ukazujcie prawdę o ludzkiej miłości. Przemówienie do członków Papieskiego 
Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (Watykan 
– 11 maja 2006), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 8, s. 16.
321 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 12. Por. 
Benedykt XVI, „Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem” (J 13, 34). 
Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży (Watykan – 27 stycznia 2007), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 3, s. 7–8.
322 Por. A. Nossol, Chrześcijańska proegzystencja – istnienie i życie dla innych, 
„Collectanea Theologica” 49 (1979), nr 2, s. 13–21.
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nej, zstępującej. Nie może zawsze tylko dawać, musi tak-
że otrzymywać. Kto chce dawać miłość, sam musi ją 
otrzymywać w darze”323. Tak więc miłość polega nie tyl-
ko na poświęcaniu się dla drugiej osoby, na dawaniu sie-
bie, ale także na przyjmowaniu daru. „Kto chce tylko da-
wać, a nie jest gotów przyjmować, kto chce tylko być dla 
drugich, a nie chce uznać, że sam żyje z dobrowolnego, 
nieoczekiwanego daru, czyjegoś daru «dla innych», ten 
zapoznaje zasadniczą cechę bytu ludzkiego i  tak musi 
wprost zniszczyć prawdziwy sens bycia jednych dla dru-
gich. Wszelkie przezwyciężanie siebie, by było owocne, 
wymaga odbierania od kogoś drugiego”324. Miłość przyj-
mowana od innych osób oraz ofiarowana innym ludziom 
jest zatem najważniejszą potrzebą, której nie da się ni-
czym zastąpić.

Prawda ta nabiera szczególnego normatywnego zna-
czenia w  odniesieniu do wspólnoty małżeńskiej. Mał-
żeństwo bowiem jest nie tylko więzią życia i miłości, ale 
wola zawarcia małżeństwa jest wolą wzajemnego oddania 
i przyjęcia325. „Bóg stworzył istotę ludzką jako mężczy-
znę i kobietę, o równej godności, ale także z właściwymi 
im i dopełniającymi się cechami, aby oboje byli dla sie-
bie darem, wzajemnie się doceniali i tworzyli wspólnotę 

323 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 7.
324 J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kra-
ków 1996, s. 247–248.
325 Por. Benedykt XVI, Chrześcijańską miłość małżeńską można pojąć tyl-
ko sercem. Przesłanie do uczestników kongresu z okazji 40. rocznicy „Huma-
nae vitae” (Watykan – 2 października 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 29 (2008), nr 12, s. 4. Por. także: Benedykt XVI, Aby zbudować społe-
czeństwo o ludzkim obliczu. Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania 
Rodzin (Mediolan – 3 czerwca 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
33 (2012), nr 7–8, s. 22–23.
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życia i miłości”326. Prawdziwa miłość uwalania więc od 
szukania siebie, od egoizmu, izolacji, pozwala zapomnieć 
o sobie i przekraczać siebie. Wyrzeczenie się siebie, dar 
z siebie, typowe dla prawdziwej miłości małżeńskiej, za-
kładają pełną wartość osoby współmałżonka, jego pięk-
no i  drogocenność. Dowodzą też, że współmałżonek, 
w  znaczeniu obiektywnym, jest warty miłości. Miłość 
małżeńska zaczyna wtedy być rozumiana jako wzajemne 
oddanie się i przyjęcie przez mężczyznę i kobietę na spo-
sób duchowy i cielesny327. W konsekwencji taka miłość 
– jak uczy papież Benedykt – domaga się definitywności, 
w  sensie wyłączności i  w sensie „na zawsze”328. Miłość 
bowiem obejmuje całość ludzkiej egzystencji w każdym 
jej wymiarze, także w wymiarze czasu, i ukierunkowana 
jest ostatecznie na wieczność. Taka miłość pozwoli od-
naleźć wspólnocie małżeńskiej najgłębszy sens ich życia, 
a  także odkryć Boga, który w  tajemnicy wywyższenia 
Chrystusa na krzyżu dopełnił dzieła zbawienia i  obja-
wił prawdziwą miłość. Papież Franciszek podkreślił ten 
fakt w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia, odwołując 
się do nauczania swojego poprzednika: „Benedykt XVI 
w encyklice Deus caritas est podjął temat prawdy o mi-
łości między mężczyzną a  kobietą, która wyjaśnia się 
w pełni jedynie w świetle miłości Chrystusa ukrzyżowa-
nego”329. Urzeczywistnia się ta prawda w Kościele, który 
Chrystus umiłował aż do oddania swego życia.

326 Benedykt XVI, Aby zbudować społeczeństwo o ludzkim obliczu…, dz. cyt., 
s. 22. Por. Benedykt XVI, Wrodzona zdolność do małżeństwa jest darem 
Stwórcy. Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej (Watykan – 21 stycz-
nia 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 16.
327 Por. A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii mał-
żeństwa i rodziny, Kraków 2002, s. 48–55.
328 Por. Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 6.
329 Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”..., dz. cyt., nr 70.
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W sakramencie małżeństwa Chrystus włącza miłość 
małżonków w  swoją miłość do Kościoła, dzięki czemu 
otrzymują oni zdolność do kochania się tak, jak Chrystus 
umiłował każdego człowieka. Małżeństwo podniesione 
do godności sakramentu jest darem miłości Wszechmo-
gącego Boga do ludzi. Jest też wezwaniem małżonków 
do miłości na wzór samego Chrystusa. W Liście do Efe-
zjan św. Paweł ukazuje nieskończoną miłość Chrystusa 
do Kościoła i  podaje ją jako wzór dla wszystkich mał-
żeństw: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiło-
wał Kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5, 25). 
Przez sakrament małżeństwa miłość między dwojgiem 
ludzi zostaje włączona w miłość, którą Chrystus w spo-
sób nieodwołalny miłuje Kościół. Papież Benedykt XVI 
pisze o tej analogii w adhortacji Sacramentum caritatis: 
„Miłość małżeńska jest znakiem sakramentalnym miło-
ści Chrystusa do swego Kościoła, miłości, która ma swój 
punkt kulminacyjny w Krzyżu”330. Skoro Chrystus umi-
łował Kościół aż do oddania swego życia, toteż i miłość 
wzajemna małżonków winna być zdolna do najwięk-
szych poświęceń i ofiar. W przeciwnym razie ludzka mi-
łość nie byłaby realnym znakiem owej nadprzyrodzonej 
rzeczywistości – misterium Chrystusa i Kościoła. Zada-
niem więc małżonków wynikającym z  ich powołania, 
do którego są wezwani przez otrzymany sakrament, jest 
czynić widzialną miłość Chrystusa: być znakiem i żywy-
mi świadkami miłości Chrystusa do Kościoła w różnych 
okolicznościach życia małżeńskiego. Małżonkowie uczą 
się tej ofiarnej miłości mocą wielkiego sakramentu331.

330 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 27.
331 Por. Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne…, dz. cyt., s. 30.
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Mężczyzna i kobieta żyjący w małżeństwie uczestniczą 
w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W krzyż i zmar-
twychwstanie Chrystusa wpisana jest miłość małżeńska. 
Misterium paschalne skłania małżonków do ustawicz-
nego wysiłku mającego na celu „odkupienie” ich miłości 
przez zwycięstwo nad grzechem. Natomiast wniebowstą-
pienie inspiruje małżonków do radości i nadziei332. Sakra-
mentalność małżeństwa włącza więc małżonków w nad-
przyrodzony porządek zbawienia, staje się rzeczywistością 
i  znakiem zbawienia. Małżeństwo jako znak zbawienia 
jest jednocześnie środowiskiem zbawienia. „W” małżeń-
stwie i „przez” małżeństwo dokonuje się zbawienie czło-
wieka. Małżeństwo staje się więc miejscem łaski i uświęce-
nia333. Podkreśla to Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej 
Familiaris consortio: „Właściwym źródłem i pierwotnym 
środkiem uświęcenia małżeństwa i  rodziny chrześcijań-
skiej jest sakrament małżeństwa”334. Sakramentalne „tak” 
wypowiedziane przez małżonków staje się źródłem ła-
ski i wezwaniem, któremu małżonkowie mocą tylko swo-
jej miłości nie byliby w  stanie sprostać. Dlatego właśnie 

332 Por. J. Grześkowiak, Małżeństwo a  misterium Chrystusa, „Ateneum 
Kapłańskie” 1–2 (1985), s. 195–201; A. Szafrański, Łaska sakramentu 
małżeństwa, w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współcze-
snej teologii, red. A. Szafrański, Lublin 1985, s. 105–106.
333 W tej perspektywie Benedykt XVI zachęca „małżonków do szczególne-
go zaangażowania w dążenie do świętości, które dzięki łasce i  sile płyną-
cym z sakramentu małżeństwa, towarzyszy im przez całe życie” –   Bene-
dykt XVI, Świętość rodzi się w rodzinie. Rozważanie przed modlitwa „Anioł 
Pański” (Castel Gandolfo –  30 sierpnia 2009), „L’Osservatore Romano” 
(wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, s. 44–45.
334 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 
56. Por. Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia”..., dz. cyt., nr 72.
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Chrystus podnosi ów związek do rangi sakramentu i sam 
wchodzi w miłosną relację każdej pary małżeńskiej335.

