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Wprowadzenie

Yves Congar (1904–1995), jeden z największych teologów XX wie-
ku, a zwłaszcza znamienity eklezjolog, w jednym z udzielonych 
wywiadów mówił o sobie: 

Jestem człowiekiem Kościoła, kocham Kościół, lubię ład. Lubię… Nie 
użyłbym słowa «bezpieczeństwo», które jest dziś bardzo źle widziane, 
ale powiedziałbym jednak «podwaliny», «korzenie». Jestem człowie-
kiem zakorzenionym. Nie cierpię odcinania się od tego, co jest naszym 
źródłem. Czy takie odcięcie jest niezbędnym warunkiem twórczości? 
Sądzę, że wielkie dzieła są głęboko zakorzenione w glebie kulturowej 
i duchowej, z której wychodząc, tryskają nowością1.

W tej wypowiedzi zawarty jest cały sens istnienia Kościoła, do 
którego odkrycia powinien dojrzewać każdy wierzący, nawet jeśli 
nie zdoła tego sensu wyrazić w tak przejrzysty i dogłębny sposób. 
Kościół jest fundamentem naszej katolickiej wiary, jest jej pod-
waliną, a tym samym jest korzeniem, czyli miejscem, z którego 
przekazywane jest nam życie pochodzące od samego Boga. Aby 
to odkryć, trzeba sięgnąć do przekazu opartego na tradycji zawar-
tej w liturgii Kościoła, pierwszego źródła wiary i najwyższej zasa-
dy jej rozumienia.

1 J. Puyo, Życie dla prawdy. Rozmowy z ojcem Congarem, tłum. A. Paygert, War-
szawa 1982, s. 157.
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Liturgia wyrosła w środowisku świętych ojców mówi nam zatem, 
że w Jezusie Chrystusie dokonały się podwójne zaślubiny. Najpierw 
były Jego zaślubiny z naturą ludzką w chwili wcielenia, a następ-
nie Jego zaślubiny z Kościołem, które dokonały się podczas chrztu 
w Jordanie, będącego Jego publiczną konsekracją, na mocy któ-
rej podjął misję mesjańską – misję zbawczą. Te drugie zaślubiny 
są dla Kościoła jako instytucji łaski tym, czym wcielenie jest dla 
Kościoła jako komunii zbawienia. Chrystus zawiera przymierze 
za pomocą środków łaski, którymi są Jego zbawcze czyny, a zało-
żony przez Niego Kościół – jako „skarbiec”, w którym zostały zło-
żone te środki łaski – staje się podmiotem prawnym, jedną osobą 
mistyczną z Chrystusem, która tymi środkami dysponuje. Kościół, 
jako komunia prawdy, życia i miłości, tworzy z Chrystusem jeden 
podmiot prawa do łaski i do chwały. Tych dwoje zaślubin, związa-
ne z wcieleniem i związane z chrztem mesjańskim, znajdują swoje 
wypełnienie w tajemnicy paschalnej Chrystusa, to znaczy na Jego 
krzyżu nierozdzielnie złączonym z Jego zmartwychwstaniem i wnie-
bowstąpieniem (trzy akty przejścia Chrystusa do Ojca), w której 
wypełnia się zarówno przymierze z ludzkością z punktu widzenia 
rzeczywistości zbawienia, jak i z Kościołem z punktu widzenia środ-
ków zbawienia. Zbawienie i środki zbawienia czerpią bowiem swo-
ją skuteczność z krzyża, po którym następuje zmartwychwstanie.

Kto odkrywa, że ta więź źródłowa między Bogiem i tajemnicą 
zbawienia a człowiekiem, który tego zbawienia szuka, urzeczywist-
nia się realnie i w pełni w Kościele, ten odkrywa zarazem radość 
ze swojego osobistego wcielenia w Kościół, które dokonało się za 
pośrednictwem chrztu i pogłębia się za pośrednictwem pozosta-
łych sakramentów. Dla teologa ta tajemnicza więź, odczytywana 
w kluczu fides quaerens intellectum, może stać się źródłem coraz 
to nowych i niewyczerpanych poszukiwań i refleksji, dających nie 
tylko satysfakcję intelektualną, lecz także przede wszystkim udział 
w tym, co ta więź oznacza.

Zanim przystąpię, a mam nadzieję, że stanie się to w najbliż-
szym czasie, do opracowania osobnego traktatu poświęcone-
go Kościołowi, postanowiłem udostępnić w tym tomie wiele róż-
nych wypowiedzi na temat tajemnicy Kościoła, która jest tajemnicą 



7Wprowadzenie

zbawienia, gdyż Kościół jest jego sakramentem. Cytowany wyżej 
Y. Congar w jednym z swoich artykułów sugestywnie wyznał, że 
jest teologiem szczęśliwym, ponieważ może mówić o Matce Bożej. 
W tym miejscu, nawiązując do jego wypowiedzi, chciałbym dodać 
także, że teolog, który może mówić o Kościele, powinien się czuć 
teologiem wyjątkowo szczęśliwym. Dlaczego? Przede wszystkim 
dlatego, że niejako wchodzi w te zaślubiny między Bogiem i czło-
wiekiem, które zostały dokonane w Jezusie Chrystusie i złożone 
w Kościele, aby stać się ich uczestnikiem na mocy pogłębionego 
rozumienia tajemnicy zbawienia oraz z większym przekonaniem 
prowadzić innych do udziału w tej tajemnicy. Dla teologa refleksja 
nad tajemnicą Kościoła jest podstawowym sposobem bycia czło-
wiekiem Kościoła i okazywania mu miłości, a tym samym uczest-
niczenia w tym ładzie zbawczym, który jest podstawowym źródłem 
nowości myślenia i tworzenia teologicznego.





Rozdział i

n

Tajemnica Kościoła według św. Pawła

Kościół zawsze był rzeczywistością problematyczną. W naszych 
czasach ta problematyczność stała się szczególnie widoczna z powo-
du jej nieustannego podkreślania i ukazywania coraz to nowych 
jej aspektów. Dzieje się tak zarówno w samym Kościele w imię tak 
zwanego „oczyszczania pamięci”, które rzadko jest dobrze rozu-
miane, jak i przez głosy zewnętrzne, które usiłują zdyskredytować 
Kościół. Jak zauważył René Girard, wpływowy francuski myśliciel, 
żyjemy w czasach niespotykanej dotąd w historii zmowy antychrześ-
cijańskiej, która przybrała rozmiary szaleństwa1. Wobec tej sytua-
cji wewnątrzkościelne zainteresowanie tajemnicą Kościoła musi na 
nowo sięgać do Nowego Testamentu, a zwłaszcza do pism św. Pawła, 
który dogłębnie przemyślał i przedstawił nam tajemnicę Kościoła 
oraz ukazał właściwy sposób pełnienia jego misji, właśnie w sytuacji 
mało przychylnej. Dzięki temu będziemy mogli owocnie przeżywać 
tajemnicę Kościoła i uczestniczyć czynnie w jego misji. Eklezjologia 
Pawłowa jest pouczająca z bardzo wielu powodów, ale jej rysem cha-
rakterystycznym, którego musimy się na nowo nauczyć, jest wycho-
dzenie w refleksji o Kościele od jego wymiaru nadprzyrodzone-
go. Z tej perspektywy także uwidaczniająca się problematyczność 

1 Por. R. Girard, La vittima e la folla. Violenza del mito e cristianesimo, Treviso 
1998, s. 93.
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związana głównie z wymiarem widzialnym i historycznym Kościoła 
może być odpowiednio zrozumiana i przyjęta, a tym samym każdy 
może przyczyniać się do jej przekraczania.

Nie ulega więc wątpliwości, że dla św. Pawła Kościół jest nade 
wszystko rzeczywistością nadprzyrodzoną. Dlatego też obrazy i po ję cia 
wywodzące się z porządku naturalnego nigdy nie będą mogły wyra-
zić go w sposób adekwatny. O Kościele jednak trzeba mówić, dlate-
go apostoł odwołuje się do wielu takich obrazów i pojęć, a wybrane 
przez niego powinny cieszyć się najwyższym autorytetem. Wydaje 
się, że według św. Pawła rzeczywistość Kościoła może być wyrażo-
na przede wszystkim za pomocą podwójnej jedności – dwóch jed-
ności, które są tak samo tajemnicze, jak i nierozdzielnie powiązane 
między sobą. Chodzi o jedność wszystkich wierzących z Jezusem 
Chrystusem oraz o jedność wszystkich wierzących.

W tym miejscu ograniczymy się do spojrzenia na pojęcia jed-
ności, ciała i pełni – którym apostoł nadał pierwszorzędne znacze-
nie w swojej eklezjologii – aby zbliżyć nas do zrozumenia tajemnicy 
Kościoła i jego funkcji jednoczenia. Pominiemy więc takie obrazy, 
jak królestwo, dom, świątynia, czy oblubienica. Proponujemy spoj-
rzenie na eklezjologię niektórych Listów św. Pawła, pozwalających 
na wypracowanie pewnej syntezy eklezjologii apostoła.

List do GaLatów

Wspomniana podwójna jedność została ukazana przez św. Pawła 
w Liście do Galatów, w którym czytamy: 

Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie 
Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przy-
oblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już nie-
wolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszy-
scy bowiem jesteście kim jednym w Chrystusie Jezusie (Ga 3, 26–28).

W przytoczonym tekście św. Paweł stwierdza jasno trzy prawdy, 
które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia tajemnicy Kościoła 
oraz tożsamości chrześcijanina:
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a) Każdy ochrzczony tworzy z Chrystusem taką jedność, że każdy 
jest synem Bożym, jak Chrystus jest Synem Ojca. List do Galatów 
(4, 6) i List do Rzymian (8, 14–15) pokazują, że Paweł, wskazując na 
tę jedność, wyprowadza ją z samego synostwa Syna, dzięki czemu 
możemy zwracać się do Ojca takim słowem, jak sam Syn w Duchu 
Świętym zwracał się do Ojca na ziemi: Abba. Dobrze wyraża tę jed-
ność formuła teologiczna, która mówi, iż ochrzczony jest „synem 
w Synu”2.

b) Wszyscy ochrzczeni tworzą między sobą i z Chrystusem taką 
jedność, która przekracza wszelkie różnice w porządku religijnym 
(Żydzi, poganie), społecznym (wolni, niewolnicy), łącznie z fun-
damentalną różnicą wpisaną przez Stwórcę w naturę człowieka 
(mężczyzna, kobieta). W Jezusie Chrystusie, na mocy zjednoczenia 
z Nim, wszyscy ochrzczeni tworzą „jeden” byt (heis – rodzaj męski). 
W swoim komentarzu do Listu do Efezjan, do zdania: „Starajcie się 
zachować jedność ducha” (4, 3), św. Jan Chryzostom podkreśla, że 
chodzi tutaj o zjednoczenie najwyższe, jakie można sobie wyob-
razić. Stwierdza więc, że wierni jednoczą się „jeszcze bardziej, niż 
gdyby byli jednym ciałem”3.

c) Ta nowa rzeczywistość ukazuje się w bezpośredniej formie 
jako skutek usprawiedliwienia przez wiarę i chrzest (Ga 3, 26–27). 
Ma więc bardzo konkretne źródło i sposób realizacji, którego nic 
nie jest w stanie zastąpić. Jest to jedyny tekst w Listach Pawłowych, 
w którym wiara i chrzest są wymienione równocześnie. 

Trzeba stwierdzić, że powyższy tekst to najmocniejsza i najdalej 
sięgająca z formuł św. Pawła, w których stara się wyrazić eklezjalną 
więź wierzących z Chrystusem i między sobą. Wykracza ona ponad 
tę, do której bardzo często się odwołuje i która stanowi dominujący 
wątek jego eklezjologii, czyli „Ciało Chrystusa”. Ta ostatnia nie jest 
tak mocna, jak te zwięzłe wypowiedzi akcentujące „jedno – unus”, 

2 Por. E. Mersch, Filii in Filio, „Nouvelle Revue Théologique” 70 (1938), s. 551–
582, 681–702, 809–830.

3 Jan Chryzostom, In Epistolam ad Ephesios commentarius IV, hom. 9 (Patrolo-
giae Cursus Completus. Series Graeca [dalej: PG] 62, col. 72). Jeżeli nie wska-
zano inaczej, cytaty ze źródeł obcojęzycznych w niniejszej publikacji zostały 
przetłumaczone przez autora.
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które formują wierzący z Chrystusem i między sobą. Mimo swoje-
go abstrakcyjnego tonu jest wyjątkowo nośna pod względem egzy-
stencjalnym, do czego nawiązują modlitwy eucharystyczne.

Święty Tomasz z Akwinu, usiłując wyrazić ten fakt, odwoływał się 
do wyrażenia „osoba mistyczna”; starał się wyrazić za jego pośred-
nictwem wielkość zadośćuczynienia zastępczego dokonanego 
przez Chrystusa, łagodząc jego siłę przez dodanie „quasi – jakby”4. 
Przymiotnik „mistyczna” odpowiada temu, co św. Paweł nazywa 
„duchowa”, na przykład gdy w Pierwszym Liście do Koryntian stwier-
dza, że chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem stanowi z Nim 
„jednego ducha” (6, 17), podczas gdy ten, który łączy się z nierząd-
nicą, tworzy z nią „jedno ciało” (6, 16). Jest jasne w tym przypad-
ku, że w porządku jedności jedność mistyczna, czyli duchowa, nie 
jest niższa, ale wyższa od jedności cielesnej, czyli fizycznej. Jest jed-
nością doskonalszą, ponieważ zostaje ustanowiona przez Osoby 
Trójcy Świętej, które św. Jan ukazuje jako wzór jedności Kościoła 
(por. J 17, 22–23).

Święty Paweł dokonuje najlepszego egzystencjalnego opisania 
tej jedności chrześcijan z Chrystusem, gdy mówiąc o sobie samym, 
stwierdza: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2, 20). Nie absorbując ani tym bardziej nie niszcząc osobowo-
ści każdego ochrzczonego, Chrystus w pewien sposób staje się pod-
miotem wszystkich działań w życiu chrześcijanina. Z tego powodu 
modlitwa Chrystusa, Abba, staje się modlitwą chrześcijanina, jak 
już mówiliśmy (por. Ga 4, 6; Rz 8, 14–15), a miłość Ojca do Syna i do 
ludzi staje się miłością chrześcijanina do Boga i do bliźniego (por. 
J 17, 26). Ponadto miłość Chrystusa do nas i Jego ofiara na krzy-
żu stają się miłością chrześcijanina do jego braci (por. 2 Kor 5, 14). 
Chrześcijanin w Kościele, na mocy zjednoczenia z Chrystusem, 
zostaje ukonstytuowany na nowym poziomie bytowym oraz zyskuje 
nową zasadę i nowy sposób działania, który nadaje zupełnie nowe 
znaczenie jego godności i nowy wymiar jego postępowaniu. W ten 

4 Tomasz z Akwinu, Summa theologiae III q. 48 a. 2 ad 1 („Caput et membra 
sunt quasi una persona mystica”).
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sposób zostaje on objęty pod każdym względem dziełem dokona-
nym przez Chrystusa i może w nim uczestniczyć.

Pierwszy List do Koryntian

Ta podwójna jedność została ponownie stwierdzona w trzech 
punktach w Pierwszym Liście do Koryntian, tym razem jednak przez 
nawiązanie do obrazu ciała i członków. Najpierw w rozdziale 6, 
gdzie zjednoczenie chrześcijanina z Chrystusem jest porównane 
do zjednoczenia cudzołożnika z nierządnicą; następnie w rozdzia-
le 10, gdzie odnosi się do ciała eucharystycznego Chrystusa; w koń-
cu w rozdziale 12 dotyczącym helleńskiej metafory ciała i członków.

a) „Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż 
wziąwszy członki Chrystusa, będę je czynił członkami nierządni-
cy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierząd-
nicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem – jak jest powie-
dziane – dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest 
z Nim jednym duchem” (1 Kor 6, 15–17). Przytoczony tekst pokazu-
je, że św. Paweł nie zamierza stosować tej metafory tylko w odnie-
sieniu do jedności chrześcijan między sobą, ale rozciąga ją także na 
zjednoczenie każdego chrześcijanina z Chrystusem Następujące 
zdanie dotyczy wprost tej jedności: „Ten, kto łączy się z nierządni-
cą, stanowi z nią jedno ciało (hen soma) […] Ten zaś, kto się łączy 
z Panem, jest z Nim jednym duchem (hen pneuma)” (w. 16–17). Jak 
już mówiliśmy, dla św. Pawła jedność ducha nie jest niższa od jed-
ności duchowej, ale jest od niej wyższa, dlatego wyznacza zasad-
niczą perspektywę jego wizji chrześcijanina. Oznacza ona, że zjed-
noczenie z Chrystusem jest podstawą wszystkiego w jego życiu, 
a zwłaszcza zjednoczenia z braćmi.

b) „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). 
Paweł stosuje metaforę ciała w odniesieniu do Eucharystii. Po stwier-
dzeniu, że „łamanie chleba” – Eucharystia – oznacza udział w ciele 
Chrystusa, dodaje słowo gar, które podkreśla związek przyczynowy 
między „łamaniem chleba” i tworzeniem „jednego ciała”: „Ponieważ 
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jeden jest chleb (hoti heis artos), przeto my, liczni, tworzymy jedno 
ciało (hen soma hoi polloi esmen). Wszyscy bowiem (hoi gar pantes) 
bierzemy z tego samego chleba”. (Zastosowane w polskim tłumacze-
niu „bowiem” należałoby oddać mocniejszym „ponieważ”, „dlatego 
też”, „z tej przyczyny”). Ta sama podwójna jedność jest więc utrzy-
mywana w sposób oczywisty. Chodzi o jedność każdego przyjmu-
jącego komunię z Chrystusem oraz jedność wszystkich chrześcijan, 
którzy przyjmując „ten sam chleb”, tworzą jedno ciało. Na tę jed-
ność wskazywał już List do Galatów, ale w tym miejscu została ona 
wyraźnie poszerzona o perspektywę sakramentalną, a więc wyraź-
niej określoną pod względem eklezjalnym.

c) „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu człon-
ków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem. […] Wy przeto jesteście Ciałem 
Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami” (1 Kor 12, 12.27). 
Metafora ciała powraca dwa razy w odniesieniu do wspólnoty wier-
nych, którą nazywamy Kościołem. Tekst odwołuje się wprost do 
Kościoła lokalnego, ale może zostać również odniesiony do Kościoła 
powszechnego.

Kontekst wypowiedzi akcentującej jedność chrześcijan między 
sobą i aluzja do metafory mającej źródła helleńskie mogłaby suge-
rować, że Paweł nie wychodzi poza stwierdzenie jedności o cha-
rakterze moralnym. Jednak ogólny kontekst listu, a także dwa teks-
ty wcześniejsze, w których pojawia się ta sama metafora, sugerują 
dokładnie coś przeciwnego, nawet jeśli w jej interpretacji nie nawią-
że się do Listu do Galatów (3, 26–28). Wprawdzie jedność nie jest 
związana bezpośrednio z chrztem, ale została opisana za pomocą 
tych samych pojęć: „Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy 
wolni” (1 Kor 12, 13). Z tego też powodu może być widziana w per-
spektywie sakramentalnej.

W wersecie 12 formuła Pawłowa może być interpretowana w róż-
ny sposób: „Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu 
członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno 
ciało, tak też jest i z Chrystusem (houtos ho Christos). Pierwsza część 
zdania jest jasna i nie budzi wątpliwości. Natomiast znaczenie dru-
giej jest bardzo płynne, przez co może być interpretowana na różne 
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sposoby, gdyż stosuje metaforę do opisania wspólnoty chrześcijań-
skiej. Wydaje się jednak, że druga część wypowiedzi powinna być 
rozumiana w odniesieniu do pierwszej, a tym samym pojęcie „ciało” 
można zastąpić pojęciem „Chrystus”. Przytoczone zdanie przedsta-
wiałoby się zatem następująco: „Podobnie jak jeden jest Chrystus, 
choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki Chrystusa, 
mimo iż są liczne, stanowią jednego Chrystusa”. Pojęcie „Chrystus” 
odnosi się tutaj – jak się wydaje w kontekście innych wypowie-
dzi św. Pawła – do Chrystusa osobowego, ponieważ jednoczy się 
On z chrześcijanami przez chrzest i wiarę, na przykład dlatego, że 
z Chrystusem osobowym stanowią „jeden żywy byt” (por. Ga 5, 28). 
Papież Pius XII, komentując w encyklice Mystici Corporis Pierwszy 
List do Koryntian (12, 12), podkreślił, że mówiąc „Chrystus”, apostoł 
ma na myśli Kościół – oczywiście wtedy, gdy przez Kościół rozu-
mie się Chrystusa osobowego w Jego łączności z chrześcijanami.

W wierszu 27 po raz pierwszy w Listach św. Pawła znajdujemy 
formułę: „ciało Chrystusa” (soma Christou). Można ją różnie inter-
pretować. Wydaje się, że należy nadać jej nie tylko sens moralny, lecz 
także sens o wiele mocniejszy, co staje się możliwe, jeśli połączy się 
ją z tymi wypowiedziami Pawłowymi, w których podkreśla on zjed-
noczenie chrześcijan z Chrystusem zmartwychwstałym, które ma 
charakter duchowy, a więc najwyższy z możliwych. Inni tłumaczą 
formułę: „Wy jesteście ciałem, które należy do Chrystusa” (Heinrich 
Schlier), bądź: „Wy jesteście ciałem, które jest ciałem Chrystusa” 
(Lucien Cerfaux). Wydaje się, że najwłaściwsze jest przyjęcie takie-
go znaczenia tej formuły, w której odzwierciedla się tożsamość mię-
dzy Chrystusem i wspólnotą chrześcijańską. Zakończenie zdania 
wskazywałoby w tym ujęciu, że każdy chrześcijanin jest członkiem 
ciała, którym jest Chrystus.

Pomijając szczegółowe interpretacje, nie ulega raczej wątpliwości, 
że także w tym Liście, podobnie jak w Liście do Galatów (3, 27–28), 
św. Paweł wskazuje na podwójną jedność: jedność każdego chrześ-
cijanina z Chrystusem oraz jedność wszystkich chrześcijan, któ-
re to jedności służą mu do opisania tajemnicy Kościoła. Znowu 
powraca więc zasadniczy aspekt jego eklezjologii i zostaje utrwa-
lony w nowym kontekście.
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List do rzymian

Wymowa formuł z Pierwszego Listu do Koryntian jest bardzo 
mocna, jeśli interpretuje się je jako stwierdzenie utożsamienia mię-
dzy Chrystusem i Kościołem. Biorąc je w sensie dosłownym, widzimy 
jednak, że apostoł nie zamierzał kwestionować osobowości każdego 
chrześcijanina, tak jak nie myślał niszczyć swojej wolności, stwier-
dzając: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Trak-
tując te formuły powierzchownie, można by wyprowadzić z nich coś 
w rodzaju „panchrześcijaństwa”. Byłoby to tym łatwiejsze, że meta-
fora ciała i członków była szeroko używana przez stoików, którzy 
w swoim pojęciu boskości często byli oskarżani o panteizm. Seneka 
stwierdzał na przykład: „Totum hoc, quo continemur, et unum est et 
Deus; et soci sumus eius et membra”5, a w innym miejscu: „Membra 
sumus corporis magni”6.

Być może w celu uniknięcia takiej, ewidentnie błędnej, interpreta-
cji św. Paweł w Liście do Rzymian, ponownie porównując wspólnotę 
chrześcijańską do ciała, nie mówi już, że jest ona „ciałem Chrystusa” 
(soma Christou), ale „ciałem w Chrystusie” (hen soma en Christo), 
jak już napisał w Liście do Galatów (3, 28): „Jak bowiem w jednym 
ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę 
samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało 
w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy dla siebie nawzajem człon-
kami” (Rz 12, 4–5).

Należy zauważyć, jak podkreślają egzegeci, że przytoczone zda-
nie powinno być interpretowane w świetle Pierwszego Listu do 
Koryntian (12, 12.27). Trzeba więc uwzględnić, że św. Paweł nadaje 
wyjątkowo mocne znaczenie formule „w Chrystusie”, które w jego 
ujęciu stanowi streszczenie całej tajemnicy naszego zjednocze-
nia z Chrystusem, nowego stworzenia każdej rzeczy w Chrystusie, 
z całym realizmem, jaki nadaje dokonanemu przez Niego odkupień-
czemu odnowieniu. Święty Paweł, który nie mógł napisać: „jedno 
ciało Chrystusa” (stwierdzenie takie nic nie mówiło), aby podkreślić 

5 Seneka, List do Lucillusa 92, 30.
6 Seneka, List do Lucillusa 95, 52.
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jedność tego ciała – zastępuje dopełniacz: „Chrystusa” określe-
niem „w Chrystusie”. Tekst z Listu do Rzymian, choć podobny do 
Pierwszego Listu do Koryntian (w obydwu chodzi o chryzmaty), nie 
jest jednak taki sam; różnicę można zauważyć w drugiej części zdania 
w obydwu Listach. W Pierwszym Liście do Koryntian (12, 27) Paweł 
stwierdza istnienie relacji każdego chrześcijanina z Chrystusem lub 
z ciałem, podczas gdy w Liście do Rzymian (12, 5) stwierdza istnie-
nie wzajemnej relacji między chrześcijanami. Nie sprzeciwiając się 
sobie, obie formuły nie są ściśle tożsame. Formuła Pierwszego Listu 
do Koryntian akcentuje immanencję Chrystusa w Kościele (toż-
samość), a formuła z Listu do Rzymian (podobnie jak z Listu do 
Galatów) bardziej podkreśla Jego transcendencję. Apostoł dobrze 
zdaje sobie sprawę z „napięcia”, jakie istnieje między Chrystusem 
i Kościołem, ale to nie przeszkadza mu w nadaniu życiu chrześci-
jańskiemu dogłębnego rysu eklezjalnego, gdyż on jest warunkiem 
jedności chrześcijanina z Chrystusem.

Właśnie te dwa aspekty – immanencję i transcendencję – stara 
się równocześnie wyrazić św. Paweł z coraz większą jasnością i za 
pomocą formuł używanych w Listach do Kolosan i do Efezjan uda-
je mu się osiągnąć ten cel.

Listy do KoLosan i efezjan

Kościół jest „ciałem Chrystusa”. Ci egzegeci i teologowie, którzy 
utrzymują, iż nie da się wydobyć z Pierwszego Listu do Koryntian 
i z Listu do Rzymian precyzyjnej formuły, która wskazywałaby na 
Kościół jako „Ciało Chrystusa”, są zgodni, że jest ona wyrażona jas-
no i wielokrotnie w Listach do Kolosan i Efezjan i może być ponad-
to zastosowana w odniesieniu do Kościoła powszechnego (Kol 1, 
18.24; 2, 19; 3, 15; Ef 1, 23; 2, 16; 4, 12.16; 5, 23.30). Zgadzają się tak-
że w interpretacji tych wypowiedzi: Kościół jest Ciałem Chrystusa 
w tym znaczeniu, że tworzy z Chrystusem zmartwychwstałym jed-
ność taką samą, a więc tak dogłębną, jak jedność istniejąca między 
bytem człowieka i jego ciałem, jeśli ma się na myśli antropologię 
św. Pawła. W refleksji apostoła ciało nie jest elementem bytu ludz-
kiego, obok duszy, ale raczej tym, co my nazywamy osobą ludzką, 
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jednym duszą i ciałem, jako przedmiotem doświadczenia zmysło-
wego. W ten sposób zostaje ukazany w sposób bezpośredni także 
aspekt widzialny Kościoła, chociaż apostoł nie kładzie na niego 
jakiegoś wyjątkowego nacisku. W tym znaczeniu stwierdzenie, że 
Kościół jest Ciałem Chrystusa, uwypukla niewątpliwie immanencję 
Chrystusa w Kościele, mimo że nie pomniejsza rozróżnienia mię-
dzy Chrystusem i Kościołem. Święty Paweł jest więc konsekwen-
tny w ukazywaniu nadprzyrodzonego znaczenia Kościoła oraz jego 
rozumienia teologiczno-duchowego.

Święty Paweł znalazł sposób wyrażenia z jeszcze większą jasnoś-
cią transcendencji Chrystusa, przypisując mu szczególne miejsce 
w tym Ciele, a mianowicie uznając Go za Głowę Ciała . Ten obraz, 
który znajdujemy po raz pierwszy w Liście do Kolosan (1, 18), jest 
korzystny z dwóch powodów – nie tylko pozwala na przyznanie 
pierwszeństwa Chrystusowi, zgodnie z częstym użyciem metafory 
(np. 1 Kor 11, 3) znanej już w Starym Testamencie (np. Iz 7, 8), lecz 
także wskazuje rolę, którą On odgrywa w Ciele, jako źródło życia. 
Starożytni, a zwłaszcza Grecy, przypisywali głowie funkcję cen-
trum witalnego, którą my jesteśmy bardziej skłonni przypisać ser-
cu. Niezależnie od tego za każdym razem te dwa pojęcia, to znaczy 
ciało i głowa, są uzasadnione, a kontekst stwierdza realny i bezpo-
średni wpływ Chrystusa na ciało (por. Kol 1, 18; 2, 10.19; Ef 1, 23; 
4, 15; 5, 23). Chrystus jest faktycznie ponad Kościołem, ponieważ 
jest źródłem życia – całego życia Kościoła w taki sam sposób, jak 
Bóg jest ponad światem, ponieważ w Nim ma swój początek każ-
de stworzenie.

Kościół jest pełnią Chrystusa. W Liście do Efezjan (1, 23) zna-
czenie metafory głowy i ciała zastosowanej do Chrystusa i Kościoła 
zostaje sprecyzowane za pośrednictwem pojęcia pełni (pleroma). 
Święty Paweł wydaje się odnosić w tej wypowiedzi do pojęcia zna-
nego już w Starym Testamencie, używanego tam, aby wyrazić rela-
cje zachodzące między światem i Bogiem. Tak na przykład Stary 
Testament opisuje wszechświat jako „pełny stwórczej mocy Bożej” 
(por. Iz 6, 3; Jr 23, 24; Mdr 1, 6; Syr 43, 27.29).

Jakkolwiek by było, po stwierdzeniu pierwszeństwa Chrystusa 
„ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, 



Listy do Kolosan i Efezjan 19

i ponad wszelkim innym imieniem” św. Paweł wymienia kolejną 
prerogatywę: „Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla 
Kościoła, który jest Jego Ciałem” (Ef 1, 22–23). Przywołanie dwóch 
obrazów głowy i ciała miało na celu bezpośrednie stwierdzenie trans-
cendencji Chrystusa i Jego immanencji w Kościele. Jest to wyraźnie 
zadeklarowane na końcu zdania, gdzie Kościół jest nazwany „Pełnią 
Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” (Ef 1, 23).

Ten tekst, i być może przede wszystkim on, zyskał bardzo zróż-
nicowane interpretacje. W pewnym okresie widziano Kościół jako 
„uzupełnienie” Chrystusa, nadając pojęciu pleroma znaczenie wska-
zujące na dopełnianie, jak ciało „dopełnia” głowę. Dzisiaj przyjmuje 
się coraz powszechniej znaczenie pełni bliższe pojęciu starotesta-
mentalnemu. Kościół jest widziany jako „pełnia Chrystusa”, przez 
co rozumie się, że jest on napełniony Chrystusem. Chrystus jest 
przedstawiany jako Ten, który jest wypełniony. Na takie rozumienie 
wskazują filologia i interpretacje ojców Kościoła. Kościół jest więc 
napełniony Chrystusem, który ze swej strony napełnia wszystko.

Pojawiają się znów dwie możliwości, gdy chce się sprecyzować, 
czym lub przez kogo „jest napełniony” Chrystus. Można powiedzieć, 
że Chrystus jest napełniany przez Kościół, tak jak Kościół jest napeł-
niany przez Chrystusa. Tak sądzili stoicy, dla których Bóg napełnia 
świat i jest napełniany przez świat. W takim przypadku Chrystus 
napełniałby odnowiony świat, biorąc go w posiadanie za pośredni-
ctwem swojego odnawiającego wpływu na całe stworzenie, ale rów-
nocześnie byłby napełniany przez ten świat w takiej mierze, w jakiej 
jest on stopniowo dopełniany, w swojej totalnej pełni, przez wzrost 
Kościoła i świata, który pociąga ze sobą do Chrystusa. Taka inter-
pretacja uwzględnia typowo Pawłową ideę, że Kościół uzupełnia 
Chrystusa (por. Kol 1, 23), nie stwierdzając jednak nigdy, że Kościół 
lub świat „wypełniają Chrystusa” – tylko Chrystus „wypełnia świat” 
(por. np. Ef 4, 10; Kol 3, 11).

Można także przyjąć interpretację, jak czynili na przykład ojco-
wie Kościoła, że „Chrystus jest napełniony przez Boga”, zgodnie 
z koncepcją św. Pawła, którą można znaleźć w Liście do Kolosan: 
„W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (2, 9). 
W Liście do Efezjan (1, 23) pojęcie pełni wychodzi od Kościoła i idzie 
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do Chrystusa, a od Chrystusa do Boga Ojca, podczas gdy w Liście do 
Kolosan (2, 9) zstępuje od Boga Ojca do Chrystusa, a od Chrystusa 
do Kościoła. To wszystko, co jest w Bogu, jest w Chrystusie, a to 
wszystko, co jest w Chrystusie, jest w Kościele, Ciele Chrystusa. Jak 
Bóg jest wobec Chrystusa, tak Chrystus jest wobec Kościoła



Rozdział ii

n

Wierzę w Kościół

Jest bardzo charakterystyczne, że w naszym wyznaniu wiary bez-
pośrednio po wyznaniu wiary w Ducha Świętego przechodzimy 
do tego, że wierzymy w Kościół. Ten fakt jest bardzo ważny dla 
naszego sposobu traktowania i przeżywania tajemnicy Kościoła. 
Wiara w Kościół w ramach wyznania wiary stanowi rozwinięcie wia-
ry w Ducha Świętego, i dlatego wiara każe nam go zawsze widzieć 
w ścisłym związku z zesłaniem Ducha Świętego przez zmartwych-
wstałego Chrystusa. Takie przekonanie chroni nas przede wszyst-
kim przez traktowaniem wiary jako sprawy tylko osobistej, uza-
leżnionej od indywidualnych przekonań, a jej przeżywaniu nadaje 
wymiar wspólnotowy jako należący do jej istoty. Niejeden z dzi-
siejszych chrześcijan, deklarujących swój dystans w stosunku do 
Kościoła, powinien przemyśleć stwierdzenie św. Augustyna: „Ty, 
który w Ewangelii wierzysz w to, co się tobie podoba, a to, co ci 
się nie podoba, odrzucasz, wierzysz sam sobie, a nie Ewangelii”1. 
Kościół należy integralnie do Ewangelii, a przekonanie o związ-
ku Ducha Świętego z  Kościołem chroni nas przed jednostron-
nym i zawężonym widzeniem go jako rzeczywistości czysto ludz-
kiej i historycznej.

1 Augustyn, Contra Faustum 17, 3 (Patrologiae Cursus Completus. Series Lati-
na [dalej: PL], 42, col. 342). 
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Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź papieża Pawła VI: 
„Czy wiecie, jaki jest, naszym zdaniem, najciekawszy, a zarazem 
najbardziej tajemniczy aspekt nauki Kościoła? To ten właśnie, któ-
ry dotyczy związków, jakie zachodzą między Kościołem a Duchem 
Świętym”2. I tak wyjaśniał następnie te związki: „I wystarczy, że przy-
pomnimy Ducha Świętego jako moc Bożą ożywiającą Kościół, że 
przypomnimy jego duszę niestworzoną, dającą mistycznemu Ciału 
Jezusa Chrystusa życie stworzone, to znaczy łaskę, dary Ducha 
Świętego, owoce Ducha Świętego. […] A następnie czyż nie jest 
owocem Ducha Świętego charakter sakramentalny? A te prowa-
dzące dusze po drogach świętości natchnienia? A ta opieka Ducha 
Świętego, kierująca posługą Kościoła i zabezpieczająca ją, czyż nie 
jest i ona dziełem Ducha Świętego?”3.

wsPóLnota chrześcijańsKa

Pierwotne doświadczenie

Duch Święty zesłany przez zmartwychwstałego Chrystusa jedno-
czy wierzących w Kościele. Miłość Ojca, objawionego przez Syna, 
który umarł i zmartwychwstał, jest udzielana uczniom, aby uczynić 
z nich rodzinę Bożą posłaną do świata jako dotykalny znak Jego blisko-
ści. Kościół narodził się prawdziwie w dzień zesłania Ducha Świętego, 
dlatego też żyje Duchem Świętym i jego pierwszą potrzebą jest ciągle 
na nowo przeżywać zesłanie Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego 
nie ma nic w człowieku i w Kościele, jak śpiewamy w sekwencji na 
dzień Pięćdziesiątnicy: „Sine tuo numine nihil est in homine” – „bez 
Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze”.

W dzień Pięćdziesiątnicy formuje się w Jerozolimie pierwsza 
wspólnota kościelna, matka i wzór wszystkich Kościołów, które 
potem narodzą się w świecie. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich 
podkreśla, że wzrost Kościoła ma charakter opatrznościowy. Jeszcze 
bardziej wyjątkowy jest sposób życia, jaki prezentuje pierwotna 

2 Paweł VI, Trwajcie mocni we wierze, tłum. L. Paluch, Kraków 1970, s. 129.
3 Paweł VI, Trwajcie mocni we wierze, dz. cyt., s. 130.
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wspólnota, chociaż nie brakuje członków postępujących niejedno-
krotnie w sposób niegodny.

Wierzący „trwają w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu 
chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42). Słuchają oni słowa Bożego i starają 
się dostosowywać do niego swoje życie. Uwielbiają Pana i nieustan-
nie składają Mu dziękczynienie; wzywają Jego pomocy w potrzebach 
osobistych i wspólnotowych. Celebrują tajemnicę śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa w ramach Eucharystii, powtarzając sakra-
mentalnie to, co On uczynił w czasie ostatniej wieczerzy. Chętnie 
przebywają razem i podejmują konieczne posługi; ochoczo i wiel-
kodusznie dzielą się posiadanymi dobrami materialnymi, kontynu-
ując doświadczenia, które stały się ich udziałem, gdy towarzyszyli 
Jezusowi w Jego ziemskiej misji. Wszędzie składają odważnie świa-
dectwo, budząc sympatię ludu i wrogość sfer rządzących, szczegól-
nie saduceuszów. Apostołowie, a szczególnie Piotr, z autorytetem 
i prostotą wypełniają ważne zadanie przewodników i organizato-
rów wspólnoty (por. Dz 2, 42–48; 4, 32–35, 42).

widziaLna tożsamość Kościoła

W Dziejach Apostolskich zostaje przekazane niepowtarzalne 
doświadczenie historyczne, w którym zostały wyznaczone ramy 
istnienia i działania konkretnej wspólnoty wierzących w Chrystusa, 
ludzi historycznych, świętych i grzeszników, zgromadzonych pod 
przewodnictwem pasterzy, dzielących się dobrami duchowymi 
i materialnymi, wspólnoty, w której tajemnica paschalna Pana Je zusa 
jest głoszona, uobecniana w Eucharystii i innych sakramentach oraz 
przeżywana w miłości – a więc są to zarazem ramy każdej praw-
dziwej wspólnoty chrześcijańskiej.

Kościół, aby mógł być rozpoznawany jako znak wobec świata, 
musi posiadać konkretną postać widzialną. Musi urzeczywistniać 
się jako wspólnota wiary, kultu i wzajemnych relacji braterskich: „Po 
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wza-
jemnie miłowali” (J 13, 35). Dlatego zasady kierujące życiem i postę-
powaniem takiej wspólnoty powinny różnić się od zasad prezento-
wanych przez inne społeczności ludzkie. Przystąpienie do wspólnoty 
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kościelnej jest dobrowolne (por. Ga 5, 13), oznacza podjęcie odpo-
wiedzialności za wszystkich (por. 1 Tes 5, 11), domaga się traktowa-
nia władzy jako służby (por. 2 Kor 4, 5), domaga się odwagi upo-
minania błądzących i okazywania pomocy braterskiej (por. Rz 15, 
14), odrzucenia agresywnego reagowania na doznawane zło (por. 
Rz 12, 17–21), dostrzegania ostatnich oraz eliminowania dyskrymi-
nacji (por. Ga 3, 28).