Przysięga małżeńska potwierdza i wyraża więź i wza-
jemną miłość – w mocy Jezusa Chrystusa. Dzięki sakra-
mentalnej obecności Chrystusa i  dobrowolnie złożonej 
przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wza-
jemnie, małżeństwo staje się świętą wspólnotą. Jest ono 
komunią osób zjednoczonych miłością Chrystusa. To sam 
Chrystus kocha w nich i przez nich. Chrystus „w sakra-
mencie małżeństwa daje «serce nowe» tak, że małżonkowie 
nie tylko mogą przezwyciężyć «zatwardziałość serca», ale 
równocześnie i nade wszystko dzielić pełną i ostateczną 
miłość Chrystusa, nowe i wieczne Przymierze, które stało 
się ciałem”336.

Nie wolno przy tym zapominać, że „dar Jezusa Chry-
stusa nie wyczerpuje się w samym sprawowaniu sakra-
mentu małżeństwa, ale towarzyszy małżonkom przez 
całe ich życie”337. Sakramentalność pozwala małżonkom 
rozwijać ich wzajemną miłość dzień po dniu. Na ile mał-
żonkowie będą otwarci na Chrystusa, na tyle Jego łaska 
będzie miała wpływ na tworzenie małżeńskiej komunii 
miłości. W tym kontekście staje się zrozumiałe, że sakra-
ment małżeństwa jest nie tylko wielkim darem dla mał-
żonków, ale także zobowiązaniem. Małżonkowie są zo-
bowiązani do współpracy z łaską sakramentalną, by „nie 
była przyjmowana na próżno” (2 Kor 6, 1). Są to zobo-
wiązania natury moralnej. Pod takim warunkiem sakra-

335 Por. D. Kuglin, Miłość fundamentem życia rodzinnego i chrześcijańskiego, 
„Sosnowieckie Studia Teologiczne” 9 (2009), s. 128–131. Por. także: W. Bo-
łoz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998, s. 50–55.
336 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 20.
337 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 56.
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ment tworzy i  pozwala rozwijać prawdziwą komunię 
miłości małżeńskiej338. Łaska sakramentalna nie pozwa-
la małżeństwu stawać się związkiem wyizolowanym od 
świata. Dzięki obecności Chrystusa we wspólnocie two-
rzy się ognisko miłości. Jezus uczy miłości pełnej, aż do 
oddania swego życia za innych. Wspólnota w Panu sta-
je się wspólnotą świętą, przymierzem z Bogiem i między 
sobą.

W rozumieniu papieża Benedykta miłość małżeń-
ska „jest tak dalece wywyższona przez łaskę, że staje się 
udziałem w  miłości Chrystusa i  Kościoła”339. Chrystus 
udziela łaski, by małżeństwo było prawdziwym przymie-
rzem miłości, ale też domaga się współpracy małżonków. 
Małżonkowie jako szafarze sakramentu zapraszają Chry-
stusa do swojej wspólnoty. Chrystus przyjmuje to zapro-
szenie. Dzięki obecności Chrystusa miłość małżeńska 
rozwija się, dojrzewa, staje się źródłem pokoju i szczęścia 
oraz widzialnym znakiem zbawienia340.

Ślubuję ci wierność…

Sakrament małżeństwa, ustanowiony przez samego 
Boga od początku stworzenia (por. Rdz 2, 24) i potwier-
dzony przez Jezusa Chrystusa (por. Mt 19, 5–6), jest 
zbudowany na fundamencie wzajemnej miłości mężczy-

338 Por. M. Słowik, Rodzina wspólnotą religijno-moralną, Niepokalanów 
1997, s. 49–51.
339 Benedykt XVI, Odrzucajcie niszczycielską moc nienawiści. Homilia pod-
czas Mszy Świętej na zboczu Góry Przepaści (Nazaret –  14 maja 2009), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 7–8, s. 40.
340 Por. Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne…, dz. cyt., s. 30.
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zny i kobiety, która ma swe źródło w Chrystusie. Jednak 
prawdziwa miłość musi być dobrowolna i wierna, ina-
czej nie jest żadną miłością. Jak uczy papież Benedykt, 
„«tak» osobowe musi być zarazem «tak» oznaczającym 
publiczne przyjęcie odpowiedzialności, przez które mał-
żonkowie zobowiązują się do wierności, gwarantującej 
również trwałość wspólnoty”341. Zawierane przed obli-
czem wiernego Boga małżeństwo z  definicji musi być 
zatem wierne. Bez wierności małżeństwo jako takie nie 
ma sensu.

Ślubowanie wierności przy zawieraniu sakramental-
nego małżeństwa następuje tuż po przyrzeczeniu miło-
ści. Wierność oznacza pewność odniesień, zaufanie, któ-
re rodzi się w miłości małżeńskiej i na którym można się 
oprzeć we wszystkich sytuacjach życia. Miłość i wierność 
wzajemnie więc na siebie oddziałują i  jedno warunkuje 
i umacnia lub osłabia drugie. Odejście od wierności nisz-
czy miłość. Tam znów, gdzie zanika miłość, wierność sta-
je się trudna i bywa uważana wówczas za bezsensowną, 
krzywdzącą. Miłość i wierność są na tyle nierozłączne, że 
mówi się niekiedy o miłości wiernej342.

Wierność jest jedną z  podstawowych cech Boga, 
w którego człowiek wierzy i przed którym zawierany jest 
sakrament małżeństwa. W Kościele wierność małżeńska 
jest odzwierciedleniem tej wierności, jaką Bóg ma wo-

341 Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary…, 
dz. cyt., s. 31. Por. Benedykt XVI, Odrzucajcie niszczycielską moc nienawi-
ści…, dz. cyt., s. 39.
342 Por. Benedykt XVI, Epifania rodziny, wspólnoty miłości. Audiencja gene-
ralna (Watykan – 6 czerwca 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 
(2012), nr 7–8, s. 26. Por. także: I. Mroczkowski, Ślubuję ci wierność, w: Mi-
łość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Je-
żyna, T. Zadykowicz, Lublin 2006, s. 17–19.
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bec swego ludu. Tę prawdę uświadamia nam Katechizm 
Kościoła Katolickiego: „Objawiając swoje imię, Bóg obja-
wia równocześnie swoją wierność, która nie ma ani po-
czątku, ani końca, obejmuje zarówno przeszłość («Ja je-
stem Bogiem ojca twego», Wj 3, 6), jak i przyszłość («Ja 
będę z tobą», Wj 3, 12). Bóg, który objawia swoje imię 
jako «Ja Jestem», objawia się jako Bóg, który jest zawsze 
przy swoim ludzie, aby go zbawić”343. W innym miejscu 
Katechizmu można przeczytać: „Bóg jest samą Prawdą, 
Jego słowa nie mogą mylić. Właśnie dlatego we wszyst-
kim z pełnym zaufaniem można powierzyć się prawdzie 
i wierności Jego słowom”344. „Człowiek, żyjąc w wierno-
ści jedynemu Bogu –  jak pisał Benedykt XVI w  ency-
klice Deus caritas est – doświadcza siebie samego jako 
kochanego przez Boga i  odkrywa radość w  prawdzie, 
w sprawiedliwości – radość w Bogu, która staje się istot-
nym szczęściem”345.

Dar sakramentu jest powołaniem i  przykazaniem 
dla chrześcijańskich małżonków, aby pozostali wierni 
zawsze świętej woli Pana, ponad wszelkie próby i trud-
ności. Ta święta wola Pana sformułowana jest wyraź-
nie w przykazaniu szóstym „Nie cudzołóż” (por. Mt 5, 
27), oraz w stwierdzeniu wypowiedzianym przez Apo-
stoła Narodów, że cudzołożnicy nie wejdą do Królestwa 
Niebieskiego (1 Kor 6, 9–10). Także List do Hebrajczy-
ków wyraźnie stwierdza: „We czci niech będzie małżeń-
stwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż roz-
pustników i cudzołożników osądzi Bóg” (Hbr 13, 4). Do 
wierności zobowiązują się małżonkowie nie tylko w wy-

343 Katechizm Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., nr 207.
344 Katechizm Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., nr 215.
345 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 9.
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miarze czynów zewnętrznych, lecz także w sferze myśli 
i pragnień. Dlatego też „każdy kto pożądliwie patrzy na 
kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołó-
stwa” (Mt 5, 28).

Tylko ten, kto potrafi dochować wierności, zdolny 
jest także do przyjęcia odpowiedzialności za słowo, któ-
re przecież w tak wielu okolicznościach życia jest po pro-
stu deklaracją, obietnicą złożoną na przyszłość. W życiu 
małżeńskim ta wierność danemu słowu jest szczególnie 
ważna, albowiem tworzy właściwy klimat zaufania. Im 
bardziej ludzie współcześni stają się wiarołomni i  nie-
wierni, im bardziej traktują wierność jako rodzaj zniewo-
lenia albo uważają ją za niemożliwą, tym bardziej mał-
żonkowie związani sakramentalnym węzłem powinni być 
wzorem wierności346.

Wierność jest jednym z najważniejszych znaków mi-
łości, jest niejako jej moralnym blaskiem, dlatego też 
wierność słowu jest ostatecznie potwierdzeniem, że mi-
łość potrafi przetrzymać wszystko. Wierność jest siłą 
duchową zwyciężającą upływ czasu i  różne przeszkody, 
jest zdolnością do wytrwania w  obliczu trudności, jest 
zdolnością trwania przy współmałżonku, także w trud-
nych okolicznościach życia. Jest cnotą naturalną wpisaną 
w zdolność człowieka do miłości347.

W życiu na co dzień wierność małżeńska przejawia 
się w  wielu konkretnych postawach. Od strony nega-
tywnej chodzi zawsze o odrzucenie wszelkiej hipokry-
zji i wszelkich form zdrady, odrzucenie oszustwa i za-

346 Por. J. Salij, Wierność jako fundament małżeństwa. Obrona trwałości 
i nierozerwalności małżeństwa wobec postmodernistycznego kultu płynności, 
„Teologia i Moralność” 4 (2008), s. 52–55.
347 Por. J. F. Keenan, Cnoty na co dzień, tłum. B. Żak, Kraków 2003, s. 78–84.
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wodności, a  także niestałości i  chwiejności, odrzucenie 
tego wszystkiego, co prowadziłoby do nadużycia zaufa-
nia. Od strony pozytywnej chodzi o  lojalność i  słow-
ność, o uczciwe wypełnianie obietnic, o zwyczajną pa-
mięć o współmałżonku, o jego sprawach i problemach. 
Takie zainteresowanie współmałżonkiem i solidarność 
z nim (szczególnie w trudnościach i kłopotach) wskazu-
je, że deklaracje słowne nie pozostają pustymi obietnica-
mi. Kiedy zabraknie tej słowności, język ludzki staje się 
zwodniczy (por. So 3, 13; Jr 7, 8).

Z wiernością wiąże się ściśle postawa zaufania. Dla-
tego też troska o  budowanie zaufania w  relacjach mał-
żeńskich jest bardzo istotnym potwierdzeniem odpowie-
dzialności za słowo. Porozumienie miedzy małżonkami 
opiera się nade wszystko na zaufaniu. Stosunki małżeń-
skie, w  których nie można by zakładać prawdomów-
ności, byłyby właściwie niemożliwe. Prawdomówność 
rodzi zaufanie, a bez tego zaufania nie jest możliwe bu-
dowanie jakiejkolwiek wspólnoty małżeńskiej348.

Mąż i  żona są sobie wierni także wtedy, gdy trwają 
w jedności i wyłączności i to tak długo, jak długo żyją349. 
Wspomniał o  tym Benedykt XVI już w  swojej pierw-
szej encyklice: „Ze względu na ukierunkowanie zawarte 
w akcie stwórczym eros kieruje człowieka ku małżeństwu, 
związkowi charakteryzującemu się wyłącznością”350. Tak 
jak Chrystus i Kościół stanowią jedność, tak i małżon-
kowie mają być zjednoczeni. Jak Chrystus – Oblubieniec 

348 Por. I. Mroczkowski, Ślubuję ci wierność…, dz. cyt., s. 18–19.
349 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego…, dz. cyt., nr 1645.
350 Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”…, dz. cyt., nr 11. Por. Benedykt 
XVI, Piękno prawdy o  małżeństwie objawionej przez Chrystusa…, dz. cyt.,  
s. 32; Benedykt XVI, Ukazujcie prawdę o ludzkiej miłości…, dz. cyt., s. 16.
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oddał się cały Kościołowi – Oblubienicy, tak mąż i żona 
mają oddać się sobie „totalnie”. Mają stać się uczestnika-
mi powyższego pierwowzoru: Chrystus – Kościół. Chry-
stus tworzy komunię między osobami w małżeństwie i ze 
Sobą. Komunia osób to Chrystus mieszkający w  mężu 
i żonie, to jedność serc i ciała, to zjednoczenie w służbie 
życiodajnej miłości351.

Ta wspólnota między sobą i  z Chrystusem, w  któ-
rej uczestniczą i do której zostali włączeni przez sakra-
ment, winna się wyrażać w codziennej egzystencji mał-
żonków. „Jedność dwojga” winna być budowana na co 
dzień: kiedy doświadczają radości, ale także kiedy poja-
wiają się trudności. Podkreślił to papież Benedykt XVI 
w jednej z katechez: „Myślą obejmuję wszystkich mał-
żonków chrześcijańskich: razem z nimi dziękuje Panu 
za dar, jakim jest sakrament małżeństwa, i wzywam ich, 
aby dochowali wierności swojemu powołaniu w każdym 
okresie życia, «w radości i smutku, w zdrowiu i w choro-
bie», jak przysięgali podczas obrzędu zaślubin”352. Prze-
żywanie jedności małżeńskiej wymaga niejednokrotnie 
wejścia na drogę cierpliwości, przebaczenia. Jest to trud-
ne i  wymaga nieustannie gotowości rozpoczynania na 
nowo. Wspólna droga, bez wzajemnego zmęczenia sobą, 
przy uznaniu daru Bożego, jest zawsze łaską. Tworzenie 

351 Por. R. Kantor, Nierozerwalność wspólnoty małżeńskiej szansą dla rodzi-
ny XXI wieku, w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywiliza-
cji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć 
prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluz, Tarnów 2011, 
s. 29. Por. także: M. Słowik, Rodzina wspólnotą religijno-moralną…, dz. cyt., 
nr s. 54.
352 Benedykt XVI, Zadania rodziny we współczesnym świecie. Rozważanie 
przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 8 października 2006), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 27 (2006), nr 12, s. 33.
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„jedności dwojga” wymaga zatem, oprócz pomocy Boga, 
odpowiedzi i współpracy małżonków, dla dobra ich sa-
mych i dobra wspólnoty Kościoła.

„Jedność dwojga” ze swej natury wymaga również 
nierozerwalności małżeństwa. Zwraca na to uwagę pa-
pież Benedykt XVI w  adhortacji Sacramentum carita-
tis: „Wierna, nierozerwalna i wyłączna więź, która łączy 
Chrystusa z Kościołem […] łączy się z pierwotną antro-
pologiczną zasadą, według której mężczyzna winien być 
złączony w sposób definitywny z jedną tylko kobietą i, na 
odwrót, ona z jednym tylko mężczyzną”353. Tylko w ten 
sposób będzie możliwe przeżywanie małżeństwa jako 
wspólnoty życia i miłości. Nierozerwalność jest istotnym 
wymiarem wspólnoty małżeńskiej; za jego sprawą, gdy 
raz została ona ustanowiona, już nie może być rozwią-
zana. „Nierozerwalność małżeństwa – uzasadnia Bene-
dykt –  nie wynika z  nieodwołalnego zobowiązania za-
wierających je stron, ale jest wpisana w naturę «mocnej 
więzi ustanowionej przez Stwórcę» (Jan Paweł II, kate-
cheza z 21 listopada 1979 roku, n. 2). Zawierający mał-
żeństwo muszą zaangażować się w sposób nieodwołalny 
właśnie dlatego, że takie jest małżeństwo w planie stwo-
rzenia i odkupienia”354. Na mocy sakramentalnego cha-
rakteru małżeństwa wzajemny związek małżonków staje 
się tym bardziej nierozerwalny.

Chrystus, choć wie dobrze o  ludzkiej zdolności do 
miłości i wierności, wzywa wszystkich swoich uczniów: 

353 Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, dz. cyt., 
nr 28.
354 Benedykt XVI, Piękno prawdy o małżeństwie objawionej przez Chrystu-
sa…, dz. cyt., s. 32. Por. A. Proniewski, Promocja rodziny w nauczaniu Be-
nedykta XVI, „Studia nad Rodziną” 16 (2002), nr 1–2, s. 17.
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„Wytrwajcie w miłości mojej (J 15, 3). Prawdziwe i pełne 
wytrwanie w wierności jest możliwe tylko wówczas, kiedy 
będzie opierać się na uczestnictwie w miłości Chrystu-
sa. Absolutnie bezwarunkowa i  nieodwołalna wierność 
Chrystusa w stosunku do Kościoła, w której małżeństwo 
chrześcijańskie jest rzeczywistym i specyficznym uczest-
nictwem, stanowi najgłębszy powód i znaczenie niero-
zerwalności. Z tego względu godni uznania i szacunku są 
małżonkowie, którzy „choć napotykają na niemałe trud-
ności, to jednak zachowują i rozwijają dobro nierozerwal-
ności”355. Ukazują w ten sposób Kościołowi i światu ko-
munię wzajemnej miłości.