Jeżeli wspólnota będzie opierała się na tych zasadach, będzie 
wnosić skuteczny wkład w budowanie pokoju na ziemi oraz sta-
nie się wiarygodnym obrazem tego życia, którym jest wewnętrzne 
życie Trójcy Przenajświętszej: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by 
świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś” (J 17, 21).

święty Lud Boży

odczytanie dziejów

Jedną trzecią księgi Dziejów Apostolskich zajmują mowy przy-
pisane Piotrowi, Pawłowi i innym osobistościom. Z tego faktu moż-
na wyciągnąć wniosek, że spełniana przez nich funkcja posiada 
pierwszorzędne znaczenie. Przemawia przez nich siła profetycz-
na rodzącego się Kościoła, który ożywiany przez Ducha Świętego 
interpretuje dzieje w perspektywie Paschy Chrystusa. Dzieje Izraela, 
wydarzenia życia Jezusa, pierwsze kroki wspólnoty kościelnej zosta-
ją połączone w spójną i całościową wizję oraz skierowane ku przy-
szłości. Zarysowuje się w ten sposób rola Kościoła w historii zba-
wienia oraz jego pozycja w stosunku do Izraela.

nowy Lud Boży

Pierwsi uczniowie Chrystusa byli głęboko przekonani, że są defi-
nitywnym Izraelem, nowym Ludem Bożym zgromadzonym i uświę-
conym przez Ducha Świętego, który doprowadził do wypełnie-
nia się starożytnych obietnic i długiego przygotowania (por. Dz 2, 
16–21; Ga 6, 16). Wraz z narodzinami wspólnoty chrześcijańskiej 



Święty lud Boży 25

w Jerozolimie Bóg powrócił do „przybytku Dawida” (Dz 15, 16), 
odbudował go z ruin i wzniósł na nowo, aby także narody pogań-
skie odnalazły Boga (por. Dz 9, 15; 13, 32.41).

Z Nowego Przymierza, którego Chrystus jest pośrednikiem, ro dzi 
się nowy Lud Boży, który jest wypełnieniem starego – Bóg nie zaczy-
na od nowa, ale idzie dalej w realizacji swojego zamysłu zbawienia. 
Izrael jest „świętym korzeniem”, z którego wyrasta Kościół; jest on 
„dobrym krzewem oliwnym”, z której zostają zaszczepieni poga-
nie, aby przynieść bogaty owoc (por. Rz 11, 16.24). Jezus pozosta-
je Mesjaszem Izraela (por. Dz 3, 20). Pierwsza wspólnota złożo-
na z judeochrześcijan reprezentuje „resztę” Izraela (por. Rz 11, 5). 
W księdze Apokalipsy ciągłość zostaje uwypuklona za pośredni-
ctwem obrazu niewiasty, która ukazuje lud wybrany przed przyj-
ściem i po przyjściu Mesjasza (por. Ap 12, 1–17), oraz za pośredni-
ctwem obrazu miasta świętego otwartego na przyjęcie pogan, którzy 
idą w pielgrzymce (por. Ap 21, 23–26).

Jeśli już w Starym Przymierzu Izrael otrzymał miano zgromadzenia 
Bożego (por. Pwt 23, 2.9; Ne 13, 1), to tym bardziej zasługuje na to mia-
no nowy lud Boży. „Kościół” oznacza konkretnie „zgromadzenie” – 
zgromadzenie zwołane przez Ojca wokół Jezusa Chrystusa za pośred-
nictwem daru Ducha Świętego. To „Kościół Boży w Jezusie Chrystusie” 
(por. 1 Tes 2, 14). Kościół jest więc ostateczną formą ludu Bożego 
w dziejach, zdolnym przyciągać wszystkie narody. Pisał św. Justyn: 

Nastanie ostateczne Prawo i przymierze najważniejsze ze wszystkich, 
które teraz powinni zachowywać wszyscy ludzie pragnący osiągnąć 
dziedzictwo Boże. Prawo bowiem dane na górze Horeb jest już przesta-
rzałe i dane było tylko wam, natomiast to nowe obowiązuje wszystkich 
ludzi. Prawo zaś ustanowione przeciw innemu prawu znosi to poprzed-
nie, podobnie jak przymierze zawarte później unieważnia poprzednie. 
Chrystus został nam dany jako wieczne i ostateczne Prawo i jako wia-
rygodne Przymierze, po Nim zaś traci ważność jakiekolwiek Prawo, 
nakaz czy przykazanie4. 

4 Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 11, 2, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 
apologia. Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. L. Misiarczyk, Warszawa 2012, s. 172.
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Ci, którzy przez chrzest zostali wcieleni w Chrystusa, tworzą 
lud „świętych” (por. 1 Kor 1, 2; 16, 1; 2 Kor 1, 1; 8, 4; 9, 1.12), „wybra-
ne plemię, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud Bogu na włas-
ność przeznaczony” (1 P 2, 9).

c. świętość i Grzech w KościeLe

Kościół jest ludem świętym konsekrowanym przez Boga (por. 
Rz 12, 2; Flp 2, 15). Jezus Chrystus, jego Głowa, jednoczy go w sobie 
i ożywia darem Ducha Świętego; odradza go nieustannie swoim sło-
wem i sakramentami; przekazuje mu moc miłości, czyli uczestnicze-
nie w samym życiu Bożym, uzdalniającą do praktykowania nowej 
sprawiedliwości, której zasady zostały określone przez Chrystusa 
w Kazaniu na Górze.

Wszyscy chrześcijanie są powołani do świętości, która polega na 
doskonałości miłości. Nie chodzi w tym przypadku tylko o zachętę 
czy o obowiązek, ale o „niezbywalny wymóg tajemnicy Kościoła”5 
i o rzeczywistą możliwość daną każdemu wiernemu, bez względu 
na stan, który reprezentuje. Faktycznie, liczni chrześcijanie, w każ-
dej epoce, żyją zgodnie z logiką miłości. Wielu dochodzi w tym aż 
do heroizmu, a niektórzy spośród nich zostają uznani za świętych. 
Rozkwitają liczne gorliwe wspólnoty i pojawiają się wzorcowe dzieła 
mające służyć człowiekowi. Rozwija się działalność na rzecz obro-
ny osoby i jej podstawowych praw, na rzecz pojednania i pokoju.

Kościół obejmuje jednak także grzeszników: „Kościół, w którego 
łonie znajdują się grzesznicy, święty i zarazem ciągle potrzebujący 
oczyszczenia, nieustannie podejmuje pokutę i odnowę”6. Chwast 
rośnie razem ze zbożem (por. Mt 13, 24–30.36–43). Już w pierw-
szych wspólnotach, założonych przez samych apostołów, pojawia 
się grzech: w Jerozolimie jest nim kłamstwo Ananiasza i Safiry oraz 
napięcia spowodowane wejściem do wspólnoty nawróconych pogan 
(por. Dz 5, 1–3; 15, 1.5); w Koryncie są nim podziały, nieporządek, 
a nawet przypadek rozpusty (por. 1 Kor 1, 11–12; 5, 1; 11, 18). Kolejne 

5 Jan Paweł II, adhort. Christifideles laici, 16.
6 II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 8.
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wieki, aż do naszych czasów, widziały herezje, schizmy, aposta-
zje, korupcję, zepsucie, przemoc, nadużywanie władzy i pragnienie 
bogactwa, dyskryminację, nietolerancję itd. Można pytać: gdzie jest 
zatem świętość nowego ludu Bożego? Gdzie jest pokój mesjański 
zapowiadany przez proroków (por. Iz 2, 3–4)? Są to pytania, które 
stawia się chrześcijanom od samego początku7, i muszą oni starać 
się na nie odpowiadać, aby móc wiarygodnie kontynuować swoją 
misję i zachować swoją pozycję w świecie.

Odpowiedź na te pytania jest tylko jedna: Kościół, mimo że jest 
autentyczną i ostateczną formą ludu Bożego, jest jeszcze w drodze 
do ojczyzny. Chociaż dzięki asystencji Ducha Świętego jest nie-
ustannie zachowywany od ostatecznego upadku, to jednak wciąż 
jego członkowie poddawani są pokusom odwrócenia się plecami do 
Boga, jak uczynił Izrael idący przez pustynię. Kościół nie jest jesz-
cze wypełnionym królestwem; jest tylko jego znakiem, narzędziem 
i zarodkiem. Jest „lilią pośród cierni”, jak metaforycznie, ale praw-
dziwie stwierdza św. Augustyn.

7 Por. Justyn Męczennik, Dialog z Żydem Tryfonem 110, 1–2, dz. cyt., s. 281–282.





Rozdział iii

n

Nasze powołanie

Kościół jest niewątpliwie kontynuacją gestu Syna Bożego, który 
przyszedł na świat, aby nas szukać, gdziekolwiek jesteśmy. Przez 
biskupów, kapłanów i świeckich włączonych w posłanie Kościoła 
przedłuża się ten gest Chrystusa, który przychodzi szukać ludzi, 
by podnieść ich do tego, co boskie. Duch Święty jest „rzeką wody 
żywej, wypływającej z przebitego boku Chrystusa” (por. J 7, 38). 
W tym właśnie miejscu sytuuje się autentyczna podstawa poboż-
ności i duchowości chrześcijańskiej, szczególnie zaś tej jej for-
my, która czci Serce Jezusa. Duch Święty – dodajmy – jest tą 
rzeką wody żywej wypływającej z uwielbionego człowieczeństwa 
Chrystusa, która, jak mówi Apokalipsa, spłynęła do miasta, wzbu-
dzając wszędzie życie istot duchowych (por. Ap 22, 1). Dlatego 
świat, w którym żyjemy, jest tym światem, w którym, jak wiemy, 
Duch Święty działa, by wzbudzić tych, którzy podejmą wysiłek 
autentycznego życia.

człowieK w zamyśLe Bożym

Właśnie tutaj odnajdujemy drugi aspekt tego, czym jest „tajem-
nica” Kościoła. Kościół jest z jednej strony z całą pewnością wspo-
mnianym gestem Boga przychodzącego do człowieka. Jednak z dru-
giej strony jest on także odpowiedzią człowieka na to działanie 
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Boże. Kościół jest zasadniczo kontynuacją tego, co dokonało się 
w człowieczeństwie Chrystusa. Jeśli Chrystus jest równocześnie 
gestem Boga, który przychodzi szukać człowieka, to jest on również 
w swoim człowieczeństwie realizacją tego, czego Bóg chce doko-
nać w każdym człowieku. Dlatego w człowieczeństwie Chrystusa 
kontemplujemy prawdziwe oblicze naszego powołania.

W Chrystusie uwidacznia się i realizuje to, czym rzeczywiście jest 
każdy człowiek w zamyśle Bożym. Wynika z tego, że całe chrześci-
jaństwo– pod działaniem Ducha Świętego – nie będzie polegać na 
niczym innym, jak na coraz dalej sięgającym przekształcaniu nas 
w Jezusa Chrystusa, na naszym wciąż postępującym stawaniu się 
uczniami Jezusa Chrystusa. I to jest drugi aspekt Kościoła.

Jeśli Kościół jest tym, przez co przyjaźń Boża przychodzi do 
nas, to jest on także odpowiedzią tych, którzy uwierzyli i stano-
wią wielki lud Boży – „lud żyjących”. Tym, czego Chrystus pragnie, 
gdy przychodzi do nas, jest udzielenie nam Ducha, jest uczynienie 
z nas „żyjących”. Jest w tym wszystkim przesłanie, które nieustan-
nie trzeba powtarzać: chrześcijaństwo to orędzie życia. Chrystus 
mówi: „Przyszedłem, aby mieli życie, i mieli je w obfitości” (J 10, 
10). Chodzi o prawdziwe życie, czyli życie Boże.

Kościół żyjących

Wiemy bardzo dobrze, że tym, co decyduje o dobrym przebiegu 
życia, jest duchowy rozwój i zmierzanie do dojrzałości serca. Co to 
znaczy? Że może być życie udane na poziomie ludzkim, efektywne 
na poziomie myśli lub uważane za pozytywne na poziomie szczęś-
cia albo kariery, ale mimo to nie dokonał się w nim autentyczny 
przełom duchowy. Wokół nas widzimy rozmaitych ludzi, którzy 
mają wszystko, czego potrzeba, aby zapewnić sobie udane życie, ale 
z dziwną skutecznością potrafią roztrwonić wszystko. Roztrwonią 
miłość, roztrwonią karierę, roztrwonią swoje osiągnięcia, ponie-
waż nie szukają dopełnienia siebie inaczej, jak tylko na poziomie 
sukcesu doczesnego.

Znamy ubogich w pełnym znaczeniu tego słowa. Jednak najuboż-
szymi pośród ubogich nie są ubodzy na poziomie ekonomicznym. 
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Ubogimi są ci, którzy doświadczają czegoś w rodzaju ogołocenia 
wewnętrznego. Są tacy, którzy ponieśli porażkę zawodową, któ-
rą nie umieli odpowiednio pokierować karierą. Ubogimi są także, 
nigdy tego nie zapominajmy, ci, którzy są pozbawieni zdrowia – 
ten nieogarniony świat chorych, którzy są pozbawieni wszelkiej 
życiowej satysfakcji. A przecież w tym świecie ubogich spotyka się 
przedziwne osiągnięcia duchowe – niezrównane narodziny miło-
ści. Pokazuje to jasno, że wynik życia nie tylko jest związany z oko-
licznościami zewnętrznymi, lecz także wynika zasadniczo z pewnej 
realizacji duchowej, z uczestniczenia w obrazie Chrystusa. W takiej 
mierze, w jakiej w życiu jest obecna miłość, można mówić, że jest 
ono udane. To sprawia udział w Kościele żyjących.

duch ewanGeLiczny

To Kościół – jak już mówiliśmy – zasadniczo sprawia, że lud 
chrześcijański stara się naśladować Jezusa Chrystusa i być Mu wier-
ny. Oczywiście, wiemy to wszyscy, nikt spośród nas nie może jesz-
cze powiedzieć, że już jest prawdziwym uczniem. Co więcej, wiemy 
bardzo dobrze, czujemy wyraźnie, do jakiego stopnia nasze niewier-
ności sprawiają, że nie wcielamy w życie ideału ewangelicznego 
i nigdy w pełni o nim nie świadczymy. Ale istotne jest to, że nasze 
życie odpowiada na pewien ruch. To jest ważne w naszym życiu 
duchowym, że jest ono otwarte na działanie Ducha i że w ten sposób 
może, powoli, pokornie, ulegle, postępować na drodze przemiany 
w Jezusie Chrystusie – drodze autentycznego ducha ewangelicznego.

Trzeba również powiedzieć, że w życiu ewangelicznym funda-
mentalne znaczenie mają dwie rzeczy: z jednej strony, oczywiście, 
miłość naszych braci, i wiemy bardzo dobrze, że ta miłość jest świa-
dectwem, którego ludzie uprzednio od nas oczekują. Ma zasadnicze 
znaczenie fakt, że chrześcijaństwo, na które dzisiaj patrzymy, jest 
chrześcijaństwem miłości i że chrześcijanie promieniują – zarów-
no między sobą, jak i na zewnątrz – wymownym tchnieniem miło-
ści. Nie jest to widoczne tak, jak mogłoby być, gdyby nie zmowa 
mediów przeciw chrześcijaństwu. Ale trzeba również powiedzieć, 
że jest konieczne, aby chrześcijanie nie rezygnowali jednostronnie 



Nasze powołanie32

z miłości Boga na rzecz miłości bliźniego. Oczywiście chrześcijanie 
powinni kochać swoich braci, ale miłość do braci nie może prze-
słonić tego, że mają na pierwszym miejscu kochać Boga. Trzeba, 
aby zrozumieli, że autentyczna podstawa ich czci wobec innych jest 
ostatecznie uzależniona od odnalezienia Jezusa Chrystusa i wejścia 
z Nim w głęboką zażyłość.

Mówiono niekiedy, że chrześcijanie nie kochali swoich bliźnich, 
bo zbytnio kochali Boga, ale jest to stwierdzenie absurdalne. Jak 
miłość Boga mogłaby oddalać od miłości bliźniego? Wiemy bardzo 
dobrze, że gdy się modlimy, gdy przyjmujemy Komunię Świętą i gdy 
znajdujemy się w ten sposób w Bogu, to – przeciwnie – jesteśmy 
najskuteczniej uwalniani od naszych egoizmów i na nowo zachę-
cani do ofiarnego oddawania się innym.

Jeśli więc gromadzimy się, aby rozważać słowo Boże, modlić 
się, adorować Najświętszy Sakrament, czcić Najświętsze Serce 
Jezusa, to mamy rację i nie mają racji ci, którzy te rzeczy lekcewa-
żą. Oczywiście, wszyscy musimy otworzyć się na potrzeby innych 
ludzi – jest to jak najbardziej słuszne. Ale w żadnym wypadku nie 
możemy z tego powodu zrezygnować z tego, co jest niezrówna-
nym skarbem, powierzonym nam przez tradycję naszego Kościoła. 
A tym skarbem jest sam Bóg Stwórca i Odkupiciel, który jest obec-
ny i działa w naszym życiu.

zaczyn duchowy

Była już mowa o wierze i miłości. Z punktu widzenia Kościoła 
są to kwestie zasadnicze. Wielkim niebezpieczeństwem w naszych 
czasach jest pewien typ „bez-nadziei”. Wielkim i aktualnym niebez-
pieczeństwem – wobec bezmiaru problemów, które nas niepoko-
ją – jest obecność pewnego rodzaju wątpliwości dotyczącej tego, czy 
jutro Kościół może być jeszcze tym, czym był wczoraj. Pokusą dzi-
siejszych chrześcijan jest pewien rodzaj defetyzmu, który skłania ich 
do zajęcia postawy wycofywania się wiary. Z tego defetyzmu wyni-
ka nieuchronnie, że środowiska intelektualne są dzisiaj bardziej lub 
mniej zdominowane przez ateizm albo – na odwrót – że w przyszło-
ści nie będzie już istniał wielki lud chrześcijański i że chrześcijaństwo 
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w bardzo szybkim tempie zostanie zredukowane do małych grup 
żyjących w diasporze, które agresywnie będą walczyć o przetrwanie.

Ta wizja ma w sobie coś przerażającego. Kościół, który nie jest nie-
zmierzonym tłumem rodzin, wielkim zastępem naszych pa rafii, wspól-
notą ochrzczonych ludów, nie byłby już autentycznym Kościołem 
Jezusa Chrystusa. Kościół jest ze swej istoty Kościołem każ dego, 
Kościołem, w którym wszyscy czują, że są u siebie, Koś ciołem, w któ-
rym są święci i grzesznicy, Kościołem, w którym są często przystępu-
jący do komunii świętej i tacy, którzy przystępują do niej raz do roku, 
a którzy mimo to należą do wspólnoty. Ze swej natury Kościół jest 
wezwany, aby był obecny na całej Ziemi.

Musimy oczywiście zawsze pracować, by to ciasto ludzkie było 
ożywiane przez zaczyn. Ale powiedzmy jeszcze raz – Kościół, któ-
ry nie byłby już zaczynem, który nie byłby w stanie zakwasić ciasta 
ludzkości, przestałby mnie interesować.

Dopuszczamy więc dzisiaj pewien niepokój – a to, że jest pewien 
niepokój, czujemy i w pewnych momentach ulegamy naciskowi stra-
chu. Co na to powiedzieć? Że to prawdziwe i normalne, iż zosta-
ją przed nami postawione problemy. Taka następstwo rzeczy jest 
na porządku dziennym i nie powinno nas to niepokoić. Wszystkie 
wielkie problemy, które niepokoją nasze pokolenie: kryzys cywili-
zacji, niekontrolowany rozwój nauki, wielkie zaburzenia socjolo-
giczne itd. – stanowią integralną cześć rozwoju stworzenia, które 
jest dziełem Bożym.

Bóg chciał stworzenia będącego w ruchu, które ze swej natury 
nie jest – i trzeba na to przystać – spokojne, ale często rozwija się 
burzliwie, a nawet wywołuje wstrząsy. Jest więc normalne, że Kościół 
Jezusa Chrystusa – jak często działo się w historii – jest poruszany 
przez kolejne dokonania cywilizacji. II Sobór Watykański był odpo-
wiedzią Kościoła na wyzwania rzucone przez współczesny świat, 
która wciąż oczekuje na pełne wprowadzenie w życie.

odnowa wiary i modLitwy

Aby jednak podjąć wyzwania naszych czasów, trzeba żyć; trzeba 
być napełnionym wiarą w Chrystusa i w Jego życie nadprzyrodzone; 
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trzeba karmić się Eucharystią i być odnawianym przez modli-
twę. Oczywiście, jeśli świat współczesny miałby napotkać Kościół 
os ła biony od wewnątrz, Kościół, w którym uległaby pomniejsze-
niu wiara, wtedy istniałyby uzasadnione powody do niepokoju. 
Niebezpieczeństwo dzisiejsze nie jest poza Kościołem, ale jest wew-
nątrz Kościoła. Nie trzeba niepokoić się tym, co dzieje się w świe-
cie, ale przede wszystkim trzeba troszczyć się o jakość życia koś-
cielnego, gdyż to ona zdecyduje o tym, w jakim kierunku pójdą 
dzieje świata.

Prawdziwym niebezpieczeństwem dla przyszłości świata było-
by osłabienie wiary, życia wewnętrznego, kultury chrześcijańskiej, 
wierności przykazaniom, które są przykazaniami moralności ewan-
gelicznej i chrześcijańskiej. Dlatego w każdej celebrowanej mszy 
trzeba ofiarować się Chrystusowi. My mamy Mu się ofiarować, my – 
wielki lud pochodzący ze wszystkich stron, aby prosić Go o pomoc 
w byciu chrześcijaninem, szeroko otwartym na świat. Wszystko 
zależy od naszego głębokiego zakorzenienia w Jezusie Chrystusie. 
W taki sposób można stać się chrześcijaninem zdolnym do sta-
wienia czoła jutrzejszemu światu – już nie w perspektywie defety-
zmu, jakby coś istotnego miało zginąć już na zawsze, ale przeciw-
nie, w poczuciu ufności, że Kościół Jezusa Chrystusa w cywilizacji 
jutra ma do odegrania decydującą rolę.

Dlatego w tej perspektywie, w tej postawie nadziei złożonej 
w wiecznym słowie Jezusa Chrystusa, w poczuciu odpowiedzial-
ności za dzisiejszy świat, która spoczywa na nas, czujemy potrze-
bę nieustannego odnawiania się w wierze i modlitwie, z ufnością 
i przekonaniem o niewymownych skarbach, których przez Kościół 
stale udziela nam Jezus Chrystus.
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Chrześcijaństwo jako relacja 
Boga i człowieka

Religia oznacza właściwie relację do Boga, gdyż przede wszystkim 
z Nim mamy się jednoczyć, jako z niezłomną Praprzyczyną, do Niego 
ma stale zwracać się nasz wybór jako do ostatecznego Celu oraz Jego 
mamy odzyskać przez wiarę i jej wyznanie, gdybyśmy utracili Go przez 
grzech.

św. Tomasz z Akwinu1

Im bardziej jakaś koncepcja duchowa jest zakorzeniona ontolo-
gicznie, tym łatwiej ukazuje się jej oczywistość i już intuicyjnie zosta-
je uznana za należącą do powszechnej świadomości ludzkiej. Dzieje 
się tak dlatego, że człowiekowi nie wystarcza ustalenie i poznanie 
praw myślenia i rozumowania (jak uważają racjonaliści), ale potrze-
buje dogłębnego odkrycia i poznania rzeczywistości oraz praw, któ-
re nią kierują, ponieważ dopiero w ten sposób znajduje on i zaczy-
na rozumieć podstawy swego życia, myślenia i działania. A do tego 
odkrycia i tego poznania dochodzi się właśnie na drodze metafi-
zycznej. Maurice Blondel w słynnym dziele L’action zauważa: 

1 Tomasz z Akwinu, Summa theologiae I–II q. 81 a. 1. 
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Oryginalność metafizyki polega na tym, że przygotowuje działanie 
do przyjęcia jego prawdziwego motywu poza tym wszystkim, co już 
jest zrealizowane w naturze i w samym działającym. […] Ona zawie-
ra w sobie to wszystko, co obiektywne, i to wszystko, co subiektywne2.

Chrześcijaństwo nie jest rzeczywistością idealistyczną czy też 
fenomenologiczną, nie jest konstrukcją pojęciową czy też racjona-
listyczną. Jest ono rzeczywistością ontologiczną, której pierwotną 
zasadą jest koncepcja osobowego Boga (Absolutu) jako Esse subsi
stens, to znaczy Bytu samoistnego, który jest Trójcą Osób i który 
stworzył człowieka „na swój obraz”, przez co – mówiąc ogólnie – 
uzdolnił go do nawiązania i przeżywania osobowej relacji z Sobą. 
Ta „relacyjność” między Misterium Boga i człowiekiem, wyrażająca 
się w wielu możliwościach i formach, decyduje o specyfice religij-
nej chrześcijaństwa i stanowi jego najbardziej wewnętrzną zasadę. 
W tym uwidacznia się radykalne przeciwieństwo chrześcijaństwa 
i politeizmu, którego naczelną zasadą ontologiczną i funkcjonalną 
jest właśnie odrzucenie możliwości bezpośredniej i osobowej relacji 
z Absolutem. Chrześcijańska opozycja do neopogaństwa musi więc 
opierać się na wykazaniu błędu zasady politeistycznej oraz ukazaniu 
chrześcijaństwa jako rzeczywistości relacyjnej, i to na poziomie onto-
logicznym, by w ten sposób mogła stać się rzeczywistą, a poniekąd 
także atrakcyjną alternatywą dla neopogan, którzy w gruncie rzeczy 
także szukają nawiązania relacji z Absolutem, chociaż widzą ją w spo-
sób bardzo ograniczony i wyłącznie zewnętrzny. Propozycja taka 
nie jest czymś nowym, gdyż w taki sposób postąpiło już pierwotne 
chrześcijaństwo w swojej konfrontacji z pogaństwem starożytnym.

BóG oBjawia się – udzieLając się,  
i udzieLa się – oBjawiając się

Doktryna chrześcijańska stwierdza, że u początku każdego bytu 
i u podstaw wszelkiego działania jest Trójca Święta: Bóg Ojciec, 

2 M. Blondel, L’Action. Essai d’une critique de la vie e d’une science de la pra
tique, Paris 1893, s. 296. 
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Syn i Duch Święty. To w Niej, w Jej wewnętrznym Boskim życiu, 
ma miejsce wieczna osobowa komunikacja: Ojciec komunikuje 
się Synowi, a Syn komunikuje się Ojcu. Komunikacja ta dokonu-
je się w Duchu Świętym, który jest zarazem osobową komunią Ich 
miłości oraz osobowym świadkiem tej miłości. To komunikowa-
nie się Boga samemu sobie, czyli wewnętrzne życie trynitarne, jest 
światłem oświecającym wzajemnie Osoby Boże i samą Ich wzajem-
ność. W tym znaczeniu wyznajemy w naszym Credo, że Bóg jest 
„Światłością ze Światłości”. Życie trynitarne jest także wiecznym 
wyrażaniem się hojności Ojca w stosunku do Syna i przez Syna, 
a pełnym i osobowym ośrodkiem tego hojnego wyrażenia się jest 
Duch Święty, gdyż dokonuje się ono w Nim i przez Niego. Duch 
Święty jest Osobą różną od Ojca i Syna, a zarazem pełnym i oso-
bowym powierzeniem się sobie Ojca i Syna. Taka jest zasadnicza 
treść starochrześcijańskiego określenia teologicznego, według któ-
rego każda Osoba Boża jest „relacją samoistną” (relatio subsistens)3.

Samokomunikacja i światło Boga w sobie (ad intra) stanowią 
podstawę komunikacji oraz objawiania się Boga ludziom, których 
stworzył i których odnawia (ad extra). Ponieważ Bóg jest sam 
w sobie samokomunikacją i światłem, komunikacja, którą przekazu-
je, i światło, które objawia, są autentycznym objawieniem i rzeczy-
wistą komunikacją Jego Osoby, a nie tylko prostym ukazaniem się, 
epifanią czy odsłonięciem bytu Boga.

Takie jest Misterium Boga. Nie można go ograniczyć do wypo-
wiedzi dotyczących Jego bytu, które zawsze mają i będą mieć cha-
rakter częściowy, niekompletny i w sposób konieczny powierzchow-
ny. Nie można również powiedzieć, że jest ono sekretem zazdrośnie 
ukrytym przed człowiekiem, które pozostaje zamknięte na wszelkie 
poznanie i doświadczenie. Nie jest ono ponadto jakimś faktem, który 
narzucałby się człowiekowi wbrew jemu samemu i wbrew prawom 
rządzącym jego życiem, jakby był czymś dodatkowym i burzącym 
wszelką ludzką logikę, któremu trzeba by być ślepo posłusznym 
z wykluczeniem wszelkiej wolności i odpowiedzialności osobistej. 

3 Por. Augustyn, De Trinitate V, IV, 5 – V, 6; tłum. polskie: Augustyn, O Trójcy 
Świętej, tłum. M. Stokowska, Kraków 1996, s. 198–200.
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Czasami jednak usiłuje się przedstawiać Boga, wychodząc z takich 
właśnie karykaturalnych przesłanek, dowodząc niedorzeczności 
dyskursu chrześcijańskiego, czy w ogóle religijnego, oraz propo-
nując w to miejsce właśnie alternatywę politeistyczną prowadzącą 
do neopogaństwa.

Komunikacja Trójcy Świętej jest Jej światem, czyli Objawieniem, 
które jest przekazywane w sposób rzeczywisty i osobowy człowie-
kowi i które wzbudza wolną odpowiedź człowieka, czyli wiarę. 
W tym Boskim świetle, czyli w objawieniu Boga, jest zawarte tak-
że Jego udzielanie się człowiekowi, które wzbudza miłość. Dzięki 
temu światło prawdy Bożej i miłość łączą się ze sobą i wzajemnie 
się dopełniają. Właśnie przez to, że komunikacja i światło są ze swej 
natury nierozdzielne, wzbudzają w tym, kto wierzy i kto kocha, 
nadzieję, że tylko w Bogu są życie i światło.

W kierunku podkreślenia tych treści idzie centralne i najbardziej 
podstawowe stwierdzenie II Soboru Watykańskiego z Konstytucji 
dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum: 

Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego 
oraz dać poznać misterium swojej woli, przez które ludzie za pośredni-
ctwem Chrystusa, Słowa, które stało się ciałem, mają w Duchu Świętym 
dostęp do Ojca i zostają uczynieni uczestnikami natury Bożej. Przez to 
zatem objawienie Bóg niewidzialny w swojej przeobfitej miłości roz-
mawia z ludźmi jak z przyjaciółmi i przebywa z nimi, aby ich zaprosić 
do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej4.

Działanie Boga jest światłem, a Jego światło jest komunikacją sie-
bie; dochodzą one do człowieka, a człowiek może je przyjąć i w nich 
uczestniczyć. Tak następuje nawiązanie rzeczywistej relacji między 
Misterium Boga i człowiekiem. Człowiek, który wierzy w Boga, któ-
ry Go kocha i który w Nim pokłada nadzieję, jest przenikany Bożym 
światłem i przyjmuje w sobie Boską komunikację. Podstawową 

4  II Sobór Watykański, konst. Dei Verbum, 2. Jeśli chodzi o interpretację obja-
wienia Bożego jako komunikacji, por. R. Guardini, Objawienie. Natura i for
my objawienia, tłum. A. Paygert, Warszawa 1957.
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formą otwarcia się człowieka na komunikowanie się Boga i zawar-
te w nim światło jest oczywiście wiara, która jest wolną, obejmu-
jącą całego człowieka, osobową odpowiedzią udzielaną Bogu oraz 
przyjęciem daru, który od Niego pochodzi. Nawiązana przez taką 
wiarę podstawowa relacja między Misterium Boga i człowiekiem 
może stać się ośrodkiem życia człowieka w odniesieniu do Boga.

Wiara widziana od strony człowieka obejmuje dwie składowe: 
składową teoretyczną i składową praktyczną. Teoria jest poznaniem 
właściwym dla rozumu dyskursywnego, który posługuje się deduk-
cją i indukcją, poznając w oparciu o doświadczenia zmysłowe oraz 
weryfikując te doświadczenia w świetle ich własnych praw. Praktyka 
jest niejako przejściem od rozumu do świata, czyli wprowadzeniem 
prawdy w życie, prowadzącym do przemiany świata. Ponieważ Bóg 
objawia i komunikuje swoje misterium w świecie, można rozpatry-
wać wiarę, przez którą zostaje nawiązana z Nim relacja, na dwóch 
poziomach – na poziomie poznania dyskursywnego oraz na pozio-
mie działania historycznego.

Zagadnienie to staje się szczególnie jasne i istotne, gdy rozważa-
my je w perspektywie historii zbawienia. Wieczny zamysł zbawczy 
Boga realizuje się stopniowo w historii i ukazuje się w Chrystusie, 
osiągając w Nim swoje spełnienie. Ten zamysł i jego realizacja nale-
żą do samego wnętrza Misterium Boga i są przez to Misterium 
określane. Widzimy w jego świetle, że początek wszystkiego, czyli 
zamysł Boży, oraz jego wypełnienie, które nastąpi na końcu histo-
rii, są powiązane ze sobą nie na zasadzie ślepej konieczności, ale 
za pośrednictwem daru, który jest nadobfitym komunikowaniem 
się Boga i udzielaniem Jego światła człowiekowi. Dla nas ten dar 
oznacza stworzenie, przymierze, odkupienie, zbawienie, pojedna-
nie, przebaczenie, rozgrzeszenie, uświęcenie, szczęście wieczne… 
Wspólnym elementem tych rzeczywistości udzielanych w darze 
Bożym jest nawiązująca się przez nie relacja Boga i człowieka5.

W relacji wiary, przez którą człowiek w sposób wolny odno-
si się do Boga, zawiera się stopniowe poznawanie Jego misterium 

5 Por. B. Forte, Teologia della storia. Saggio sulla rivelazione, l’inizio e il compi
mento, Milano 1991.
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i Jego zamysłu zbawczego. Ma ono charakter dyskursywny, którego 
najważniejszymi przejawami są modlitwa i teologia. Ale ponieważ 
Misterium Boga nie wyczerpuje się w poznaniu (jak chciałyby, na 
przykład, rozmaite odmiany gnozy), dlatego też wiara, obejmująca 
całego człowieka, wyraża się w działaniu. Chrześcijaństwo rozu-
mie działanie jako służbę Bogu i Jego zamysłowi zbawczemu wyra-
żającą się w miłości i  jej dziełach, do których inspiracją, podob-
nie jak w przypadku poznania, jest światło Boże. Wiara działająca 
przez miłość jest z kolei uświęcającym przedłużaniem tego światła 
w świecie wobec ludzi6.

Możemy więc powiedzieć, że objawianie się i komunikowanie się 
Boga wzbudzają poznanie i działanie, które stają się treścią relacji 
wiary, przez którą człowiek zwraca się do Boga. I chociaż kategorie 
poznania i działania nie wyrażają adekwatnie złożonej rzeczywisto-
ści wiary, to jednak dobrze zwracają uwagę na widzianą z ludzkiej 
perspektywy (można by nazwać ją „oddolną”) relacyjność człowie-
ka i Misterium Boga oraz na jej możliwości.

BóG, Który oBjawia się w jezusie chrystusie, 
w nim stworzył i odnowił świat

Samokomunikacja i światło Boże, jakie istnieją w samym Bogu, 
stanowią podstawę komunikowania się i objawienia Boga ludziom, 
których On stworzył i odnowił. Ludzie, a wraz z nimi cały świat, są 
stworzeni przez miłość w Synu oraz odnowieni (odrodzeni) przez 
wcielonego Syna na chwałę Jego Ojca (por. Ef 1, 3n). W ten sposób 
człowiek został ukierunkowany w sobie, to znaczy jako byt stwo-
rzony, do życia Bożego i poznania Boga, który jest jedynym jego 
celem. Ta komunikacja, jakiej dokonuje Bóg w swoim objawieniu, 
prowadzi człowieka do osiągnięcia Jego celu i do wypełnienia czło-
wieka w sobie, dzięki łaskawości i miłości Boga, który w Chrystusie 
ukrzyżowanym przebacza człowiekowi grzechy i odpuszcza jego 
winy. To wypełnienie, zrealizowane raz na zawsze w Synu Bożym 

6 Por. I. de la Potterie, La vérité dans saint Jean, t. 2, Le croyant et la vérité, Rome 
1977, s. 637–787.
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uwielbionym w Jego człowieczeństwie w chwale Ojca, wiecznym 
Kapłanie i Pośredniku nowego i wiecznego Przymierza, jako łaska-
wy dar zostaje ofiarowane ludzkości za pośrednictwem Ducha 
Świętego posłanego przez Syna od Ojca w Kościele. Realizuje się 
ono w ludzkości i dla ludzkości, gdy uwielbiony Syn, po zwycięstwie 
odniesionym nad swymi wrogami, przede wszystkim nad grzechem 
i śmiercią, oddaje swoje królowanie Bogu Ojcu, aby w końcu „Bóg 
był wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28).

W ten sposób znowu powracamy do Misterium Boga, w któ-
rym ukazuje się wewnętrzna jedność początku i końca, stworzenia 
i odnowienia. Na tle tej jedności można zarysować postać króle-
stwa Bożego, przez które Bóg jest „blisko”, i świata oraz ich wza-
jemnych relacji7.

Światem jest przede wszystkim człowiek stworzony i wszystkie 
inne stworzenia, które są mu podporządkowane jako temu, który 
jest „otwarty na Boga” (capax Dei), gdyż mężczyzna i kobieta zostali 
stworzeni „na obraz i podobieństwo Boże”. Z tej przyczyny człowiek 
może dążyć do swojego jedynego celu, którym jest Bóg, chociaż nie 
może go osiągnąć tylko na mocy swojego pragnienia i swoich wysił-
ków. Może on nawet odwrócić się od tego celu i obrać za swój cel sie-
bie samego albo jakieś stworzenie; przez taki wybór staje się niewol-
nikiem Szatana, który jest księciem nie tylko ciemności, lecz także 
„tego świata”, jak z naciskiem podkreśla św. Jan Apostoł. Począwszy 
od pierwszego upadku człowieka w raju, światem jest także ludz-
kość poddana grzechowi i jego panowaniu. Staje się ona światem 
nieuporządkowanym w relacji do swego celu – światem, któremu 
tylko Bóg może ofiarować nadzieję zbawienia. On zaś, jako Stwórca 
i Odnowiciel, jest „bogaty w miłosierdzie”, a Krzyż Chrystusa, któ-
ry jest rzeczywistym symbolem tego bogactwa, panuje nad historią 
świata i historią każdego człowieka, jakby przechodząc przez jego 
serce, i otwiera przed wszystkimi perspektywę nadziei8.

7 Por. B. de Margerie, Les perfections du Dieu de Jésus Christ, Paris 1981, s. 169–
194.

8 Por. B. Forte, In spe intellectus crucis – in spe gaudium, w: Costruire la spe
ranza, Roma 1996, s. 77–101.
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Ten świat jest – paradoksalnie – w sposób misteryjny także kró-
lestwem, gdyż jest on na zawsze poddany Synowi Bożemu. W Nim, 
który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym każdego 
stworzenia przez swoje zmartwychwstanie, świat został stworzony, 
w Nim jest odnawiany i przez Niego pojednywany. To w Nim ma 
miejsce dogłębne zjednoczenie wszystkich i wszystkiego. Z entu-
zjazmem wyraża to św. Paweł w Liście do Galatów: „Nie ma już 
Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie” (3, 28). Chrystus, nowy Adam, jest 
władcą królestwa, aby powierzyć je Ojcu, gdy Jego zwycięstwo nad 
śmiercią wypełni się we wszystkich ludziach9.

Świat różni się od królestwa tym, że jest stworzony w Chrystusie 
i pojednany przez Jego krzyż. Oznacza to, że ma on charakter „skoń-
czony”, któremu dopiero łaska może nadać nowe wymiary. Jeśli czło-
wiek wierzy w Boga, to otrzymuje moc, by przez miłość stać się 
synem Bożym, nie przestając być człowiekiem. By stać się – według 
szczęśliwej formuły Emile’a Merscha – „synem w Synu”. Ponieważ 
człowiek jest ukierunkowany na Boga jako na swój jedyny cel i na 
swoje jedyne wypełnienie, to jego historia i biografia jest historią 
i biografią relacji z tym celem oraz dążenia do jej ostatecznego urze-
czywistnienia. Ta relacja ma charakter ludzki, ponieważ jej podmio-
tem jest człowiek, ale ma także charakter boski, ponieważ realizuje 
się w Chrystusie, co ma tym większe znaczenie, skoro do jej pełne-
go urzeczywistnienia nie wystarczają naturalne pragnienia, dąże-
nia i wysiłki człowieka10.