Tak więc trzeba stwierdzić, że zasady wierności w chrze-
ścijańskim małżeństwie nie podlegają dyskusji. Trzeba 
je przyjąć jako absolutnie zobowiązujące, bez żadnych 
wyjątków, niezależnie od sytuacji. Nie jest to zakuwanie 
człowieka w  niewolę, ale ukazanie najlepszego rozwią-
zania. Dotrzymywanie ślubu wierności jest zadaniem, 
od spełnienia którego zależą losy małżeńskiej wspólnoty 
i osobistego szczęścia małżonków. Dochowaniu wierności 
małżeńskiej – zdaniem Benedykta XVI – pomaga łaska 
sakramentu oraz częsty udział w sakramentach świętych, 
zwłaszcza Eucharystii, która jako ofiara i  trwały znak 
wiernej miłości Chrystusa do Kościoła staje się dla mał-
żonków źródłem duchowej siły do wypełniania zobowią-
zań przysięgi małżeńskiej356.

355 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 20.
356 Por. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”…, 
dz. cyt., nr 27, 28, 79.
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Ślubuję ci uczciwość…

Niezwykle istotnym komponentem przysięgi małżeń-
skiej jest też uczciwość. Pojęcie uczciwości małżeńskiej 
bazuje na pojęciu uczciwości w  ogóle i  obejmuje wiele 
wartości. Najczęściej uczciwość rozumiana jest jako czy-
stość intencji, zamiarów i prawość życia. Uczciwość poj-
mowana jako prawość życia jest zdolnością człowieka do 
bycia darem dla innych w duchu miłości. Człowiek prawy 
rozumie godność, szlachetność i wartość siebie i drugiej 
osoby357.

Uczciwość rozumiana jako prawość życia, prawość 
postępowania człowieka jest przede wszystkim konse-
kwencją życia w  prawdzie. Dlatego warunkiem zrozu-
mienia istoty i  znaczenia pojęcia „uczciwości małżeń-
skiej” jest życie prawdą. Tylko małżonek żyjący prawdą 
może być uczciwy i działać uczciwie. Uczciwość w ży-
ciu małżeńskim oznacza więc najpierw gotowość życia 
w  prawdzie. Uczciwość jawi się w  pełni jako wartość 
moralna w blasku prawdy358. Małżonek żyjący w praw-
dzie jest „prawdziwym” człowiekiem, to znaczy czyni 
wszystko zgodnie z  wartością i  godnością swojej oso-
by. Życie w prawdzie gwarantuje autentyczność i uczci-
wość człowieka, to znaczy również takie działanie, któ-
re zawsze będzie urzeczywistnieniem dobra. Człowiek, 
który za wartość naczelną przyjmuje dobro, staje się 
uczciwy. Można jednak znać prawdę, ale się nią nie kie-
rować w życiu małżeńskim i jej nie przekazywać. Czło-

357 Por. M. Drożdż, Uczciwość w blasku prawdy, „Studia Socialia Cracovien-
sia” 4 (2012), nr 1, s. 61–62.
358 Por. M. Pokrywka, Prawość serca. Wokół uczciwości małżeńskiej, w: Mi-
łość, wierność i uczciwość małżeńska..., dz. cyt., s. 97–98.
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wiek może zatem nie tylko „być prawdziwym”, ale i też 
może niestety „być zafałszowanym”. Stąd wypływa ludz-
ka uczciwość, ale także w drugiej postawie nieuczciwość. 
I taka sytuacja występuje często w życiu małżeńskim.

Bycie prawdziwym lub bycie fałszywym odzwiercie-
dla stan ludzkiego sumienia. „W sumieniu dokonuje się 
owo szczególne sprzęgnięcie prawdziwości z  powinno-
ścią, która przejawia się jako moc normatywna praw-
dy”359. Bycie uczciwym małżonkiem oznacza więc także 
życie na co dzień wedle prawego sumienia. Bez prawdzi-
wych i prawych sumień nie będzie uczciwości w myśle-
niu i działaniu. Stąd słuszne jest wołanie Benedykta XVI: 
„Jak ważne jest świadectwo par małżeńskich w perspek-
tywie zdrowej formacji sumień i budowy cywilizacji mi-
łości!”360. Jest rzeczą oczywistą, że sumienie odnosi się 
do całego życia ludzkiego. Niemniej jednak, z uwagi na 
istotny obszar życia ludzkiego, uprawnione jest mówienie 
– oczywiście przez analogię – o „sumieniu małżeńskim” 
i  o konieczności jego formacji pod katem wspólnoty 
małżeńsko-rodzinnej. Naturalnie takie „sumienie mał-
żeńskie” jest przejawem sumienia w ogóle, ale odniesio-
nym do tego szczególnego aspektu życia moralnego, ja-
kim jest przyjęcie powołania małżeńskiego i wypełnienie 
wszystkich zadań, płynących z tego powołania. Chrześci-
jańskie sumienie małżeńskie pozostaje więc w najściślej-
szym związku z całą wizją małżeństwa i normami etyki 
małżeńskiej, jakie wyrastają z ducha Ewangelii361.

359 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, 
s. 169.
360 Benedykt XVI, Odrzucajcie niszczycielską moc nienawiści…, dz. cyt., s. 39.
361 Por. Benedykt XVI, Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu, rani sam sie-
bie…, dz. cyt., s. 14–15.
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Chrześcijańscy małżonkowie powinni tak formować 
swoje sumienie, by nie stało się ono siłą niszczącą ich ży-
cie małżeńskie, lecz by było świętym miejscem, w któ-
rym mąż i żona, wzajemnie sobie pomagając, mogliby 
odczytać w pełni powołanie Boże i wypełnić je w duchu 
odpowiedzialnej miłości. Chrześcijańska formacja su-
mienia małżonków nie może więc odbyć się bez inspira-
cji miłości. Umocniona w sakramencie małżeństwa mi-
łość mężczyzny i kobiety winna być stale odnoszona do 
Chrystusa. W  odniesieniu do Chrystusa chrześcijańscy 
małżonkowie będą się starali w sumieniu coraz bardziej 
rozpoznać prawdę, że miłość ma kształt krzyża, że wzy-
wa ona nieustannie do daru z siebie, a więc jednocześnie 
do poświęcenia i ofiary362.

Uczciwość małżeńska – oprócz formacji sumień – do-
maga się też postawy czystości. Czystość małżeńska stoi na 
straży wzajemnej uczciwości. Jej rola w służbie uczciwości 
małżeńskiej jest uszlachetniająca. Pozwala ona na dosto-
sowywanie się do naturalnej struktury i celu tego współ-
życia. Inaczej mówiąc, małżonkowie mają podejmować 
współżycie seksualnie zgodnie z  naturalnym przezna-
czeniem narządów płciowych. Uchroni ich to przed po-
grążeniem się w cielesność, przesyt, zobojętnienie i ozię-
błość, a tym samym przed cudzołóstwem, niewiernością 
i  zdradą363. Naturalne współżycie nie czyni nic takiego, 
co by temu przeszkadzało i tym samym wykluczało po-
częcie się dziecka. Wprawdzie współżycie małżeńskie nie 
zawsze jest płodne i małżonkowie mogą swobodnie ko-

362 Por. J. Nagórny, Formacja chrześcijańskiego sumienia małżonków w per-
spektywie sakramentu pokuty i pojednania, w: Małżeństwo – przymierze mi-
łości. Homo meditans XV, red. J. Misiurek, W. Słomka, Lublin 1995, s. 127.
363 Por. A. Marcol, Etyka życia seksualnego, Opole 1998, s. 111–112.
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rzystać z niepłodnych dni, ale nie wolno im samowolnie 
wkraczać w te sprawy i sztucznie czynić swoje współży-
cie niepłodnym, przez stosowanie np. środków antykon-
cepcyjnych czy wczesnoporonnych364. Mówił o tym jasno 
i zdecydowanie papież Benedykt XVI 10 maja 2008 roku 
do uczestników kongresu z okazji 40-lecia encykliki Hu-
manae vitae: „Żadna mechaniczna technika nie może za-
stąpić aktu miłości dwojga małżonków, którzy dzielą się 
sobą na znak większej tajemnicy, w której są głównymi 
postaciami i współuczestnikami stworzenia [...]. Jako wie-
rzący nie możemy nigdy dopuścić do tego, żeby domina-
cja techniki naruszyła jakość miłości i świętość życia”365. 
Zadaniem małżonków chrześcijańskich w dziedzinie za-
chowań seksualnych jest zatem uczciwe zachowywanie 
nauczania Magisterium Kościoła.