Do wyrażenia historyczności relacji Boga i człowieka w świecie 
stosujemy kategorię świeckości, która wyraża oddaje jej charakter. 
Dobrze rozumiana świeckość nie wyklucza królestwa Bożego, ale 
zakłada jego istnienie. Świeckość nie polega bowiem na wyzwole-
niu człowieka od Boga jako jego celu i wypełnienia, ale na ukazaniu 

9 Por. F. Ocariz, L. F. Mateo Seco, J. A. Riestra, El Misterio de Jesucristo, Pam-
plona 1991, s. 277–347.

10 Por. R. Tremblay, L’  «homme» qui divinise. Pour une interpretation christo
centrique de l’existence, Montreal 1993.
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mu historycznych możliwości osiągnięcia tego celu i wypełnienia 
w ramach tego świata, czyli możliwości nawiązania historycznej 
i konkretnej relacji z Misterium Boga. To w ramach historii czło-
wiek staje się chrześcijaninem i urzeczywistnia się jako chrześci-
janin; jak każdy człowiek chrześcijanin przychodzi na świat i żyje 
w nim. To nie Kościół wydaje go na świat i nie tylko Kościół go 
kształtuje. Na początku jest świat ze swoją specyfiką i złożonoś-
cią relacji (rodzina, społeczność, naród, państwo). Wcześniej niż 
Kościół jest na przykład wychowanie i kultura, praca i różne for-
my działalności, które należą do świata, nawet jeśli mają charakter 
chrześcijański i jeśli w nich wyraża się chrześcijaństwo. Dopiero na 
tle świata jako rzeczywistości historycznej może nastąpić ukierun-
kowanie człowieka na Boga. Te zależności między światem i kró-
lestwem są wyrażeniem relacji (i możliwości tych relacji) między 
Bogiem Stwórcą i człowiekiem stworzonym na Jego obraz i podo-
bieństwo. Najważniejsze w nich jest to, że ukazują one człowieka 
pod każdym względem otwartego na Boga i na Jego dar, który może 
być odkryty i przyjęty we wszystkim i w każdych okolicznościach11.

Wizja chrześcijańska wskazuje, że tak jak świat mógł jeden raz 
przyjąć Zbawiciela, który stał się człowiekiem, tak może nieustan-
nie i w każdej sytuacji nawiązywać z Nim, jako zawsze żyjącym i sta-
le obecnym, nowe relacje. Jest to możliwe przede wszystkim dzię-
ki sakramentowi chrztu i wierze, które człowieka i świat, w którym 
żyje człowiek, czynią „przejrzystym” dla Misterium Boga12.

Człowiek żyje w świecie stworzonym, do którego posyła go Bóg, 
i ten świat, chociaż „świecki”, istnieje w pełni dzięki Kościołowi, gdyż 
Chrystus posyła Kościół do świata, by darmowo ofiarować mu swoje 
zbawienie i swoją łaskę, czyniące go coraz bardziej „przejrzystym” 
i otwartym na coraz to nowe relacje. To w Chrystusie ukrzyżowa-
nym świat otrzymuje nowe siły i oświecenie oraz w Nim Bóg prze-
bacza ludziom ich grzechy, ich nieuporządkowane zwracanie się do 

11 Na temat teologicznej interpretacji „świeckości” por. B. Forte, Laicato e laic
ità. Saggi ecclesiologici, Genova 19863; G. Chantraine, Les laics, chrétiens dans 
le monde, Paris 1987.

12 Por. K. Rahner, Sakramenty Kościoła. Medytacje, tłum. J. Zychowicz, Kraków 
1997 (Problemy Teologiczne, 4).
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stworzeń, czyli życie bez Boga lub wbrew Bogu. Miejsce, w którym 
dokonuje się to wielkie dzieło nawiązywania relacji między Bogiem 
a człowiekiem, jest Kościół.

Kościół jest Posłany na świat, aBy Go uświęcać 
i w ten sPosóB Prowadzić Go do jeGo ceLu

Nie można zrozumieć, na czym polega relacja człowieka z Mis-
terium Boga i jakie są możliwości, jakie stwarza, bez uwzględnienia 
Kościoła, który jest Ludem Bożym, Ciałem i Oblubienicą Chrystusa 
i Świątynią Ducha Świętego, oraz bez uwzględnienia istoty jego misji 
w świecie.

Aby ukazać ten problem, musimy nawiązać do tradycyjnego 
i zakorzenionego już w świadomości eklezjalnej rozróżnienia, mó -
wiącego o Kościele ad intra i o Kościele ad extra. Rozróżnienie 
to zostało zaproponowane w czasie debaty soborowej i nawiązu-
je do metodologii prowadzenia obrad oraz opracowywania doku-
mentów soborowych. Nawiązuje ono do teologii Trójcy Świętej, 
w której mówi się o życiu wewnętrznym Boga w sobie (ad intra) 
oraz komunikacji Boga na zewnątrz (ad extra). Rozróżnienie ad 
intra i ad extra w odniesieniu do Kościoła znajduje swoją podsta-
wę w podziale na to, co wewnętrzne, i to, co zewnętrzne; odnosi 
się ono do Kościoła w takiej samej mierze, jak do każdej rzeczy-
wistości ludzkiej. Trzeba jednak zachować daleko idącą ostroż-
ność w zastosowaniu tego rozróżnienia do Kościoła, gdyż Kościół 
sam w sobie (ad intra), jest posłany do świata (ad extra) i na 
od wrót: realizując swoje posłanie do świata, staje się coraz bar-
dziej tym, czym jest13.

Kościół zna świat, kontemplując go w Bogu Trójcy, który posyła 
go do świata, a będąc w świecie, do którego został posłany, uczy się 
poznawać swego Boga i wracać do Niego. Dzieje się tak za sprawą 
Ducha Świętego, w którym dokonuje się posłanie Kościoła, ponie-
waż to właśnie On jednoczy Kościół z Chrystusem, jego Głową, 

13 Por. H. de Lubac, Il fondamento teologico delle missioni, w: H. de Lubac, Mis
tica e mistero cristiano, Milano 1979, s. 165–224.
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w jedno mistyczne Ciało oraz uczy Kościół, jak szukać Go i odkry-
wać w świecie i w człowieku, których kocha i z którymi się utoż-
samia14.

Kościół ze swej natury jest misją , ale misja nie oznacza w tym 
przypadku takiej relacji Kościoła i świata, jakby chodziło o dwie 
odrębne rzeczywistości, a nawiązanie między nimi relacji polega-
łoby na nawiązaniu komunikacji na poziomie zewnętrznym tych 
dwóch rzeczywistości. W konsekwencji problem misyjny byłby 
dla Kościoła tylko problemem zrozumienia wartości świata albo 
w celu ich przyjęcia, albo w celu wprowadzenia w nie swego życia 
wewnętrznego. Dążąc jednak tylko do poznania świata oraz zrozu-
mienia i uznania jego wartości, Kościół ryzykowałby zapomnienie 
o sobie, narażając się na utratę bądź pomniejszenie swojej tożsa-
mości. Problem jest bardzo poważny, gdyż z niewłaściwego zro-
zumienia tego problemu rodzi się często dualistyczne rozumienie 
tożsamości chrześcijańskiej i apostolatu, życia duchowego i sku-
teczności apostolskiej, tradycji i współczesności, który niekiedy 
prowadzi nawet do postawienia radykalnego pytania o sens misji 
chrześcijańskiej.

Problem ma charakter teologiczny. Nie jest zadaniem Kościoła 
pójście na poszukiwanie świata i wartości, jakie on posiada. Kościół 
jest już w świecie poprzez swoich wiernych, zarówno świeckich, jak 
i pasterzy. Kościół nie musi więc szukać świata i nie jest jego zada-
niem uczenie swoich członków o wartościach świata – jego zada-
niem jest ewangelizowanie świata i jego wartości, uporządkowywa-
nie wszystkiego w świetle Ewangelii oraz prowadzenie człowieka do 
urzeczywistnienia relacji z Bogiem w ramach tego świata. To jest 
podstawowy sposób nawracania serc, które przemieniają wartości, 
nadają im odpowiednią strukturę hierarchiczną oraz wskazują, jak 
je przeżywać.

Kościół ma moc dokonywania takiego nawrócenia i takich prze-
kształceń przede wszystkim dlatego, że nie jest ze świata, ale z Boga. 
Nie oznacza to, że jest obcy w stosunku do świata i że nakłada się 

14 Por. H. U. von Balthasar, Improvisazione sullo Spirito Santo, w: H. U. von Bal-
thasar, Spiritus Creator, Brescia 19832, s. 117–147 (Saggi Teologici, III).
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na świat, ale że świat jest mu powierzony jako drogocenne dobro, 
by prowadzić go do chwały Bożej.

Dlaczego jednak w rozumieniu tej prostej rzeczywistości poja-
wia się problem jej dualistycznych interpretacji na poziomie prak-
tycznym, psychologicznym i egzystencjalnym? Przyczyn tego należy 
upatrywać w tym, co już wyżej zostało podkreślone, a mianowicie 
w rozdzielaniu objawienia Boga od Jego komunikacji, w rozdziela-
niu misterium stworzenia i odkupienia. Brakuje nam wielkich syn-
tez teologicznych, które przynajmniej skrótowo ukazywałyby teolo-
gię jako spójną całość. Brakuje nam wykładów rozmaitych dziedzin 
teologii praktycznej, które opierałyby się na solidnych i systematycz-
nych strukturach teologicznych. Często dochodzi do tego jeszcze 
mieszanie porządku teologicznego z porządkami zaczerpniętymi 
z innych dziedzin nauki, na przykład teologii duchowości z psy-
chologią albo teologii pastoralnej z socjologią.

Dzięki Kościołowi obecnemu w świecie Bóg dokonuje w człowie-
ku całkowitego przemodelowania jego bytu społecznego i indywi-
dualnego. Kościół zwraca się do poszczególnych ludzi, by zgroma-
dzili się w Chrystusie, tworząc Jego Ciało, i by potraktowali swoje 
życie jako pójście za Nim, Mesjaszem-Zbawicielem, Jego „drogą”. 
Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium Soboru Watykańskiego 
tak wyraża tę prawdę, podkreślając, na czym polega ta droga: 

Ten lud mesjański ma za głowę Chrystusa, który „został wydany za 
nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwie-
nia”, a teraz chwalebnie króluje w niebie, otrzymawszy imię, które jest 
ponad wszelkim imieniem. Kondycją tego ludu jest godność i wolność 
synów Bożych, w których sercach Duch Święty mieszka jak w świą-
tyni. Jego prawem jest nowe przykazanie miłości, jak Chrystus nas 
umiłował. Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na zie-
mi przez samego Boga i mające rozszerzać się coraz dalej, aż na koń-
cu wieków zostanie przez Niego dopełnione, gdy ukaże się Chrystus, 
nasze życie, a stworzenie „zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, 
by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”. Ten lud mesjań-
ski, chociaż nie obejmuje aktualnie wszystkich ludzi, a często wyda-
je się małą trzódką, jest jednak dla całego rodzaju ludzkiego bardzo 
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mocnym zaczątkiem jedności, nadziei i zbawienia. Ukonstytuowany 
przez Chrystusa w komunii życia, miłości i prawdy, jest przyjęty przez 
Niego również jako narzędzie odkupienia wszystkich oraz posłany do 
całego świata jako światło świata oraz sól ziemi15.

Kościół jest „ludem wybranym”, chociaż nie jest ludem wyłączo-
nym z „narodów”; nie jest pozbawiony swojej tożsamości etnicznej 
i kulturowej, by świadczyć o wybraniu Bożym. Gdyby usiłowało się 
doprowadzić do czegoś podobnego, stanęłoby się wobec zadania 
niemożliwego do zrealizowania z antropologicznego punktu widze-
nia. Naród pozbawiony swojej tożsamość etnicznej i kulturowej był-
by ludem wywłaszczonym ze świata i historii, a jako taki byłby także 
niezdolny do nawiązania pełnej relacji z Bogiem, której podstawą 
i wyrazem jest przecież jego wielowymiarowa tożsamość. Dlatego 
Kościół Chrystusa gromadzi Żydów i pogan w taki sposób, że nie 
ma już Żydów ani pogan, ale wszyscy stanowią „jedno”. W podob-
ny sposób to, co religijne i sakralne w społecznościach pogańskich, 
jest uświęcane i ofiarowane Bogu w Chrystusie za sprawą Ducha 
Świętego w nowej świątyni, jaką jest Ciało Chrystusa.

Kościół jest posłany, by wzbudzać świętość pośród narodów, 
oczyszczając ją z form pogańskiego bałwochwalstwa i uzdalniając 
do nawiązania autentycznej relacji z jedynym Absolutem. W ten 
właśnie sposób człowiek staje się „jedyną drogą Kościoła”, gdyż 
Kościołowi chodzi o niego i o jego odniesienie do Boga, które jest 
ośrodkiem życia ludzkiego. Aby to stawało się możliwe, Kościół 
podejmuje także zadania obrony człowieka przed nowymi absolu-
tami, projektowanymi nowymi „demiurgami”, czy też przed „dobra-
mi”, które zmierzają do poddania go ideologiom lub strukturom 
totalitarnym. Kościół broni go przez to, czym jest ze swojej natu-
ry, czyli komunią i narzędziem łaski.

Kościół jako Ciało Chrystusa jest komunią jego członków 
z Bo giem i między sobą. Stając się synami Bożymi, jego członko-
wie są wprowadzani do komunii z Bogiem, która wzbudza pośród 
nich komunię braterską. W ten sposób komunia braterska staje się 

15 II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 9.
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formą historyczną i społeczną jego misji, a dar Boży poznawalny 
w świecie za pośrednictwem miłości braterskiej chrześcijan, ponie-
waż miłość świadczy o dziele Boga i Jego wiarygodności16. Co wię-
cej, świadectwo to nie ogranicza się do wspólnoty chrześcijańskiej, 
ale rozciąga się na całą ludzkość. Oznacza to także, że nic z tego, co 
dokonuje się poza wspólnotą eklezjalną, nie ma charakteru misyjne-
go. Wspólnota eklezjalna, jako komunia braterska, jest więc potwier-
dzeniem realizmu relacji istniejącej i urzeczywistniającej się mię-
dzy Bogiem a człowiekiem17.

Komunia braterska, jako pochodząca od Boga i wyrażająca wol-
ność synów Bożych, jest oparta bezpośrednio na osobowej rela-
cji z Bogiem. Właśnie z tego powodu jej natura i jakość nie może 
być mierzona za pomocą praw, które teoretycznie czynią wszyst-
kich równymi, ani nie oznacza, że wszystko zostaje w niej stopione 
w jedno. Pokusę takiej interpretacji komunii eklezjalnej stwarzają 
współczesne wizje demokracji jako ustroju polityczno-społeczne-
go. Ta komunia nie opiera się jednak na takich zasadach i zakłada 
odrzucenie wszystkich analiz czysto politycznych czy socjologicz-
nych w Kościele18. Komunia eklezjalna jest rzeczywistością opar-
tą na łasce Bożej i dlatego łaska powinna być głównym kryterium 
interpretacji jej rzeczywistości.

Kościół-komunia ma do dyspozycji przede wszystkim łaskę jako 
środek „wszechtworzenia” (by użyć języka Norwida), jako narzędzie 
wprowadzania Boga w życie ludzi oraz wprowadzania ludzi, w ich 
bycie i działaniu, w życie Boże. Zwróćmy tu uwagę tylko na dwa 
działania łaski związane z sakramentem chrztu i sakramentem świę-
ceń. Łaska udzielana w sakramencie chrztu ma strzec życia Bożego 

16 Por. H. U. von Balthasar, Wiarygodna jest tylko miłość, tłum. E. Piotrowski, 
Kraków 1997 (Problemy Teologiczne).

17 O Kościele jako „komunii” por. J. Hamer, L’Eglise est une communion, Paris 
1962; Y. M.-J. Congar, Diversités et communion, Paris 1982; B. Forte, La Chie
sa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione, Mila-
no 1995.

18 Por. J. Ratzinger, Demokratisierung der Kirche?, w: J. Ratzinger, H. Maier, 
Demokratie in der Kirche. Moglichkeiten, Grenzen, Gefahren, Limburg 1970, 
s. 7–46.
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człowieka i jego relacji z Bogiem w ramach komunii eklezjalnej oraz 
prowadzić go do odnalezienia w jej ramach formy eklez jalnej swoje-
go życia i swojej relacji z Bogiem. Życie Ducha otrzymane na chrzcie 
uzdalnia człowieka do wiary w to życie, przekazując jego sercu „oso-
bowy instynkt” szukania Boga i ofiarowania Go innym w całym swo-
im bogactwie ludzkim i chrześcijańskim19.

Z łaską uświęcającą są ofiarowywane ochrzczonemu dary Ducha 
Świętego, przez które każdy według swej miary buduje Kościół jako 
miejsce żywych i ożywiających relacji z Bogiem. Łaska święceń sta-
nowi ważną część tych darów i ma ona na celu strzeżenie życia 
Bożego oraz relacji z Bogiem we wnętrzu Kościoła. Dary te słu-
żą urzeczywistnianiu się Kościoła jako misji oraz urzeczywistnia-
niu się osobistej relacji każdego wierzącego z Bogiem. Zwracają 
także Kościół i każdego wierzącego ku światu, dzięki czemu życie 
Kościoła i każdego wierzącego nabiera charakteru dynamicznego 
i „wydarzeniowego” także na zewnątrz. To wszystko budowane jest 
jednak bezwzględnie na mocnej skale łaski Bożej, która jest dar-
mowym darem udzielanym w Chrystusie. Nie ma urzeczywistnia-
nia Kościoła jako miejsca życia Bożego i relacji człowieka z Bogiem 
bez łaski Chrystusa.

19 Por. J.-P. Torrell, Saint Thomas d’Aquin, maitre spirituel, Fribourg–Paris 1996, 
s. 203–231.





Rozdział V

n 

Wcielenie wiecznego Słowa 
i eklezjologia  

w tradycji patrystyczno-tomistycznej

II Sobór Watykański w swoim kluczowym dokumencie, jakim 
jest Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, oraz w jej 
jakby dopełnieniu, jakim jest Dekret o działalności misyjnej Kościoła 
Ad gentes dokonuje ścisłego połączenia tajemnicy wcielenia Słowa 
oraz rzeczywistości Kościoła, wyprowadzając z tej tajemnicy wnio-
ski dotyczące zarówno natury Kościoła, jak i jego posłania. W swo-
im uzasadnieniu tego połączenia odwołuje się do nauczania wielu 
ojców Kościoła, a także do św. Tomasza z Akwinu, o czym świad-
czą zarówno liczne przypisy, jak i sama struktura wykładu wspo-
mnianych dokumentów. Dla pogłębienia tego ważnego zagadnie-
nia proponuję kilka uwag dotyczących relacji między wcieleniem 
Słowa i eklezjologią Akwinaty, by potem na ich gruncie sformuło-
wać kilka propozycji dotyczących aktualnej refleksji chrystologicz-
nej i eklezjologicznej. 

Źródła Patrystyczne

Trzeba przede wszystkim zauważyć, że teologia Tomaszowa 
jest teologią patrystyczną, a ta z kolei jest teologią, która w swoim 
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centrum sytuuje tajemnicę wcielenia Słowa, idąc w tym oczywi-
ście po linii Nowego Testamentu, a szczególnie teologii św. Jana 
Ewangelisty. Ojcowie Kościoła wcześnie zauważyli, że wcielenie 
stanowi punkt kulminacyjny ekonomii zbawczej Boga, dlatego 
też z tej tajemnicy uczynili kluczowy punkt całej swojej reflek-
sji. Rzeczywiście, wcielenie sytuuje się w historycznym kontek-
ście ekonomii zbawczej, przez którą urzeczywistnia się obecność 
Boga pośród Jego ludu (shekina) – ta obecność, która (począw-
szy od preegzystencji u Ojca) jest widziana jako przyjście Słowa 
już na początku w interwencji stwórczej aż do wypełnienia urze-
czywistnionego w Jego osobistym przyjściu w ciele (por. J 1, 14). 
Historyczna egzystencja Jezusa jest więc szczytem i pełnią obja-
wienia. Nie jest już przejściowym – jak w teofaniach – przebywa-
niem Słowa między ludźmi, ale Jego osobową i stałą obecnością 
(por. Ap 7, 15; 12, 12; 13, 6; 21, 3). W tym przyjściu wcielenia Słowa 
wypełnia się także zbawienie człowieka, który w ten sposób może 
widzieć blask chwały Jednorodzonego skierowanego do łona Ojca, 
pełnego łaski i prawdy (por. J 1, 18).

Słusznie więc myśl patrystyczna widziała we wcieleniu Słowa 
zarazem Jego zstępowanie (katabasis), które dopełnia się w śmier-
ci na krzyżu: „a Patre descendens, et incarnatus, et usque ad mor-
tem descendens”1, jak i theopoiesis ciała ludzkiego, które poprzez 
życie i śmierć staje się „ciałem ożywianym” i „ożywiającym”2 i za 
którego pośrednictwem Chrystus udziela nam swego Ducha życia3. 
Przyjście Słowa do ludzi, Słowa, które jest wiecznie zwrócone do 
Ojca (por. J 1, 1), stanowi podstawę i możliwość zwrócenia się 
człowieka do Boga – jego wstępowania do Ojca. Człowieczeństwo 
Słowa jest zarazem miejscem, w którym Bóg objawia się człowie-
kowi, dając mu życie wieczne, oraz miejscem, przez które czło-
wiek znajduje dostęp do Ojca, jedyną „drogą”, która prowadzi go do 
Niego (J 14, 6). Ponadto, w myśli ojców Kościoła, wcielenie Słowa 
jest widziane jako wydarzenie o uniwersalnej i eklezjologicznej 

1 Ireneusz, Adversus haereses 3, 18, 2 (Sources Chrétiennes [dalej: SCh] 211, 344).
2 Por. Cyryl Aleksandryjski, Epistula 45, 8–10 (PG 77, col. 233–236).
3 Por. Cyryl Aleksandryjski, In Ioannis commentarius 7, 39 (PG 73, col. 755).
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nośności – przez wcielenie Słowa weryfikuje się coś uniwersalne-
go na poziomie ludzkości: „Słowo, zjednoczywszy się z człowie-
kiem, przyjęło w sobie całą naszą naturę, aby – przez to zjedno-
czenie z boskością – cała ludzkość została przebóstwiona w Nim 
i cała masa naszej natury została uświęcona z pierwocinami”4. 
Oznacza to, że zstępowanie wcielenia Słowa przynosi ze sobą, 
wraz z bezpośrednim uświęceniem pojedynczego i konkretnego 
człowieczeństwa Jezusa z Nazaretu, także antycypujące uświęce-
nie całej ludzkości: w ten sposób w Nim, Słowie Wcielonym, jest 
już zawarty cały Kościół.

PersPeKtywa teoLoGiczna

W takiej ogólnej perspektywie sytuuje się także koncepcja wcie-
lenia Słowa, jaką prezentuje Tomasz z Akwinu i którą chcę wskazać 
jako centralną w jego teologii, by ukazać zarazem jej znaczenie ekle-
zjologiczne. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że nieuzasadnione 
są wszelkie oskarżenia św. Tomasza o to, że jego wizja jest pozbawio-
na wymiaru historiozbawczego, a tym samym że zbyt jednostronnie 
sytuuje się ona na poziomie systematyczno-spekulatywnym. Sama 
struktura Summy – w przeciwieństwie do innych średniowiecz-
nych prób systematyzacji doktryny, jak np. u Abelarda – jawi się 
jako niezwykle mocno oparta na rzeczywistości historiozbawczej. 
Taka struktura stanowi niejako pra-założenie, które określa historię 
świata ujmowaną w świetle chrześcijańskim i streszcza ją w pryn-
cypium: „exitus et reditus creaturarum in Deum”5.

Jest wprawdzie faktem, że Tomasz nie formułuje szczegóło-
wo takiej ogólnej zasady lektury historii zbawczej, ale konkretnie 
uwzględnia ją w podziale materiału w Summa theologiae w ramach 
dobrze zorganizowanej całości, w której już nie sama zasada racjo-
nalna, ale raczej ogólna wizja podawana przez objawienie chrześ-
cijańskie jawi się jako podstawowe prawo porządkujące całość. 

4 Grzegorz z Nyssy, Adversus apolinaristas 15 (PG 45, col. 1152C). 
5 Tomasz z Akwinu, Summa theologiae [dalej: STh] I q. 90 a. 3 ad 2; Tomasz 

z Akwinu, In III Sententiarum d. 1 q. 1 a. 3 ad 1.
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Ujęcie systematyczne nie szkodzi więc perspektywie historiozbaw-
czej. W pierwszej części Summy, w której otrzymujemy wykład 
o Bogu, mówi się także o processio creaturarum a Deo, które są 
do Niego podobne; w drugiej części zostaje podjęty temat doty-
czący motus rationalis creaturae in Deum, podczas gdy w trze-
ciej części exitus i reditus osiągają punkt kulminacyjny w Jezusie 
Chrystusie, który „secundum quod homo, via est nobis tendendi 
in Deum”6. Dynamika tego ruchu exitus–reditus ma swoje wypeł-
nienie w Ojcu, „od którego – jak mówi Paweł – wszystko pocho-
dzi i my jesteśmy przez Niego”, ale Chrystus, jak sam mówi, jest 
także jedyną „drogą” prowadzącą do Ojca, dlatego „przez jedyne-
go Pana Jezusa Chrystusa” wszystko pochodzi i my „przez Niego” 
idziemy do Ojca (por. 1 Kor 8, 6)7. W ten sposób porządek wykła-
du (ordo disciplinae) odpowiada porządkowi rzeczy (ordo rerum).

Na tym ogólnym planie Summy można zarówno uchwycić cen-
tralne znaczenie, jakie ma dla Tomasza wydarzenie wcielenia Słowa, 
jak i określić jego odniesienia eklezjologiczne. Trzeba oczywiście 
mieć na uwadze, że myśl Tomasza, jak cała tradycja nowotesta-
mentalna i patrystyczna, jest myślą teocentryczną – dlatego też 
w dwóch pierwszych częściach Summy autor opisuje genezę i struk-
turę zbawczego wydarzenia łaski, wydarzenia, które może być rów-
nie dobrze rozważane w sobie, w swojej naturze i prawach, jakie 
określa wewnętrzna tajemnica Boga. W ten sposób Tomasz uza-
sadnia także jego darmowość, która ma swoje źródła w Bogu, od 
którego wszystko pierwotnie pochodzi8. Jednak w trzeciej części 
wydarzenie chrystologiczne ujawnia konkretną i historyczną rea-
lizację darów Bożych. Relacja między różnymi częściami Summy 
pokazuje bardzo jednorodną wizję historii zbawienia, w której już 
exitus creaturarum jest widziany w relacji do zbawienia i do łaski, 
bez oderwania od historycznych warunków takiego daru udzielo-
nego w Chrystusie.

6 STh, I q. 2, prol.; I–II prol.
7 Na temat chrystologii św. Tomasza zob. J.-P. Torrell, Le Christ en ses mystères. 

La vie et l’oeuvre selon saint Thomas d’Aquin, t. 1–2, Paris 1999.
8 Por. C. Ruini, La trascendenza della grazia nella teologia di san Tommaso 

d’Aquino, Roma 1971.
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W taki sposób, mimo że przedstawiona dopiero w trzeciej czę-
ści, chrystologia Akwinaty stanowi kulminacyjny moment, do któ-
rego zmierza każdy inny wykład teologiczny i jego teologia jawi się 
jako skoncentrowana na Jezusie Chrystusie poprzez wydarzenie 
wcielenia Słowa. Druga i trzecia część Summy stanowią więc jakby 
dwa różne aspekty jedynego motus rationalis creaturae in Deum, 
ruchu dynamicznie zmierzającego do Słowa Wcielonego, które jest 
punktem odniesienia nie tylko dla idei teologicznych, lecz także dla 
historii zbawienia – Ono otwiera ostateczny czas w historii (ulti
ma aetas)9. We wcieleniu Słowa urzeczywistnia się consummatio 
gratiae10, w której sytuuje się sam moment powrotu stworzenia 
rozumnego do Boga.

Podstawy eKLezjoLoGii

W tej ogólnej perspektywie teologicznej można uchwycić nie tyl-
ko centralne miejsce rzeczywistości wcielenia w myśli Tomasza, lecz 
także podstawowy związek między wcieleniem Słowa i Kościołem. 
Wiadomo, że Tomasz nie mówi o Kościele w sposób systematycz-
ny, poświęcając mu osobny traktat, a jednak można stwierdzić za 
Josephem Rupertem Geiselmannem, że jest on twórcą eklezjolo-
gii, która akcentuje „wspólnotę wierzących jako tych, którzy otrzy-
mali łaskę drogi”11.

Uwzględniając tę ideę Kościoła jako wspólnoty w drodze – w łas-
ce drogi – wszystko to, co zostaje powiedziane w drugiej części 
Summy o motus creaturae rationalis in Deum, i to, co dotyczy via 
salutis, jest w rzeczywistości wykładem na temat Kościoła, wykła-
dem, którego ośrodkiem jest Tertia pars, dotycząca wydarzenia 
Jezusa Chrystusa. To, co we współczesnym nauczaniu Kościoła 

9 Por. Tomasz z Akwinu, In IV Sententiarum d. 43 a. 3 sol. 2 ad 3.
10 Por. STh II–II q. 1 a. 7 ad 4; STh I–II q. 103 a. 3 ad 2.
11 Por. J. R. Geiselmann, Christus und die Kirche nach Thomas von Aquin, „The-

ologische Quartalschrift“ 107 (1926), s. 198–222; 108 (1927), s. 233–255. Pod-
stawowe wypowiedzi Tomasza na ten temat por. STh III q. 8 a. 4 ad 2; q. 47 
a. 2 ad 1; In IV Sententiarum d. 20 q. 1 a. 4 sol. 1; De Veritate q. 29 a. 4; Sum
ma contra gentiles [dalej: C. Gent.] IV, 78.
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podkreśla się w odniesieniu do niego samego, do jego tożsamości 
chrystologicznej, jest silnie zakorzenione w myśli św. Tomasza, dla 
którego w Jezusie Chrystusie znajduje się pełnia łaski drogi, stano-
wiąca element formalny wspólnoty eklezjalnej. Dzieje się tak dlate-
go, że w wydarzeniu Jezusa Chrystusa „droga zbawienia” dla czło-
wieka, dla jego ostatecznej doskonałości, została „przygotowana”12, 
„potwierdzona”13 i „objawiona”14. Ten, który jest Drogą – Wcielony15 – 
ukazuje nam i w pełni udziela łaskę drogi, która w Nim jest uoso-
biona.

Trzeba jednak zaznaczyć, że dla Tomasza Kościół jest wspólnotą 
tych, którzy są w drodze tylko dlatego, że w niej uobecnia się Ten, 
który otworzył dostęp do Ojca, ponieważ przyszedł od Niego (por. 
J 16, 28). Tylko Syn Jednorodzony, który jest zwrócony ku Ojcu, 
może do Niego prowadzić. To jest podstawa teologiczna (trynitar-
na) Jego możliwości bycia drogą w najwyższym stopniu. On – jak 
mówi św. Jan – jest drogą (odos), ponieważ jest Prawdą i Życiem16. 
Chrystologia, która opiera się na doktrynie trynitarnej, może być 
podstawą soteriologii i samej eklezjologii. Jak Boska tożsamość 
Słowa jest podstawą w Chrystusie dla gratia viae, tak jest również 
prawdą, że dla Tomasza bycie przez Chrystusa „Drogą” realizuje 
się formalnie w Jego byciu człowiekiem: „secundum quod homo, 
via est nobis tendendum in Deum”17. Łaska drogi jest więc łaską, 
która bardziej właściwie przyobleka i uświęca człowieczeństwo 
Chrystusa. W ten sposób także całe życie teologalne i moralne – 
jako należące do motus creaturae in Deum – jest życiem eklezjal-
nym, znajdującym w Chrystusie wzór i podstawę swojej kondycji 
„bycia w drodze”; ono jest uczestniczeniem w życiu Tego, który 
w najwyższym stopniu jest „Drogą, Prawdą i Życiem”.

12 STh III q. 57 a. 5: „viam nobis praeparavit ascendendi in caelum”.
13 Por. Tomasz z Akwinu, Quodlibet 7 q. 6 a. 2 ad 5: „In Christo est nobis iter 

gloriae demonstratum”.
14 Por. STh I–II q. 101 a. 2c.
15 Por. STh I–II q. 101 a. 1c; II–II q. 2 a. 7; C. Gent. 56.
16 Por. I. de la Potterie, Studi di cristologia giovannea, Genova 19923, s. 124–154.
17 STh I q. 2 prol; III prol.
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Jednak w wizji Tomasza zjednoczenie między Wcielonym i Koś-
ciołem nie dotyczy tylko kondycji „bycia w drodze” –Jezus Chrystus 
jest zarówno sam w sobie „celem” drogi, jak i warunkiem życia ekle-
zjalnego w ostatecznej, definitywnej i transcendentnej doskonałości 
tego wypełnionego Kościoła, którym jest caelestis Ecclesia18, Eccle
sia glo riosa19, Ecclesia secundum statum patriae20. Kościół obejmu-
je całą historię zbawienia, tak jak sam Chrystus panuje nad całym 
czasem. Głęboka jedność, jaka – według Tomasza – zachodzi mię-
dzy wydarzeniem chrystologicznym i rzeczywistością eklezjologicz-
ną, kwestionuje rozbicie, często dziś dokonywane, między czasem 
Chrystusa i czasem Kościoła, czyniąc ten ostatni jakby szczególnym 
etapem powszechnego czasu zbawczego. Każda epoka jest czasem 
zbawienia, a zarazem „czasem Kościoła” i „czasem Chrystusa” – 
status eklezjologiczny jest wewnętrznym wymiarem powszechne-
go czasu zbawczego. Koncepcja tomistyczna historii świętej jest 
koncepcją królestwa Bożego, które urzeczywistnia się stopniowo 
w jedynym Ciele pod jedyną Głową21, w całym czasie pielgrzymo-
wania oraz w jego fazie ostatecznej i definitywnej22.

Jeśli relacja między wcieleniem i Kościołem może być u św. To ma-
sza uchwycona w ramach ogólnej i  systematycznej wizji planu 
Summy jako ordo disciplinae, która idzie za ordo rerum, zgodnie 
z zasadą historiozbawczą, to ta relacja powinna być także rozważa-
na w odniesieniu do samej struktury wcielenia. Jak już zaznaczałem, 
ojcowie Kościoła stwierdzali, że we wcieleniu Słowa była w jakiś spo-
sób obecna cała ludzkość. Ono nosiło nas w sobie od swego poczę-
cia do swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. Trzeba jednak 
zauważyć, że to stwierdzenie ojców od św. Ireneusza do wielkich 

18 Por. STh I q. 117 a. 1; I q. 73 a. 1; Super Epistolam ad Ephesios [dalej: In Eph.], 
c. 3,1.3; Super Epistolam ad Hebraeos [dalej: In Hebr.], a. 1, 1.4; Super Psal
mos 26, 4.

19 STh III q. 8 a. 3 ad 2.
20 STh III q. 8 a. 3 ad 2.
21 Por. STh q. 8 a. 4c.
22 Por. Tomasz z Akwinu, C. Gent, V, 50. Jeśli chodzi o całościowy wykład tego 

zagadnienia, zob. Ch. Journet, L’Eglise du Verbe Incarnée. III. Essai de Théolo
gie de l’histoire du salut, Bruges 1969.
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ojców z IV i V wieku nie było rozumiane w sensie przyjęcia i prze-
bóstwienia ipso facto całej ludzkości. Jednostkowe człowieczeń-
stwo Chrystusa jest traktowane jako „pierwociny” ludzkości, która 
zostanie historycznie uświęcona w osobowym spotkaniu między 
każdym poszczególnym człowiekiem i Jezusem Chrystusem przez 
wiarę i sakramenty.

uniwersaLne znaczenie wcieLenia

Tomasz wnosi znaczący wkład w wyjaśnienie uniwersalno-ekle-
zjalnego znaczenia wcielenia. Gdy mówi o tym znaczeniu, nie odwo-
łuje się do podstawowej dla ojców Kościoła zasady omnes homines, 
unus homo, używanej do wyjaśnienia „naturalnej jedności” – soli-
darności między pierwszym ojcem ludzkości i jego potomstwem. 
W pierwszym zastrzeżeniu z q. 8 a. 3 z Tertia pars Tomasz relatywi-
zuje zbyt ścisłe używanie paralelizmu Chrystus–Adam. Przekazanie 
grzechu pierworodnego z Adama na każdego człowieka następuje 
drogą naturalną, na zasadzie pewnego automatyzmu, podczas gdy 
nie na mocy samej natury ludzkiej łaska Chrystusa staje się tak-
że naszą łaską. Dokonuje się to w oparciu o „osobiste” działanie 
Chrystusa. W wykładzie soteriologii i eklezjologii Tomasz odwołuje 
się więc do nowej zasady, która stanowi podstawę nowej społecz-
ności, a mianowicie do zasady uświęcenia pojedynczego człowie-
czeństwa Chrystusa za sprawą łaski stworzonej, świętości opartej 
o unię hipostatyczną (łaskę zjednoczenia). Według Tomasza „świę-
tość ludzka” Chrystusa opiera się na dwóch zasadach, to znaczy na 
zjednoczeniu hipostatycznym i na posłaniu. Zjednoczenie hiposta-
tyczne – to prawda – jest już przebóstwieniem człowieka Jezusa; 
Jego świętość osobista wynika z samego faktu, że On jest Synem 
Bożym. Jednak ta świętość osobista nie czyni zbyteczną świętości 
Jezusa w Jego naturze ludzkiej na mocy łaski uświęcającej stwo-
rzonej; więcej – ona się jej domaga. Świętość hipostatyczna – łaska 
zjednoczenia – jest aktem niestworzonym Boga Trójcy, ale pozo-
stawia jednak naturę w jej porządku, czyni ją „po ludzku” uczestni-
kiem Jego bycia Synem Bożym. Ta dana chrystologiczna znajduje 
odzwierciedlenie na poziomie działaniowym. Jak do rzeczywistości 
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Syna w łonie Trójcy należy bycie „od Ojca” i bycie „przez Ojca”, 
tak Syn wcielony odzwierciedla po ludzku ten podwójny charakter 
synowski: w swoim byciu pochodzącym od Ojca i w swoim byciu 
przychodzącym na świat oraz w swoim zostawianiu świata i powro-
cie do Ojca (por. J 16, 22). Oznacza to, że jeśli Chrystus jest osobo-
wo celem rodzącej miłości Ojca, to także jako Syn wcielony jest tym 
celem. Ludzka odpowiedź miłości Syna wcielonego nie jest możliwa 
bez Jego ludzkiej świętości, która staje się jakby siłą prototypiczną 
każdej możliwej komunii między człowiekiem i Bogiem – w Synu.

Ta ludzka świętość, która posiada charakter świętości synow-
skiej, ponieważ opiera się na zjednoczeniu osobowym człowieczeń-
stwa Jezusa ze Słowem, stanowi ze swej strony podstawę dla posła-
nia Chrystusa Jezusa jako Pośrednika. Łaska stworzona Chrystusa 
posiada niezmierzoną pełnię. Ma ją nie tylko dla siebie, lecz także 
dla tych wszystkich, których ma On zbawić i uświęcić23. Ta pełnia 
łaski pociąga za sobą pełnię Ducha24, która stanowi formalną pod-
stawę obecności Kościoła w tajemnicy wcielenia. W łasce Chrystusa 
następuje to, co jest niemożliwe do zrealizowania na poziomie natu-
ry ludzkiej. Specyfika natury ludzkiej nie może być w pełni zawarta 
w jednym tylko człowieku, dlatego pierwszy Adam tylko potencjal-
nie zawiera w sobie naturę ludzką, o ile jest pierwszym w serii poko-
leń ludzkich. Pierwszy Adam jest głową ludzkości tylko w porządku 
chronologicznym, podczas gdy w Jezusie weryfikuje się – jak słusz-
nie podkreślił Yves Congar – rodzaj platonizmu duchowego, skoro 
konkretna osoba osiąga w końcu pełnię doskonałości tej łaski, w któ-
rej może uczestniczyć każdy pojedynczy człowiek, a On pozostaje 
zawsze jedynym i stałym źródłem tego obdarowania. W ten sposób, 
ponieważ żadna łaska dana ludzkości nie będzie mogła faktycznie 
być niczym innym niż uczestniczeniem w łasce Chrystusa25, to On 
jest w sensie pełnym Głową całej uświęconej ludzkości. Dlatego 
można nawet dojść do stwierdzenia, że – jak wielokrotnie podkreśla 

23 Por. Tomasz z Akwinu, De veritate q. 29 a. 5 ad 7; STh III q. 7–8 a. 5; q. 26 a. 2 
ad 1.

24 Por. STh I q. 43 a. 3 ad 2: „ipsum donum gratiae est a Spiritu Sancto”.
25 Por. STh III q. 7–8.
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św. Tomasz – Chrystus wraz z Kościołem nie tworzą niczego więcej 
niż sam Chrystus, tak jak Bóg i świat, który od Niego pochodzi, nie 
tworzą niczego więcej niż sam Bóg. Święty Tomasz stwierdza więc: 
„In Christo bonum spirituale non est particulatum, sed est totaliter 
et integrum, unde ipse est totum Ecclesiae bonum, nec est aliquod 
maius ipse et alii quam ipse solus”26, a w innym miejscu: „Et quia 
Christus in omnes creaturas rationales quadammodo effectus gra-
tiarum influit, inde est quod ipse est principium omnis esse: unde 
sicut in Deo omnis essendi perfectio adunatur, ita in Christo omnis 
gratiae plenitudo et virtutis invenitur”27.

Włączenie Kościoła w wydarzenie zbawcze przez pełnię łaski 
stworzonej Chrystusa znajduje u Tomasza dodatkowe uzasadnienie 
przez związanie go z dziełem Ducha Świętego. Dar łaski – zgodnie 
z całą tradycją – zostaje przez niego połączony z posłaniem Ducha 
Świętego28. To właśnie ten dar Ducha Chrystusowego dla wierzą-
cych staje się gwarancją jedności między Chrystusem i Kościołem, 
która jest dana nie tylko przez uczestniczenie w łasce stworzonej 
Chrystusa, lecz także przez jedność Ducha: qui est unus numero in 
omnibus29, w wyniku czego Chrystus i Kościół stanowią jakby „jed-
ną osobę mistyczną”30.

W Jezusie Chrystusie, Słowie Wcielonym, w Jego pełni łaski, 
z której wszyscyśmy otrzymali, w jedności Ducha w Nim obecne-
go, w pełni i przez Niego udzielanego, sytuuje się więc uniwersalna 
antycypacja tajemnicy Kościoła we wcieleniu. Ta tajemnica stresz-
cza się w wędrówce powrotu człowieka, stworzenia rozumnego, 
do Ojca przez Chrystusa, w którym znajduje się pełnia łaski drogi.

ProPozycje teoLoGiczne

Z refleksji teologicznej Akwinaty wyłaniają się pewne znaczą-
ce postulaty pod adresem współczesnej refleksji eklezjologicznej, 

26 Tomasz z Akwinu, In IV Sententiarum d. 49 a. 4 a. 3 ad 4.
27 Tomasz z Akwinu, De veritate q. 29 a. 5.
28 Por. STh I q. 43.
29 Tomasz z Akwinu, In III Sententiarum d. 13 q. 2 a. 2 sol. 2 ad 1.
30 Por. Tomasz z Akwinu, De veritate q. 29 a. 4.
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które nie tylko wskazują tematy zasługujące na podjęcie, lecz także 
bardzo konkretne i aktualne perspektywy ku temu.

a) Pierwszy postulat dotyczy ukazywania ścisłego związku mię-
dzy chrystologią i eklezjologią, który – mimo że zauważony współ-
cześnie – domaga się dalszych twórczych uściśleń i zastosowań. 
Wydaje się, że te zastosowania można by znaleźć szczególnie na 
gruncie refleksji nad posłaniem Jezusa Chrystusa i zastosować je 
w wyrastającym z niego posłaniu Kościoła.

b) Z pierwszym postulatem łączy się następny, dotyczący w szcze-
gólności właściwego teologicznego rozumienia „czasu Kościoła”. Jak 
już była mowa wyżej, w dzisiejszej refleksji teologicznej bardzo czę-
sto ten czas jest oddzielany od czasu Chrystusa, w wyniku czego 
nie tylko traci on swój właściwy sens w ogólnej historii zbawienia, 
lecz także pozbawia Kościół i jego działanie właściwego znaczenia 
i miejsca w odniesieniu do tajemnicy Jezusa Chrystusa. W sensie 
ogólniejszym rodzi się postulat dalszego rozwijania teologii histo-
rii ze szczególnym odniesieniem do tajemnicy wcielenia Słowa i do 
tajemnicy Kościoła.

c) Skoro chrystologia określa posłanie Kościoła, to określa tak-
że jego wypełnienie eschatologiczne. Z tego względu przed teo-
logią stoi nie tylko zadanie rozwijania eschatologii Kościoła, lecz 
także nadania jej ścisłej perspektywy chrystologicznej, co oznacza 
także powrót do klasycznej, biblijno-patrystycznej, idei „rekapitu-
lacji w Chrystusie”.

d) Wreszcie we współczesnym kontekście teologicznym i kul-
turowym nowej aktualności nabrało zagadnienie uniwersalnego 
znaczenia zbawczego wcielenia Słowa. Na gruncie spotkania religii 
i powstałej w jego kontekście teologii pluralizmu religijnego kwe-
stia ta uległa pomniejszeniu, a niekiedy nawet rezygnuje się z niej, 
pomijając jedyność i uniwersalizm zbawienia urzeczywistnionego 
w Jezusie Chrystusie. Stąd też rodzi się postulat powrotu do poszu-
kiwania chrystologicznych zastosowań i pogłębień tego zagadnienia.





Rozdział Vi

n 

Kościół jako „społeczeństwo 
alternatywne”. Perspektywy biblijne 

Nie tak będzie u was
Mt 20,26 

Jednym z zagadnień eklezjologicznych i pneumatologicznych 
zarazem, które wydają się niezwykle aktualne u progu trzeciego 
tysiąclecia chrześcijaństwa, jest problem rozumienia i przeżywa-
nia Kościoła jako „społeczeństwa alternatywnego” lub „kontr-spo-
łeczeństwa”. W jednym z artykułów, które ukazały się na łamach 
tarnowskiej „Currendy”, ks. Robert Biel, rozważając stanowisko 
Kościoła w Polsce wobec nowych wyzwań i potrzebę poszukiwa-
nia nowych form realizacji misji Kościoła, pisze: „Zgubne mogą być 
w tym kontekście przyzwyczajenia Kościoła w Polsce do zajmowania 
stanowiska opozycji moralnej wobec komunizmu, która może skło-
nić Kościół do tego, by tym razem stanąć w opozycji do współczes-
nych stosunków społeczno-politycznych i utworzyć alternatywne 
«kontr-społeczeństwo»”1. Jakkolwiek to zdanie można usprawied-
liwić w kontekście całej wypowiedzi, to jednak stawia ono poważ-
ne pytania teologiczne dotyczące właśnie rozumienia Kościoła jako 

1 R. Biel, Katolicyzm polski w dobie pluralizmu, „Currenda” 148 (1997) s. 587.
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„społeczeństwa alternatywnego” lub „kontr-społeczeństwa”. Czy 
rzeczywiście takie rozumienie Kościoła i taka eklezjologia nie ma 
racji bytu i musi być szkodliwa, i to nie tylko w kontekście obec-
nych przemian społeczno-politycznych?

Już powierzchowna znajomość historii potwierdza tezę, że Koś-
ciół jest najbardziej autentyczny i działa najowocniej, gdy jego misja 
staje się „antytezą” tego, co się dzieje w społeczeństwie, w polity-
ce, w ekonomii… a ponosił porażkę tyle razy, ile razy godził się 
na łatwy kompromis ze świeckimi strukturami społecznymi i bez-
krytycznie popierał jakiś system polityczny. Czy sytuacja Kościoła 
w Polsce ostatnich lat nie jest właśnie potwierdzeniem tej tezy i nie 
zasługuje na głębszą refleksję?

zasady ewanGeLiczne  
domaGają się aLternatywy 

Ujęcie Kościoła jako „społeczeństwa alternatywnego” nie jest 
oczywiście problemem nowym. Druga połowa ubiegłego wieku to 
czasy szerokiej dyskusji teologicznej i socjologicznej nad tym zagad-
nieniem; nie brakuje w niej pozycji skrajnych, ale nie jest również 
pozbawiona pozytywnych rezultatów i odkryć. Być może w sposób 
szczególny toczyła się ona i toczy jeszcze w Niemczech w obszarze 
egzegezy biblijnej i socjologii religii, przyczyniając się do wszech-
stronnego i owocnego przeanalizowa nia relacji zachodzących mię-
dzy religią, etyką, życiem społecznym i polityką.

W dyskusji nad tym problemem w sposób szczególny zaryso-
wały się dwa skrajne stanowiska, które możemy łatwo wyodrębnić 
także w ramach naszej obecnej polskiej świadomości religijno-spo-
łecznej. Pierwsze stawia na Ewangelię i Kościół jako na radykalną 
alternatywę w każdym elemencie życia prywatnego, społecznego 
i politycznego. Zwolennicy tej pozycji mówią o potrzebie całkowi-
tego nawrócenia całego społeczeństwa, polityki, ekonomii, wszel-
kiej działalności ludzkiej w oparciu o zasady wynikające z Ewangelii. 
Druga pozycja eliminuje wszelką etykę i religię z życia społeczne-
go, kompromisowo zostawiając dla niej ewentualnie miejsce w sfe-
rze indywidualnej i osobistej.
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Reprezentantem pierwszego stanowiska jest na przykład Franz 
Alt, co wyraził w swojej fascynującej książce Frieden ist möglich. 
Die Politik der Bergpredigt (Pokój jest możliwy. Polityka Kazania na 
Górze), która w 1986 roku miała już 23 wydanie. Stwierdza w niej: 

Być może na pewien czas można rozdzielić między sobą religię i polity-
kę, działalność publiczną, życie prywatne i pracę zawodową, ale na dłuż-
szą metę nie można żyć w sposób schizofreniczny. Uprzywilejowany 
w dzisiejszej polityce podział między „etyką osobistych przekonań” 
i „etyką odpowiedzialności” ma charakter schizofreniczny i wywołuje 
szkodliwe konsekwencje. Podział ten staje się nawet rozbiciem, które 
umożliwia fakt, że wielu polityków w swoim życiu prywatnym uważa 
się za chrześcijan, ale w polityce nie umieją zrobić niczego, co było-
by naznaczone Jezusem z Nazaretu. Wierzą w Niego w sposób sen-
tymentalny, ale deklarują, że z punktu widzenia politycznego jest On 
nierozważny, dobry na niedzielne lub bożonarodzeniowe kazania, ale 
niestety, niepraktykowalny w codziennym życiu politycznym. Wynika 
z tego, że niejeden polityk opowiada się za nieużywaniem siły, a rów-
nocześnie przygotowuje holokaust nuklearny2.

Drugie stanowisko znalazło swoje dziś już niemal klasyczne sfor-
mułowanie w poglądach i teoriach Maxa Webera, który ostatnio 
zdaje się przeżywać w Polsce swoisty renesans. Stwierdza on często 
i bezpośrednio, że nie można zaangażować się w politykę i budo-
wanie nowego społeczeństwa w oparciu o Ewangelię i „zasadę reli-
gijną”, ponieważ działalność polityczna oznacza działanie na rzecz 
innych „w sposób odpowiedzialny”, tymczasem takiego właśnie 
działania nie da się pogodzić z Ewangelią, z etyką religijną i świę-
tością. Weber pisze więc: 

Odnośnie do absolutnej etyki Ewangelii, rzecz jest o wiele poważniej-
sza niż wydaje się tym, którzy dzisiaj chętnie cytują jej przykazania. Nie 
ma tutaj żartów. Odnosi się do niej to, co zostało powiedziane w kwe-
stii przyczynowości w nauce: to nie miejska dorożka, do której można 

2 F. Alt, Frieden ist möglich. Die Politik der Bergpredikt, München 198623, s. 10.
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wsiąść lub z której można wysiąść według swego uznania. Jej znaczenie 
jest alternatywne: albo wszystko, albo nic, jeśli chce się wyprowadzić 
z niej coś więcej niż proste banały. Wynika to na przykład z przypowie-
ści o bogatym młodzieńcu, „który odszedł zasmucony, gdyż posiadał 
wiele bogactw”. Przykazanie ewangeliczne jest bezwarunkowe i pre-
cyzyjne: rozdaj wszystko, co posiadasz, absolutnie wszystko. Polityk 
zauważy: „Jest to roszczenie absurdalne ze społecznego punktu widze-
nia, dopóki nie jest realizowane przez wszystkich”. A zatem podat-
ki, wywłaszczenia, konfiskaty; jednym słowem nakazy i zalecenia dla 
wszystkich. Ale prawo moralne nie wymaga nic z tego wszystkiego, i na 
tym polega jego istota. Weźmy inne polecenie: „Nadstaw drugi poli-
czek” bezwarunkowo, nie pytając, jakie ktoś ma prawo do uderzenia. 
Jest to etyka braku godności, chyba że chodzi o świętego. To fakt: trzeba 
być świętym we wszystkim, przynajmniej intencjonalnie, trzeba żyć jak 
Jezus, jak apostołowie, jak św. Franciszek i jemu podobni, a tylko wte-
dy ta etyka ma sens i godność. W innym przypadku nie. Rzeczywiście, 
gdzie w konsekwencji etyki miłości nakazuje się: „Nie przeciwstawiaj 
się złu siłą”, tam przykazanie skierowane do polityka jest następujące: 
„Musisz zwyciężyć zło siłą, gdyż w przeciwnym wypadku poniesiesz 
odpowiedzialność, jeśli weźmie ono górę nad tobą”3.

Nie wchodząc w  dyskusję z  wizją świętego, jaką prezentuje 
M. We ber, trzeba uznać za nieulegające wątpliwości jego wyklu-
czenie Ewangelii i etyki religijnej z życia publicznego. Stanowisko 
Webera ma długą historię i ujawnia się ono dzisiaj w najrozmaitszy 
sposób. Problem jest rzeczywiście poważny i sprawia wiele kłopo-
tów także teologom. Wobec bezspornych trudności, jakie zarysował 
niemiecki socjolog i jakie zauważają również teologowie, ci ostat-
ni odpowiadają najczęściej, że Ewangelia dotyczy przede wszyst-
kim jednostki, która żyjąc w społeczeństwie, ma starać się działać 
„w duchu Ewangelii” i w ten sposób zmieniać społeczeństwo, jego 
struktury i organy rządowo-administracyjne zgodnie ze wskazania-
mi Jezusa. Jest to zresztą słuszne. Przechodząc jednak do konkretów, 

3 M. Weber, Politik als Beruf, w: Gesammelte politische Schriften, ed. J. Winck-
elmann, Tübingen 19713, s. 550–551.
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ponieważ stwierdza się, że społeczeństwo kieruje się zupełnie inny-
mi prawami i zasadami niż te, które wynikają z Ewangelii, z tego 
„ducha Ewangelii”, według którego należy „starać się” być i działać 
w tym społeczeństwie, zostaje raczej niewiele. Ale z taką interpre-
tacją nie można się zgodzić.

Trzeba najpierw stwierdzić, że obydwa stanowiska są fałszywe 
w takiej formie, w jakiej zostały tutaj przedstawione. Nie mają one 
podstaw biblijnych, chociaż w obu jest wiele elementów autentycz-
nych i słusznych. Pierwsza pozycja jest słuszna o tyle, o  ile nie 
pozwala na to, by Ewangelia została zredukowana do sentymentali-
zmu religijnego i etyki indywidualistycznej. Alt ma rację w podkre-
śleniu wymiaru społecznego Ewangelii, co zdecydowanie akcentuje 
w swoim opracowaniu: „Nowość głoszenia Jezusa jest atakiem na 
stare społeczeństwo i wymaga nowej postawy społecznej”4. Jeśli jed-
nak uważa, że treść Ewangelii, a w szczególności Kazania na Górze, 
powinna zostać zastosowana w sposób bezpośredni w życiu spo-
łecznym i politycznym, to po prostu nie uwzględnia, do kogo jest 
adresowane nauczanie Jezusa. To sprawia, że jego pozycja jest nie 
do utrzymania5.

Z drugiej strony miał rację także M. Weber, stwierdzając, że zasa-
dy Ewangelii, na przykład zasada nieużywania siły, nie może stać się 
zasadą sprawowania rządów, a w każdym razie nie w takim społe-
czeństwie, jakie mamy na myśli. Można uniknąć chaosu społeczne-
go i walki wszystkich ze wszystkimi tylko w takim społeczeństwie, 
które troszczy się o sprawiedliwość środkami prawnymi, dyscypli-
narnymi, karnymi i administracyjnymi, czyli narzędziami prawo-
rządności. W tym M. Weber i zwolennicy jego pozycji mają nie-
wątpliwą rację.

Pojawia się tutaj zasadniczy problem: jeśli pierwsza pozycja jest 
słuszna w tym, że Ewangelia ma wartość społeczną, a druga pozycja 
jest słuszna w tym, że Ewangelia nie ma takiej wartości w znanych 

4 F. Alt, Frieden ist möglich, dz. cyt., s. 88. Por. także dalsze refleksje tego autora 
w: Frieden und Freiheit sind möglich. Das Streitgespräch Franz Alt mit Heiner 
Geißler, München 1983.

5 Por. E. Lohse, Etica teologica del Nuovo Testamento, Brescia 1991, s. 83.
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dotychczas formach życia społecznego, to Ewangelia albo jest uto-
pią i nie ma konkretnych możliwości jej zrealizowania, albo w spo-
sób konieczny domaga się specjalnego „środowiska”, środowiska 
różnego od aktualnie istniejącego, ukształtowanego w taki sposób, 
aby w nim mógł być zrealizowany zarówno wymiar indywidualny, 
jak i społeczny jej wymagań. To środowisko społeczne nie może być 
jednak jakąś „częścią” społeczeństwa, ale powinno być ukonstytu-
owane według planu różnego od pozostałej części społeczeństwa. 
Ponieważ, co jest oczywiste, wymagania Ewangelii są „alternatyw-
ne” w stosunku do wymagań stawianych przez społeczeństwo, dla-
tego wymagają „społeczeństwa alternatywnego”, w którym mogłyby 
być urzeczywistniane6. W innym wypadku stwierdzenie alternatyw-
nego charakteru wskazań Ewangelii nie ma sensu.

jaKieGo sPołeczeństwa chciał chrystus? 

Pojęcie „społeczeństwo alternatywne” nie jest pojęciem biblij-
nym. Co więcej, z wielu stron napotyka ono niezrozumienie i opór, 
i jestem przekonany, że proponując je w ramach eklezjologii, nara-
żam się wielu, ale w końcu prawda jest ważniejsza. Chociaż w Biblii 
nie ma tego pojęcia, to jednak jest w niej coś więcej – jest rzeczy-
wistość społeczeństwa alternatywnego, i jej obecność można odno-
tować od początku do końca. Inną rzeczą jest, czy i na ile zauwa-
żamy ją w dzisiejszej teologii i w dzisiejszym szeroko rozumianym 
duszpasterstwie. Dlatego uzasadnione jest użycie tego pojęcia, gdyż 
umożliwia ono wydobycie z Biblii właśnie tej ważnej rzeczywistości7.

Lud wyBrany w starym testamencie 

W Starym Testamencie Lud Boży jest zawsze rozumiany jako spo-
łeczeństwo alternatywne. Lud Boży jest czymś innym niż struktura 

6 Por. G. Lohfink, Per chi vale il Discorso della Montagna? Contributi per un’etica 
cristiana, Brescia 1990, s. 99–157.

7 Korzystam w tym miejscu z wielu ważnych uwag na ten temat zawartych w: 
G. Lohfink, Gesù come voleva la sua comunità? La chiesa come dovrebbe essere, 
Cinisello Balsamo 19902, s. 105–196.
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narodowa, jaka została mu nadana w czasach Salomona czy za pano-
wania dynastii hasmonejskiej; nie oznacza państwa izraelskiego. 
Lud Boży Starego Testamentu nie jest także tylko duchową wspól-
notą ludzi wierzących, którzy żyją w milczeniu i pozostając w ukry-
ciu, oczekują zbawienia. Ludem Bożym jest ten Izrael, który wie, że 
został wybrany i powołany przez Boga z tym wszystkim, czym jest 
i co przeżywa, a zatem także z całym swoim wymiarem społecznym, 
i z woli Bożej we wszystkim powinien różnić się od innych ludów. 
Księga Powtórzonego Prawa przedstawia teologię wyboru Izraela 
w taki sposób: 

Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie 
wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na 
powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. 
Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie 
przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście 
najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przy-
sięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wyba-
wił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego (Pwt 7, 6–8).

Na działanie Boga, który wybrał lud izraelski i  wyzwolił go 
z Egiptu, ten lud ma odpowiadać swoją postawą, której istotą jest 
świętość, wyrażająca się w odpowiednim porządku społecznym, róż-
nym niż ten, którym kierują się inne narody. Księga Powtórzonego 
Prawa jest bardzo bezpośrednia w tym względzie: „Strzeż przeto 
poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić” (7, 11).

Są dwie zasadnicze przyczyny, dla których Izrael jest ludem świę-
tym. Pierwszą jest miłość Boga, który przez swój wolny wybór uczy-
nił ten jeden lud swoją wyłączną własnością pośród wszystkich naro-
dów. Drugą przyczyną decydującą o świętości Izraela jest porządek 
społeczny, na którym został zbudowany, a który otrzymał od Boga 
i który wyróżnia go wśród innych narodów. W sposób szczególny 
ten porządek społeczny jest opisany w „prawie świętości”, zawartym 
w Księdze Kapłańskiej w rozdziałach 17–26. W odniesieniu do prawa 
świętości ludu Bożego w Starym Testamencie można wprost mówić 
o pierwszeństwie świętości społecznej przed świętością indywidualną.
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nowe sPołeczeństwo w nauczaniu jezusa 

Bóg wybrał więc i uświęcił swój lud, by uczynić z niego społe-
czeństwo alternatywne pośród narodów. Jezus przyjmuje ten fakt 
i stanowi on tło dla całej Jego działalności i Jego nauczania. Tym, 
co wyróżnia orędzie Jezusa, jest jego charakter wybitnie eschatolo-
giczny, który staje się cechą działania Boga w pełni czasu, a równo-
cześnie cechą charakterystyczną społeczeństwa, które On tworzy.

Bez tego alternatywnego tła nie można zrozumieć działań pod-
jętych przez Jezusa, a zmierzających do zwołania nowego Izraela – 
nowego ludu o charakterze eschatologicznym, który aktualizuje 
porządek społeczny królestwa Bożego. Jest oczywiste, że Jezus nigdy 
nie sugerował i nie urzeczywistniał przemian o charakterze poli-
tycznym i rewolucyjnym w społeczeństwie żydowskim8. Jest jednak 
równie jasne, że nawrócenie, do którego wzywał w ramach swojego 
głoszenia królestwa Bożego, zapoczątkowało w narodzie żydowskim 
ruchy społeczne o niezwykłych wprost rozmiarach i stało się swo-
istą pedagogią społeczną dla tego narodu. Nawrócenie, do którego 
wzywa Chrystus, nie ogranicza się tylko do „wnętrza” człowieka, 
ale dotyczy konkretnej praktyki zarówno wewnętrznej i indywidu-
alnej, jak i zewnętrznej i społecznej; nie dotyczy ono jednostki „wyi-
zolowanej”, ale zakłada, że wszyscy zwrócą na nie uwagę. Jezusowe 
wezwanie do nawrócenia zawiera dość jasną perspektywę nowego 
społeczeństwa rozumianego jako „przeciwieństwo” społeczeństwa 
starego – społeczeństwa w świecie.

Pzeciwstawienie Kościoła i świata, na którą kładzie wprost nacisk 
sam Jezus, poznajemy w szczególny sposób dzięki pismom Janowym. 
W Modlitwie Arcykapłańskiej z Ewangelii św. Jana, która jest rów-
nocześnie proklamacją tożsamości wspólnoty uczniów, Jezus mówi: 

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie 
są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał 
ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie 
jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak 

8 Por. O. Cullmann, Dio e Cesare, Roma 1996.
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Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w praw-
dzie (J 17, 14–19). 

Ze słów Jezusa wynika w sposób nieulegający wątpliwości, że 
wszedł On w historię jako Ktoś zupełnie nowy, kogo nie mogło 
wy tworzyć społeczeństwo samo z siebie. Chrystus jest absolutnie 
inny; w Nim objawiła się definitywnie dobroć i prawda Boża. Wszę-
dzie, gdzie żyje się w oparciu o Jego prawdę, tam rodzi się nowa rze-
czywistość. Ci, którzy są uświęcani przez Chrystusa i którzy żyją 
wierni Jego prawdzie, zdecydowanie i wszechstronnie różnią się od 
otaczającego ich społeczeństwa, jego kłamstw, jego instytucji, jego 
polityki… Są nienawidzeni, ponieważ demaskują fałsz rzeczywisto-
ści z jej strukturami społecznymi. W chwili, w której Chrystus i Jego 
uczniowie zaczynają konstruować rzeczywistość opartą na prawdzie 
Bożej objawionej przez Syna Bożego, musi upaść kłamstwo świa-
ta, a do wspólnoty uczniów przychodzą ci, którzy wierzą w prawdę 
i kochają ją. Ci, którzy chcą pozostać „światem”, nie mogą reagować 
wobec tego inaczej niż gniewem i prześladowaniem, by móc konty-
nuować swoje kłamstwo. Kłamstwem zaś jest nie tylko ich życie pry-
watne, lecz także ich życie społeczne. Jezus mówi: „Jeżeli was świat 
nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli 
ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ 
nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego 
was świat nienawidzi” (J 15, 18–19).

Ewangelia św. Jana wskazuje więc na głęboki dystans między 
światem a uczniami, jaki wyznaczył Jezus, dystans opierający się 
na „uświęceniu uczniów” (por. J 17, 17.19). 

świadomość aLternatywna  
Kościoła aPostoLsKieGo 

Spójrzmy teraz, jak w Nowym Testamencie ujawnia się świa-
domość faktu, że Kościół jest społecznością alternatywną pośród 
społeczeństwa, które możemy umownie nazwać społeczeństwem 
„normalnym”.
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W Liście do Efezjan, po ukazaniu tragicznego stanu społeczeń-
stwa pogańskiego, św. Paweł wzywa chrześcijan: „Niegdyś bowiem 
byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postę-
pujcie jak dzieci światłości” (Ef 5, 8). Po tym wezwaniu apostoł 
wskazuje konkretne formy tego nowego postępowania. Stosuje 
ścisłe przeciwstawienie dwóch społeczności: „niegdyś” – „teraz”, 
„światłość” – „ciemności”. „Ciemności” związane z owym „niegdyś” 
są me taforą życia pogańskiego, a „światłość” należąca do „teraz” 
jest metaforą nowego życia. Tym, co stanowi podstawę tego prze-
ciwstawienia, jest sam Pan. Chrześcijanie, doznając w Nim odno-
wienia i uzyskując w Nim nową kondycję, powinni wyrażać ją na 
poziomie egzystencjalnym w swoim codziennym życiu i we wszyst-
kich miejscach, gdzie zostają posłani, gdyż do natury światła nale-
ży pro mieniowanie.

Dialektyka „niegdyś” – „teraz” i jej podstawowa treść jak refren 
powraca na parenetycznych kartach Nowego Testamentu, tak że 
można mówić o utrwalonym w nim schemacie, kluczowym dla 
interpretacji życia chrześcijańskiego. Schemat ten znajdujemy w for-
mie dość rozbudowanej w Liście do Tytusa: 

Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyli-
śmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzy-
dzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć 
i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze względu na spra-
wiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił 
nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, któ-
rego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela nasze-
go (Tt 3, 3–6).

W Liście do Kolosan schemat ten staje się niemal manifestem 
i konstytucją wspólnoty chrześcijańskiej w jej nowej tożsamości: 

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: 
rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest 
bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów 
buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz 
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i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, 
haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście 
zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli 
nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według 
obrazu Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrze-
zania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz 
wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży świę-
ci i umiłowani obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, 
cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawza-
jem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, 
tak i wy! Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią 
doskonałości (Kol 3, 8–14).

Mamy więc w Nowym Testamencie schemat parenetyczny, któ-
ry służy do oczywistego przeciwstawienia Kościoła społeczeństwu 
pogańskiemu. Schemat ten wyrażany jest najczęściej przez prze-
ciwstawienie wykazu postaw pozytywnych i postaw negatywnych. 
Wykaz negatywny charakteryzuje społeczeństwo pogańskie, a wykaz 
pozytywny charakteryzuje wspólnotę chrześcijańską. Mimo że mowa 
tu o postawach, to jednak konteksty, w jakich są one umiejscowione, 
wskazują, że chodzi w nich o społeczeństwo pogańskie i Kościół rozu-
miane w sensie całościowym. W sposób szczególny widać to w cyto-
wanym fragmencie z Listu do Kolosan, gdzie zastosowane kategorie 
„stare” i „nowe” mają charakter zarówno indywidualny, jak i społecz-
ny. Perspektywa eschatologiczna, jaka tu występuje, dodatkowo kry-
stalizuje te dwa wymiary. Chrześcijanin jako „będący w Chrystusie” 
i „nowe stworzenie” jest włączony do Kościoła, który jest społecznoś-
cią i ma charakter „zewnętrzny”; nie jest się „człowiekiem Kościoła” 
(anima ecclesiastica) inaczej jak tylko „wewnętrznie”.

W Liście do Galatów czytamy, że Jezus Chrystus wydał się za 
nasze grzechy, „aby wyrwać nas z obecnego złego świata” (Ga 1, 4). 
Nie ma żadnych podstaw, by to stwierdzenie rozumieć tylko w sensie 
wewnętrznym czy eschatologicznym. Tym, co zamierza podkreślić 
św. Paweł, jest właśnie radykalne oddzielenie od świata, jakie doko-
nuje się przez wiarę w Chrystusa i przez chrzest. Chrześcijanin zosta-
je postawiony w nowej przestrzeni życiowej, której wyznacznikiem 
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jest „panowanie Chrystusa”. Świat jest „zły” nie tylko dlatego, że 
poszczególni ludzie są źli, lecz także dlatego, że złem jest naznaczo-
ne społeczeństwo i jego struktury. Ponieważ Kościół żyje zbawie-
niem dokonanym przez Chrystusa, jest „wyrywany” z tego świata, 
to znaczy nie jest już zmuszany do życia w niewoli zła i fałszywych 
struktur społeczeństwa pogańskiego. Dlatego św. Paweł zwraca się 
do Rzymian z takim napomnieniem: „Nie bierzcie więc wzoru z tego 
świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście 
umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża; co jest dobre, co Bogu przy-
jemne i co doskonałe” (Rz 12, 2).

Przytoczone wyżej teksty często były interpretowane w sposób 
bardzo jednostronny: zwracano w nich zazwyczaj uwagę na fakt, że 
dotyczą rzeczywistości wewnętrznej lub postępowania moralnego 
człowieka. Trzeba jednak stwierdzić, że w Nowym Testamencie nigdy 
nie chodzi tylko o jednostkę, o zmianę jej dyspozycji wewnętrznej 
oraz nową motywację jej działania. Ewangeliczna przemiana myśle-
nia i działania w perspektywie eschatologicznej powinna dokonać się 
w całym świecie, w którym jest obecny Kościół jako znak Chrystusa 
Pana. W Nim wszystko ma zostać objęte promieniowaniem „nowe-
go stworzenia”– także struktury tego świata, łącznie ze struktura-
mi społecznymi. Cytowany fragment Listu do Rzymian (12, 2) mówi 
między innymi, że forma i duch wspólnoty chrześcijańskiej nie mogą 
upodabniać się do formy i ducha społeczności cywilnej (czy „nor-
malnej”, jak powiedzieliśmy poprzednio). 

Święty Paweł nie tylko wyznacza w swoich pismach taką zasa-
dę ogólną, lecz także wyprowadza z niej wiele konsekwencji prak-
tycznych, które powinny urzeczywistniać się w ramach wspólnot 
kościelnych. Chrześcijanie nie mogą na przykład odwoływać się ze 
swoimi spornymi sprawami do sądów pogańskich. Konflikty, jakie 
pojawiają się we wspólnotach, powinny być rozwiązywane w ramach 
tych wspólnot. W taki sposób zostaje wyznaczona ścisła granica 
między Kościołem i społeczeństwem. Święty Paweł nie boi się wpro-
wadzić jasnego podziału na „wierzących” i na „pogan”, czyli nie-
wierzących (por. 1 Kor 14, 22), na tych, którzy są „wewnątrz”, i tych, 
którzy są „na zewnątrz” (por. 1 Kor 5, 12–13). Jest to podział, który 
nie dopuszcza kompromisów i dwuznaczności, a jego zasadą jest 
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nowość przyniesiona przez Chrystusa i uobecniana przez Kościół, 
czyli On sam.

Podział między Kościołem i światem nie dopuszcza oczywiście 
ukrywania zła czy błędów w ramach samych wspólnot chrześcijań-
skich. Chrześcijanie są wezwani do ciągłej i skrupulatnej weryfika-
cji swego życia, czego dowodem jest Pierwszy List do Koryntian, 
w którym czytamy: „Napisałem wam w liście, żebyście nie obco wali 
z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogó-
le ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców; musielibyście 
bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wów-
czas, byście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, 
w rzeczywistości jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, 
oszczercą, pijakiem lub zdziercą” (1 Kor 5, 9–11). Wezwanie to jest 
jeszcze wzmocnione sankcją: „Usuńcie złego spośród was samych” 
(1 Kor 5, 13).

Powyższe wymaganie i sankcja opierają się na podstawowej zasa-
dzie biblijnej, która wymaga świętości życia. Kościół nie tylko jest 
uświęcany zbawczym dziełem Chrystusa, lecz także musi dorastać 
w swojej wierze i w swoim życiu, by na drodze tego dojrzewania 
stawać się godnym darów Bożych. Jeśli tego brakuje, to następuje 
w sposób niemal niezauważalny upodabnianie się do świata.

Podobnie jak w Starym Testamencie, także św. Paweł i inni auto-
rzy nowotestamentowi, opierając się na pojęciu świętości wspólno-
ty, formułują swoją ideę Ludu Bożego jako społeczeństwa alterna-
tywnego w stosunku do świata. Kościół jest ludem świętym (por. 
1 P 2, 9) i powołanym do świętości (por. 1 Tes 4, 3), jest świąty-
nią Bożą (por. 1 Kor 3, 17), jest uświęcany i oczyszczany obmyciem 
chrzcielnym (por. Ef 5, 26).

Kościół pierwotny w sposób oczywisty rozumiał siebie jako lud 
święty będący własnością Bożą, posiadający strukturę i styl życia 
różne od społeczeństw pogańskich. Tę świadomość w sposób cało-
ściowy wyraża na przykład Pierwszy List św. Piotra: „Wy zaś jeste-
ście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogła-
szali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do prze-
dziwnego swojego światła” (1 P 2, 9).
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Tekst ten potwierdza ciągłość między Starym i Nowym Testa-
mentem. Wskazuje, że w chrześcijaństwie nie chodzi przede wszyst-
kim o prywatną świętość wierzącego, ale o cały lud we wszys tkich 
przejawach jego życia, także w życiu społecznym. Nie jest waż-
na wielkość tego ludu ani skuteczność jego oddziaływania, ale 
jest ważna autentyczność jego życia i świadectwa oraz realizacja 
zamysłu, z jakiego bierze początek. Jest ważna przede wszystkim 
jego specyficzna tożsamość, która została określona przez Boga 
w Chrystusie. 

Powyższe uwagi wystarczają do stwierdzenia, że w świetle Nowego 
Testamentu Kościół jest powołany do bycia społeczeństwem alterna-
tywnym, które przeciwstawia się otaczającemu go światu. Posłanie 
tego rodzaju należy do jego tożsamości. Należałoby zapytać tutaj: 
dlaczego problem ten został pomniejszony w Kościele i dlaczego 
niezwracamy na niego należytej uwagi? Dlaczego my, chrześcija-
nie, nie dążymy do zaproponowania naszego stylu życia jako alterna-
tywy dla społeczeństwa pluralistycznego (alternatywność nie ozna-
cza przecież zamknięcia się)? Czy schyłek snów o społeczeństwie 
w pełni chrześcijańskim nie zmusza niejako do szukania właśnie 
alternatywnej drogi dla Kościoła w świecie współczesnym? Pytań 
mogłoby być rzeczywiście dużo, ale przejdźmy jeszcze do refleksji, 
co wynika z rozumienia Kościoła jako społeczeństwa alternatywne-
go i nad czym powinniśmy rzeczywiście dyskutować.

nieKtóre KonseKwencje rozumienia Kościoła 
jaKo sPołeczeństwa aLternatywneGo 

Pierwszy Kościół doskonale w zarysowanym powyżej sensie 
zrozumiał intencję Jezusa i konsekwentnie wprowadzał ją w swoje 
życie i swoją misję. Wspólnoty kościelne Nowego Testamentu rozu-
miały siebie właśnie jako „antytezy” pogaństwa; były świadome, że 
muszą różnić się, i to zdecydowanie, od społeczeństw niewierzących. 
Dopiero z biegiem czasu, wraz z „umasowieniem” Kościoła, wspól-
noty kościelne zatraciły tę świadomość, a dzisiaj boją się do niej wra-
cać i proponować ją w obliczu tak zwanego „pluralizmu” społecz-
nego, który niewątpliwie stanowi kluczową zasadę współczesnego 
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życia społecznego, gdyż nie wiadomo, jak uzgodnić między sobą 
alternatywność i pluralizm (idee te zdają się wykluczać nawzajem).

Świadomość chrześcijaństwa jako alternatywy wracała i wraca 
zasadniczo tylko wtedy, gdy jakaś wspólnota kościelna znajdzie się 
w obliczu prześladowań lub gdy nie jest zauważana jako uczestnicz-
ka czy partnerka życia społecznego. Jeśli chodzi o Kościół tak zwa-
ny „masowy”, to jego alternatywność społeczna uległa zapomnieniu 
na wiele stuleci i chyba dopiero okres posoborowy przynosi tutaj 
obiecujące znaki odrodzenia. 

KatoLicKość Kościoła  
w świetLe jeGo aLternatywności 

Jednym z pierwszych pytań, jakie pojawiają się w ramach rozwa-
żań nad Kościołem jako społeczeństwem alternatywnym, jest pyta-
nie o sens i znaczenie katolickości (powszechności) Kościoła. Czy 
alternatywność w jakiś sposób nie ogranicza katolickości? 

Pytanie to pojawia się może szczególnie w ramach takiego rozu-
mienia katolickości, do którego wkradł się bardzo poważny błąd. 
Często uważa się mianowicie, że katolickość polega przede wszyst-
kim na uznaniu przez Kościół tego, co jest wspólne. Prawdziwym 
katolikiem miałby więc być ten, kto szuka więzi z wszystkimi na pod-
stawie poszukiwania tego, co go łączy z nimi i co ma z nimi wspól-
nego. Jest to na pewno postawa pozytywna, ale bardzo redukcyjna 
i nie odpowiada istocie katolickości eklezjalnej.

Autentyczna katolickość polega zwłaszcza na tym, że Kościół 
proponuje to, co jest jego i co jest w nim najbardziej specyficz-
ne, wszystkim i w sposób możliwie dostosowany do wszystkich. 
Tylko taka postawa gwarantuje, że nie zatracimy naszej tożsamości 
eklezjalnej i zachowamy to, co najbardziej swoiste w chrześcijań-
stwie. Tylko taka postawa może nas skierować do podjęcia dialogu 
ze wszystkimi i wyznacza jego przedmiot. To, co nas łączy z inny-
mi, może stanowić tylko bazę takiego dialogu, która jest nieodzow-
na do wzajemnego zrozumienia.