Czystość, której domaga się uczciwość małżeńska, 
pozwala dostrzec we współmałżonku pełnoprawną oso-
bą ludzką, której w żadnej mierze nie powinno się „uży-
wać” i  krzywdzić366. Małżonkowie mają przeżywać jak 

364 Por. M. Ozorowski, Papieża Benedykta XVI nauka o miłości małżeńskiej…, 
dz. cyt., s. 39–40.
365 Benedykt XVI, Encyklika, która stała się znakiem sprzeciwu. Przemówie-
nie do uczestników kongresu z okazji 40-lecia Encykliki Pawła VI „Humanae 
vitae” (Watykan – 10 maja 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 
(2008), nr 6, s. 39–40.
366 Jak słusznie zauważa Benedykt XVI, „język ciała ma też niewątpliwie 
wymowę negatywną: mówi nam o  ucisku drugiego, o  żądzy posiadania 
i wykorzystywania. Wiemy jednak, że ten język nie należy do pierwotne-
go zamysłu Boga, ale jest owocem grzechu. Kiedy oddziela się ciało od jego 
znaczenia synowskiego, od jego powiązania ze Stwórcą, buntuje się ono 
przeciwko człowiekowi, traci swoją zdolność ukazywania jedności i staje się 
terenem zawłaszczenia drugiego człowieka. Czyż nie na tym polega dramat 
seksualności, że dziś pozostaje zamknięta w ciasnym kręgu własnego ciała 
i w sferze emocjonalnej, a w rzeczywistości może ona spełnić się dopiero 
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najgłębsze oddanie się sobie i pełne miłości zjednoczenie 
osobowe. Małżeństwo nie zostało bowiem ustanowione 
jedynie w celu zrodzenia dzieci, ale również w tym celu, 
aby wzajemna miłość małżonków, okazywana we właści-
wym porządku, rozwijała się i dojrzewała. „W tym świe-
tle – jak twierdzi papież – cnota czystości zyskuje nowy 
sens. Nie jest to «nie» wobec przyjemności i radości ży-
cia, ale wielkie «tak» dla miłości pojmowanej jako głę-
bokie porozumienie osób”367. Cnota czystości występu-
je tu więc w  funkcji oszczędzającej, ucząc szlachetnego 
umiaru i liczenia się z drugą stroną. Uczy, że miarę właści-
wą określa nie tyle potrzeba własna, co wzgląd na drugą, 
umiłowaną osobę i uczciwość względem niej.

Postawa czystości, której domaga się uczciwość w ży-
ciu małżeńskim, służy również całkowitemu opanowa-
niu popędu i powstrzymania się od wszelkich przyjem-
ności płciowych, jeśli na skutek choroby, ciąży, wyjazdu 
lub innej przeszkody małżonkowie nie mogą normalnie 
podejmować współżycia. Jest również rzeczą chwaleb-
ną, gdy za obopólną zgodą małżonkowie powstrzymują 
się od współżycia, by dzięki temu lepiej i ofiarniej prze-
żyć np. czas Adwentu czy Wielkiego Postu. Św. Paweł tak 
mówi o tej praktyce: „Mąż niech oddaje powinność żo-
nie, podobnie też żona mężowi [...]. Nie unikajcie jedno 
drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, 

w powołaniu do czegoś większego?” – Benedykt XVI, W rodzinie spotykają 
się ze sobą teologia ciała i teologia miłości. Przemówienie do uczestników spo-
tkania zorganizowanego przez Papieski Instytut Studiów nad Małżeństwem 
i Rodziną im. Jana Pawła II (Watykan – 13 maja 2011), „L’Osservatore Ro-
mano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 7, s. 27. Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowie-
dzialność, Lublin 1982, s. 154.
367 Benedykt XVI, W rodzinie spotykają się ze sobą teologia ciała i teologia 
miłości…, dz. cyt., s. 27.
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by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie” 
(1 Kor 7, 3–5).

Uczciwość obowiązuje nie tylko w relacjach małżeń-
skich, ale także rodzicielskich. Benedykt XVI podkre-
śla, że „wzajemne obdarowywanie się sobą małżonków 
prowadzi do otwarcia na prokreację: pragnienie ojco-
stwa i macierzyństwa jest bowiem wpisane w serce czło-
wieka”368. Rodzicielstwo stanowi główny sens wspólno-
ty małżeńskiej. W rodzicielstwie tworzy się nowy rodzaj 
communio personarum369. Istota małżeńskiego układu 
komunijnego polega na tym, że ojcostwo mężczyzny po-
wstaje poprzez macierzyństwo kobiety i wzajemnie – ma-
cierzyństwo kobiety przez ojcostwo mężczyzny. W ten 
sposób kształtuje się nowy układ komunijny. Małżeń-
ska komunia osób wymaga, aby małżonkowie wchodzili 
w ten układ z uczciwością i wielką odpowiedzialnością, 
żeby za każdym poczęciem i  narodzeniem towarzyszy-
ło im podmiotowe przeżycie wielkości rodzicielstwa370. 
Podkreśla to Jan Paweł II: „Stawszy się rodzicami, mał-
żonkowie otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzial-
ności”371. Dziecko jako owoc miłości jawi się jako „żywe 
odbicie ich miłości, trwały znak jedności małżeńskiej 

368 Benedykt XVI, Rodzina uczy wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz so-
lidarności. Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz miasta i prowincji 
Rzymu (Watykan – 14 listopada 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 
32 (2011), nr 4, s. 7–8.
369 Por. J. Stala, J. Garmaz, The Family „Communio Personarum” and Upbrin-
ging, „The Person and the Challenges” 8 (2018), nr 1, s. 47–54.  
370 Por. K. Wojtyła, Rodzicielstwo a „communio personarum”, „Ateneum Ka-
płańskie” 67 (1975), t. 84, s. 17–24. Por. także: S. Smoleński, Nauka Karola 
Kardynała Wojtyły o małżeństwie, w: Dar ludzkiego życia „Humanae vitae 
donum”, red. K. Majdański, T. Styczeń, Lublin 1991, s. 89–90.
371 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 14.
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oraz żywa i nierozłączna synteza ojcostwa i macierzyń-
stwa”372. Rodzicielstwo tworzy nową więź i ściślejszą jed-
ność między małżonkami. Dzieci wchodzą w małżeńską 
wspólnotę męża i  żony, aby tę wspólnotę potwierdzić, 
umocnić i pogłębić. „Jeśli bywa inaczej, wówczas natych-
miast trzeba pytać, czy egoizm, który z powodu grzesz-
ności człowieka – kryje się także w miłości mężczyzny 
i kobiety, nie jest silniejszy od miłości”373.

Należy zawsze pamiętać, że miłość do dziecka nie 
może pomniejszać wzajemnej miłości małżonków ani 
tym bardziej nie może prowadzić do manipulacji relacją 
czy też do prób wygrywania uczuć do dziecka. Nieste-
ty doświadczenie uczy, że nieraz małżeństwa przeżywają 
w tym obszarze głębokie kryzysy. Trzeba, aby małżonko-
wie zdawali sobie z tego sprawę i w razie potrzeby sko-
rzystali z pomocy poradni małżeńskich i rodzinnych ce-
lem naprawienia wzajemnych relacji.

Uczciwość małżeńska oznacza również obowiązek 
takiego postępowania w dziedzinie przekazywania życia, 
które jest zgodne z  naturą. „Przekazywanie życia –  jak 
uczy Benedykt XVI – wpisane jest w naturę, a jej prawa 
są niczym niepisana norma, którą wszyscy powinni się 
kierować. Wszelkie próby odwodzenia od tej zasady są 
jałowe i nie mają przyszłości”374. Małżonkowie mają więc 
moralny obowiązek być otwartymi na każde potomstwo 
i przyjąć je z miłością. Zabijanie dzieci nienarodzonych 
jest moralnie niedopuszczalne. Jest to przewinienie, któ-
re godzi w  godność człowieka, a  także obraża samego 

372 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 14.
373 Jan Paweł II, List do Rodzin, Wrocław1994, nr 7.
374 Benedykt XVI, Encyklika, która stała się znakiem sprzeciwu…, dz. cyt., 
s. 40.
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Boga, który jest gwarantem przymierza małżeńskiego 
i dawcą życia375. Prawdziwie odpowiedzialni małżonko-
wie są nastawieni pozytywnie na dar przekazywania ży-
cia, odrzucają negatywne i minimalistyczne nastawienie 
w podejmowaniu decyzji. Ochrona poczętego życia jest 
zatem wielkim zobowiązaniem powołania chrześcijań-
skiego małżonków376.