Katolickość eklezjalna nie tylko nie wyklucza szerokiego rozu-
mienia Kościoła w sensie alternatywnym, lecz także go zakłada. Jako 



Kościół jako „społeczeństwo alternatywne”. Perspektywy biblijne 78

katolicy proponujemy wszystkim innym Ewangelię i życie w Kościele 
jako alternatywę dla tego, co proponuje dzisiejsze społeczeństwo, 
nawet jeśli kieruje się zasadą pluralizmu. Propozycja tego, co stano-
wi naszą specyfikę, nie jest zamykaniem się w obwarowanej twier-
dzy czy w getcie, ale jest wyjściem do innych z konkretną treścią 
i propozycją. Kościół, szukając swojego miejsca w społeczeństwie 
pluralistycznym, powinien tym bardziej zwrócić uwagę na to, jaka 
jest jego propozycja i czy jest ona alternatywna. Oferowanie tylko 
tego, co oferują inni, stawia Kościół na z góry przegranej pozycji. 
W tym znaczeniu o swoją alternatywność powinni zapytać wydaw-
ca „katolicki”, gazeta „katolicka”, rozgłośnia „katolicka”.

seKty i nowe ruchy reLiGijne jaKo znaK czasu 

Jednym z problemów, jakie stanowią dzisiaj poważne zagroże-
nie dla Kościoła i jego misji, jest problem sekt i pojawiających się 
nowych ruchów religijnych. Można w rozmaity sposób interpre-
tować ich pojawianie się i przychylność, z jaką spotykają się nawet 
u pewnej liczby chrześcijan. Jedną z cech charakterystycznych sekt 
i nowych ruchów religijnych jest właśnie proponowanie alternatyw-
nego stylu życia i zaangażowania religijnego w ramach wspólnot, 
które tworzą i w których wierzą. Jakkolwiek można postawić im 
wiele zarzutów i wykazać wiele ich ograniczeń, to jednak nie moż-
na odmówić im nastawienia na poszukiwanie alternatywności, któ-
ra staje się atrakcyjna.

Właśnie w tym znaczeniu sekty i nowe ruchy religijne podpowia-
dają Kościołowi potrzebę zwrócenia uwagi na alternatywny wymiar 
jego tożsamości, jego posłania w świecie i jego propozycji. Nie jest 
to propozycja nowa. Dobrze odczytują ten fakt ruchy eklezjalne, 
zarówno te szeroko znane i rozpowszechnione w Kościele, jak i te, 
które w wielu miejscach powstają na poziomie diecezjalnym czy 
nawet parafialnym. Propozycje tych ruchów mają na ogół charak-
ter alternatywny.

Dobrze odczytują alternatywny wymiar Ewangelii i Kościoła tak-
że założyciele nowych wspólnot chrześcijańskich, zarówno o cha-
rakterze monastycznym, jak i bardziej ogólnym (chodzi w nich 
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zazwyczaj o wspólnotowe życie ewangeliczne). Wspólnoty takie 
w punkcie wyjścia są rozumiane jako alternatywne w stosunku do 
tego, co proponują dzisiejsze społeczeństwa bądź wspólnoty ekle-
zjalne zbyt zinstytucjonalizowane. To samo można powiedzieć 
o rozmaitych formach współczesnego fundamentalizmu religijne-
go. Najczęściej pojawia się on na gruncie poszukiwania alternatyw 
dla tego, co proponują liberalne społeczeństwa lub liberalne for-
my religijne. 

etos aLternatywny 

Gdy mówimy o Kościele jako społeczeństwie alternatywnym, 
pojawia się również bardzo ważne pytanie o etos takiego społeczeń-
stwa – tym istotniejsze, że w ostatnich dziesięcioleciach w ramach 
teologii moralnej i etyki w ogóle dyskutuje się wyjątkowo dużo na 
temat specyfiki etyki chrześcijańskiej. Problem zasadniczy dotyczy 
odpowiedzi na pytanie: czy etyka chrześcijańska zawiera coś spe-
cyficznie własnego, co odróżniałoby ją od wszystkich innych etyk, 
religijnych i racjonalnych, czy też nie zawiera niczego takiego? 

W poprzednich akapitach podkreśliłem, że pewne wymagania 
i zasady określone przez Chrystusa, by mogły zostać urzeczywist-
nione, wymagają społeczeństwa alternatywnego. W Kościele jako 
społeczeństwie alternatywnym powinno się więc zwracać uwagę 
na przeżywanie zarówno tych wymagań, jak i na całość etosu tego 
społeczeństwa, w czym wyraża się i kształtuje jego styl życia i jego 
świadomość.

Szczególnym „kodeksem” etosu alternatywnego dla Kościoła jest 
niewątpliwie Chrystusowe Kazanie na Górze. Wśród wielu wyma-
gań tego kodeksu, z punktu widzenia alternatywnego, na szczególną 
uwagę zasługują następujące : wymaganie całkowitego wyrzeczenia 
się używania siły, wymaganie bezwarunkowego pojednania i wyma-
ganie bezgranicznego zaufania. Te trzy wymagania o charakterze 
absolutnym konstytuują szkielet etosu alternatywnego, jaki powi-
nien wyznaczać styl życia Kościoła jako społeczeństwa alternatyw-
nego oraz punkt odniesienia jego zaangażowania w życiu zarówno 
indywidualnym, jak i społecznym. 
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* * *

Współczesne społeczeństwo, w jakim żyjemy, chlubi się odkry-
ciem pluralizmu jako naczelnej zasady swojego funkcjonowania. 
Często jednak okazuje się, że jest to zasada niewystarczająca do 
rozwiązania problemów, jakie niosą ze sobą przemiany współczes-
nego świata, zwłaszcza te, które wywołują dążenia do panowania 
jednych nad drugimi i uciekania się do przemocy w rozwiązywa-
niu problemów międzyludzkich. Ta niebezpieczna sytuacja stawia 
nam, chrześcijanom, wymaganie, by pokazać, że jest jeszcze jedna 
możliwość społeczna, możliwość rzeczywiście „alternatywna” – ta 
ukazana przez Chrystusa i zawarta na kartach Ewangelii.



Rozdział Vii

n 

Nowy styl życia ochrzczonych. 
Kościół jako „społeczeństwo 

alternatywne”

Nie ulega wątpliwości, że Kościół Nowego Testamentu powinien 
być społeczeństwem alternatywnym. W Nowym Testamencie wie-
lokrotnie podkreśla się fakt, że wyrazem tej alternatywności powi-
nien być między innymi nowy styl życia ochrzczonych. Egzegeci jed-
noznacznie wskazują, że Kazanie na Górze (Mt 5–7) jest zbiorem 
konkretnych wskazań dla ukonstytuowania alternatywnego stylu 
życia w Kościele i w świecie. W niniejszych rozważaniach chciał-
bym zwrócić uwagę na trzy bardziej charakterystyczne wymagania 
alternatywne, jakie zawiera Kazanie na Górze: 1. wymaganie całko-
witego wyrzeczenia się użycia siły; 2. wymaganie bezwarunkowego 
pojednania; 3. wymaganie ufności bez zastrzeżeń.

wymaGanie całKowiteGo wyrzeczenia się 
użycia siły

W Kazaniu na Górze Jezus mówi: 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powia-
dam: Nie stawiajcie oporu złemu; lecz jeśli cię kto uderzy w prawy 
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policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą 
i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 
tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj 
się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie (Mt 5, 38–42).

W tej wypowiedzi zawarta jest świadoma prowokacja. Chodzi 
o efektowne uderzenie słuchacza i symboliczny sprzeciw wobec 
przemocy. Jest ona wyrażeniem protestu przeciw każdej formie 
przemocy, która dąży do odczłowieczenia człowieka, jak również 
zawiera nadzieję, że człowiek rzeczywiście może postępować ina-
czej, niż postępuje na co dzień. Co więcej, w słowach tych zawar-
te jest wymaganie postawy czynnej. Chociaż Jezus nie odnosi się 
tutaj bezpośrednio do królestwa Bożego, to nie ulega wątpliwości, że 
wskazuje opozycję między królestwem Bożym i światem. To pogłę-
bia charakter alternatywny wymagania postawionego przez Jezusa 
wobec zwyczajnie praktykowanych postaw. Jest to więc postawa 
determinująca nadejście królestwa Bożego.

Słowa Jezusa określają w sposób normatywny konieczność 
radykalnego wyrzeczenia się użycia siły przez wierzących w Niego. 
Podejście do przemocy i użycia siły pokazuje w sposób bardzo jas-
ny opozycję między społeczeństwem świata i nowym społeczeń-
stwem królestwa Bożego.

Problem staje się czytelniejszy, gdy uwzględnimy, że każde ist-
niejące społeczeństwo jest w swoich najgłębszych źródłach zdeter-
minowane przez przemoc. Nie zauważa się realizmu Kazania na 
Górze, jeśli wychodzi się z założenia, że przemoc w społeczeństwie 
ludzkim jest tylko przejściowym epizodem, który wprawdzie powta-
rza się w historii, ale można by go uniknąć, gdyby podjęto odpo-
wiednie starania, polegające na bardziej zdecydowanym oddzia-
ływaniu na zainteresowanych. W rzeczywistości przemoc panuje 
nad wszystkim. Legenda o założeniu Rzymu opowiada o brato-
bójstwie, a według Biblii założycielem pierwszego miasta był Kain 
(por. Rdz 4, 17).

René Girard pokazał, że związki między powstaniem nowych spo-
łeczeństw i przemocą nie są przypadkowe, ale wyrażają przekona-
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nie, że każde społeczeństwo ludzkie rodzi się z przemocy1. Według 
R. Gi rarda społeczeństwo powstaje z próby opanowania chaosu prze-
mocy. Jeśli to się nie udaje, to dzieje się to właśnie z powodu przemo-
cy. Dlatego fala przemocy znajduje się u źródeł każdego społeczeń-
stwa ludzkiego.

Z tego powodu wymaganie absolutnego wyrzeczenia się użycia 
siły i zemsty z Kazania na Górze dotyka samego źródła istnienia każ-
dego społeczeństwa. Jeżeli po raz pierwszy w długiej historii ludz-
kości społeczeństwo nie będzie opierać się już na przemocy, będzie 
to oznaczało, że pojawiła się całkowicie nowa forma społeczeństwa.

Kazanie na Górze daje także pozytywną odpowiedź na pytanie, na 
czym powinno się oprzeć społeczeństwo, które nazywamy „alterna-
tywnym”. Według św. Mateusza jego podstawą powinna być miłość, 
a konkretnie miłość tak wielka, że obejmie również nieprzyjaciół. 
Dlatego jest logiczne, że za zakazem zemsty (por. Mt 5, 38–42) jest 
umieszczone przykazanie miłości nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43–47).

Nowe społeczeństwo Boże nie posiada jednak neutralnego punk-
tu wyjścia w historii ludzkiej, ale zostaje zapoczątkowane w społe-
czeństwie, które od zawsze żyło pod znakiem przemocy. Dlatego 
miłość, na której ma oprzeć się społeczeństwo alternatywne Nowego 
Testamentu, posiada konkretną formę pojednania. Z tego też powo-
du na początku Kazania na Górze znajduje się wymaganie bezwa-
runkowego pojednania.

wymaGanie  
BezwarunKoweGo Pojednania

Wymaganie pojednania w Kazaniu na Górze zostało sformuło-
wane w formie wyjątkowo prowokującej, która pozwala na bezpo-
średnie ujęcie istoty zagadnienia: 

1 Por. R. Girard, Kozioł ofiarny, tłum. M. Goszczyńska, Łódź 1987; R. Girard, 
Sa  crum i przemoc, tłum. M. i J. Plecińscy, Poznań 1993 (cz. I), 1994 (cz. II). Na 
temat ujęć R. Girarda por. S. Budzik, Dramat odkupienia. Kategorie drama
tyczne w teologii na przykładzie R. Girarda, H. U. von Balthasara i R. Schwa
gera, Tarnów 1997, s. 29–128.
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Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, 
że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, 
a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj (Mt 5, 23–24).

Prowokacyjny charakter tej wypowiedzi został osiągnięty przez 
nagromadzenie w niej specyficznych treści. Najpierw wypowiedź 
wskazuje, że składający ofiarę powinien przerwać swoją czynność. 
Słuchacz zauważy, że osoba, o którą chodzi, nie mieszka blisko 
świątyni, ale że w celu złożenia ofiary odbyła pielgrzymkę, być 
może nawet bardzo długą, na przykład z Galilei. Akt pojednania 
wymagałby więc udania się w długą drogę do domu, by potem 
powrócić do Jerozolimy, podczas gdy dar ofiarny miałby czekać 
w świątyni.

Po drugie, w przytoczonym fragmencie nie ma mowy o tym, że 
przyczynę konfliktu należałoby przypisać składającemu ofiarę i że 
dlatego to on powinien podjąć inicjatywę pojednania. Nie zostało 
sprecyzowane, kto jest winny; nie wiadomo, czy ten, do kogo powi-
nien się udać w celu pojednania, ma, słusznie lub nie, coś przeciw 
temu, kto przychodzi złożyć ofiarę.

Po trzecie, prowokujący charakter wypowiedzi polega na tym, że 
nic nie wiadomo o wyniku podjętego dzieła pojednania. Pojednanie 
jest wydarzeniem międzyosobowym. Czy ten drugi jest na nie goto-
wy? Wypowiedź z Kazania na Górze pomija ten problem, ale wska-
zuje kategorycznie: „Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”.

Sens tej potrójnej prowokacji jest łatwy do odczytania: należy 
zdecydowanie głosić obowiązek bezwarunkowego pojednania. Nie 
ma wyjątku, który pozwalałby na odłożenie pojednania lub który 
umożliwiałby oczekiwanie na inicjatywę drugiego. Wersety Mt 5, 
23–24 wskazują bezdyskusyjnie, że w każdym przypadku, w każ-
dym czasie i z każdym należy dążyć do pojednania.

Stwierdzenia te, jakkolwiek radykalne, nie wyczerpują sensu wypo-
wiedzi z Kazania na Górze. Należy zauważyć, że dotyczy ona pojed-
nania nie w odniesieniu do sytuacji dnia powszedniego, ale w odnie-
sieniu do sytuacji kultu w świątyni w Jerozolimie. Kult w świątyni 
miał, jak każdy kult publiczny w starożytności, wymiar wyjątkowo 
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społeczny. Cześć, jaka zostaje oddana Bogu w świątyni, konstytuuje 
tożsamość i znaczenie samego Izraela. Z drugiej strony życie Ludu 
Bożego jest możliwe tylko dzięki pojednaniu udzielanemu przez 
trzykroć świętego Boga. W kulcie w świątyni streszcza się więc cała 
egzystencja Izraela. Wypowiedź wskazuje, że Izrael jest uważany 
za społeczeństwo całkowicie zanurzone w pojednaniu i całkowicie 
budowane na pojednaniu.

Takie społeczeństwo zupełnie różni się od społeczeństwa świa-
ta. Różnica ta nie wynika z tego, że w świecie nie można się pojed-
nywać, przede wszystkim na płaszczyźnie prywatnej, ale że w świe-
cie oddziaływania społeczne zachodzą według zasad zakładających 
rywalizację i konkurencję. Oznacza to, że podstawowymi prawami 
zwyczajnego społeczeństwa są rywalizacja i walka, które potem – 
w wypadku społeczeństwa liberalno-demokratycznego – są wpro-
wadzane w życie za pośrednictwem narzędzi prawnych w taki 
sposób, aby między różnymi podmiotami władzy zachodził układ 
sił regulowany kompromisem. Dlatego społeczeństwa, w których 
walka o władzę jest regulowana przez państwo, mogą być ocenio-
ne pozytywnie. W społeczeństwach zachodnich cieszymy się więc 
wolnością i pewnością prawa, które te społeczeństwa zapewniają. 
Kazanie na Górze nie zadowala się jednak takim rozwiązaniem.

Pojednanie, o którym jest mowa w Mt 5, 23–24, jest czymś wię-
cej niż kompromisem społecznym, w którym nigdy nie zacho-
dzi całkowita rezygnacja z własnych interesów, ale tylko rezyg-
nacja częściowa lub czasowa. Zauważyliśmy wyżej, że omawiana 
tu wypowiedź, nawiązując do kultu w świątyni, łączy pojednanie 
udzielane przez Boga z kwestią społeczną. Wskazuje więc na fakt, 
że ten, kto się pojednuje, nie jest już skoncentrowany na sobie i na 
swoich interesach, ale tylko na królestwie Bożym i na „korzyś-
ciach” Boga. Ze strony Boga pojednanie jest dawane i ofiarowy-
wane człowiekowi w zakresie przekraczającym wszelkie oczeki-
wania, i dlatego człowiek powinien pojednywać się bez miary, 
bez stawiania jakichkolwiek uprzednich warunków i ograniczeń.

Pojednanie wyznacza dla społeczeństwa chrześcijańskiego inną 
podstawę, tworząc tym samym społeczeństwo „alternatywne”. 
Dwu krotne użycie pojęcia „brat” pokazuje, że Mateuszowi bardzo 
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konkretnie i świadomie zależało na kategorii pojednania w jego funk-
cji konstruowania społeczeństwa, odpowiadającego najgłębszym 
ludzkim pragnieniom i wewnętrznym dążeniom. Pojednanie w tym 
szerokim i radykalnym znaczeniu tworzy rzeczywiście „nową rodzi-
nę”, w której wszyscy odnoszą się do siebie jak bracia i siostry, w któ-
rym relacja solidarności, łącząca od wewnątrz naturalną rodzinę, 
staje się podstawowym prawem egzystencji całego społeczeństwa.

wymaGanie ufności  
Bez zastrzeżeń

Obserwując życie i strukturę naszych społeczeństw, zauważamy, 
że do ich istoty należy to, iż każdy jest w nich na wiele sposobów 
uzależniony od działań pozostałych. Wprowadza to pewien stan 
niepewności w stosunku do innych, charakteryzujący się szukaniem 
autonomii oraz „zbrojeniem się” wobec potencjalnego zagrożenia 
ze strony rywali. A ponieważ niepewność co do działań innych 
nigdy nie będzie mogła być całkowicie przezwyciężona i ponieważ 
także rywale ze swej strony zdobywają władzę, by w oparciu o ten 
sam model zachowania uruchomić mechanizmy obronne, rozwija 
się dynamika, która prowadzi przynajmniej część społeczeństwa 
do eskalacji dążenia do posiadania władzy. Sytuacja jest przyczy-
ną powstawania stanów lękowych w społeczeństwie i nieustan-
nie wytwarza nowe ośrodki władzy. Ten system zachowań doty-
czy rywalizacji nie tylko między wielkimi siłami, lecz także między 
rozmaitymi grupami w ramach każdej społeczności. Omawiany 
mechanizm nie może być przezwyciężony przez reagowanie na 
symptomy tego stanu rzeczy bądź przez proste wezwanie do wza-
jemnej ufności, gdyż zakłada to „przedsięwzięcia” o charakterze 
uprzedzającym.

W takiej sytuacji zachodzi potrzeba nie tylko przeprowadze-
nia prostej terapii powierzchownej, lecz także nowego spojrzenia 
na sprawy społeczeństwa. Sytuacja ta ukazuje przede wszystkim 
potrzebę powstania społeczeństwa, w ramach którego nie trzeba by 
już wątpić w działania innych, ale w którym można by bez zastrze-
żeń im zaufać. Społeczeństwo, które byłoby całkowicie oparte na 
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wzajemnej ufności, byłoby u samych swoich podstaw innym typem 
społeczeństwa – byłoby społeczeństwem alternatywnym.

Nie jest więc przypadkiem, że w Kazaniu na Górze znajdujemy 
wymaganie właśnie takiej ufności, i to wyrażone w sposób wystar-
czająco jasny i przekonywający. Święty Mateusz zapisał to wyma-
ganie wyrażone przez Jezusa w następujący sposób: 

Dlatego powiadam wam: Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie 
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie 
znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie 
się ptakom podniebnym: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, 
a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? 
Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wie-
ku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się 
liliom polnym, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: 
nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jed-
na z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie 
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie 
małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? 
Co będziemy pili? Czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko 
poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-
kiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego 
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się 
więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć 
ma dzień każdy swojej biedy (Mt 6, 25–34).

Ta perykopa precyzyjnie odpowiada na podstawowy problem 
społeczeństwa ludzkiego, o którym była wyżej mowa, to znaczy na 
fakt, że nikt nie może czuć się pewny w stosunku do działań innych 
oraz że niepokój, jaki z tego wynika, coraz bardziej prowadzi do szu-
kania zapewnienia sobie pewności.

Przytoczony tekst ewangeliczny nie odnosi się oczywiście do 
naszych społeczeństw, które nazywamy „rozwiniętymi” i „uprze-
mysłowionymi”. Jest sformułowany z punktu widzenia ubogiej lud-
ności rolniczej w Galilei, w której kobiety pracują na polu i przędą 
(por. Mt 6, 28) oraz zbierają ziele polne, aby je palić (por. Mt 6, 30). 
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Tekst ten ukazuje jednak w sposób zdumiewający fakt, że nie-
pokój o  egzystencję jest uczuciem człowieka niezbawionego. 
Ten niepokój wyraża się – z jednej strony – ciągłym zatroskaniem 
o pokarm, napój, ubranie, oraz – z drugiej strony – ciągłym poszu-
kiwaniem bezpieczeństwa, które całkowicie absorbuje człowieka. 
Właśnie „gromadzenie” rozmaitych rzeczy przypomina, że czło-
wiek chce robić to, czego nikt inny, na przykład ptaki podniebne, 
nie robi – tylko człowiek gromadzi zapasy i zabezpiecza je. Święty 
Łukasz bardziej niż Mateusz podkreśla przyczynę tego gromadze-
nia, jaką jest zabezpieczenie w sposób ostateczny swojej egzysten-
cji (por. Łk 12, 22–31).

Jest dla nas bardzo znaczące to, że Mateusz interpretuje niepo-
kój o egzystencję, wyrażający się ciągłym zatroskaniem i nieustan-
nym dążeniem do bezpieczeństwa, jako postawę społeczeństwa 
pogańskiego. Wspólnota uczniów natomiast ma być skoncentro-
wana na królestwie Bożym:

Bo o to wszystko poganie zabiegają… Starajcie się naprzód o Królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane (Mt 6, 
32–33).

To przeciwstawienie społeczeństwa pogańskiego i Kościoła sta-
nowi ośrodek całej argumentacji w rozważanej perykopie. W ści-
słym i oczywistym kontraście do modelu zachowań narodów ziemi 
zostaje powiedziane uczniom, że nie powinni troszczyć się o jutro, 
że nie powinni zabiegać o zapewnienie sobie bezpieczeństwa, ale że 
mają zaufać Ojcu, który jest w niebie.

Powyższa antyteza stała się jednym z punktów zapalnych kry-
tyki skierowanej przeciw Nowemu Testamentowi. Byłoby ciekawe 
prześledzenie historii tej właśnie krytyki; na nasz użytek wystarczy 
przypomnieć niektóre głosy. Johannes Weiss pisał, że każdy „głodny 
wróbel” jest zastrzeżeniem stawianym Jezusowi. Hugh Montefiore 
wskazał, że Jezus zachowuje się tak, jakby nie było problemów eko-
nomicznych. Ernest Bloch podkreślał, że tekst stanowi doskonały 
przykład „naiwności ekonomicznej”, która w ciągu wieków charak-
teryzowała chrześcijaństwo. Dla Karla Kautsky’ego słowa Jezusa są 
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problematyczne, gdyż traktują pracę „z maksymalnym lekceważeniem”, 
a według Friedricha Schleiermachera wydają się sprzyjać lenistwu.

Wszystkie zastrzeżenia, przede wszystkim to o „naiwności eko-
nomicznej”, należy traktować poważnie. Tekst Mt 6, 25–34 byłby 
rzeczywiści naiwny z punktu widzenia ekonomicznego, jeśli rzeczy-
wiście miałby zacząć funkcjonować w świecie. W społeczeństwie, 
w którym każdy jest skoncentrowany na własnym interesie, trze-
ba troszczyć się o siebie, trzeba planować na dłuższą i na krótszą 
metę, trzeba robić zapasy i posiadać jakieś narzędzia sprawowania 
władzy. Kto działałby inaczej, byłby po prostu nieodpowiedzial-
ny. Dla nas jest ważne, że cytowany tekst odnosi się w sposób jak 
najbardziej bezpośredni do społeczności tworzonej przez uczniów 
Chrystusa i stanowi wyznacznik ich postępowania. Nie ma też, jak 
chcieliby niektórzy interpretatorzy, charakteru tylko wewnętrzne-
go i uczuciowego.

Mateusz przeciwstawia społeczność pogańską społeczności 
no wego Izraela. To nowe społeczeństwo autentycznego Izraela 
es cha tologicznego znajduje się całkowicie pod Bożym panowaniem. 
W królestwie Bożym uczniowie nie dbają już o swoje interesy, ale 
w oparciu o „interesy” Boże i szukają przede wszystkim królestwa 
Boga i Jego sprawiedliwości (Mt 6, 33). Właśnie dlatego odwraca-
ją wzrok od siebie i od swoich potrzeb, a kierują go na sprawę Bożą 
w świecie (takie jest biblijne znaczenie królestwa Bożego). W ten 
sposób zostają wyzwoleni z niepokoju o egzystencję oraz uzdolnie-
ni do widzenia świata oczami Boga. A widzieć świat oczami Boga 
oznacza skoncentrować się na Ludzie Bożym i na jego potrzebach. 
Jeśli zaś wszyscy są skoncentrowani na Ludzie Bożym, to nie ma 
już nikogo, kto byłby sam, w izolacji – wtedy każdy jest bezpiecz-
ny w społeczeństwie solidarnym, wtedy znikają niepokoje i staje się 
widoczny, także w społeczeństwie ludzkim, blask stworzenia, na 
który powołuje się tekst Mateusza mówiący o pięknie lilii polnych 
i sytości ptaków niebieskich.

Można łatwo pokazać, że wzajemna ufność u tych, którzy szu-
kają najpierw królestwa Bożego, przynosi także wymierne korzy-
ści ekonomiczne. Niepokój jest źródłem chorób, a ich leczenie 
kosztuje. Niepokój rodzi systemy kontroli, a takie systemy również 
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kosztują. Niepokój prowadzi do zdobywania i gromadzenia narzę-
dzi władzy, a takie narzędzia kosztują – i to duże pieniądze (totali-
tarne i policyjne systemy władzy są najkosztowniejsze). I na odwrót. 
Wzajemna ufność prowadzi do wspólnego kierowania ekonomią, 
a wspólne kierowanie obniża jego koszty. Wzajemna ufność czyni 
nieużyteczną rywalizację, która wymaga poświęcenia jej wiele cza-
su, za który także się płaci. Społeczeństwo, które żyje w duchu wza-
jemnej ufności, doświadcza w swoim życiu, szczególnie w przeży-
wanych świętach, blasku nowego stworzenia, oszczędzając w ten 
sposób niezwykłą sumę pieniędzy, jakie wydają poganie, by uciec 
od monotonii, banalnej nudy oraz codziennej rutyny. Konsumizm 
jest jednym z przykładów tego stanu rzeczy.

Nasze społeczeństwa opracowują coraz to nowe prawa, normy 
i dyspozycje, które niczym sieć obejmują je i paraliżują. Wszyscy 
i wszystko są regularnie kontrolowani. Wszystkie obietnice anu-
lowania praw, wyeliminowania części norm i uproszczenia proce-
dur nie są realizowane. Systemy demokratyczne są dzisiaj pogrą-
żone w głębokim kryzysie, ponieważ są uciskane regulacjami, jakie 
same wypracowały, by mogły funkcjonować. Ten gąszcz praw jest 
wynikiem motywowanej nieufności w stosunku do członków spo-
łeczeństwa. Dochodzi do tego, że już w wielu przypadkach odwró-
cono starą zasadę, według której „aż do dowiedzenia czegoś prze-
ciwnego każdy jest niewinny”. Wobec wielu instytucji człowiek bywa 
zmuszony do wykazywania swojej niewinności – co jest po prostu 
absurdalne. Co więcej, gdyby bardziej zaufać, uniknęłoby się olbrzy-
mich wydatków.

Jezus – także z punktu widzenia ekonomii – nie był naiwny. To 
wszystko, co zostało powiedziane w Mt 6, 25–34, nie jest niczym 
innym, jak rozwinięciem krótkiego zdania: „…a to wszystko będzie 
wam dodane”. Można by ewentualnie uzupełnić je tym, co czyta-
my w Mt 25, 29: „nadmiar mieć będzie” ten, kto poświęca się dla 
królestwa Bożego.

W rozważaniach nad przytoczonym wyżej tekstem z Kazania na 
Górze trzeba uwzględnić jeszcze jeden problem. Do tej pory mówi-
liśmy o  wzajemnej ufności i o  trosce jednych o  drugich. 
Kazanie na Górze mówi jednak o ufności ludzi do Boga i o trosce 
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Boga o ludzi (por. Mt 6, 26.30.33); stwierdza: „Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (M 6, 32). Czy moż-
na porównać troskę Boga o człowieka, o której mówi tekst, z troską 
człowieka o drugiego człowieka?

Nie tylko można, ale po prostu trzeba. Jak Bóg mógłby troszczyć 
się o innych, jak nie za pośrednictwem troski samych ludzi? Ten 
abstrakcyjny aksjomat teologiczny może stać się konkretniejszy, 
jeśli uwzględni się historię tradycji rozważanego tekstu. Fragmenty 
Mt 6, 25–34 i Łk 12, 22–31 (tekst paralelny) ilustrują konkretną sytu-
ację uczniów, którzy szli za Jezusem po palestyńskich drogach, by 
wszędzie głosić słowami i czynami królestwo Boże. To głoszenie 
nie zostawiało im czasu na pracę i troskę o własne utrzymanie. Nie 
mieli czasu na siew, zbieranie i gromadzenie zapasów (por. Mt 6, 26). 
Mogli żyć tylko z tego, co inni – którzy tak samo jak oni przyję-
li orędzie o królestwie Bożym – dawali im każdego dnia do jedze-
nia. Mieli dach nad głową tylko wtedy, gdy zostawali przyjęci pod 
dach przez sympatyków i idących za Jezusem. Właśnie w tej sytu-
acji Jezus mówi: „Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będzie-
my jedli? Co będziemy pili? Czym będziemy się przyodziewali? Bo 
o to wszystko poganie zabiegają”.

Troska Boga o uczniów opiera się na wspólnej trosce sympaty-
ków Jezusa i idących za Nim. Względnie ograniczona była liczba 
tych w Izraelu, którzy przyjęli orędzie Jezusa, pozostawili swój dom 
i przemierzali z Jezusem Palestynę w życiu wędrownym. Większość 
pozostała w swoich domach, a jednak ich rodziny zmieniały się, sta-
jąc się bardziej dyspozycyjne, otwarte, czujące potrzeby innych… 
Nie zamykały się w sobie i nie myślały tylko o sobie – przyjmowały 
gościnnie Jezusa i Jego wysłanników, nawiązywały relacje z innymi 
rodzinami. Zaczęło się więc w starym Izraelu – w sposób jeszcze 
dość ograniczony, ale nie niezauważalny – wyłaniać nowe społe-
czeństwo królestwa Bożego, w którym wszyscy i każdy na swój spo-
sób przeżywają królestwo Boże.

Ta pierwotna forma eschatologicznego Ludu Bożego została 
uczyniona przez Mateusza punktem odniesienia dla Kościoła – cały 
Kościół jest wspólnotą uczniów. Do całego Kościoła odnosi się to, 
co Jezus powiedział do uczniów, którzy szli za Nim po palestyńskich 
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drogach: „Nie martwcie się!”, ponieważ cały Kościół ma być nowym 
społeczeństwem, które nie żyje już nieufnością, podejrzliwością, 
rywalizacją i niepokojem, ale życzliwością, zaufaniem, opanowa-
niem, pokojem…

***

W niniejszych rozważaniach ograniczyłem się do trzech postaw 
etycznych, jakie wskazał Jezus jako styl życia społeczeństwa alter-
natywnego. Dalsza interpretacja Kazania na Górze mogłaby jeszcze 
wiele wnieść do rozwinięcia tego stylu życia i wzmocnić jego wymiar 
„alternatywny”. Analiza poszczególnych wymagań postawionych 
w nim przez Jezusa pokazałaby, że są one rzeczywiście alternatyw-
ne. Jezus nie proponuje skorygowania istniejących modeli zacho-
wania w społeczeństwie, ale domaga się nowych postaw i nowego 
stylu życia. Chodzi o „większą sprawiedliwość” (Mt 5, 20) w sensie 
jakościowym. Kościół jako nowe społeczeństwo powinien repre-
zentować właśnie taki nowy styl życia.



Rozdział Viii

n

Personalistyczno-duchowy 
obraz Kościoła. Elementy wizji 

eklezjologicznej papieża Jana Pawła II

Powszechny II Sobór Watykański był prawdziwym proroctwem dla 
życia Kościoła i będzie nim jeszcze przez wiele lat trzeciego tysiącle-
cia, które niedawno się rozpoczęło. Kościół, bogaty w odwieczne praw-
dy, które zostały mu powierzone, będzie nadal przemawiał do świa-
ta, głosząc, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem 
świata: wczoraj, dziś i na wieki!

Jan Paweł II1

„wieK Kościoła”

Romano Guardini, wrażliwy obserwator przemian dokonują-
cych się w świecie nowożytnym i ich interpretator w duchu chrześ-
cijańskim, zapowiadał w 1922 roku, że wiek XX będzie „wiekiem 
Kościoła”. Wyprowadził taką zapowiedź ze stwierdzenia czegoś 

1 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji na temat realiza
cji nauczania Powszechnego II Soboru Watykańskiego (27.02.2000), „L’Os-
servatore Romano” (wyd. pol.) 21 (2000), 4, s. 45.
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w rodzaju „budzenia się Kościoła” w duszach swoich współczes-
nych2. Teraz, gdy ten burzliwy wiek dobiegł końca, możemy stwier-
dzić, że ta zapowiedź pod wieloma względami się urzeczywistniła. 
W dziele II Soboru Watykańskiego jakby skoncentrowała się ekle-
zjalność, której odnowieniu i ożywieniu poświęcili się liczni teo-
logowie za pośrednictwem swoich badań i refleksji oraz pasterze 
wprowadzający w życie wyniki odkryć i propozycji teologicznych. 
Dzieło soborowe spotyka się oczywiście z różną oceną, zależną od 
przyjętego punktu widzenia. Ten sam problem różnej oceny doty-
czy także procesu recepcji eklezjologii soborowej, która jest dzie-
łem papieży posoborowych3. Ze szczególnie ostrą krytyką spoty-
ka się zarówno sama wizja eklezjologiczna Papieża z Krakowa, jak 
i jego dążenia zmierzające do aktualizowania w Kościele nauczania 
Soboru, który traktuje jako „dar Ducha dla Kościoła”4 i „doświad-
czenie wiary”5. Ta krytyka często opiera się na zbyt powierzchow-
nych i arbitralnych założeniach, niewchodzących w istotę zagad-
nienia i nieszukających głębszego zrozumienia tego, czym jest żywy 
Kościół, jakie są jego tożsamość i posłanie.

Niniejsze refleksje w zamiarze mają być syntetyczną prezenta-
cją eklezjologii papieża Jana Pawła II, realizowaną poprzez usy-
tuowanie jej na szerokim tle przemian zachodzących w rozumie-
niu roli Kościoła, jakie nastąpiły w jego historii. Historię tę można 
podzielić na dwa zasadnicze okresy, których chronologię wyznacza 
zasadniczo przełom tysiącleci. Takie dość sumaryczne potraktowa-
nie dziejów eklezjologii wydaje się w tym przypadku korzystniej-
sze niż analizowanie nawet wielu pojedynczych szczegółów, gdyż 
pozwala uchwycić to, co jest najbardziej oryginalne w eklezjologii 
papieskiej, a mianowicie kształtowanie nowej perspektywy we 
współczesnej świadomości Kościoła i w refleksji eklezjologicznej 

2 Por. R. Guardini, Kościół Pana, tłum. K. Wierszyłowski, Warszawa 1988, 
s. 74–80.

3 Por. J. Ratzinger, L’ ecclesiologia della Costituzione „Lumen gentium”, „L’Os-
servatore Romano” 2000, 4 marca, s. 6–8.

4 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji…, dz. cyt., 1, s. 43.
5 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji…, dz. cyt., 2, s. 43.
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w ogóle, jakiej dokonuje Papież w swoim nauczaniu i swoich dzia-
łaniach duszpasterskich6.

z historii eKLezjoLoGii

Święty Augustyn w ramach swoich wszechstronnych rozwa-
żań eklezjologicznych zwrócił uwagę między innymi na dwa waż-
ne aspekty rzeczywistości Kościoła, które można zakwalifikować 
jako zasadnicze w perspektywie egzystencjalnej. Zauważa mia-
nowicie, że jeśli patrzy się na chrześcijan jako na poszczegól-
nych wierzących, to widzi się, iż wszyscy razem i każdy z osob-
na są dziećmi Kościoła, gdyż w pewnym sensie to on powołał je 
do istnienia i prowadzi je do osiągnięcia celu ich życia; jeśli jed-
nak patrzy się na wierzących jako na wspólnotę, którą wszyscy 
oni tworzą – jako na unitas, której podstawową zasadą życia jest 
miłość, a duszą sam Duch Święty, to dostrzega się, że na mocy tej 
swojej szczególnej jedności jako wspólnota pełnią oni specyficz-
ną i znaczącą funkcję macierzyństwa duchowego w stosunku do 
każdego poszczególnego wierzącego w ramach tej wspólnoty oraz 
wobec nowych jej członków. To chrześcijanie jako jedna i orga-
niczna wspólnota są podmiotem wszystkich działań spełnianych 
w Kościele. Wspólnota jest na przykład podmiotem dokonują-
cym osądzenia grzechu i na mocy posiadanej duchowej władzy 
dokonywania jego odpuszczenia, ponieważ to właśnie jej ducho-
wa jedność jest tym miejscem, w którym mieszka i skutecznie 
działa Duch Święty. W tym ważnym dla najwcześniejszej trady-
cji chrześcijańskiej wątku eklezjologicznym, który ma zasadni-
cze znaczenie dla uchwycenia tożsamości i posłania Kościoła, 
św. Augustyn poszedł bardzo daleko, chociaż trzeba tutaj zauwa-
żyć, że nie chodzi o wprowadzenie za pośrednictwem tego wąt-
ku jakiejś tendencji demokratycznej w Kościele, ale o pełny roz-
wój teologii jedności, która w gruncie rzeczy jest teologią Ducha 

6 O niektórych aspektach eklezjologii Jana Pawła II w mojej książce: Budze
nie Kościoła. O misji Papieża Jana Pawła II po dwudziestu latach ponty
fikatu, Kraków 2000.
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Świętego. Eklezjologia Augustyna jest więc jego pneumatologią, 
a pneumatologia jego eklezjologią7.

Trzeba tu oczywiście zauważyć, że eklezjologia Augustyna nie 
stanowi jakiegoś szczególnego wyjątku w tradycji chrześcijańskiej. 
Podobne ujęcia teologiczne znajdujemy w najwcześniejszej trady-
cji kościelnej8, u św. Grzegorza Wielkiego9, św. Bedy Czcigodnego10, 
u wielu autorów wczesnego, jak i późnego Średniowiecza. Święty 
Tomasz z Akwinu rozwinął w tym duchu ważną wizję Kościoła jako 
una mystica persona11.

Z biegiem czasu dokonało się jednak daleko idące zawężenie 
tej perspektywy eklezjologicznej, aż wreszcie nastąpił w eklezjolo-
gii znaczący zwrot. Chociaż nie ma on konkretnej daty i nie da się 
jednoznacznie określić czynników, które go wywołały, to jednak 
jest on ewidentny. Aby uchwycić istotę tego zwrotu, można i trze-
ba wskazać na „miejsce” o charakterze duchowym, w którym doj-
rzewał i wreszcie się wyraził. Tym miejscem jest Średniowiecze, 
a zwłaszcza ten jego moment, gdy zaczęły między sobą rywalizo-
wać dwie władze, to znaczy władza doczesna i władza religijna. 
Możni tego świata podjęli dość zdecydowane i zakrojone na szero-
ką skalę działania zmierzające do podporządkowania sobie Kościoła 
i jego ludzi. Aby ocalić wolność Kościoła oraz podkreślić jego wyż-
szość nad porządkiem doczesnym, którą widziano jako gwarancję 

7 Por. J. Ratzinger, Der Heilige Geist als communio. Zum Verhältnis von 
Pneumatologie und Spiritualität bei Augustinus, w: Erfahrung und The
ologie des Heiligen Geistes, Hrsg. C. Heitmann, H. Mühlen, Hamburg–
München 1974, s. 223–238.

8 Por. K. Delahaye, Ecclesia Mater chez les Péres des trois prémiers siécles, 
Paris 1964.

9 Por. Grzegorz Wielki, XL homiliarum in Evangelia 3, 2 (PL 76, col. 1086D): 
„Sciendum nobis est quia qui Christi frater et soror est credendo, mater effici-
tur praedicando. Quasi enim parit Dominum, quem cordi audientis infuderit. 
Et mater eius efficitur, si per eius vocem amor Domini in proximi mente gen-
eratur”.

10 Por. Beda Czcigodny, Explanatio Apocalypsis 2, 12 (PL 93, col. 166D): 
„Nam et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam, mundum in Christo regentem”.

11 Por. H. Mühlen, Una mystica persona. Die Kirche als das Mysterium der 
Identität des heiligen Geistes in Christus und den Christen: eine Person in 
vielen Personen, Paderborn 19672.



Z historii eklezjologii 97

tej wolności, biskupi i teologowie zaczęli coraz częściej interpreto-
wać Kościół jako Oblubienicę Chrystusa i Matkę wierzących w sen-
sie prawnym, przez co określenia „Oblubienica” i „Matka” zaczęły 
w coraz mniejszym stopniu, wbrew pierwotnej tradycji, odnosić się 
do rodzenia i formowania chrześcijan, koncentrując się na proble-
mie władzy kościelnej i jej nadrzędnym znaczeniu; w eklezjologii 
wyraziło się to wprowadzeniem jednostronnie rozumianych okre-
śleń, takich jak Mater et Magistra czy Domina, które zostały szcze-
gólnie szeroko zastosowane i wprowadzone do świadomości ekle-
zjalnej przez papieża Grzegorza VII12. Papież Bonifacy VIII dokonał 
dalszego zawężenia zagadnienia, utożsamiając władzę w Kościele 
z władzą papieża, któremu poddanie się jest konieczne do zbawie-
nia, oraz przenosząc na niego zasadnicze prerogatywy dotyczące 
macierzyńskości Kościoła13.

To eklezjologiczne przejście z poziomu ściśle teologiczno-
-antropologicznego, czyli dotyczącego życia chrześcijańskie-
go i jego integralności, na poziom prawny, czyli dotyczący wła-
dzy, można by ukazać, odwołując się do różnych form, w jakich 
wyrażała się tożsamość i misja Kościoła od Średniowiecza do 
II Soboru Watykańskiego. Z punktu widzenia naszych rozwa-
żań najważniejsze jest, że takie przejście rzeczywiście się doko-
nało i że Kościół pozostawał pod jego wpływem praktycznie 
przez całe drugie tysiąclecie. Wykazał to bardzo przekonywają-
co Yves Congar, który w swoich poszukiwaniach teologicznych 

12 Por. A. L. Mayer-Pfannholz, Das Bild der Mater Ecclesia im Wandel der 
Geschichte, „Pastor Bonus” 53 (1942), s. 33–47; A. L. Mayer-Pfannholz, 
Die Kirchenbild des späten Mittealters und seine Beziehungen zur Litur
giegeschichte, w: Vom christlichen Mysterium, Hrsg. A. Mayer et al., Düs-
seldorf 1951, s. 247–302.

13 Por. Bonifacy VIII, Bulla Unam sanctam, w: Enchiridion symbolorum, def
initionum et declarationum de rebus fidei et morum, edizione bilingue, ed. 
H. Denziger, a cura di P. Hünermann, Bologna 1996 [dalej: DH], 870–875. 
W tej bulli papież stwierdza: „Porro subesse Romano Pontifici omni humanae 
creaturae declaramus, dicimus, diffinimus omnino esse de necessitate salutis” 
(DH 875). O znaczeniu i kontekście tego stwierdzenia zob. J. I. González 
Faus, La autoridad de la verdad. Momentos oscuros del magisterio eclesias
tico, Barcelona 1996, s. 44–52.
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wielokrotnie podkreślał z naciskiem, że to przejście jest naj-
ważniejszym faktem w rozwoju koncepcji eklezjologicznych, 
ponieważ wyznacza konkretną linię podziału między uniwer-
salistyczną eklezjologią patrystyczną i ekskluzywną eklezjolo-
gią prawną, która zdominowała drugie tysiąclecie chrześcijań-
stwa, znajdując swój wyraz praktycznie na wszystkich obszarach 
życia Kościoła14.

Kościół nie jest nadBudową

Ojcowie Kościoła w swoich rozważaniach poświęconych miste-
rium Kościoła nieustannie podkreślali, że stanowi on „my” chrześ-
cijan, które ma pierwszeństwo przed każdym poszczególnym „ja”. 
Święty Hieronim zauważa na przykład: „Kościół Chrystusa nie jest 
niczym innym, jak duszą tych, którzy wierzą w Chrystusa”15. W dru-
gim tysiącleciu ta wizja Kościoła, według której jest on utworzony 
z wiernych, uległa ograniczeniu i powolnemu zapomnieniu na rzecz 
wizji, według której Kościół jest twórcą wiernych. W takim ujęciu 
jest on widziany jako rzeczywistość w pewnym sensie „ponadoso-
bowa”, która przekazuje ludziom zbawienie wysłużone przez Jezusa 
Chrystusa. Stanowi on jakby nadbudowę w stosunku do tego, czym 
są i czym żyją poszczególni wierzący. Wierni są owocem działalności 
Kościoła, który rozciąga nad nimi swoje panowanie, oraz przedmio-
tem, do którego zwraca się w swoich działaniach. Z dwóch komple-
mentarnych momentów dialektycznych, w których ojcowie widzieli 
urzeczywistnianie się macierzyństwa Kościoła, został zapomniany 
ten drugi, w którym wierni jawią się jako ci, którzy rodzą Kościół 
poprzez swoją organiczną i duchową jedność w Duchu Świętym. Jeśli 
natomiast Kościół nie jest już traktowany jako złożony z wiernych, 
ale jako coś w rodzaju zewnętrznego narzędzia pośredniczącego, 
to jego posłanie i jego macierzyństwo sprowadzają się już tylko do 

14 Por. Y. M.-J. Congar, L’ecclésiologie du haut MoyenAge. De saint Grégoire 
le Grand a la désunion entre Byzance et Rome, Paris 1968.

15 Hieronim, Breviarium in Psalmos 86 (PL 26, col. 1084): „Vera Ecclesia ver-
um templum Christi non est, nisi anima humana. Ecclesia Christi non est alia, 
nisi anima credentium in Christum”.
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zewnętrznych aktów prawnych i traci on swoją zasadniczą cechę 
charakterystyczną, którą konstytuują miłość i modlitwa, będące 
źródłem życia dla wszystkich wierzących. Praktyczne zastosowanie 
tego pryncypium w Kościele można na przykład widzieć w zaka-
zach dotyczących „oddolnego” angażowania się katolików w rodzą-
cy się ruch ekumeniczny.

Jednostronnie prawna mentalność zastosowana w eklezjologii 
wywarła swój wpływ na wiele wymiarów działalności Kościoła, pro-
wadząc zasadniczo do zawężonych interpretacji poszczególnych 
elementów jego natury i życia. Jest na przykład charakterystyczne, 
że wychodząc z koncepcji prawnej, misje zostały zdefiniowane jako 
plantatio Ecclesiae – zakładanie Kościoła. Wprawdzie taka defini-
cja nie jest błędna, ale jest dalece niewystarczająca, gdyż – co zresz-
tą wyraźnie pokazuje historia misji – ogranicza działalność misyj-
ną do zaprowadzenia administracji kościelnej, bez należnej troski 
o konkretną formację świadomości kościelnej i troski o życie chrześ-
cijańskie na bazie organicznie rozwijanej inkulturacji. Wyrazem 
eklezjologii prawnej w dziedzinie sakramentologii, jeszcze dzisiaj 
wyraźnie obecnym w teologii katolickiej, jest tendencja do określania 
każdego aktu posługi ministerialnej za pośrednictwem warunków 
kanonicznych dotyczących jego ważności oraz konkretnej chwili, 
w której urzeczywistnia się ta ważność16.

Najbardziej problematyczna redukcja, jaką wywołał typ eklezjo-
logii prawnej, dotyczy żywej świadomości wewnętrznego związku 
chrześcijan z Kościołem oraz bycia żywą częścią Kościoła na mocy 
wyznawanej wiary. Jeśli dzisiaj ubolewamy, że chrześcijanie traktują 
Kościół jako coś zewnętrznego w stosunku do swojego życia wiary, 
jeśli utożsamiają Kościół z hierarchią, jeśli nawet widzą Kościół jako 
przeszkodę dla swojej wiary, to jest to wszystko wynikiem domino-
wania przez tysiąc lat tego typu eklezjologii, w której Kościół jest 
przede wszystkim nadbudową w stosunku do wiary poszczególne-
go wierzącego. Wydaje się, że w ramach tej eklezjologii szczególnie 

16 Dzisiaj widać już zdecydowane odejście od ujęć tego typu; por. A. Haquin, 
Sacrament et sacramentalité. Une évolution en cours, „Revue Théologique 
de Louvain” 32 (2001) s. 513–528.
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negatywny wpływ wywierały na wierzących dwa czynniki, a miano-
wicie zwracanie jednostronnej uwagi na określenie przynależności 
do Kościoła za pośrednictwem systemu posłuszeństwa doktrynalne-
go oraz usiłowanie kształtowania życia chrześcijańskiego za pośred-
nictwem systemu norm (rubryk), w których chciano zamknąć życie 
sakramentalne, stanowiące przecież podstawę konkretnego i oso-
bowego urzeczywistniania wiary i życia chrześcijańskiego.

SYSTEM POSŁUSZEńSTWA DOKTRYNALNEGO 

W ciągu tych wieków, w których w Kościele dominowała eklezjo-
logia prawna, starano się przede wszystkim i za wszelką cenę okre-
ślić stopień autorytetu prawnego, a co za tym idzie – obowiązywania 
wypowiedzi będących wynikiem różnych form nauczania kościelne-
go oraz warunków formalnych dotyczących ważności wypowiedzi: 
definicji ex cathedra, encyklik, praw, rubryk liturgicznych… Teologia 
została zdominowana przez Denzinger, który mimo że stanowił nie-
odzowne wprost narzędzie jej uprawiania, to równocześnie stał się 
dla niej realnym zagrożeniem, gdyż czynił ją raczej systemem logicz-
no-mechanicznym niż nauką realnie żyjącą i mogącą oddziaływać 
na konkretne życie i wiarę. Metoda teologii oparta jednostronnie na 
tym narzędziu wyrządziła duże szkody innym źródłom teologii (np. 
Biblii, nauczaniu ojców Kościoła, pismom mistycznym), a co z tym 
się wiąże, także tym źródłom (np. liturgia, doświadczenie wspólno-
ty), z których czerpie życie duchowe, a które nie mogły być sprecyzo-
wane w sposób prawny, gdyż wymykają się systematyzacji tego typu. 
W ten sposób została znacznie zachwiana równowaga w praktyce 
eklezjalnej, a zwłaszcza w jej najważniejszym elemencie, jakim jest 
liturgia. W tym kontekście wystarczy wspomnieć, jaką burzę wywo-
łało w okresie międzywojennym stwierdzenie Marie-Dominique’a 
Chenu, wychodzące oczywiście poza utarte schematy teologiczne, 
że życie wspólnoty wierzących stanowi locus theologicus w sensie 
ścisłym, kończąc się nałożeniem na niego rozmaitych sankcji17.

17 Por. M.-D. Chenu, Le Saulchoir. Una scuola di Teologia, Casale Monfer-
rato 1982, s. 34.
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W działaniach Kościoła starano się więc nie tyle o ożywianie 
i kształtowanie duchowego doświadczenia chrześcijańskiego, ile 
raczej o ustalenie i utrwalenie systemu posłuszeństwa dogmatycz-
nego, mającego wszystkie znamiona systemu politycznego, a nie-
kiedy także ideologicznego, a nie autentycznie religijnego. Rozmaite 
postulaty pod adresem wiary i duchowości chrześcijańskiej, jakie 
były formułowane na gruncie filozofii, literatury, refleksji nad kultu-
rą i życiem ludzkim, były uważane za nieistotne i należące do dzie-
dziny refleksji mądrościowej i estetycznej, a nie do teologii w sensie 
ścisłym. Co więcej, były one pomijane przede wszystkim dlatego, że 
zajmowali się nimi świeccy. Tymczasem – jak pokazuje doświad-
czenie – każda dziedzina wiedzy i doświadczenia ludzkiego może 
stanowić zarówno żywe miejsce dla dialogu wierzącego z łaską, jak 
i ważne źródło inspiracji, a nawet pewien rodzaj apologetyki, dla 
życia duchowego, co więcej – często w o wiele większym stopniu 
niż arbitralne działania hierarchii kościelnej.

SYSTEM NORM (RUBRYKI) 

Zwracając w teologii uwagę jedynie na problem ważności rub-
ryk oraz dążąc do niemal mechanicznego określenia chwili, w której 
następuje opus operatum sakramentów, zagubiono sens celebracji 
liturgicznej rozumianej przede wszystkim jako integralna całość. 
Tymczasem ten właśnie czynnik stanowi jej najwyższą „jakość”, gdyż 
konstytuuje najgłębsze prawo całej liturgii oraz określa jej najbar-
dziej wewnętrznego ducha. Liturgia rzeczywiście ma podstawowe 
znaczenie dla życia chrześcijańskiego jako jej „pokarm”, gdyż w spo-
sób istotny jest syntezą wiary i życia – łączy ze sobą w jedną i spój-
ną całość elementy doktrynalne, symboliczne i artystyczne wiary, 
elementy osobowe i wspólnotowe, elementy hierarchiczne i ludowe. 
Aspekty symboliczne są w niej tak samo ważne, jak aspekty doty-
czące jej skuteczności. Integralność wiary w uprzywilejowany spo-
sób nakłada się na integralność ludzkiej osobowości i na złożoność 
konkretnej egzystencji w historii.

Jako przykład możemy podać odpuszczenie grzechów. W wyni-
ku jednostronności prawnych w  interpretacji tego sakramentu 
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w  Tradycji łacińskiej ukształtował się uproszczony, ale bardzo 
rozpowszechniony sposób wiązania odpuszczenia grzechów tyl-
ko z  rozgrzeszeniem sakramentalnym. Zostały w  ten sposób 
pomniejszone inne ważne stwierdzenia dotyczące odpuszczenia 
grzechów, jakie są szeroko obecne w Tradycji Kościoła. Według 
niej stałym źródłem odpuszczenia grzechów lekkich jest przyję-
cie Komunii Świętej, przebaczenie tym, którzy nam zawinili, każ-
dy uczynek miłosierdzia, życie w Chrystusie i wszelkie uczynione 
dobro. Wynagrodzenie za grzechy jest związane z całym kom-
pleksem życia chrześcijańskiego, w które są na stałe włączeni nasi 
bliźni. Jeśli dodamy do tego „zastępczy” charakter wymienionych 
wyżej elementów życia chrześcijańskiego, na przykład w stosun-
ku do zatwardziałych grzeszników, to już w tym miejscu ukazuje 
się nam możliwość kształtowania eklezjalności w najbardziej kon-
kretnym życiu wiary.

nieKtóre PostuLaty  
odnowy eKLezjaLności wiary

Aby ukazać aktualność i uniwersalność eklezjologicznej wizji 
papieża Jana Pawła II, trzeba zwrócić jeszcze uwagę na ważniejsze 
postulaty, jakie pojawiają się w ramach dzisiejszej zdrowej eklezjo-
logii, zwłaszcza w ramach – że tak powiem – eklezjologii duszpa-
sterskiej.

Mając na uwadze autentyczny rozwój życia chrześcijańskiego, 
eklezjologia proponuje więc dzisiaj, by powrócić w niej do ujęć 
całościowych, nastawionych na odnawianie i rozwijanie najbardziej 
podstawowych rzeczywistości należących do tożsamości i posłania 
Kościoła. Liturgia w swojej złożoności powinna zostać dowartoś-
ciowana jako celebracja, którą urzeczywistnia cały Kościół i w któ-
rej Jezus Chrystus dokonuje zbawienia całego Kościoła. Kompleks 
życia moralnego i refleksji chrześcijan powinien być widziany jako 
źródło, które ożywia Kościół odkrywaną prawdą i doświadczeniem 
oraz przygotowuje go do przyjęcia odradzającej i przebóstwiają-
cej łaski. Trzeba pokazać, że w działaniach podejmowanych przez 
chrześcijan to Kościół w swojej całości jest tym, który działa, i to 
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działa całym swoim życiem. Trzeba dokonać uspołecznienia dzia-
łań, poprzez które wierzący otwierają się na udzielane im darmo-
wo zbawienie. W każde działanie duszpasterskie Kościoła, ponad 
poszczególnym określonym aktem i ponad tą szczególną chwilą, 
powinno się zawsze widzieć i ukazywać całe życie eklezjalne, widzia-
ne zarówno jako „środek”, jak i „środowisko”, w którym działa Jezus 
Chrystus – „wczoraj, dziś i na wieki”. Musimy także odzyskać sze-
roki zmysł pośredniczenia eklezjalnego, aby przywrócić Kościołowi 
jego autentyczne, to znaczy uniwersalistyczne wymiary.

Wydaje się, że działania eklezjalne, jeśli będą rozwijane w duchu 
tych postulatów, będą skuteczniej kształtować eklezjalność wiary 
chrześcijańskiej oraz będą mogły uchronić nas od pewnego znie-
chęcenia i znużenia, jakie pojawiają się, gdy stwierdzamy mizerny 
skutek takiego czy innego aktu religijnego: jakiegoś kazania, jakiejś 
spowiedzi, czy nawet jakiejś Komunii. Liczy się całość Kościoła – to 
ona działa. Nasze osobiste działania są podejmowane i prowadzone 
dalej przez działanie rodzin, kapłanów, biskupów i tych wszystkich, 
którzy są włączeni w kształtowanie życia eklezjalnego.

Warto tu zwrócić uwagę na jeszcze inną tendencję, jaka przy-
czyniła się do zachwiania równowagi w ramach Kościoła widzia-
nego jako jedności życia i działania. Ta tendencja polega na roz-
dzielonym traktowaniu rożnych rodzajów pośredniczenia, które 
są widziane nawet jako samowystarczalne i  samouzasadniają-
ce się. Postępowanie w tym duchu okazuje się po prostu fatal-
ne, jeśli uwzględni się tendencję rozumu – w teologii i w każdej 
innej dziedzinie – do osiągnięcia poznania swojego przedmio-
tu za pośrednictwem analizy, czyli do wyizolowania go z całości. 
Rzeczywiście, celem analizy jest właśnie rozważenie w sobie i dla 
siebie szczegółu, jaki wcześniej widziało się wpisany w ramy cało-
ści. Urzeczywistnienie tej tendencji widać między innymi w jed-
nostronnym związaniu pośredniczenia eklezjalnego z hierarchią, 
a tym samym z jego klerykalizacją.

Trzeba tymczasem zauważyć, że w Kościele pierwotnym paste-
rze – przewodnicy – nie byli oddzieleni od swoich wspólnot. Można 
to łatwo stwierdzić, biorąc pod uwagę trzy zasadnicze obszary dzia-
łania Kościoła: nauczanie, urząd kapłański i urząd pasterski. Na 
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przykład wiele z listów, jakie zachowały się z pierwszych wieków 
chrześcijaństwa, są dziełem wspólnot, a zarazem jej przewodni-
ków. Taki charakter ma na przykład słynny list Kościoła rzymskiego 
przesłany do Kościoła w Koryncie przez św. Klemensa. Euzebiusz 
podaje, że list Dionizego z Koryntu o chrzcie został zaadresowany 
przez niego i przez wspólnotę, którą kierował, do papieża Sotera 
i do Kościoła rzymskiego18. Jeśli chodzi o celebrację liturgiczną, to 
była ona spełniana zasadniczo przez głowę wspólnoty, jak przekazuje 
już św. Justyn w swojej Apologii, ale było to przewodniczenie oparte 
na szczególnej świadomości eklezjalnej. Starożytna liturgia nie zna-
ła żadnego „ja” oddzielonego od „my” wspólnoty. Opierała się ona 
na dogłębnym przekonaniu, że akt liturgiczny jest aktem Kościoła 
w takim znaczeniu, o jakim była wcześniej mowa19. Prowadzenie 
wspólnoty eklezjalnej było równocześnie hierarchiczne i wspólno-
towe. Święty Cyprian, w którym można widzieć oczywisty przykład 
zwolennika silnej władzy biskupiej, w liście do kapłanów i diako-
nów stwierdza odnośnie do sposobu sprawowania swojej posługi: 
„Postanowiłem bowiem na początku moich rządów biskupich nic 
nie robić bez waszej wiedzy i zgody ludu oraz nie kierować się swo-
im zdaniem osobistym”20. A w innym miejscu daje takie wskazanie 
odnośnie do rozstrzygania ponownego przyjmowania do Kościoła 
tych, którzy zaparli się wiary (lapsi): „Należy zbadać sprawę poszcze-
gólnych jak najstaranniej i rozstrzygnąć nie tyle z mymi kolegami, 
co raczej z całym ludem, aby dać przykład na przyszłość postępo-
wania ze sługami Kościoła”21. Starożytność pozostawiła nam w dzie-
dzictwie wiele podobnych dokumentów. Innym ważnym elemen-
tem wspólnej troski o wspólnotę w starożytności było angażowanie 

18 Por. Euzebiusz z Cezarei, Historia ecclesiastica IV, 25 (PG 20, col. 388).
19 Por. Y. M.-J. Congar, L’Ecclesia ou communauté chrétienne sujet intégral 

de l’action liturgique w: La liturgie apres le Vatican II. Bilan, études, per
spective, èd. J.-P. Jossua, Y. M.-J. Congar, Paris 1967, s. 241–282.

20 Cyprian, Epistola 14, 4; tłum. polskie: Cyprian, Listy, tłum. W. Szołdrski, 
Warszawa 1969, s. 63 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 1).

21 Cyprian, Epistula, 34, 4; tutaj polskie tłumaczenie zostało zmodyfikowa-
ne przez autora („tractanda […] non tantum cum collegis meis, sed cum ipsa 
plebe universa”).
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całych wspólnot w wybieranie dla nich przewodników – biskupów 
i kapłanów.

Począwszy od VIII wieku zaczęto rozważać oddzielnie różne 
prerogatywy i traktować w sposób wyizolowany przywileje zwią-
zane z różnymi formami pośredniczenia ministerialnego istnieją-
cymi w ramach Ludu Bożego. W dużym stopniu taki proces został 
zapoczątkowany przez szczególną sytuację kulturową. Lud nie rozu-
miał już łaciny i kler, który w tej sytuacji zachował monopol kul-
turowy, znalazł się na wyższej pozycji, z której zdawał sobie spra-
wę i którą zaczął wykorzystywać do swoich partykularnych celów. 
Jest to także okres, w którym pod wpływem Ambrożego Autperta, 
a potem Paschazjusza Radberta zaczęto na Zachodzie rozwijać auto-
nomiczną refleksję o Maryi, która nie była już włączona w ogólną 
ekonomię zbawienia, oraz nastąpił rozwój i rozpowszechnianie się 
doktryny mariologicznej skoncentrowanej na jej różnych przywi-
lejach22. Przemiany o podobnym charakterze zaczęły następować 
także w eklezjologii. Coraz bardziej zaczęto zwracać uwagę na pre-
rogatywy i przywileje duchowieństwa, przede wszystkim w atmo-
sferze konkurencji i konfliktu między duchowieństwem i papieżem. 
Także różne wydarzenia historyczne w drugim tysiącleciu, chociaż 
w odmienny sposób, przyczyniły się do umocnienia władzy papie-
skiej. Wystarczy uwzględnić zwycięstwo papieża nad władcami nie-
mieckimi, nad kryzysem koncyliarystycznym i gallikańskim, nad 
rewolucją francuską i Napoleonem, a w końcu nad nowożytnym 
racjonalizmem23. Podobnie jak Maryja, także papież często był sta-
wiany ponad Kościołem, między Chrystusem i Kościołem, a w ten 
sposób de facto wyłączony ze wspólnoty kościelnej. Dzisiaj obser-
wujemy zarówno w mariologii, jak i w eklezjologii ruch sprzyja-
jący przywróceniu urzędu pośredniczenia wspólnocie jako takiej. 
Jest to ruch autentyczny i właściwy, pod warunkiem że przyzna się 

22 Por. H. Coathalem, Le parallélisme entre la Sainte Vierge et l’Eglise dans 
la tradition latine jusqu’à la fin du IXe siécle, Roma 1954.

23 Por. Y. M.-J. Congar, L’ecclésiologie de la Révolution Francaise au Concile 
Vatican, sous le signe de l’affirmation de l’autorité, „Revue de Sciences Reli-
gieuses” 34 (1960) s. 77–114.
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Maryi i papieżowi te przywileje, jakie posiadają, nie od dołu, ale 
jedynie od Boga.

Główne ProPozycje eKLezjoLoGiczne  
jana Pawła ii

Wizja duszpasterstwa opiera się zasadniczo na wizji, jaką przyj-
mie się odnośnie do Kościoła. Będąc świadomym tego faktu, papież 
Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu dokonywał odnowy 
duszpasterstwa w Kościele w oparciu o solidną wizję eklezjolo-
giczną oraz poprzez kształtowanie nowej świadomości odnośnie 
do tego, czym jest Kościół i jakie jest jego właściwe i specyficzne 
posłanie. Trzeba tu zauważyć rzecz, którą warto wyrazić w opar-
ciu o podwójną perspektywę: negatywną i pozytywną. Mówiąc 
negatywnie, Kościół na pewno nie jest dla Papieża rzeczywistoś-
cią ponadosobową; nie jest nadbudową, w której administruje się 
wierzącym „środkami zbawienia”, to znaczy nauczaniem, sakra-
mentami, dyscypliną życia chrześcijańskiego, prawem kanonicz-
nym itd. Ujmując rzecz pozytywnie, Kościół jest dla niego prze-
de wszystkim wspólnotą wiernych utworzoną z ludzi – communio 
personarum, którzy przyjęli Ewangelię i starają się przyciągnąć do 
niej także innych24. Papież stosuje w ramach swojej eklezjologii 
wyraźną i stałą perspektywę personalistyczną. U podstaw tej wizji 
znajdują się ważne założenia eklezjologiczne, które wyrastają ze 
znajomości przemian w historii eklezjologii i stanowią o ważnym 
wkładzie Papieża w kształtowanie eklezjalności wiary u chrześci-
jan na przełomie tysiącleci oraz o autentyczności ewangelicznej 
jego eklezjologii.

WSPóLNOTA WIERZąCYCH 

Kościół, w ścisłej łączności z tradycją ojców Kościoła i liturgii, jest 
dla Papieża wspólnotą wierzących – stanowi on jedno wielkie i orga-
niczne „my” wszystkich ochrzczonych. Dostrzeganie różnorodności 

24 Por. J. Królikowski, Budzenie Kościoła, dz. cyt., s. 11–27.
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oraz złożoności kulturowej tej wspólnoty jest uznaniem jej ducho-
wego bogactwa i duchowych możliwości, jakie są i mogą być w peł-
ni wyrażone przez każdego, kto wejdzie do tej wspólnoty i zostanie 
wsparty przez całość. W bulli Incarnationis mysterium ogłaszają-
cej Wielki Jubileusz Roku 2000 Jan Paweł II tak streścił ten ważny 
element swojej wizji eklezjologicznej, nadając jej także mistyczne 
znaczenie przez wprowadzenie do niej ważnego z biblijnego i teo-
logicznego punktu widzenia pojęcia „zastępstwa”: 

Objawienie poucza […], że chrześcijanin nie idzie samotnie drogą 
nawrócenia. W Chrystusie i przez Chrystusa jego życie zostaje złą-
czone tajemniczą więzią z życiem innych chrześcijan w nadprzyro-
dzonej jedności Mistycznego Ciała. Dzięki temu między wiernymi 
dokonuje się przedziwna wymiana darów duchowych, która sprawia, 
że świętość jednego wspomaga innych w znacznie większej mierze 
niż grzech jednego może zaszkodzić innym. Niektórzy ludzie pozo-
stawiają po sobie jak gdyby nadmiar miłości, poniesionych cierpień, 
czystości i prawdy, który ogarnia i wspiera innych. Na tym właśnie 
polega rzeczywistość zastępstwa (vicarietas), na której opiera się cała 
tajemnica Chrystusa25.

Eklezjologia papieska jest soteriologią i zarazem antropologią 
chrześcijańską, gdyż koncentruje się na zbawieniu konkretnego 
człowieka widzianego w jego duchowo-cielesnej całości. Zostaje ona 
wyrażona poprzez nawiązania do postaci biblijnych, które dogłęb-
nie przeżyły misterium wiary i zbawienia. Nie dziwi więc, że tak 
wielkie znaczenie nadaje Papież nauczaniu o Maryi, która najdo-
skonalej przyjęła udzielanie się Boga człowiekowi i najdoskonalej 
przeżyła je w wierze w imieniu całego rodzaju ludzkiego i ze wzglę-
du na wszystkich. Stąd też Papież dokonuje stałego utożsamienia 
teologicznego między Maryją i Kościołem. Wyraził to na przykład 
w czasie spotkania ekumenicznego w Kairze, w czasie pielgrzymki 
do Egiptu: „Ona [Maryja – przyp. J. K.] – istota stworzona całkowicie 
czysta, piękna i święta – potrafi «być Kościołem» tak, jak nigdy nie 

25 Jan Paweł II, bulla Incarnationis mysterium, 10.
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zdoła nim być żadne inne stworzenie”26. W takiej samej perspekty-
wie Papież bardzo szeroko rozwija nauczanie o świętych i męczen-
nikach w Kościele w ramach rozlicznych beatyfikacji i kanonizacji; 
są oni dla niego przede wszystkim urzeczywistnieniem utożsamie-
nia się z Kościołem, do którego są powołani wszyscy wierzący na 
mocy przyjętego chrztu i wyznawanej wiary. Eklezjologia papieska 
jest soteriologią, która opiera się na chrzcie i wierze. Chrzest kon-
stytuuje „wiernego”, to znaczy członka Ludu Bożego – ludu pro-
rockiego, kapłańskiego i królewskiego, powołanego do przedłuża-
nia w Kościele funkcji prorockiej, kapłańskiej i królewskiej Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela.

Warto tu zauważyć, że jest to perspektywa dogłębnie zakorzenio-
na w Biblii. Pojęcia, za pomocą których Pismo Święte mówi o funk-
cjach zbawczych ludu Bożego i każdego wierzącego, są pojęcia-
mi silnie naznaczonymi znaczeniem wspólnotowym i społecznym. 
Wyrażają one jakość i godność, jaka przysługuje wszystkim chrześ-
cijanom – jest to jakość i godność ludu konsekrowanego ze wzglę-
du na wypełnienie dzieła Bożego w świecie27. Ta jakość i godność 
określa również konkretne powołanie każdego ochrzczonego i kry-
teria jego realizacji.

W nauczaniu papieskim doktryna o  charakterze prorockim, 
kapłańskim i królewskim oraz konsekracji całej wspólnoty – dok-
tryna, która została odkryta w XX wieku i szeroko zastosowana 
w eklezjologii II Soboru Watykańskiego – jest podstawą całego dusz-
pasterstwa papieskiego, gdyż pokazuje, że wszyscy wierni, w łącz-
ności ze swymi pasterzami, tworzą jeden podmiot działań ducho-
wego kultu, za pośrednictwem którego buduje się mistyczne Ciało 
Chrystusa.

26 Jan Paweł II, Przemówienie w czasie spotkania ekumenicznego w katedrze 
Matki Bożej Patronki Egiptu (25.02.2000), „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 21 (2000), nr 4 (222), s. 17. Na temat eklezjalnego wymiaru mariologii 
papieskiej por. A. Fusi, Ha creduto meglio degli altri. Maria modello della 
Chiesa nell’insegnamento di Giovanni Paolo II, Milano 1999.

27 Por. L. Cerfaux, Regale sacerdotium, „Revue Sciences Philosophiques et 
Théologiques” 28 (1939) s. 5–39.
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W ramach silnego nacisku kładzionego na wspólnotę kościelną 
i jej zadania należy także umiejscowić papieskie zaangażowanie oso-
biste na rzecz ekumenizmu oraz zachęty kierowane do wszystkich, 
by wnosili swój wkład w to ważne dzieło, które Jan Paweł II zalicza 
obok ewangelizacji do dwóch najważniejszych zadań Kościoła u pro-
gu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Jak pokazuje historia ostat-
nich dziesięcioleci, dzieło ekumeniczne w znacznym stopniu przy-
czyniło się do pogłębienia świadomości wspólnotowej w Kościele 
i do ożywienia jego misji w świecie28. Nie bez znaczenia dla pro-
wadzonego dzisiaj dzieła zjednoczenia pozostaje na pewno papie-
ski ekumenizm wyrastający z jego osobistego cierpienia, jak trafnie 
zauważył kard. Joseph Ratzinger, interpretując teologicznie ponty-
fikat Jana Pawła II29.

BUDOWANIE CIAŁA CHRYSTUSA 

Konsekwencją reform gregoriańskich na końcu XI wieku oraz 
walk między cesarstwem i papiestwem było przejście od eklezjo-
logii antropologicznej do eklezjologii władz, przywilejów i praw 
Kościoła, to znaczy duchowieństwa i hierarchii. Większość trakta-
tów De Ecclesia, jakie zostały opracowane po Średniowieczu, wśród 
których wybija się znany i mający przełomowe znaczenie traktat 
eklezjologiczny kard. Tomása de Torquemady, są w gruncie rzeczy 
traktatami o prawie kanonicznym, w którym najwięcej uwagi zosta-
ło poświęcone hierarchii. Nie zachodzi oczywiście dzisiaj potrze-
ba odrzucenia rzeczywistych osiągnięć tego typu eklezjologii, które 
są zresztą bardzo znaczące, ale trzeba podejmować prace nad ich 

28 Na temat wizji ekumenicznej papieża Jana Pawła II zob. A. Cazzago, Cri
s tianesimo d’Oriente e d’Occidente in Giovanni Paolo II, Milano 1996; 
G. Bruni, Servizio di comunione. L’ecumenismo nel magistero di Giovanni 
Paolo II, Magnano 1997.

29 Por. J. Ratzinger, „Teologia mądrościowa”. Troska papieża Jana Pawła II o trze
cie tysiąclecie, tłum. J. Królikowski, w: Wdzięczność i zobowiązanie. Pontyfi
kat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, red. D. Walczewska-
Bełniak, Lublin 1999, s. 29–30 (Biblioteka Ethosu, 5).
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harmonijnym połączeniem z tym, co już wcześniej osiągnęła uni-
wersalistyczna eklezjologia patrystyczna.

Nie chodzi oczywiście o  pomniejszenie znaczenia struktury 
hierarchicznej Kościoła ani znaczenia obiektywnych środków zba-
wienia, których rozdzielanie jest powierzone hierarchii kościelnej. 
Chodzi o uporządkowanie tych rzeczywistości i usytuowanie ich 
na należnym im miejscu. Eklezjalność nie redukuje się do hierar-
chii – także hierarchia ma jako swoje pierwszorzędne i uprzywi-
lejowane zadanie pracować na rzecz eklezjalności, budując porzą-
dek hierarchiczny nie wokół swojej władzy, ale wokół Eucharystii. 
Wychodząc z tych założeń, a szczególnie z centralnego znaczenia 
Eucharystii w życiu Kościoła komunii, Papież widzi aspekt hierar-
chiczny Kościoła nie jako coś autonomicznego i wyizolowanego, ale 
jako element należący do całości życia chrześcijańskiego ujmowa-
nego w ramach czegoś w rodzaju ontologii i antropologii chrześci-
jańskiej. Dopiero w tym kontekście struktura hierarchiczna Kościoła 
nabiera swojego właściwego znaczenia i wpisuje się w tę antropolo-
gię jako jej element integrujący i służebny. Takie ustawienie teolo-
giczne tego zagadnienia ma także podstawowe znaczenie dla ducho-
wości hierarchii, o której św. Bernard z Clairvaux pisał do papieża 
Eugeniusza III: „Forma apostolica haec est: dominatio interdicitur, 
indicitur ministratio”30. W cytowanym już przemówieniu do uczest-
ników konferencji na temat realizacji nauczania soborowego papież 
Jan Paweł II tak mówił na ten temat: 

Wspólnota jest fundamentem, na którym opiera się rzeczywistość 
Kościoła. Ta koinonia ma źródło w samej tajemnicy Boga Trójjedynego 
i ogarnia wszystkich ochrzczonych, którzy zostają tym samym powo-
łani do pełnej jedności w Chrystusie. Wyrazem tej komunii są różne 
formy instytucjonalne, w których sprawowana jest posługa kościelna, 
oraz funkcja Następcy Piotra jako widzialnego znaku jedności wszyst-
kich chrześcijan31.

30 Bernard z Clairvaux, De consideratione 2, 6, 11, w: Sancti Bernardi Opera, 
ed. J. Leclercq, H. M. Rochais, t. 3, Romae 1963, s. 418.

31 Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji…, 7, dz. cyt., s. 44.
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Na potrzebę takiego ujęcia zagadnienia wskazuje eklezjologia 
nowotestamentowa. Święty Paweł traktuje instytucję apostołów, 
proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli jako środek ukierun-
kowany na „budowanie Ciała Chrystusowego” (por. Ef 4, 12). Takie 
dzieło posługi, jakie opisuje Paweł w odniesieniu do jego celu, czyli 
budowania Ciała Chrystusa, jest przypisane i powierzone wszyst-
kim „świętym”. Nie jest zarezerwowane tylko dla hierarchii, gdyż jej 
właściwym i pierwszorzędnym zadaniem jest zorganizowanie struk-
tury posług i form służby, by w ten sposób wszyscy mogli owocnie 
włączyć się w to, co jest pierwszym zadaniem wszystkich wierzą-
cych, czyli w tworzenie Ciała Chrystusa – gdyż albo Kościół będzie 
takim Ciałem, albo w ogóle go nie będzie.

W tym budowaniu Ciała Chrystusa Papież zwraca uwagę na 
szczególne znaczenie słowa. Można by powiedzieć, że pod wieloma 
względami, sytuując się niejako na linii eklezjologicznej odnowionej 
przez Lutra na początku czasów nowożytnych32, widzi on Kościół 
jako creatura Verbi, to znaczy jako rodzący się ze Słowa, czyli Jezusa 
Chrystusa, i ze słów będących Jego echem, które wypowiadają wie-
rzący. Wielokrotnie słyszy się głosy krytyczne pod adresem Papieża 
jako administratora i twórcy administracji w Kościele. W jednym 
z majowych numerów dziennika „La Stampa” w 1999 ro ku głos w tym 
sensie zabrał Vittorio Messori, zastanawiając się przy okazji rocznicy 
urodzin Jana Pawła II nad jego pontyfikatem i snując dość mizerne 
propozycje, których dominującym wątkiem było uzasadnienie nie-
mal naturalnego powołania Włochów, niemal wrodzonego im cha-
ryzmatu, do zasiadania na Stolicy Piotrowej. Rodzi się pytanie, czy 
obecny Papież rozważał kiedyś bezpośrednio problem administracji 
w Kościele, chociaż dokonał między innymi reformy kurii rzymskiej.

Wydaje się, że w postawie Ojca Świętego znajduje się ważna odpo-
wiedź na problem, jaki dyskutowano w teologii w XVI wieku, o czym 
świadczy na przykład nauczanie wielkiego teologa scholastycznego 
kard. Kajetana. ówcześni teologowie sta wiali sobie następujące pyta-
nie: „Dla biskupa jest czymś lepszym być wykształconym teologiem 

32 Por. B. Gherardini, Creatura Verbi. La Chiesa nella teologia di Martin Lute
ro, Roma 1994.
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oraz – w szczególności – być karmionym Pismem Świętym, czy 
też lepiej, aby był doktorem prawa kanonicznego”? (to znaczy, aby 
dobrze znał normy i problemy administrowania w Kościele). Wielu 
szesnastowiecznych teologów z głębokim przekonaniem odpo-
wiadało w następujący sposób: „W pierwszych wiekach zachodzi-
ła potrzeba, aby byli biskupi zdolni do katechizowania, gdyż było 
konieczne rozpowszechnianie wiary i wprowadzanie obyczajów 
chrześcijańskich, teraz natomiast (tzn. w XVI wieku) sytuacja uleg-
ła zmianie, gdyż Ewangelia jest znana, dlatego najważniejszy i naj-
pilniejszy nie jest już problem wiary, ale administrowania”. Kajetan 
z gniewem odrzucał taki pogląd, mówiąc: „Sed hi longe aberrant – 
ci, którzy tak uważają, bardzo błądzą”.