Uczciwie przeżywany sakrament małżeństwa znajdu-
je swoje urzeczywistnienie również na płaszczyźnie wy-
chowawczej. „Poprzez sakrament małżeństwa zadanie 
wychowawcze rodziców nabiera godności i charakteru 
powołania, stając się prawdziwą i w ścisłym sensie «po-

375 Benedykt podkreśla w  jednym z  przemówień, że „fundamentalnym 
prawem człowieka, podstawą wszystkich innych praw, jest prawo do ży-
cia. Obejmuje ono życie od poczęcia do naturalnego kresu. Aborcja nie 
może zatem być prawem człowieka – jest jego zaprzeczeniem” – por. Be-
nedykt XVI, Chcę być rzecznikiem tych, którzy nie mają głosu. Przemówie-
nie do przedstawicieli świata polityki (Wiedeń – 7 września 2007), „L’Os-
servatore Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 10–11, s. 18. Por. Benedykt 
XVI, Otoczmy opieką osoby zranione. Przemówienie do uczestników kon-
gresu poświęconego pladze aborcji i rozwodów (Rzym – 5 kwietnia 2008), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 5, s. 27–28; Benedykt 
XVI, Aborcja nie rozwiązuje problemów społecznych. Przemówienie do 
Włoskiego Ruchu Obrony Życia (Watykan –  12 maja 2008), „L’Osserva-
tore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 6, s. 41–42; Paweł VI, Encyklika 
„Humanae vitae”, Kraków 1968, nr 14; Jan Paweł II, Encyklika „Evange-
lium vitae”, Kraków 1995, nr 42, 43; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja 
o przerywaniu ciąży „Quaestio de abortu”, Rzym 1975, nr 5–23.
376 Por. J. Nagórny, Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: Odpowiedzial-
ni za życie i miłość. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Dusz-
pasterstwo Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej, red. E. Burzyk, Bielsko-Biała 
1994, s. 45. Por także: J. Nagórny, Teologiczne podstawy odpowiedzialne-
go rodzicielstwa. Na kanwie nauczania Jana Pawła II, w: Człowiek. Miłość. 
Rodzina. „Humanae vitae” po 30 latach, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Lublin 
1999, s. 223–246.
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sługą» Kościoła w  dziele budowania jego członków”377. 
Sakrament małżeństwa jest dla małżonków źródłem, du-
szą, i normą wychowania. Uczciwość w małżeństwie gwa-
rantuje stałość tej wspólnoty i atmosferę miłości niezbęd-
ną w  wychowaniu. Właściwe wychowanie w  rodzinie 
powinno dotyczyć wszystkich dziedzin życia ludzkiego: 
biologicznej, emocjonalnej, psychicznej, społecznej, reli-
gijnej i moralnej378. Wydaje się jednak, że fundamental-
ne znaczenie w  przeciwstawieniu się dzisiejszemu per-
misywizmowi moralnemu na płaszczyźnie wychowania 
ma właściwie ukształtowana sfera religijna i moralna379. 
W wychowaniu religijno-moralnym chodzi o to, by dzieci 
postępowały jak prawdziwi chrześcijanie, zdolni – przez 
wierność darowi wiary – do oświecenia i kształtowania 
społeczeństwa po chrześcijańsku. Trzeba więc dopomóc 
im w ocenie wartości religijno-moralnych wedle prawego 
sumienia i do przyjmowania owych wartości przez oso-
bisty wybór, jak również w  doskonalszym poznawaniu 
i  miłowaniu Boga. To zadanie najlepiej może wypełnić 
uczciwa wspólnota małżeńsko-rodzinna380.

377 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”…, dz. cyt., nr 38. 
Por. Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne…, dz. cyt., s. 30.
378 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o  wychowaniu chrześcijańskim 
„Gravissimum educationis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje…, dz. cyt., 
nr 1. Podobnie stwierdza Kodeks Prawa Kanonicznego: „Rodzice mają naj-
cięższy obowiązek i  najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według 
swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne 
i kulturalne, jak i moralne oraz religijne” (kan. 1136).
379 Por. M. Kluz, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywi-
zmu moralnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2 (2007), s. 364–374. 
Por. także: J. Mastalski, Wychowanie religijne. Istota i wyzwania, „Analecta 
Cracoviensia” 33 (2001), s. 451–455.
380 Por. Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary…, 
dz. cyt., s. 32.
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***
Na podstawie powyższych rozważań można skonstato-

wać, że w wielkim sakramencie Chrystusa i Kościoła mał-
żonkowie odkrywają fundament i przestrzeń dla swojego 
powołania i życia. Sakrament małżeństwa zawiera w so-
bie wyraźne zobowiązania do trwania w  miłości, wier-
ności i uczciwości. Są to zobowiązania moralne. Małżeń-
stwo buduje się na ich gruncie. Chrystus w sakramencie 
umacnia miłość, wierność i uczciwość małżeńską. W ten 
sposób sakramentalna wspólnota małżeńska staje się źró-
dłem świętości i środowiskiem zbawienia, a także znakiem 
i mocą w budowaniu komunii Kościoła, co wyraźnie po-
twierdzają słowa papieża Benedykta: „Rodzina oparta na 
sakramencie małżeństwa jest szczególnego rodzaju urze-
czywistnieniem Kościoła, który jest wspólnotą zbawioną 
i zbawiającą, zewangelizowaną i ewangelizującą”381.

381 Benedykt XVI, Ewangelizacja i rodzina są nieodłączne…, dz. cyt., s. 30.





Zakończenie

Z całokształtu nauczania Benedykta XVI wynika, że 
fundamentalną rolę w życiu Kościoła odgrywają sakra-
menty święte. Wprowadzają one człowieka w Bożą rze-
czywistość i kształtują sposób bycia w świecie. Bogactwo 
sakramentów pozwala objąć wszystkie etapy i  istotne 
momenty życia człowieka: narodzenie, rozwój, uzdro-
wienie i dar posłania. Przez świadome korzystnie z tych 
świętych znaków łaski, czytelnym staje się również sa-
kramentalny rys powołania chrześcijańskiego. Każdy sa-
krament stanowi uobecnienie zbawienia, łączy człowieka 
z Chrystusem i wspólnotą Kościoła. Poszczególne sakra-
menty jawią się zatem jako ważne stymulatory duchowe-
go rozwoju człowieka.

Należy jednak pamiętać, że sakramenty święte nie 
mają wyłącznie charakteru duchowego i wewnętrznego, 
ale są wydarzeniami o charakterze wspólnotowym i mo-
ralnym, i  jako takie wpływają na zachowania społecz-
ne, wskazując człowiekowi działania ukierunkowane na 
umocnienie spójności społeczeństwa i jego postęp etycz-
ny. Kościół, który sam jest sakramentem Chrystusa, zna-
kiem Jego zbawczej obecności w świecie, poprzez sprawo-
wanie sakramentów staje się jeszcze wyraźniej miejscem 
rozpoznawania woli Bożej, miejscem wyborów moral-
nych. Życie moralne, dzięki Kościołowi, a  raczej dzięki 
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stałej – na sposób sakramentalny – obecności Chrystu-
sa w Kościele, jest ściśle złączone z życiem sakramental-
nym. Oznacza to jednocześnie wezwanie, by chrześcija-
nin – jako członek Kościoła-sakramentu – sam stawał się 
niejako „sakramentem” obecności Chrystusa i tajemni-
cy paschalnej wobec całego świata. W takiej wizji akcent 
pada na imperatyw moralny zawarty w  sakramentach, 
a życie moralne chrześcijanina przybiera styl życia sakra-
mentalnego. Całe życie sakramentalne ma więc za zada-
nie wychowywać do wspólnoty i rodzić wspólnotę.

Aby nie zmarnować łask sakramentalnych, potrzebna 
jest człowiekowi solidna formacja. Tylko bowiem auten-
tyczna i solidna formacja może sprawić, że chrześcijanin 
będzie uczestniczył w sposób świadomy w istocie i po-
słannictwie Kościoła, przyjmując sakramentalny styl by-
cia, wypływający z celebracji sakramentów i pobudzający 
do urzeczywistniania w społeczeństwie wartości ewange-
licznych.

Niniejsza publikacja poświęcona problematyce sa-
kramentalnej wskazuje na aktualność zagadnienia w od-
niesieniu do współczesnego nauczana Kościoła. Kwestia 
odnalezienia eklezjalnego wymiaru sakramentów świę-
tych jest tematem ciągle niewyczerpanym i  otwartym. 
Bogactwo myśli o sakramentach Kościoła zawarte w na-
uczaniu Benedykta XVI stanowi dla teologów oraz tych, 
którzy teologię pragną zgłębiać, z jednej strony niezgłę-
bione źródło mądrości, ale z drugiej strony także wielkie 
wyzwanie.