Papież przypomina swoją postawą i swoimi wskazaniami, aby 
dzisiaj w Kościele nie popełniano podobnego błędu, wyżej stawiając 
administrowanie niż głoszenie słowa; chodzi mu o to, aby radykalnie 
i wszechstronnie poświęcono się w Kościele słowu wypływającemu 
z wiary i do niej prowadzącemu. Głoszenie słowa jest pierwszym 
zadaniem biskupów, kapłanów i wszystkich wierzących odpowied-
nio do ich powołań i wypełnianych obowiązków. Ojciec Święty może 
w tym względzie za św. Pawłem powiedzieć o sobie: „Plus omnibus 
laboravi”. Powaga tego zadania i zobowiązania wynika z faktu, że 
„wiara rodzi się ze słuchania”, a tym, co się słyszy, powinno być słowo 
Boże, jak z naciskiem przypomina św. Paweł w Liście do Rzymian 
(por. Rz 10, 17). Na słowie opiera się zatem aktualność i przyszłość 
Kościoła w świecie, a więc konkretny wzrost Ciała Chrystusa.

ZJEDNOCZENI Z CAŁą LUDZKOŚCIą 

Rozwijając zasadnicze wątki eklezjologii patrystycznej, papież Jan 
Paweł II zwraca uwagę na niezwykle ważną rolę Kościoła w życiu 
i rozwoju ludzkości. Patrząc na eklezjologię drugiego tysiąclecia, 
musimy przyznać, że ten ważny wątek eklezjologiczny został w niej 
prawie całkowicie zapomniany, gdyż teologia w przeważającej mie-
rze skoncentrowała się na wewnętrznych problemach Kościoła. Jeśli 
chodzi o jego problemy zewnętrzne, to zajmowano się nimi zasadni-
czo tylko przy okazji omawiania, zresztą redukcyjnego, starożytnej 
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zasady „Extra Ecclesiam nulla salus”, interpretowanej w sposób eks-
kluzywny33. Trzeba było dopiero II Soboru Watykańskiego, by ta 
zasada została zinterpretowana pozytywnie i by zostało pokaza-
ne, że nie tylko Kościół jest zwrócony do wszystkich ludzi zgodnie 
z misyjnym nakazem Jezusa Chrystusa, lecz także że wszyscy ludzie 
są już zwróceni do Kościoła, gdyż wszyscy objęci są Jego zbawczym 
dziełem. To, że wszyscy są zwróceni do Kościoła, nie oznacza oczy-
wiście, że już do niego należą, jak niekiedy błędnie interpretuje się 
wypowiedzi soborowe, zapominając, że to chrzest jest sakramen-
tem przynależności eklezjalnej.

Ojcowie Kościoła w swoich uniwersalistycznych rozważaniach 
eklezjologicznych zwracali uwagę na bardzo podstawowy fakt jed-
ności rodzaju ludzkiego. Trzeba jednak zauważyć, że ta jedność nie 
była przez nich interpretowana jako dana o charakterze statycznym 
i naturalnym, ale przede wszystkim jako imperatyw, który powi-
nien być nieustannie odnawiany ze względu na pełne objawienie się 
Kościoła w świecie34. Biorąc pod uwagę ten wątek eklezjologiczny, 
Ojciec Święty widzi Kościół jako istotnie otwarty na wszystkich 
ludzi. Co więcej, interpretuje tę otwartość w sposób dynamiczny, 
widząc w niej konkretne możliwości urzeczywistniania pełnego 
objawienia się Kościoła w świecie. Proponuje więc poszczególnym 
wspólnotom kościelnym, by poszukiwały konkretnych form jedno-
czenia się ze wspólnotami ludzkimi – przede wszystkim ze wspólno-
tami kulturowymi, a także ze wspólnotami o charakterze religijnym, 
by ze względu na miłość wobec jednego Boga być razem w spra-
wach ludzkich (rozwój kultury, przemiany cywilizacyjne, wzajemna 
pomoc w trudnościach, obrona praw ludzkich)35. Papieżowi cho-

33 Por. J. Ratzinger, J. Królikowski, Z Chrystusem w historii. Rozważania 
chry  stologiczne, Kraków 1999, s. 59–69 (Na Drogach Wiary, 3).

34 Por. J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. Eine Vision der Kirchenväter, 
Salzburg–München 1971.

35 Do tematu dialogu z religiami powrócił Papież w przemówieniu do uczest-
ników Zgromadzenia Międzyreligijnego (28.10.1999), które odbyło się 
w Rzymie w dniach 25–28.10.1999 r.; por. „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 21 (2000), nr 1, s. 34–35. Program bycia razem Kościoła z ludzkoś-
cią u progu trzeciego tysiąclecia zawarł Papież w przemówieniu do kor-
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dzi o uznanie za istotny i nieredukowalny element katolickości tej 
jedności horyzontalnej Kościoła i całej ludzkości oraz realizowa-
nie jej ponad istniejącymi różnicami i podziałami. Chodzi o to, by 
Kościół czuł swoją braterską odpowiedzialność za wszystkich ludzi.

W ramach uniwersalistycznych działań Papieża szczególną rolę 
odgrywają dwa, które stanowią dla niego ważne imperatywy i które 
jako takie przekazuje całemu Kościołowi, a mianowicie dialog z kul-
turami oraz dialog z religiami (przede wszystkim z judaizmem)36. Jest 
to nawiązanie do ważnej intuicji eklezjologicznej ojców Kościoła. 
Działając w czasach rodzącego się chrześcijaństwa, nie atakowali oni 
wprost instytucji społeczno-kulturowych swoich epok (np. niewol-
nictwa), ale przede wszystkim położyli nacisk na rozwijanie na grun-
cie wspólnej prawdy nowej etyki, by poprzez nią, jakby od wewnątrz, 
dokonywać przekształceń w ramach zastanego porządku i w ten spo-
sób tworzyć klimat duchowy, który bezkonfliktowo miał doprowa-
dzić do zaniknięcia lub pozytywnej przemiany instytucji pogań-
skich. Święty Augustyn tak streścił to pryncypium Ojców Kościoła: 

Kierujemy się taką regułą apostolską przekazaną nam przez Ojców: jeśli 
znajdujemy coś prawdziwego także u ludzi niegodziwych, to korygu-
jemy ich niegodziwość, nie naruszając tego, co w nich jest słusznego. 
W ten sposób, w tej samej osobie, odrzucamy błędy w oparciu o praw-
dę, którą ona uznaje, unikając niszczenia rzeczy prawdziwych poprzez 
krytykę tych fałszywych37. 

Trzeba przyznać, że w bardzo wielu przypadkach ojcowie odnie-
śli sukcesy, czego wymownym dowodem jest IV wiek, nazywany 
„złotym wiekiem” Kościoła38.

pusu dyplomatycznego w czasie spotkania noworocznego 10.01.2000; por. 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 21 (2000), nr 3, s. 24–26.

36 O znaczeniu zagadnień, por. J. Ratzinger, Granice dialogu, tłum. M. Mijal-
ska, Kraków 1999.

37 Augustyn, De unico baptismo 5, 7 (PL 43, col. 598).
38 Por. R. Cantalamessa, Cristianesimo e valori terreni. Sessualità, politica 

e cultura, Milano 19782, s. 142–169.
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Tu znajduje się nie tylko wyjaśnienie, dlaczego Papież kładzie taki 
nacisk na dialog z kulturami i religiami, lecz także dlaczego często, 
ku zdumieniu misjologów i kulturologów, nazywa te dwie formy 
dialogu pierwszym momentem ewangelizacji. Chodzi mu po prostu 
o znalezienie, jak podkreśla ostatni Sobór, najpierw tego, co łączy 
chrześcijan z innymi ludźmi, a tym samym tego, co z kolei otwie-
ra perspektywy owocnego spotkania z nimi. Możliwość spotkania 
z innymi w jakiejkolwiek kwestii domaga się podstawowego okre-
ślenia tego, co wspólne39.

Kościół dLa wszystKich

Z wizji pasterskiej i teologicznej papieża Jana Pawła II wyra-
sta odnowiony obraz Kościoła, na którym spoczywa odnowiona 
misja ewangelizacji i nowej ewangelizacji u progu trzeciego tysiąc-
lecia. Jest to obraz, który pokrywa się z propozycjami wielu paste-
rzy współczesnego Kościoła, wyrażonymi między innymi w cza-
sie II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego 
Europie (1–23 października 1999 roku). Dlatego na zakończenie 
przytaczam kilka uwag o Kościele, jakie w czasie tego synodu przed-
stawił w swoim wystąpieniu kard. J. Ratzinger: 

Kościół sprawia, że jesteśmy współcześni Jezusowi. Wiara jest komu-
nią z Jezusem w Kościele, nie jest wymysłem jakiejś grupy, jest darem 
Ducha Świętego, który jednoczy Kościół. Uczniowie, którzy wi dzieli 
Jezusa pogrążonego w modlitwie, w rozmowie z Ojcem, uznają Go 
za Syna. Prawdziwa chrystologia jest teologią, odpowiedzią na pyta-
nia: Kim jest Bóg? Skąd przyszliśmy? Dokąd idziemy? Fakt, że to Piotr 
wypowiada w imieniu Dwunastu wyznanie wiary, ukazuje, iż komunia 
z Piotrem jest czynnikiem formującym „my” uczniów Chrystusa, czyli 
Jego Kościół. Różnica między „ludźmi” a „my” uczniów utrzyma się 
prawdopodobnie aż do końca czasów. Kościół jednak nie jest strukturą 

39 Ważne propozycje w tym względzie można znaleźć w liście, który papież 
Jan Paweł II skierował do artystów; por. „L’Osservatore Romano” (wyd. 
pol.) 20 (1999), nr 5–6, s. 4–11.
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zamkniętą w sobie, jego granice są zawsze otwarte. Całą swoją istotą 
Kościół powinien być zaproszeniem do wejścia, a chociaż nie obejmuje 
wszystkich ludzi, istnieje jednak dla wszystkich, jest bowiem solą zie-
mi i światłością świata40.

40 J. Ratzinger, Wiara w Chrystusa, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 20 
(1999), nr 12, s. 44.
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Eucharystia buduje wspólnotę 
Kościoła. Zasady teologiczne 

i propozycje pastoralne

W teologii XX wieku, szeroko nawiązującej do ruchu liturgicz-
nego, który już w XIX wieku trafnie zaznaczył liturgiczno-sakra-
mentalny wymiar życia chrześcijańskiego jako twórczy, formacyjny 
i podstawowy dla jego autentyczności i rozwoju, zwrócono uwagę 
na eklezjotwórczy wymiar sakramentów. Oczywiście, łatwiej jest 
postawić problem, niż go rozwiązać, dlatego też zagadnienie doma-
ga się dalszego rozwijania ze względu na pogłębianie życia Kościoła. 
Jednak najtrudniejszą rzeczą pozostaje wprowadzenie w życie odkry-
tych treści i prawd teologicznych, nawet tych, które łatwo uznaje się 
za najbardziej znaczące i twórcze. W takim przypadku chodzi prze-
cież o zmianę mentalności, a ta zawsze jest najbardziej odporna na 
zmiany. Wymaga ona rozbudowanych i spójnych programów for-
macyjnych, a te z kolei potrzebują ukształtowanej doświadczalnie 
teologii. Od strony czysto ludzkiej niezbędna jest także determinacja 
w ich wprowadzaniu, gdyż bez niej nawet najlepsze programy same 
z siebie niczego nie zdołają sprawić. Dzisiaj, po stuleciu bogatym 
w refleksję teologiczną, a przede wszystkim po twórczym, inspiru-
jącym i ukierunkowującym dziele II Soboru Watykańskiego, mamy 
już do dyspozycji wiele środków, które dostarczają nam zarówno 
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oparcia doktrynalnego, jak i motywacji do podjęcia zagadnienia: 
Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła , odnosząc to ogólne 
zagadnienie do szczegółowej sytuacji parafii, a także grup i ruchów 
katolickich, które w wielu wymiarach są lokalną realizacją Kościoła 
powszechnego.

Zagadnienie to jest dość szerokie, dlatego – aby uniknąć niebezpie-
czeństwa wpadnięcia w ogólniki – proponuję zatrzymać się przy jed-
nym z najważniejszych dokumentów II Soboru Watykańskiego, któ-
rym jest Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W jej 
tekście z jednej strony znajdujemy streszczenie doktryny teologicznej 
dotyczącej relacji zachodzących między liturgią i Kościołem (ze szcze-
gólnym odniesieniem do eklezjotwórczego znaczenia Eucharystii), 
z drugiej strony formułuje ona zaś liczne i dość szczegółowe wskaza-
nia, które określają sposób przeżywania liturgii w ogóle i Eucharystii 
w szczególności, by to ich znaczenie rzeczywiście mogło się urze-
czywistniać, a więc by następowało faktyczne budowanie Kościoła.

Doktryna soborowa opiera się na założeniu, co trzeba już na 
wstępie zaznaczyć, że Eucharystia jest wydarzeniem – nie jest „rze-
czą” – w którego urzeczywistnianiu współdziałają Bóg i człowiek. 
Oznacza to między innymi, że dzieło ludzkie stanowi integralną 
część sakramentu, a więc nie jest to coś tylko zewnętrznie dodane-
go do liturgii i życia Kościoła. Na wiernym spoczywa zadanie nie 
tylko przyjmowania tego, co dokonuje sakrament, lecz także czyn-
nego współtworzenia go, gdyż tylko w ten sposób to przyjmowa-
nie staje się w pełni skuteczne i owocne. Jest to żywa część wyda-
rzenia sakramentalnego, a więc każde doświadczenie ludzkie jakoś 
odnosi się do życia Kościoła, które skupia się w liturgii. Jeśli więc 
mówimy o eklezjotwórczym znaczeniu liturgii w ogóle i Eucharystii 
w szczególności, to jest to kwestia, która obejmuje równocześnie 
dzieło Boga i życiowe dzieło człowieka. W niniejszych rozważa-
niach zajmujemy się syntetycznie obydwoma działaniami, ale przede 
wszystkim interesuje nas aspekt praktyczny dzieła człowieka oraz 
możliwości i sposoby jego spełniania przez wiernych, gdyż w tym 
aspekcie ciągle pozostaje bardzo wiele do zrobienia.

W kwestii roli Eucharystii w odniesieniu do Kościoła trzeba pamię-
tać, że logiczniejsze jest ujęcie jej funkcji w schemacie: Eucharystia 
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buduje Kościół, Kościół sprawuje Eucharystię, niż w schemacie 
odwrotnym. Ustanowienie Eucharystii przez Chrystusa jest jed-
nym z wydarzeń konstytutywnych dla powstania Kościoła, a więc 
taki porządek chronologiczno-logiczny ma także sens w odniesie-
niu do dzisiejszej samoświadomości Kościoła.

W konstytucji Sacrosanctum Concilium, jeśli chodzi o nasze 
zagadnienie, można wyodrębnić trzy linie refleksji, które pozwala-
ją wypracować teologiczny zarys eklezjotwórczej roli Eucharystii. 
Obejmują one następujące kwestie: 1. związek Eucharystii z natu-
rą Kościoła, 2. związek Eucharystii z Kościołem rozumianym jako 
nowy Lud Boży, czyli urzeczywistniającym się historycznie i wspól-
notowo, oraz 3. związek Eucharystii ze strukturą hierarchiczną 
Kościoła.

eucharystia i natura Kościoła

Pierwszym i podstawowym tekstem, na którym koncentruje się 
nasza uwaga, jest numer drugi konstytucji o liturgii, który komplek-
sowo przedstawia miejsce liturgii w misterium Kościoła oraz rzu-
ca światło na istotne relacje, jakie między nimi zachodzą. Czytamy 
więc: 

W liturgii, zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, „dokonu-
je się dzieło naszego Odkupienia”; w najwyższym stopniu przyczy-
nia się ona do tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali 
innym ludziom misterium Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdzi-
wego Kościoła. Jest on bowiem ludzki i jednocześnie Boski; widzialny 
i wyposażony w dobra niewidzialne, żarliwy w działaniu i oddany kon-
templacji, obecny w świecie, a zarazem pielgrzymujący. To jednak, co 
w Kościele jest ludzkie, nastawione jest na to, co Boskie, i temu pod-
porządkowane; to, co widzialne, prowadzi do rzeczywistości niewi-
dzialnej; życie czynne wiedzie do kontemplacji, a to, co doczesne, jest 
drogą do przyszłego miasta, którego szukamy. Dlatego skoro liturgia 
codziennie przekształca tych, którzy są wewnątrz Kościoła, w świę-
ty przybytek w Panu, w mieszkanie Boga w Duchu, aż do miary pełni 
wieku Chrystusa, w przedziwny sposób równocześnie umacnia ich siły 
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do głoszenia Chrystusa, i tak znajdującym się poza Kościołem ukazu-
je go jako znak wzniesiony dla narodów, aby rozproszone dzieci Boże 
zgromadziły się w jedno, aż nastanie jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Powyższy tekst zarówno ogólnie formułuje tezę, jak i podaje 
zarys sposobu jej realizacji w konkretnych postawach i dziełach 
życia chrześcijańskiego. Wymaga więc szczegółowego przeanalizo-
wania oraz zestawienia z innymi wątkami zawartymi w konstytucji 
o liturgii, aby móc wyprowadzić z niego konsekwencje praktyczne.

„Liturgia […] summe eo confert…” – „Liturgia […] w najwyższym 
stopniu przyczynia się do tego […]”. Fragment ten wskazuje przede 
wszystkim na całkowicie wyjątkowe (summe) znaczenie momentu 
liturgicznego w urzeczywistnianiu się życia chrześcijańskiego w cza-
sie Kościoła, czyli ciągłego aktualizowania się i dopełniania w nim 
więzi wiernych z Chrystusem oraz włączania się w życie Kościoła. 
Zapobiegając możliwym jednostronnym interpretacjom, konsty-
tucja o liturgii zaznacza jednak, że nie wyczerpuje się w nim cały 
dynamizm działania eklezjalnego: „Liturgia nie wyczerpuje całej 
działalności Kościoła” (nr 9). Spełnia ona zatem funkcję wiodącą 
i organizującą, a także krytyczną w stosunku do wszystkich dzia-
łań eklezjalnych: „Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmie-
rza działalność Kościoła, i zarazem jest źródłem, z którego wypły-
wa cała jego moc” (nr 10). Posiada więc ona bezwzględnie centralne 
znaczenie w życiu Kościoła, wraz z centralnym znaczeniem, któ-
re spełnia w niej Eucharystia. Czasownik confert, przetłumaczo-
ny na polski jako „przyczynia się”, byłoby lepiej zastąpić czasowni-
kiem „współdziała”, gdyż jego zamierzeniem jest zarówno wskazać 
na czynną rolę liturgii w ekonomii zbawienia i życiu chrześcijań-
skim wiernych, jak i pokazać zawarte w niej pewne ograniczenia, 
gdyż zakłada ona konieczność czynnej odpowiedzi udzielanej przez 
wiernych. Liturgia nie sprawia niczego sama i samoczynnie, ale con
fert, czyli „wspólnie z” człowiekiem. Nie ma więc jakiegoś mecha-
nicyzmu liturgicznego ani możliwości sprowadzenia wszystkiego 
w Kościele do samej liturgii.

„Ut fideles vivendo exprimant” – „aby wierni swoim życiem wyra-
żali”. Liturgia oddziałuje przede wszystkim na poziomie rzeczywisto-
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ści egzystencjalnej wiernych, czyli na ich życie, a oni swoim życiem 
to działanie mają odzwierciedlać i przedłużać. Natura i cel tego dzia-
łania są wyrażone w dalszej części wypowiedzi soborowej za pośred-
nictwem obrazów biblijnych. Chodzi więc o to, by wierni stawali 
się świętym przybytkiem w Panu, mieszkaniem Boga w Duchu, by 
wzrastali do pełni w Chrystusie i stanowili jedno.

„Et aliis manifestent” – „oraz ujawniali innym ludziom”. Liturgia, 
oprócz znaczenia wewnątrzkościelnego i takiegoż oddziaływania, 
posiada także znaczenie „objawiające”. Oddziaływanie wewnętrz-
ne na życie wiernych jest zarazem uzupełniane i dopełniane dzia-
łaniem, dzięki któremu „innym”, to znaczy tym, którzy „znajdują się 
poza Kościołem”, ukazuje się on jako „znak widzialny dla narodów” 
oraz miejsce przyszłego zgromadzenia wszystkich w jednej owczar-
ni i pod jednym Pasterzem.

„Mysterium Christi” – „misterium Chrystusa”. Sobór wskazu-
je następnie na to, co jest przedmiotem tego życiowego wyrażania 
i objawiania innym. Jest nim przede wszystkim „misterium Chrystusa”. 
Chodzi tutaj o wyrażenie biblijne, to znaczy Boży zamysł zbawienia 
objawiony i w pełni urzeczywistniony w Jezusie Chrystusie, Słowie 
Wcielonym, oraz aktualizujący się i stale dopełniający egzystencjal-
nie w Kościele, będącym Ciałem Chrystusa. Określenie „misterium 
Chrystusa” wskazuje więc na całego Chrystusa – Christus totus, jak 
często mówił św. Augustyn, to znaczy Ciało i członki. Ma więc zna-
czenie chrystologiczno-eklezjologiczne.

„Et genuinam verae Ecclesiae naturam” – „i rzeczywistą natu-
rę prawdziwego Kościoła”. Wypowiedź kładzie następnie nacisk na 
aspekt eklezjologiczny liturgii. To ona przyczynia się decydująco 
do tego, aby była przeżywana rzeczywista natura Kościoła, to zna-
czy ta, którą posiada on w sposób pierwotny, niejako „wrodzony”, 
jak wskazuje łaciński przymiotnik genuinus, pochodzący od geno/
gigno, to znaczy „rodzić”. W ten sposób staje się ona w pełni auten-
tyczna, a tym samym wypełnia coraz skuteczniej swoją misję histo-
riozbawczą. Trzeba również zwrócić uwagę na przymiotnik „praw-
dziwy” użyty w odniesieniu do Kościoła. Wskazuje on, że chodzi 
o taki Kościół, jakim zamierzył go Jezus Chrystus, jego Założyciel. 
Jaka jest ta „prawdziwa natura”, wskazują następne wyrażenia, 
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które uwypuklają „biegunowość” rzeczywistości eklezjalnej: „ludz-
ki” i „boski”, „widzialny” i „niewidzialny”, „czynny” i „kontempla-
cyjny”, „obecny w świecie” i „pielgrzymujący”, oraz wskazują na jej 
wewnętrzną jedność, która opiera się na ukierunkowaniu i podpo-
rządkowaniu tego, co ludzkie, temu, co boskie, tego, co widzialne, 
temu, co niewidzialne, działania kontemplacji, miasta obecnego 
miastu przyszłemu. Mamy więc tutaj oczywiste nawiązanie do sakra-
mentalności Kościoła, która została szerzej ukazana w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, z użyciem analogii mię-
dzy Kościołem i Słowem Wcielonym (nr 8).

Można więc powiedzieć, że liturgia przyczynia się do tego, aby 
urzeczywistniała się i wyrażała natura Kościoła jako „sakramen-
tu”, to znaczy jako rzeczywistość ludzka, widzialna i pielgrzymują-
ca w świecie; nie wyczerpuje się ona jednak sama w sobie, ale uwi-
dacznia i przekazuje rzeczywistość boską, niewidzialną i chwalebną. 
W ten sposób spełnia on funkcję zbawczą, która określa miejsce i cel 
jego obecności w świecie. 

Konstytucja odpowiada następnie, na czym opiera się ta zdol-
ność liturgii: „Per quam [liturgiam], maxime in divino Eucharistiae 
Sacrificio, «opus nostrae Redemptionis exercetur»” – „[przez litur-
gię – przyp. J. K.] zwłaszcza w Boskiej Ofierze eucharystycznej, 
«dokonuje się dzieło naszego Odkupienia»”.

„Per quam” – „przez którą” (wyrażenia brakuje w polskim tłuma-
czeniu). Liturgia ma wartość narzędziową, to znaczy jest znakiem 
i środkiem, za którego pośrednictwem aktualizuje się zbawienie. 
Poprzez liturgię, jako „źródło i szczyt”, ta sakramentalność obejmu-
je całą rzeczywistość Kościoła i jako sakrament nabiera on zbaw-
czego znaczenia w swoim działaniu w odniesieniu do każdego wie-
rzącego. W takim ujęciu ta sakramentalność, co do której pojawiło 
się wiele sprzecznych interpretacji w okresie posoborowym, tutaj 
otrzymuje swój klucz interpretacyjny, a więc także staje się punk-
tem wyjścia do formułowania propozycji pod adresem eklezjologii 
przeżywanej i praktycznej.

„Maxime in divino Eucharistiae Sacrificio” – „zwłaszcza w Boskiej 
Ofierze eucharystycznej”. Odkupienie urzeczywistnia się w najwyż-
szym stopniu w Eucharystii. Z tego wynika centralne znaczenie Eucha-
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rystii w samej liturgii, a więc i w życiu Kościoła. Stanowi ona ośro-
dek ekonomii sakramentalnej, ponieważ „z paschalnego misterium 
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa […] czerpią moc wszyst-
kie sakramenty i sakramentalia” (nr 61). Jest ona szczytem życia 
chrześcijańskiego: „Albowiem apostolskie prace zmierzają do tego, 
aby wszyscy, którzy przez wiarę i chrzest stali się dziećmi Boga, razem 
się gromadzili, pośród Kościoła chwalili Boga, uczestni czyli w ofie-
rze i spożywali Wieczerzę Pańską” (nr 10). Jest także jego źródłem: 
„Z drugiej strony liturgia pobudza wiernych, aby posileni «wielka-
nocnym sakramentem», «żyli zjednoczeni w Bożej dobroci». Modlili 
się, aby «przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, 
który z wiarą przyjęli». Odnowienie zaś przymierza Boga z ludźmi 
w Eucharystii pociąga wiernych i zapala do gorącej miłości Chrystusa. 
Z liturgii więc, a zwłaszcza z Eucharystii, jako ze źródła, spływa na nas 
łaska i z największą skutecznością dokonuje się to uświęcenie ludzi 
w Chrystusie i uwielbienie Boga, do którego, jako do celu, zmierzają 
wszelkie inne działania Kościoła” (nr 10).

„Opus nostrae Redemptionis exercentur” – „dokonuje się dzie-
ło naszego Odkupienia”. Wyrażenie zostało zaczerpnięte z Mszału 
Rzymskiego, a tym samym nabiera szczególnej wymowy, ponie-
waż wyraża się w nim modląca się wiara całych pokoleń wierzą-
cych. Czasownik exerceo oznacza „wynosić na zewnątrz”, uobec-
niać, ożywiać, aktualizować; przywołuje więc ideę wspominania 
jako uobecnienia, aktualizowania, związaną oczywiście z konteks-
tem liturgicznym.

To, na czym polega „dzieło naszego odkupienia”, zostało wyjaś-
nione w różnych miejscach w konstytucji Sacrosanctum Concilium. 
W numerze szóstym jest powiedziane, że Chrystus posłał apostołów, 
aby głosili zbawienie i „sprawowali [je] przez Ofiarę i sakramenty”. 
Aktualizacja „dzieła odkupienia” dokonuje się więc przez chrzest, 
który włącza w tajemnicę paschalną Chrystusa, i przez Eucharystię, 
która uobecnia tę tajemnicę w jej pełni (głoszenie śmierci Pana, aż 
przyjdzie, oraz uobecnianie zwycięstwa nad śmiercią). Konstytucja 
ponadto mocno podkreśla, że dokonuje się to „przez moc Ducha 
Świętego”, który jest pierwszym sprawcą dzieła odkupienia w czasie 
Kościoła. Przez Ducha działa oczywiście Chrystus, który w wieloraki 
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sposób jest obecny w liturgii, a sama liturgia jest uważana „za wypeł-
nianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa” (nr 7).

„Dziełem naszego Odkupienia”, aktualizowanym w najwyższy 
sposób w Eucharystii, jest więc tajemnica paschalna Chrystusa. Idea 
ta powraca w numerze 47 konstytucji o liturgii: 

Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został 
wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby 
w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić [„quo […] perpetua-
ret”] ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, 
pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak 
jedności, więź miłości, ucztę paschalną, podczas której przyjmujemy 
Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej 
chwały. 

Ten bogaty w treść tekst wskazuje na trzy wymiary ofiary eucha-
rystycznej: w stosunku do przeszłości, w stosunku do teraźniejszo-
ści i w stosunku do przyszłości.

W stosunku do przeszłości ofiara eucharystyczna łączy się z ofia-
rą Chrystusa złożoną na krzyżu. Kres jej utrwalania jest wskazany 
przez słowa „aż do swego przyjścia”. Innymi słowy, w Eucharystii nie 
powtarza się jedyna i niepowtarzalna ofiara Krzyża, nie zostaje odno-
wiona w sensie sprawowania nowej ofiary; „utrwala się”, to znaczy 
stale staje się współczesna w „tu i teraz” celebracji. Dlatego nie jest 
wspomnieniem pozbawionym treści, ale pamiątką w sensie biblij-
nym, czyli jako aktualizacja i uobecnienie zbawczego wydarzenia 
Boga. W tej upamiętniającej relacji ze śmiercią i zmartwychwstaniem 
Pana znajduje uzasadnienie wpływ Eucharystii na teraźniejszość i jej 
otwartość na przyszłość. Uobecniając Paschę naszego pojednania, 
w każdym czasie i wciąż na nowo pojednuje nas z Bogiem i między 
sobą, czyli jawi się jako „sakrament miłosierdzia, znak jedności, więź 
miłości, uczta paschalna”, która – podczas gdy karmi nas Chrystusem 
i ożywia łaską – daje nam zadatek przyszłej chwały. Szczególnego 
znaczenia nabiera tutaj, mające oparcie w całej Tradycji, znacze-
nie jednoczące Eucharystii, wynikające z kolei z jednoczącego zna-
czenia Paschy Chrystusa. Możemy więc powiedzieć, że „dziełem 
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naszego Odkupienia” sprawowanym w  liturgii, a w najwyższym 
stopniu w Ofierze eucharystycznej, jest tajemnica paschalna śmier-
ci i zmartwychwstania Chrystusa, która pojednuje nas z Ojcem i mię-
dzy sobą, a tym samym rodzi Kościół, który jest tajemnicą jedności 
ludzi z Bogiem i między sobą.

Podsumowując analizę pierwszego i ukierunkowującego intere-
sujące nas zagadnienie tekstu z konstytucji Sacrosanctum Concilium, 
możemy wyprowadzić następujące wnioski:

 – Liturgia, przede wszystkim ofiara eucharystyczna, uobecnia 
„dzieło naszego Odkupienia”, to znaczy tajemnicę paschalną 
naszego pojednania z Bogiem i między sobą, a więc włącza 
ją w tajemnicę Jezusa Chrystusa obecną i żyjącą w Kościele.

 – Ponieważ z tajemnicy paschalnej rodzi się Kościół jako wspól-
nota życia Bożego między ludźmi, dlatego liturgia, a szcze-
gólnie Eucharystia, która uobecnia tę tajemnicę, w najwyż-
szym stopniu przyczynia się do urzeczywistniania i wyrażania 
przez wiernych natury prawdziwego Kościoła.

 – Ta natura, spójnie z naturą wydarzenia liturgicznego, a szcze-
gólnie eucharystycznego, na której jest oparta i wyrażona, 
jest naturą sakramentalną, to znaczy wyrażającą, że to, co 
widzialne, i to, co ziemskie, jest ukierunkowane i podporząd-
kowane temu, co niewidzialne, nadprzyrodzone, chwalebne. 
Innymi słowy, jak w wydarzeniu liturgiczno-eucharystycznym 
tajemnica naszego pojednania w Chrystusie jest aktualizowa-
na i oznaczana poprzez rzeczywistości widzialne i ziemskie, 
tak w Kościele, który z niego się rodzi, tajemnica wspólnoty 
Bożej między ludźmi jest ukazywana i przekazywana w swo-
jej aktualizacji i wzroście poprzez organizm rzeczywistości 
widzialnych i ludzkich. Natura sakramentalna Kościoła jest 
więc zakorzeniona i wyrażona w najwyższym stopniu przez 
naturę sakramentalną liturgii, szczególnie eucharystycznej.

ProPozycje

W odniesieniu do powyższych rozważań nasuwają się pewne 
sugestie o charakterze duszpasterskim. Biorąc pod uwagę wielkość 
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i znaczenia dzieła zbawczego, które dokonuje się w liturgii, a szcze-
gólnie w Eucharystii, nigdy nie powinniśmy rezygnować z ukazy-
wania jej centralnej i organizującej roli w życiu Kościoła i każdego 
wiernego. Często odnosi się wrażenie, że duszpasterze uważają tę 
kwestię za oczywistą i zakładają, że wszystkim jest powszechnie zna-
na. Fakty mówią jednak coś innego i domagają się stałego uwzględ-
nienia tego zagadnienia w przepowiadaniu i formacji. Dotyczy to 
także rozmaitych grup i ruchów, które powinny odgrywać wiodą-
cą rolę w kształtowaniu tej świadomości. W teologii i duszpaster-
stwie nigdy nie można niczego zakładać, ale wciąż na nowo trzeba 
proponować to, co podstawowe dla Kościoła.

Mając na uwadze ten problem, który domaga się zauważenia, 
to znaczy Eucharystię jako fons et culmen życia chrześcijańskie-
go, wydaje się, że szczególna trudność praktyczna dotyczy spo-
sobu uzasadniania i pokazywania tego pryncypium. Otóż zarów-
no modele starożytne, jak i nowe doświadczenia podpowiadają, że 
najlepszym sposobem ukazywania znaczenia Eucharystii i wpro-
wadzania do jej przeżywania jest po prostu wyjaśnianie poszcze-
gólnych obrzędów, które składają się na jej celebrację liturgiczną, 
czyli katecheza mistagogiczna . Sobór Trydencki sformuło-
wał profetyczne i twórcze wskazanie, które w praktyce nigdy póź-
niej nie zostało zrealizowane: „Święty sobór nakazuje pasterzom 
i wszystkim sprawującym opiekę nad duszami, aby często w czasie 
odprawiania mszy – sami lub przez kogoś innego – wyjaśniali nie-
które teksty czytane podczas mszy i zwłaszcza w niedziele i święta 
wyjaśniali między innymi jakąś tajemnicę najświętszej ofiary” (c. 8). 
Wyjaśnienia dotyczące mszy ograniczano zazwyczaj do kwestii 
przeistoczenia i Komunii, które jakkolwiek ważne, nie są w stanie 
objąć i wyrazić całej formacji eucharystycznej. Do tego problemu 
powrócił Katechizm Kościoła katolickiego zarówno w konkretnych 
wskazaniach, jak i w sposobie wykładu w części poświęconej sakra-
mentom (nr 1075).

Istotą katechezy mistagogicznej jest wyjaśnianie poszczegól-
nych obrzędów liturgicznych, by wydobyć ukryte w nich znacze-
nie teologiczne, duchowe i formacyjne. Msza święta ze wszystki-
mi swoimi elementami stanowi doskonałe streszczenie doktryny 
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chrześcijańskiej oraz jest wspaniałą lekcją duchowości. Należy tutaj 
zwrócić także uwagę na to, że jest ona wydarzeniem, które buduje 
Kościół właśnie jako całość, to znaczy jako celebrację i przeżycie, 
a nie tylko jako nieco abstrakcyjnie pojmowane źródło łaski czy 
jako „miejsce” nauczania. Chodzi o to, by Eucharystia była widzia-
na nie tylko jako „okazja” do przyjęcia Komunii Świętej, która jest 
wprawdzie elementem dopełniającym uczestniczenie w niej, lecz 
także jako wydarzenie dokonującego się zbawienia i przyjmującej 
go wiary, w którym każdy element jest istotny oraz ma jakieś zna-
czenie i funkcję w odniesieniu do życia zarówno całego Kościoła, 
jak i każdego chrześcijanina. Najczęściej braki w dowartościowa-
niu mszy świętej i niedocenianie uczestniczenia w niej – czego 
świadectwem jest bardzo często spotykane w Polsce stanie wier-
nych poza kościołem – wynikają z niezrozumienia obrzędów litur-
gicznych, ich znaczenia, a także tego, że ma się być ich uczest-
nikiem.

Katecheza mistagogiczna na temat mszy świętej może mieć 
inspirujące znaczenie dla pogłębionego rozumienia także innych 
sakramentów oraz dla odczytywania w kluczu duchowym całej rze-
czywistości eklezjalnej. Poważnym brakiem dzisiejszego spojrzenia 
na Kościół jest traktowanie go jako jednej z wielu instytucji życia 
publicznego, która jawi się jako uciążliwa, jeśli wręcz nie zbędna, 
nadbudowa dla wiary. Uzasadnienie potrzeby istnienia instytucjo-
nalnego wymiaru Kościoła nie może już iść po linii zaczerpnię-
tej z prawa rzymskiego, opierającej się na następującym schema-
cie: jeśli Kościół jest społecznością, to potrzebuje instytucji, by ją 
organizowała. Jest to uzasadnienie dalece niewystarczające, a nawet 
wadliwe. Lekcja soborowa każe nam wychodzić w uzasadnianiu 
znaczenia Kościoła od doświadczenia liturgicznego, a to podpo-
wiada nam, że cała sfera widzialna wiary jest po prostu narzędziem 
łaski i zbawienia, co obejmuje także instytucje zewnętrzne, które 
są zasadniczo ukierunkowane na liturgię sakramentalną jako pod-
stawę życia kościelnego.

Gdy na gruncie katechezy mistagogicznej utrwali się ten ogól-
ny schemat znaczenia rzeczywistości widzialnej w odniesieniu do 
urzeczywistniania się zbawienia, będzie można dokonać dalszych 
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zastosowań propozycji soborowej, kontynuujących propozycję 
soborową, a więc: to, co ludzkie, widzieć jako ukierunkowane na 
to, co boskie, to, co widzialne, na to, co niewidzialne, życie czyn-
ne na kontemplację, a doczesność na wieczność. Liturgia w sposób 
najbardziej wyraźny, rzeczywisty i całościowy pokazuje, jak doko-
nuje się to przejście i jak jest ono skuteczne, dlatego ma znaczący 
wymiar światopoglądowy, to znaczy przekazuje specyficzną wizję 
świata, w której może żyć i dojrzewać duchowo chrześcijanin. Co 
więcej, nie jest to tylko lekcja i pouczenie zewnętrzne – jak mówi 
Sobór we wprowadzeniu do konstytucji o liturgii, liturgia dokonu-
je już przekształcenia wiernych w Kościół właśnie przez praktycz-
ne zastosowanie tego schematu mistagogicznego w sakramentach, 
czyli jest czynnikiem sprawczym tego przekształcenia. Ona go rze-
czywiście zapoczątkowuje i uzdalnia do jego kontynuowania. Z niej 
rodzi się potem głoszenie Chrystusa „z mocą” i oddziaływanie obja-
wiające, a więc ewangelizacyjne i misyjne.

Mówiąc o katechezie mistagogicznej, musimy uwzględnić ściśle 
łączącą się z nim jakość każdej celebracji liturgicznej. Aby kate-
cheza była przekonująca i mogła być owocnie wyjaśniana, obrzędy 
muszą być sprawowane w sposób pełny, znaczący i dowartościo-
wujący symbolizm liturgiczny. Na nic się nie przyda wyjaśnianie 
i podkreślanie znaczenia teologicznego i duchowego jakiegoś obrzę-
du, jeśli będzie on wykonywany po prostu byle jak w praktycznej 
celebracji i nie będzie nastawienia na to, by był on wymowny już 
w samym przekazie symbolicznym. Zbyt dużo jest uproszczeń, sche-
matyzmu, powierzchowności, rutyny, a tym samym gubienia sensu 
i wymowy znaków, które są nośnikiem treści, inspiracji i po prostu 
gotowych postaw ludzkich i chrześcijańskich. Zbyt jednostronnie, 
trochę w duchu protestanckim, koncentrujemy się na słowie, czy-
niąc z religii przekaz idei na poziomie myśli.