Można więc żywić nadzieję, że przedłożone w książ-
ce refleksje staną się swego rodzaju zaproszeniem do 
dalszych naukowych dociekań w ramach zarysowanych 
problemów, a przez to ukażą, jak wielkie i ważne zadania 
stoją wciąż przed teologią i innymi gałęziami wiedzy na-
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stawionymi na formację eklezjalno-sakramentalną czło-
wieka. Nie sposób przecenić znaczenia tej formacji nie 
tylko w teraźniejszym, ale też przyszłym życiu człowie-
ka tak w jego wymiarze jednostkowym, jak i wspólno-
towym.
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Benedykt XVI, Iść za Chrystusem znaczy przyswajać sobie Jego styl życia. 

Przemówienie podczas nieszporów w  sanktuarium dla duchowieństwa, za-
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konników i  seminarzystów (Mariazell –  8 września 2007), „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 10–11, s. 22–24.

Benedykt XVI, Dobro i społeczeństwo nie mogą przetrwać bez wolontariatu. 

Przemówienie wolontariuszy (Wiedeń –  9 września 2007), „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 28 (2007), nr 10–11, s. 30–32. 

Benedykt XVI, Niczego nad służbę Bożą nie przekładać. Spotkanie z cyster-

sami w opactwie (Heiligenkreuz – 9 września 2007), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 28 (2007), nr 10–11, s. 28–30.

Benedykt XVI, Bóg zstąpił w otchłań grzechu, aby każdemu podać rękę. Homi-

lia w niedzielę Chrztu Pańskiego (Watykan – 13 stycznia 2008), „L’Osserva-

tore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 2, s. 35–36.

Benedykt XVI, Kapłan musi czuwać, żeby świat był wrażliwy na Boga. Homi-

lia podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek (Watykan – 20 marca 

2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 5, s. 6–7.

Benedykt XVI, Chrześcijaństwo jest przede wszystkim darem. Homilia pod-

czas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej (Watykan – 20 marca 2008), „L’Osse-

rvatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 5, s. 8–10.

Benedykt XVI, Otoczmy opieką osoby zranione. Przemówienie do uczestni-

ków kongresu poświęconego pladze aborcji i rozwodów (Rzym – 5 kwietnia 

2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 5, s. 27–28.

Benedykt XVI, Encyklika, która stała się znakiem sprzeciwu. Przemówienie do 

uczestników kongresu z okazji 40-lecia Encykliki Pawła VI „Humanae vitae” 

(Watykan – 10 maja 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), 

nr 6, s. 39–40.

Benedykt XVI, Pięćdziesiątnica –  chrzest Kościoła. Modlitwa niedzielna 

z papieżem (Watykan – 11 maja 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

29 (2008), nr 6, s. 59.

Benedykt XVI, Aborcja nie rozwiązuje problemów społecznych. Przemówienie 

do Włoskiego Ruchu Obrony Życia (Watykan – 12 maja 2008), „L’Osservato-

re Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 6, s. 41–42.

Benedykt XVI, Pochylmy się przed Bogiem, który pochylił się nad nami. Homilia 

podczas Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała (Watykan – 22 maja 2008), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 6, s. 48–50.
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Benedykt XVI, Eucharystia szkołą miłości i solidarności. Rozważanie przed 

modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 25 maja 2008), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 29 (2008), nr 7–8, s. 42.

Benedykt XVI, Eucharystia darem Boga dla życia świata. Homilia podczas 

Mszy Świętej na zakończenie 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycz-

nego w  Quebecu (Watykan –  22 czerwca 2008), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 29 (2008), nr 7–8, s. 22–24.

Benedykt XVI, Miłość do ubogich jest liturgią (Św. Paweł a Prawo Mojżeszo-

we). Audiencja generalna (Watykan – 1 października 2008) „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 12, s. 51–53.

Benedykt XVI, Chrześcijańską miłość małżeńską można pojąć tylko sercem. 

Przesłanie do uczestników kongresu z okazji 40. rocznicy „Humanae vitae” 

(Watykan – 2 października 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 

(2008), nr 12, s. 4–5.

Benedykt XVI, Słowo Boże jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość. Przemó-

wienie na rozpoczęcie I kongregacji generalnej (Watykan – 6 października 

2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 29 (2008), nr 12, s. 11–13.

Benedykt XVI, Światło Chrystusa silniejsze niż ciemności zła (Św. Paweł 

a nauka o grzechu pierworodnym). Audiencja generalna (Watykan – 3 grud-

nia 2008), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 2, s. 48–49.

Benedykt XVI, Kościół jest organizmem, a nie organizacją (Św. Paweł a sakra-

menty). Audiencja generalna (Watykan – 10 grudnia 2008), „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 2, s. 50–52.

Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy 

„dies natalis” świętego proboszcza z Ars, Kraków 2009.

Benedykt XVI, Krzyż Chrystusa przemienił kult starotestamentalny (Św. Pa-

weł a kult sprawowany przez chrześcijan). Audiencja generalna (Watykan – 7 

stycznia 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 32–34.

Benedykt XVI, Chrzest darem prawdziwej wolności. Homilia wygłoszona 

podczas Mszy Świętej w Niedzielę Chrztu Pańskiego (Watykan – 11 stycznia 

2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 20–21.



200  

Benedykt XVI, Chrystus Głową Ciała – Kościoła i władcą wszechświata (Św. 

Paweł a Kościół Chrystusowy). Audiencja generalna (Watykan – 14 stycznia 

2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 34–37.

Benedykt XVI, Wrodzona zdolność do małżeństwa jest darem Stwórcy. Prze-

mówienie do Trybunału Roty Rzymskiej (Watykan –  21 stycznia 2009), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 3, s. 14–17.

Benedykt XVI, Życia ludzkiego należy strzec i otaczać je troską. Przemówienie 

do chorych i ich opiekunów (Watykan – 11 lutego 2009), „L’Osservatore Ro-

mano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 4, s. 21–22.

Benedykt XVI, Jezus obdarza nas miłością, radością i  pokojem. Modlitwa 

niedzielna z papieżem (Watykan – 15 lutego 2009), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 30 (2009), nr 4, s. 45–46.

Benedykt XVI, Adoracja najlepszym przygotowaniem do komunii euchary-

stycznej. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu 

Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Watykan – 13 marca 2009), „L’Osservatore 

Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 5, s. 49–51.

Benedykt XVI, Rok Kapłański będzie czasem pogłębienia misyjnego wymia-

ru kapłaństwa. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji 

ds. Duchowieństwa (Watykan – 16 marca 2009), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 30 (2009), nr 5, s. 51–52.

Benedykt XVI, Celebrując Eucharystię, kapłani torują drogę modlitwie 

współczesnych ludzi. Homilia podczas Mszy Świętej Krzyżma w  Wielki 

Czwartek (Watykan – 9 kwietnia 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

30 (2009), nr 6, s. 18–20.

Benedykt XVI, Jak Mojżesz z  nadzieją patrzymy w  przyszłość. Wizyta 

w sanktuarium Mojżesza (Góra Nebo – 9 maja 2009), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 30 (2009), nr 7–8, s. 10–11.

Benedykt XVI, Odrzucajcie niszczycielską moc nienawiści. Homilia podczas 

Mszy Świętej na zboczu Góry Przepaści (Nazaret – 14 maja 2009), „L’Osserva-

tore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 7–8, s. 39–40.

Benedykt XVI, Obecność Kościoła w historii jest kształtowana przez Ducha 

Świętego. Modlitwa niedzielna z papieżem (Watykan – 31 maja 2009), „L’Osse-

rvatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 7–8, s. 61.
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Benedykt XVI, Odnówmy wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucha-

rystii. Homilia podczas Mszy Świętej w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej (Watykan – 11 czerwca 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

30 (2009), nr 10, s. 10–11.

Benedykt XVI, Tajemnica miłości Boga do ludzi. Przemówienie podczas nie-

szporów na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego (Watykan – 19 czerwca 2009), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 9, s. 36–38.

Benedykt XVI, «Słowo» i «sakrament» to dwa główne filary posługi kapłańskiej. 

Audiencja generalna (Watykan –  1 lipca 2009), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, s. 26–27.

Benedykt XVI, Św. Jan Maria Vianney. Audiencja generalna (Castel Gan-

dolfo – 5 sierpnia 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, 

s. 30–31.

Benedykt XVI, Więź z Maryją przemienia serce kapłanów. Audiencja gene-

ralna (Castel Gandolfo – 12 sierpnia 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. 

pol.) 30 (2009), nr 10, s. 32–33.

Benedykt XVI, Świętość rodzi się w  rodzinie. Rozważanie przed modlitwa 

„Anioł Pański” (Castel Gandolfo – 30 sierpnia 2009), „L’Osservatore Roma-

no” (wyd. pol.) 30 (2009), nr 10, s. 44–45.

Benedykt XVI, Kościół jest zwiastunem pojednania między różnymi wspól-

notami i  religiami. Homilia podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie Synodu 

(Watykan – 4 października 2009), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 30 

(2009), nr 11–12, s. 4–5. 

Benedykt XVI, Chrzest oświeca światłem Chrystusa i wprowadza w tajem-

nicę „Boga-z-nami”. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w Niedzielę 

Chrztu Pańskiego (Watykan – 10 stycznia 2010), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 31 (2010), nr 2, s. 21–22.

Benedykt XVI, Chrzest –  powtórne narodziny. Rozważanie przed modli-

twą „Anioł Pański” (Watykan – 10 stycznia 2010), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 31 (2010), nr 3–4, s. 41.

Benedykt XVI, Chorzy i  cierpiący są w  Kościele uczestnikami pielgrzymki 

wiary i nadziei. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej we wspomnienie 
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Najświętszej Maryi Panny z Lourdes (Watykan – 11 luty 2010), „L’Osserva-

tore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 3–4, s. 28–29.

Benedykt XVI, Uczmy się przeżywać z Chrystusem cierpienia życia duszpaster-

skiego. „Lectio divina” dla duchowieństwa diecezji rzymskiej (Watykan – 18 

lutego 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 5, s. 24–28.

Benedykt XVI, „Kryzys” sakramentu pokuty jest wezwaniem przede wszyst-

kim dla kapłanów. Przemówienie do uczestników kursu dla spowiedników 

zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską (Watykan – 11 marca 2010), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 5, s. 33–34.

Benedykt XVI, Kapłaństwo wymaga radykalnej ciągłości między formacją 

seminaryjną a formacją stałą. Przemówienie do uczestników sympozjum teo-

logicznego zorganizowanego przez Kongregację ds. Duchowieństwa (Watykan 

– 12 marca 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 5, s. 35–36.

Benedykt XVI, Bądźcie bezkompromisowi wobec grzechu, ale wyrozumiali 

dla ludzi. Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 21 marca 

2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 5, s. 58.

Benedykt XVI, Nieśmy światu radość płynącą z prawdy o Bogu z nami. Ho-

milia podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek (Watykan – 1 kwietnia 

2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 6, s. 27–28.

Benedykt XVI, Pan uobecnia swoje działanie przez posługę kapłana. Au-

diencja generalna (Watykan – 14 kwietnia 2010), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 31 (2010), nr 6, s. 42–44.

Benedykt XVI, Kapłani darem dla Kościoła i  świata. Audiencja generalna 

(Watykan – 5 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 

nr 7, s. 49–51.

Benedykt XVI, Wierność powołaniu kapłańskiemu wymaga odwagi i zaufa-

nia Bogu. Przemówienie podczas nieszporów w kościele Najświętszej Trójcy 

(Fatima – 12 maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), 

nr 7, s. 14–15.

Benedykt XVI, Niech Duch Święty rozpali w nas ogień Bożej miłości. Homilia 

podczas Mszy Świętej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 23 

maja 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 31 (2010), nr 7, s. 47–48.
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Benedykt XVI, Podstawowym priorytetem kapłana jest codzienna modlitwa 

i więź z Chrystusem. Wieczorne czuwanie w wigilię zakończenia Roku Kapłań-

skiego (Watykan – 10 czerwca 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

31 (2010), nr 8–9, s. 31–35.

Benedykt XVI, Pomóż nam, kapłanom, przekazywać ludziom Twoje światło 

w mrocznych czasach. Homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie Roku 

Kapłańskiego (Watykan –  11 czerwca 2010 r.), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 31 (2010), nr 8–9, s. 35–38.

Benedykt XVI, Przesłanie do uczestników 25. Międzynarodowej Konferen-

cji Papieskiej Rady ds. Służy Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych (Watykan 

– 15 listopada 2010), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 1, 

s. 25–26.

Benedykt XVI, Wasze dzieci są cennym darem Pana, który napełnia ich ser-

ca swoją miłością. Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w  Niedzielę 

Chrztu Pańskiego (Watykan –  9 stycznia 2011), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 32 (2011), nr 3, s. 17–18.

Benedykt XVI, Gdy człowiek postępuje wbrew sumieniu, rani samego sie-

bie. Przemówienie z okazji zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii 

«Pro Vita» (Watykan – 26 luty 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

32 (2011), nr 4, s. 14–16.

Benedykt XVI, Najcięższą niewolą jest grzech. Rozważanie przed modlitwą 

„Anioł Pański” (Watykan – 13 marca 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. 

pol.) 32 (2011), nr 5, s. 38–39.

Benedykt XVI, Eucharystia jest tajemnicą wielkiej bliskości i komunii każ-

dego człowieka z Panem. Homilia podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej 

(Watykan –  21 kwietnia 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 

(2011), nr 6, s. 34–36.

Benedykt XVI, W rodzinie spotykają się ze sobą teologia ciała i teologia mi-

łości. Przemówienie do uczestników spotkania zorganizowanego przez Papie-

ski Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II (Waty-

kan – 13 maja 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 7, 

s. 25–27.
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Benedykt XVI, Kościół nieustannie zaleca korzystanie z  kierownictwa du-

chowego. Przemówienie do wykładowców i studentów papieskiego Wydziału 

Teologicznego «Teresianum» (Watykan – 19 maja 2011), „L’Osservatore Ro-

mano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 7, s. 31–32.

Benedykt XVI, Otwarcie na życie otwarciem na przyszłość. Homilia podczas 

Mszy Świętej z okazji I Krajowego Spotkania Chorwackich Rodzin Katolic-

kich (Zagrzeb – 5 czerwca 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.), 32 

(2011), nr 7, s. 11–13.

Benedykt XVI, Kościół obejmuje cały świat. Homilia podczas Mszy Świętej 

w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (Watykan – 12 czerwca 2011), „L’Os-

servatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 8–9, s. 26–27.

Benedykt XVI, Tchnienie Ducha Świętego napełnia wszechświat. Rozważa-

nie przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 12 czerwca 2011), „L’Osse-

rvatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 8–9, s. 48–49.

Benedykt XVI, Zmartwychwstały Chrystus idzie pośród nas. Homilia pod-

czas Mszy Świętej w uroczystość Bożego Ciała (Watykan – 23 czerwca 2011), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 8–9, s. 31–32.

Benedykt XVI, Święto Eucharystii, bez której Kościół nie może istnieć. 

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” (Watykan – 26 czerwca 2011), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 32 (2011), nr 8–9, s. 49–50.

Benedykt XVI, Rodzina uczy wartości ludzkich i  chrześcijańskich oraz so-

lidarności. Przemówienie do władz regionu Lacjum oraz miasta i prowincji 

Rzymu (Watykan – 14 listopada 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 

32 (2011), nr 4, s. 7–9.

Benedykt XVI, Ewangelizacja i  rodzina są nieodłączne. Przemówienie do 

uczestników XX Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Rodziny (Wa-

tykan – 1 grudnia 2011), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 

2, s. 30–31.

Benedykt XVI, Chrzest jest nowym narodzeniem. Rozważanie przed modli-

twą „Anioł Pański” (Watykan – 8 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 33 (2012), nr 2, s. 17.

Benedykt XVI, Modlitwa i  sakramenty dają nam światło prawdy. Homilia 

wygłoszona podczas Mszy Świętej w Niedzielę Chrztu Pańskiego (Watykan 
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– 8 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 2, 

s. 25–27.

Benedykt XVI, Pokarm, który wzmacnia zmęczonych i zagubionych. Audien-

cja generalna (Watykan – 11 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. 

pol.) 33 (2012), nr 3, s. 29–31.

Benedykt XVI, Eucharystia otwarta na wszystkich jest prawdziwym miej-

scem jedności. Przemówienie do wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej (Wa-

tykan – 20 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), 

nr 3, s. 17–18.

Benedykt XVI, Świat potrzebuje świętych kapłanów, zdolnych uświęcać 

innych. Przemówienie do wykładowców i alumnów seminariów Kampanii, 

Umbrii i Kalabrii (Watykan – 26 stycznia 2012), „L’Osservatore Romano” 

(wyd. pol.) 33 (2012), nr 4, s. 21–22.

Benedykt XVI, Spowiedź sakramentalna siłą nowej ewangelizacji. Przemó-

wienie do uczestników kursu dla spowiedników (Watykan – 9 marca 2012), 

„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 5, s. 47–48.

Benedykt XVI, Sprawowanie Najświętszej ofiary jest misją. Homilia podczas 

Mszy Świętej w Niedzielę Dobrego Pasterza i święcenia kapłańskie (Watykan 

– 29 kwietnia 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 6, 

s. 19–21.

Benedykt XVI, Powołaniem kapłanów jest służba ludowi Bożemu. Przemó-

wienie do wykładowców i  alumnów Papieskiego Kolegium Hiszpańskiego 

(Watykan – 10 maja 2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), 

nr 6, s. 26–27.

Benedykt XVI, Modlitwa wyzwala. Audiencja generalna (Watykan – 16 maja 

2012), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 33 (2012), nr 6, s. 43–44.
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