Na szczególne podkreślenie i rozwinięcie w celebracji euchary-
stycznej zasługiwałyby te obrzędy, gesty i symbole, które mają ściśle 
eklezjotwórcze znaczenie; na pewno należą do nich procesje mszal-
ne: na wejście, z darami i na komunię.
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eucharystia i Lud Boży

Na kwestię ścisłej więzi zachodzącej między Kościołem i liturgią 
konstytucja o liturgii konsekwentnie nakłada ideę „pełnego uczest-
niczenia”, która stanowi jej ukonkretnienie i praktyczne wyrażenie. 
Znajduje w tym przypadku zastosowanie koncepcja eklezjologicz-
na Ludu Bożego, jeszcze nie w pełni ukształtowana, gdy w czasie 
obrad soborowych zajmowano się liturgią. Konstytucja postuluje ją 
w sposób bezpośredni, chociaż z punktu widzenia chronologiczne-
go poprzedza konstytucję Lumen gentium. W każdym jednak razie 
zaproponowane przez nią ujęcie eklezjologiczne jest wystarczające 
do określenia sposobu obecności i uczestniczenia wszystkich człon-
ków w życiu i aktach Kościoła.

Ta perspektywa jest jasno wyrażona w numerze 26: 

Czynności liturgiczne nie są prywatnymi czynnościami, lecz uroczy-
ście sprawowanymi obrzędami Kościoła, który jest «sakramentem jed-
ności», czyli ludem świętym, zjednoczonym i zorganizowanym pod 
zwierzchnictwem biskupów. Dlatego czynności liturgiczne należą do 
całego Ciała Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują [afficiunt)]. 
Poszczególnych natomiast członków dotyczą w różny sposób, sto-
sownie do różnorodności stanów, zadań i czynnego uczestniczenia.

W tej wypowiedzi, w nawiązaniu do słów św. Cypriana, Kościół jest 
ujęty w perspektywie Ludu Bożego. Podmiotem czynności liturgicz-
nych nie jest sam szafarz, ale Ecclesia, to znaczy wspólnota chrześci-
jańska, plebs sancta, zgromadzona wokół biskupa i „pod” biskupem, 
której znamieniem jest jedność. Dlatego zadanie spełniania czynności 
liturgicznych spoczywa na Ciele, którym jest Kościół; ono wyraża te 
czynności, a one wywierają swój wpływ na Ciało. Kościół jako całość, 
celebrując liturgię, jest w niej oznaczany i tworzony jako uporząd-
kowane Ciało, w którym każdy członek spełnia swoje zadanie „sto-
sownie do różnorodności stanów, zadań i czynnego uczestniczenia”.

Jeśli w całej liturgii Kościół działa, jest wyrażany i rodzi się jako 
Lud Boży, to w najwyższym stopniu dokonuje się to w Eucharystii. 
Wskazuje na to numer 41: 
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Szczególne ujawnianie się Kościoła dokonuje się w pełnym i czynnym 
uczestnictwie całego świętego Ludu Bożego w tej samej celebracji litur-
gicznej, a zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej modlitwie, przy 
jednym ołtarzu, pod przewodnictwem biskupa otoczonego prezbite-
rami i osobami posługującymi. 

Trzeba w tym tekście zwrócić uwagę na kilka szczegółów.
„Praecipuam manifestationem Ecclesiae” – „szczególne ujawnia-

nie się Kościoła”. Chodzi o uprzywilejowane wyrażanie się Kościoła, 
chociaż nie jedyne. Z wcześniej przyjętą już równowagą stwierdza 
się centralne znaczenie, chociaż nie wyłączne, momentu liturgicz-
nego w życiu eklezjalnym. Trzeba zwrócić uwagę na dopełniacz 
Ecclesiae – cały Kościół, lub Kościół w całości swojego misterium, 
uobecnia się w zgromadzeniu liturgicznym. Tutaj znajduje się pod-
stawa teologii Kościoła lokalnego.

„Haberi in plenaria et actuosa participatione” – „dokonuje się 
w pełnym i czynnym uczestnictwie”. Wyjątkowe wyrażenie Kościoła 
zachodzi w rzeczywistym uczestniczeniu ludu Bożego w czynnoś-
ciach liturgicznych, które powinno być pełne i czynne. Dwa poję-
cia mówią jasno, że wszyscy ochrzczeni są w pełnym znaczeniu 
„aktorami” liturgii, szczególnie Eucharystii, nawet jeśli każdy z nich 
uczestniczy w sposób, który mu przysługuje. Jest to myśl przewodnia 
konstytucji o liturgii, który powraca w licznych miejscach, określa-
jąc zasady czynnego uczestnictwa i formacji liturgicznej wiernych. 
Idea czynnego uczestnictwa zakłada ideę teologiczną powszechne-
go kapłaństwa wiernych: 

Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszyscy wierni byli wdrażani do 
pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, 
jakiego domaga się sama natura liturgii. Na mocy chrztu lud chrześci-
jański, będąc „wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym”, jest upraw-
niony i zobowiązany do takiego udziału (nr 14).

Tekst wskazuje na dwie podstawy czynnego uczestniczenia: natu-
rę liturgii, która ma być działaniem całego Kościoła, i chrzest, dzięki 
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któremu staje się ona udziałem ludu chrześcijańskiego, który jest 
ludem kapłańskim.

Kapłański charakter wszystkich członków ludu Bożego łączy się 
przede wszystkim z ideą czynnego uczestniczenia w składaniu ofia-
ry eucharystycznej: 

Kościół zatem bardzo troszczy się o to, aby chrześcijanie w tym miste-
rium wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczący widzowie, lecz aby 
przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej 
czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształto-
wani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i skła-
dali Bogu dziękczynienie; aby ofiarując niepokalaną Hostię nie tylko 
przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się ofiarować samych 
siebie i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się 
w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą, aby ostatecznie Bóg był 
wszystkim we wszystkich (nr 48).

„Totius plebis sanctae Dei” – „całego świętego Ludu Bożego”. Pod-
miotem czynnego uczestniczenia jest święty Lud Boży jako całość. 
„Całego” nie powinno być rozumiane w sensie ilościowym (wszyscy), 
ale w sensie jakościowym, jako jedność w różnorodności, i w sensie 
reprezentującym (zgromadzenie liturgiczne reprezentuje lud Boży 
w jego całości). Kościół wyjątkowo wyraża się w liturgii, szczegól-
nie w Eucharystii, jako lud Boży, w którym wszyscy współdziałają 
czynnie, odpowiednio do swojego stanu („in iisdem celebrationi-
bus liturgicis”).

„In una oratione, ad unum altare cui praeest Episcopus a suo pres-
byterio et ministriis circumdatus” – „w tej samej Eucharystii, w jed-
nej modlitwie, przy jednym ołtarzu, pod przewodnictwem biskupa 
otoczonego prezbiterami i osobami posługującymi”. Wizualizacja 
tej uporządkowanej jedności ludu Bożego opiera się na modlitwie, 
ołtarzu, biskupie, wokół którego gromadzi się kolegium prezbite-
rów i pełniących różne posługi.

Podsumowując powyższe rozważania, można więc stwierdzić, że 
przede wszystkim w pełnej i czynnej celebracji Eucharystii Kościół 
wyjątkowo wyraża się jako Lud Boży, lud kapłański, uporządkowany 
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w jedności, „ukonstytuowany hierarchicznie”, w którym wszystkim 
jest dane pełnić posługę, chociaż w różnej formie i różnym stop-
niu. Eucharystia wpisuje się więc organicznie w podstawowe życie 
i wyrażanie się Kościoła w jego aspekcie historycznym i egzysten-
cjalnym.

ProPozycje

W odniesieniu do zarysowanej tutaj kwestii wyłaniają się dwie 
zasadnicze sugestie – pierwsza o charakterze ściśle teologicznym, 
która powinna być uwzględniana w przepowiadaniu i katechezie, 
zwłaszcza formacyjnej, a druga o charakterze liturgiczno-pasto-
ralnym.

Jeśli chodzi o kwestię teologiczną, to wciąż trzeba odpowiadać 
na pytanie: kto celebruje? Na redukcyjne rozumienie tej kwestii zna-
cząco wpływa indywidualizm nowożytny. Wciąż problem celebra-
cji jest zbyt jednostronnie łączony z posługą kapłańską. Owszem, 
kapłan jest niekwestionowanym przewodniczącym kultu liturgicz-
nego w Kościele, ale nie on sam, na mocy święceń, jest podmio-
tem celebracji. Tym podmiotem jest cały Kościół, albo – innymi 
słowy – Kościół jako całość. Aby tę kwestię adekwatnie wyjaśnić, 
trzeba więc najpierw uwzględnić i odnowić rozumienie eklezjal-
nego znaczenia wiary, to znaczy tego, do którego odwołujemy się 
w celebracji chrztu i Eucharystii, gdy mówimy: „Taka jest nasza wia-
ra, taka jest wiara Kościoła” i „Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy 
nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła”.

W odniesieniu do tej kwestii powiedzmy tutaj tylko ogólnie: przez 
chrzest człowiek przyjmuje nową podmiotowość, właśnie podmio-
towość samego Chrystusa. Jest to proces, w którym rzeczywiście 
umiera się dla siebie. Innymi słowy, chodzi tutaj o swoistą zmia-
nę podmiotu, której domaga się wiara chrześcijańska. Po chrzcie 
„ja” człowieka przestaje być podmiotem autonomicznym, który ma 
w sobie własną konsystencję. Zostaje ono wyrwane z siebie samego 
i włączone w nowy podmiot, którym jest Kościół – Ciało Chrystusa. 
Nie oznacza to bynajmniej, że „ja” po prostu i ostatecznie zanika czy 
też rozmywa się w czymś nieokreślonym – ma ono zrezygnować 
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z siebie, by potem odzyskać się w nowym „ja” większym i wraz z nim. 
Chodzi tutaj o wydarzenie śmierci i narodzin w sensie teologiczno-
-antropologicznym. „Ja” zostaje wyrwane z koncentrowania się na 
sobie i zostaje przyjęte do nowej wspólnoty-podmiotu – „ja” ludzkie 
zostaje włączone w „Ja” Chrystusa, a w ten sposób złączone w „my” 
z „ja” wszystkich braci w Kościele.

Z tego ogólnego założenia wynika także, że Kościół niewątpli wie 
jest podmiotem, „jakby jedną osobą mistyczną”, jak mówi św. Tomasz 
z Akwinu, która przede wszystkim wyraża się w liturgii, ponie-
waż z niej się narodziła i jest przez nią ożywiana. Wszyscy, wyświę-
ceni i świeccy, uczestniczą w tym podmiocie, zyskując „duszę koś-
cielną” (anima ecclesiastica), jak mówi Orygenes. Chrzest nadaje 
wymiar eklezjalny życiu chrześcijańskiemu, a więc czyni ochrzczo-
nych ludźmi, którzy we wszystkim, co przeżywają i robią, powin-
ni być ludźmi Kościoła. Przez święcenia zostaje się włączonym 
w Kościół w nowym i specyficznym sensie do pełnienia posługi ekle-
zjalnej. Nie ma kapłaństwa prywatnego do rozwijania prywatnych 
zainteresowań. Można w interesującej nas kwestii powiedzieć, że 
uczestniczenie w liturgii jest pierwotną formą wyznania, że uczest-
niczymy w wierze Kościoła. Tylko wychodzenie od pierwszeństwa 
wiary Kościoła, której jesteśmy dziedzicami, uczestnikami i sługami, 
przekonuje nas, że naszą drogą jest wspólnotowość, a nie partykula-
ryzm i indywidualizm. To jest pierwotne otwarcie na rzeczywistość 
liturgii, a szczególnie na chrzest i Eucharystię. W chrześcijaństwie 
to, co wspólne, jest przed tym, co indywidualne.

Pierwszeństwo wiary Kościoła przeżywanej w Eucharystii może 
mieć bardzo twórcze i inspirujące znaczenie dla rozmaitych grup 
i ruchów kościelnych. We wszystkich tych przypadkach, w któ-
rych wyraża się „wiara Kościoła”, na pierwszym miejscu w liturgii, 
ale potem także we wszystkich podejmowanych działaniach i ini-
cjatywach, nie tylko powinny, lecz po prostu muszą one wznosić 
się ponad swoją indywidualność i swoje indywidualne przekona-
nia i upodobania. Jest absolutnie niedopuszczalne, aby jakaś gru-
pa – poza sytuacjami formacyjnymi – gromadziła się na sprawo-
wanie „swojej liturgii” czy „swojej mszy”, jakiekolwiek byłoby tego 
uzasadnienie. Na przykład grupy neokatechumenalne czy odnowy 



134 Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła…

w Duchu Świętym często ulegają tej pokusie. Drugą kwestią, która 
dotyczy wprost wszelkich grup eklezjalnych, jest postawienie na for-
mację liturgiczną jako formację podstawową. Nie można jej zakła-
dać jako czegoś już nabytego.

Jeśli chodzi o kwestie wypływające wprost z nauczania soboro-
wego, to trzeba zwrócić uwagę na rozwój posług liturgicznych i róż-
nych form uczestniczenia w liturgii. Dotyczy to zarówno różnych 
stanów, jak i różnych czynności. Sobór jest w tym względzie bar-
dzo jednoznaczny. Cały problem czynnego uczestniczenia w liturgii 
zostaje często sprowadzony właściwie do tego, by wierni bardziej 
świadomie wykonywali różne czynności związane z udzielaniem 
odpowiedzi w czasie celebracji. Tymczasem kwestia jest bardziej 
złożona. Chodzi o to, by nie ograniczać posług liturgicznych tylko 
do wąskiej grupy ministrantów i lektorów, ale by wykorzystywać 
bogate możliwości, które otwarła w tym względzie reforma litur-
gii. Kwestia ta zasługuje na osobne przemyślenie, ale powinno mu 
towarzyszyć założenie, że posługą bezpośrednią trzeba objąć jak 
największą liczbę wiernych, a wszystkim wskazać specyficzne spo-
soby uczestniczenia właściwe dla ich stanu. Z narzucających się 
przykładów można wskazać następujące: w wyjątkowym kryzysie 
znajduje się dzisiaj posługa kantora; często jego funkcję z wysoko-
ści chóru pełni organista. Małą uwagę zwraca się na schole i chó-
ry. Czy kolekta, tzw. taca, nie powinna zostać wreszcie powierzona 
świeckim? Kwestii i pytań można postawić wiele, ale będą one mia-
ły sens tylko wtedy, jeśli zaakceptuje się przytoczone wyżej pryncy-
pium soborowe, od którego jesteśmy jeszcze dość odlegli.

eucharystia i struKtura hierarchiczna 
Kościoła

Święty Lud Boży działa w czynnościach liturgicznych jako jed-
ność. Liturgia, będąc manifestacją Ludu Bożego, wyraża jego struk-
turę hierarchiczną. Stwierdzał to już cytowany numer 26 z konsty-
tucji o liturgii oraz przypomina o tym numer 28: „W sprawowaniu 
liturgii każdy, kto wykonuje swą funkcję – czy to duchowny, czy 
wierny świecki – powinien w pełni wykonywać wyłącznie tylko to, 
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co należy do niego z natury rzeczy i na podstawie przepisów litur-
gicznych”. W szczególny sposób, zgodnie z zasadą, że Eucharystia 
jest ośrodkiem liturgii i Kościoła, jest ona wyrażeniem struktury 
hierarchicznej Kościoła, która określa jego wymiar chrystologiczny.

W Eucharystii ukazuje się przede wszystkim w pełnym i właści-
wym świetle postać biskupa: 

Biskupa należy uważać za arcykapłana jego owczarni. Od niego bowiem 
poniekąd wywodzi się i zależy chrześcijańskie życie wiernych. Dlatego 
wszyscy powinni wysoko cenić liturgiczne życie diecezji skupione 
wokół biskupa, zwłaszcza w kościele katedralnym. Powinni być prze-
świadczeni, że szczególne ujawnianie się Kościoła dokonuje się w peł-
nym i czynnym uczestnictwie całego świętego Ludu Bożego w tej samej 
celebracji liturgicznej, a zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej 
modlitwie, przy jednym ołtarzu, pod przewodnictwem biskupa oto-
czonego prezbiterami i osobami posługującymi (nr 41).

Te ostatnie wyrażenia nawiązują do św. Ignacego Antiocheńskiego, 
dla którego podstawową ideą eklezjologiczną jest jedność Kościoła 
w biskupie i w Eucharystii, której przewodniczy. Zostaje najpierw 
uwypuklona funkcja kapłańska biskupa. On jest arcykapłanem swojej 
owczarni, który – celebrując liturgię i przewodnicząc Eucharystii – 
jest w pewnym sensie źródłem życia wiernych. Równocześnie, speł-
niając swoje działanie jako „wielki liturg” diecezji, biskup stanowi 
ośrodek autentycznego wyrażania się Kościoła, które wynika z peł-
nego i czynnego uczestniczenia ludu Bożego w celebracjach litur-
gicznych, a tym samym stanowi widzialny ośrodek Kościoła i jego 
tajemnicy jedności.

Eucharystia, której przewodniczy biskup, jest więc najwyższą 
i uprzywilejowaną manifestacją Kościoła. Cały Kościół uobecnia się 
w takim zgromadzeniu liturgicznym, które staje się w ten sposób 
lokalną aktualizacją tajemnicy Kościoła w jego pełni. Wyłania się 
tu koncepcja Kościoła lokalnego w rozumieniu eucharystycznym – 
nie jest on zwykłą częścią Kościoła powszechnego w sensie prze-
strzennym i prawnym, ale uobecnieniem całego Kościoła w danym 
miejscu. W takiej perspektywie Kościół powszechny jawi się jako 
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komunia Kościołów lokalnych, oparta na jedynej Eucharystii, która 
go rodzi, oraz wyrażana przez kolegialną komunię biskupów wokół 
ich głowy – papieża.

W relacji do biskupa pozostaje jego prezbiterium, które ukazu-
je się w celebracji eucharystycznej, szczególnie zaś w koncelebracji, 
szczególnym znaku jedności kapłaństwa i Kościoła. Relacja biskup–
prezbiterium, wyrażająca się najpełniej w koncelebracji, przedłuża 
się w relacji każdego zgromadzenia liturgicznego w Kościele lokal-
nym do biskupa: 

Ponieważ biskup nie może zawsze i wszędzie osobiście przewodniczyć 
całej owczarni w swoim Kościele, koniecznie powinien utworzyć gru-
py wiernych. najważniejsze z nich są parafie lokalne zorganizowane 
pod przewodnictwem duszpasterza zastępującego biskupa. W pewien 
sposób bowiem przedstawiają one widzialny Kościół ustanowiony na 
całej ziemi. Dlatego w świadomości wiernych i duchowieństwa należy 
pogłębiać rozumienie życia liturgicznego i jego związku z biskupem 
oraz rozwijać je w praktyce. Trzeba również dążyć do rozkwitu poczu-
cia wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym celebrowaniu nie-
dzielnej Mszy świętej (nr 42).

Koncepcja eklezjologiczna, która stanowi tło dla tej wypowie-
dzi, streszcza się w dwóch ważnych stwierdzeniach: Kościół jest 
w pełni obecny w określonym miejscu, w którym zgromadzenie 
liturgiczne wiernych, przede wszystkim w niedzielnej celebracji 
Eucharystii, reprezentuje Kościół widzialny ustanowiony na całej 
ziemi; więź między tymi różnymi zgromadzeniami liturgicznymi 
opiera się na relacji między tym, który im przewodniczy, i bisku-
pem, którego reprezentuje i który jest widzialnym znakiem jednoś-
ci. Ta perspektywa eklezjologiczna wywodzi się ze starożytności 
i jest jednym ze specyficznych elementów doktrynalnych konsty-
tucji o liturgii.

Idąc za myślą konstytucji Sacrosanctum Concilium, trzeba stwier-
dzić, że Kościół w liturgii, szczególnie w Eucharystii, jawi się jako 
wspólnota uporządkowana hierarchicznie, której ośrodkiem jest 
biskup, widzialny znak jedności nie tylko swojego prezbiterium, lecz 
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także wszystkich wiernych i zgromadzeń eucharystycznych prowa-
dzonych w jego imieniu.

ProPozycje

W ramach tego ostatniego zagadnienia należy szczególnie dowar-
tościować u wiernych uczestniczenie we mszy świętej z udziałem 
biskupa. W praktyce często się dzisiaj zdarza, że wierni takich mszy 
unikają, gdyż zazwyczaj są one trochę dłuższe, a niejednokrotnie 
„przegadane” rozmaitymi rozbudowanymi powitaniami, podzię-
kowaniami i innymi przemówieniami. Mimo trudności kwestia ta 
powinna zostać postawiona w nowym świetle, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na przeżywanie liturgiczne wizytacji duszpasterskich 
prowadzonych przez biskupa w parafii. Ich istotą i celem nie jest 
kontrola i weryfikacja proboszcza ani pokazanie biskupowi, co zro-
biono i robi się w parafii. Należy podkreślać, że chodzi w nich przede 
wszystkim o odnowienie więzi wiernych z biskupem, a więc mani-
festację jedności Kościoła, której biskup jest widzialnym znakiem 
i ośrodkiem, a Eucharystia pod jego przewodnictwem jest urze-
czywistnieniem.

Formacyjną rolę w tym względzie mogłoby mieć zachęcanie wier-
nych do uczestniczenia we mszy świętej pod przewodnictwem bisku-
pa przy rozmaitych okazjach, także wtedy, gdy biskup przybywa do 
sąsiedniej parafii czy do pobliskiego sanktuarium. Chodzi o to, by 
wierni mieli stale świadomość szczególnego znaczenia i wymiaru 
eklezjalnego Eucharystii sprawowanej przez biskupa, a tym samym 
swojej więzi z nim. Z tego będzie z kolei rodzić się świadomość przy-
należności do Kościoła i głębsze przeżywanie jego jedności.

Druga kwestia, która zasługuje na podkreślenie i odnowienie 
w omawianym kontekście, jest związana z mszą główną, tzw. sumą. 
Po soborze ta praktyka upadła, a chociaż w języku nadal funkcjo-
nuje idea sumy w niedzielę, to jest to tylko kwestia nazewnictwa. 
W praktyce suma niczym nie różni się od każdej innej mszy spra-
wowanej w niedzielę. Tymczasem Sobór tej mszy nie wyelimino-
wał i jest z nią związana bardzo istotna idea eklezjalna i teologicz-
na. Narodziny sumy są bezpośrednio związane z pojawieniem się 
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parafii. Jednym z elementów jej właściwego znaczenia było przypo-
minanie o więzi łączącej wspólnotę parafialną z biskupem, który nie 
sprawował w niej osobiście Eucharystii, ale delegował do niej prez-
bitera. Pozostałością tej praktyki jest dzisiaj wymienianie imienia 
biskupa w modlitwie eucharystycznej. Pierwotnie miało ono przy-
pominać, że Eucharystia jest sprawowana w imieniu biskupa i dzię-
ki niemu zyskuje ona swoją prawomocność. Pierwotny Kościół był 
świadomy, że nie ma uprawnionego celebrowania Eucharystii bez 
więzi wspólnoty z biskupem. Dzisiaj sens wspominania biskupa 
w czasie mszy świętej nie jest rozumiany.

Kwestia ta zasługiwałaby na szersze wyjaśnienie, a niedzielna 
msza główna powinna być do tego odpowiednią okazją. Można by 
na przykład włączyć do niej, w ramach modlitwy wiernych, szcze-
gólne modlitwy za biskupa i diecezję. Powinna to być także oczywi-
ście msza sprawowana w sposób bardziej uroczysty. Również tutaj, 
w świetle przypomnianej tradycji, należałoby zastanowić się, w jaki 
sposób można by praktycznie odnowić rozumienie i celebrowanie 
mszy głównej w parafii. Nie ulega w każdym razie wątpliwości, że 
od właściwego ustawienia tej kwestii będzie zależała świadomość 
wiernych dotycząca ich więzi z biskupem, a przez niego z Kościołem, 
a także – co zostało wyżej wspomniane – dowartościowanie uczest-
niczenia we mszy świętej sprawowanej przez biskupa.



Rozdział X

n 

Komunia jako zasada życia Kościoła 
w kontekście konstytucji Lumen 

gentium II Soboru Watykańskiego

By zrozumieć swoją wiarę […] chrześcijanin musi zrozumieć swój 
Kościół. To nie jest zadanie uboczne ani dodatkowe. Musi poznać jego 
istotną strukturę, wewnętrzny dynamizm. Tajemnica chrześcijańska 
stanowi całość z tajemnicą Kościoła.

Henri de Lubac1

Nigdy nie było chrześcijaństwa bez Kościoła. Nigdy nie było 
Kościoła powszechnego bez Kościołów partykularnych. Gdziekol-
wiek celebruje się Eucharystię, tam jest cały Kościół katolicki. W cele-
bracji eucharystycznej, jak trafnie zauważył św. Hieronim, biskup 
ostatniego zakątka świata jest równy biskupowi Rzymu. Nigdy nie 
było jednak autonomicznych Kościołów partykularnych, które 
utworzyłyby federację Kościoła powszechnego, tak jak Dwunastu 
wybranych przez Jezusa nigdy potem nie utworzyło jakiejś federacji. 
Kościół powszechny ma pierwszeństwo ontologiczne i historyczne 

1 H. de Lubac, Kościoły partykularne w Kościele powszechnym, tłum. M. Spyra, 
Kraków 2004, s. 13.
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w stosunku do Kościołów partykularnych2. W wielości swoich rea-
lizacji partykularnych Kościół jest istotowo jeden, jak również kole-
gium biskupie w wielości swoich członków jest istotowo jedno. Te 
prawdy były często przypominane w Kościele, a odżyły z nową mocą 
po II Soborze Watykańskim, stając się źródłem licznych i znaczących 
interpretacji wpływających na rzeczywiste życie i misję współczes-
nego Kościoła. W tym miejscu, niejako na tle podjętych w ostatnim 
czasie poszukiwań, zwłaszcza dotyczących teologii komunii, chciał-
bym zwrócić uwagę na niektóre problemy dotyczące kolegialności, 
która została uznana za wyjątkową manifestację Kościoła rozumia-
nego jako komunia, jak również na relację, jaką ma w odniesieniu 
do niej konferencja episkopatu. Następnie zajmę się rolą następcy 
św. Piotra jako zwornika kolegium biskupów oraz ośrodka i zasa-
dy jedności katolickiej, odnosząc się do niektórych tendencji inter-
pretacyjnych dotyczących tego ważnego zagadnienia i starając się 
w ten sposób pokazać jego miejsce w komunii Kościoła.

KoLeGiaLność

Jest niezaprzeczalnym faktem, że po ostatnim soborze w wyjąt-
kowo licznych publikacjach i konkretnych działaniach w Kościele 
odwołuje się do idei kolegialności. Pojawia się jednak pytanie: czy 
to odwoływanie się zawsze jest właściwe? Rozumienie kolegialno-
ści ulega zniekształceniom, ponieważ – co zresztą nastąpiło już 
w czasie soboru – niejednokrotnie widzi się ją w świetle spreparo-
wanych uprzednio modeli, zaczerpniętych z dziejów instytucji funk-
cjonujących w społecznościach cywilnych, lub interpretuje w klu-
czu ideałów życia społecznego wypracowanych w ostatnich czasach, 
zwłaszcza w kluczu demokracji politycznej. Samo słowo „kole-
gium” w kontekście eklezjologicznym nie powinno być rozumiane 
w znaczeniu, jakie nadało mu prawo rzymskie lub średniowieczne, 
a które zostało spopularyzowane przez współczesne encyklopedie. 

2 Por. Kongregacja Nauki Wiary, list Communionis notio, 9, w: W trosce o pełnię 
wiary. Dokumenty Kongregacji nauki Wiary 1966–1994, red. i tłum. J. Króli-
kowski, Z. Zimowski, Tarnów 20103, s. 475–476.
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Kolegium lub ciało biskupie (corpus episcoporum) nie jest zebra-
niem stowarzyszonych członków, którzy są równi i mogliby dzia-
łać tylko razem3. Nie konstytuuje faktycznie tego kolegium zebra-
nie się jego członków. Pojęcie to powinno być rozumiane, jak jasno 
naucza II Sobór Watykański, w takim sensie, jaki nadała mu trady-
cja Kościoła pierwotnego, mająca charakter wzorczy i niezmienny.

Jezus w trakcie swojej publicznej działalności wybrał grupę ucz-
niów, którzy na mocy tego wyboru zostali wyraźnie odróżnieni od 
wszystkich innych. „Ustanowił Dwunastu”, mówi św. Marek (3, 14) – 
jest to formuła, która wskazuje, że chodzi o akt konstytuujący i kon-
stytutywny. Nie kładziemy tutaj nacisku na bogaty symbolizm 
hi sto ryczny, kosmiczny i eschatologiczny liczby wybranych przez 
Jezusa. Wystarczy przypomnieć formułę św. Ireneusza, według któ-
rej mamy w tym przypadku do czynienia z „dwunastokolumnową 
podporą Kościoła” (duodecastylum firmamentum Ecclesiae)4. Dla 
nas decydujący jest fakt, że kolegium biskupie następuje po kole-
gium Dwunastu w tym wszystkim, co mogło ono przekazać kole-
gium biskupiemu. Nie znamy dokładnie dziejów pierwszych pokoleń 
chrześcijańskich. Nieliczne dokumenty, które informują nas o sytu-
acji Kościołów pod koniec I i na początku II wieku, pokazują, że ci, 
którzy pełnili posługę biskupią, w każdym przypadku byli świado-
mi jej apostolskiej genezy, co dawało podstawy zarówno do kiero-
wania przez nich Kościołem loco proprio, jak również zobowiązy-
wało ich do czynnej troski o inne/wszystkie Kościoły. Nikt nie czuł 
się zobowiązany do jakiegoś specjalnego uzasadniania istniejącej 
sytuacji. W żadnym miejscu ani wówczas, ani jeszcze długo póź-
niej nie da się zauważyć jakichś śladów kontestacji istniejącego sta-
nu rzeczy w tej materii.

Kolegium biskupów, podobnie jak kolegium apostolskie, nie ma 
jakiejś formy przejściowej. Stanowi ono rzeczywistość trwałą, cho-
ciaż niewidzialną, i w tym podwójnym znaczeniu jest ono powszech-
ne. Nie ma więc nic wspólnego z rządzeniem zgromadzeniem ani 

3 Por. B. Botte, „Presbyterium” et „ordo episcoporum”, „Irenikon” 29 (1956) 
s. 14–18.

4 Ireneusz, Adversus haereses 4, 21, 3 (SCh 100/2, 682).
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tym bardziej z systemem zgromadzeń partykularnych, narodowych 
czy regionalnych, nawet jeśli w dziejach Kościoła pojawiają się takie 
zgromadzenia i niejednokrotnie okazują się bardzo użyteczne. Jako 
rzeczywistość trwała nigdy nie są pozbawione swojego znaczenia. 
Łączność zachodząca w kolegium biskupów przejawia się na róż-
ne sposoby, w szczególności poprzez wymianę, która łączy ze sobą, 
w imię ich Kościołów, biskupów – wymianę, która z biegiem cza-
su stała się utrwalonym zwyczajem, dzisiaj już nieobecnym w tak 
rozległym zakresie. Najważniejsze działanie kolegium jest jednak 
urzeczywistniane nieprzerwanie na mocy tego prostego faktu, że 
każdy biskup naucza w swoim Kościele tej samej wiary i zachowuje 
w nim tę samą podstawową dyscyplinę, jaką zachowuje się w innych 
Kościołach. Teologia nadaje temu faktowi miano nauczania zwy-
czajnego. Biskupi wyrażają w ten sposób to, co św. Ireneusz nazy-
wa charisma veritatis certum, przejęty od apostołów, choć nie czyni 
tego każdy biskup sam, ale czynią to tylko wszyscy razem5.

Jeśli sytuacja domaga się tego, kolegium może działać w sposób 
nadzwyczajny: na soborze powszechnym. Przed IV wiekiem nie było 
soborów i ich lista jest stosunkowo krótka, jeśli spojrzeć na dwa-
dzieścia wieków istnienia Kościoła. Kolegium biskupie kontroluje 
i porządkuje życie wspólnoty chrześcijańskiej za pomocą bardziej 
zwyczajnego środka, a mianowicie za pośrednictwem zgodnego 
nauczania dotyczącego wiary i obyczajów przekazywanego przez 
członków tego kolegium rozproszonych w przestrzeni i w czasie.

Każde działanie, które podejmuje biskup, jeśli ma nośność po w-
szechną i urzeczywistnia się w komunii, może i musi być uznane za 
kolegialne. Jak widać na licznych przykładach, biskupi czasów staro-
żytnych mieli wyjątkową świadomość swojej odpowiedzial ności za 
cały Kościół. Ta świadomość powszechnej odpowiedzialności mogła 
w pewnych epokach słabnąć – stało się tak na przykład w epoce feu-
dalnej – ale nigdy nie może jej całkowicie zabraknąć. Była ona żywa 
na przykład wtedy, gdy św. Ireneusz interweniował u papieża Wiktora 

5 Ireneusz, Adversus haereses 4, 26, 2 (SCh 100/2, 718). Por. Y. De Andia, „Cha
risma veritatis certum” (Adversus haereses IV 26, 2), „Vox Patrum” 6 (1986) 
t. 11, s. 529–541.



Kolegialność 143

w sprawie chrześcijan ze Wschodu i pokoju w Kościele, kiedy poja-
wiły się kontrowersje w związku z datą świętowania Wielkanocy, lub 
gdy św. Cyryl Aleksandryjski starał się – jak pisze papież Celestyn – 
odrzucić nauczanie Nestoriusza, a tym samym dać wsparcie naucza-
niu innych biskupów. Działania tych dwóch biskupów były w naj-
wyższym stopniu kolegialne, to znaczy podjęte w oparciu o zasadę 
kolegialności.

Różne zgromadzenia biskupów, bardziej lub mniej zinstytucjona-
lizowane, które działają w sprawach regionalnych lub narodowych, 
oprócz oczywistej użyteczności partykularnej, czyli oprócz odpo-
wiadania na problemy praktyczne, mogą konkretnie przyczyniać się 
do rozwoju w swoich członkach zmysłu kolegialnego (affectus colle
gialis), zachęcając ich do patrzenia ponad ich Kościoły partykular-
ne i do podejmowania działań o charakterze wspólnotowym. Mogą 
także przyczyniać się do osiągnięcia bardziej organicznej i szybszej 
zgodności w ramach episkopatu powszechnego.

Tego rodzaju zgromadzenia, mające bardzo różnorodny charak-
ter i różną trwałość oraz stawiające sobie różne cele, rozwijały się 
w Kościele przede wszystkim od III wieku. Nigdy nie przyjęły one 
jednorodnej formy, kształtując się zależnie od potrzeb eklezjalnych 
i okoliczności historycznych. Dzisiaj takim typem zgromadzenia 
biskupiego na Zachodzie łacińskim jest konferencja episkopatu. 
Konferencje ustanowione w różnych krajach, często pod wpły-
wem bieżących okoliczności i doraźnych potrzeb, zyskały aprobatę 
ostatniego Soboru. Konferencje mogą na wiele sposobów pobudzać 
aktywność kolegium, na przykład wybierając spośród siebie tych bis-
kupów, którzy będą następnie brać udział w rzymskich synodach 
biskupów. W sposób uprawniony można je uznać za jakiś wariant 
kolegialności, o ile za ich pośrednictwem ta kolegialność realizuje 
„to, co częściowe, odsyłając do całości”. Trzeba jednak pamiętać, że 
w perspektywie wyznaczonej przez Nowy Testament kolegialność 
albo jest powszechna, albo jej nie ma; z drugiej strony – akt kolek-
tywny na mocy swojej kolektywności nie staje się aktem kolegial-
nym. I na odwrót, każdy akt, który może być uznany za akt kole-
gialny, nie jest równocześnie i nie musi być aktem kolektywnym. Te 
dwa pojęcia jednak w żadnym wypadku nie pokrywają się ze sobą.
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Trzeba tu zwrócić uwagę na zamieszanie (wywoływane zwłaszcza 
przez dziennikarzy, ale także przez naciski sekularyzacyjne naszej 
epoki) w kwestii kolektywnych form rządzenia. Z powodu tego 
zamieszania idea kolegialności biskupiej została zbytnio związa-
na – jeśli nie wprost utożsamiona w opinii publicznej – z konferen-
cją episkopatu, a niejednokrotnie także z rozmaitymi organizacjami 
ponaddiecezjalnymi. Z tego powodu usiłuje się w taki czy inny spo-
sób podporządkować biskupa konferencji episkopatu, często nawet 
wywierając naciski. Miałoby to niby być zastosowanie prawa ogó-
lnego, według którego jednostka jest poddana kolektywowi, pod-
czas gdy prawdziwy sens kolegialny rozumiany eklezjalnie – prze-
ciwnie – domaga się rozwoju działań ze strony pojedynczej osoby 
i nadawania mu powszechnych odniesień. Zachodzi więc poważ-
ne niebezpieczeństwo wynaturzenia rzeczywistości teologicznej za 
sprawą nacisków typu socjologicznego.

Pierwszy cel działania konferencji episkopatu ma charakter prak-
tyczny i jej skuteczność jest związana z ograniczonym charakterem 
tego celu6. Jej praca na ogół nie stanowi sama przez się urzeczywist-
nienia kolegialności. Z jeszcze poważniejszej przyczyny trzeba to 
powiedzieć o działalności rozmaitych komisji, rad i sekretariatów, 
które powołuje konferencja episkopatu. Wynika to jasno z teks-
tów soborowych, takich jak konstytucja Lumen gentium czy dekret 
Christus Dominus. Jeśli chodzi o dekret Christus Dominus, to jego 
punkt widzenia odnośnie do konferencji episkopatu jest czysto prag-
matyczny. Jeśli zaś chodzi o konstytucję Lumen gentium (nr 23), 
to nie zna ona żadnej instancji pośredniej w porządku doktrynal-
nym między Kościołem partykularnym i Kościołem powszechnym. 
Byłoby nadużyciem i szkodziłoby instytucji wprawdzie ważnej, ale 
całkowicie relatywnej, gdyby się ją pomieszało z instytucją kolegium 
biskupów. Zamiast ze sprzyjaniem kolegialności mielibyśmy w tym 

6 Na temat natury teologicznej konferencji episkopatu por. Bischofskonferenz. 
Theologischer und juridischer Status, Hrsg. H. Müller, H. J. Pottmeyer, Düs-
seldorf 1989; A. Antón, Le conferenze episcopali – istanze intermedie? Lo sta
tuto teologico della questione, Cinisello Balsamo 1992.
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przypadku do czynienia z jej zawężaniem, a może nawet z jej fak-
tycznym zawieszeniem.

Nie można z drugiej strony zapominać, że nawet najlepsze syste-
my i najsprawniejsze instytucje mają swoje ograniczenia. System 
organizacyjny zbytnio oparty na regionalnych zgromadzeniach 
biskupów ogranicza inicjatywę pojedynczego biskupa, włączając 
go w coraz bardziej specjalistyczne, a tym samym czasochłonne 
zadania, które ewidentnie oddalają go od jego diecezjan, świeckich 
lub kapłanów, odwodzą go od jego istotnej posługi, a nawet zagłu-
szają w nim świadomość osobistych obowiązków, zarówno w rela-
cji do katolickości, jak i w relacji do powierzonego mu Kościoła. 
W takim wypadku zyskuje przewagę anonimowe i bezosobowe 
kierowanie instytucją, służące zbytniemu umocnieniu się instan-
cji biurokratycznych. Widoczną bezpośrednio konsekwencją takie-
go stanu rzeczy staje się nauczanie abstrakcyjne, nieuchwytujące 
istotnych problemów życia, odznaczające się neutralnym tonem 
i pozbawionym ludzkiego ciepła, w wyniku czego wierni nie roz-
poznają w nim już głosu swojego pasterza. Jak w przeszłości moż-
na było mieć żal do wielu biskupów, że uciekali od swojej odpo-
wiedzialności, asekurując się kurią rzymską, tak dziś trzeba by się 
obawiać, że w takiej sytuacji wielu biskupów podobnie, a może jesz-
cze bardziej asekurowałoby się taką czy inną komisją konferencji 
episkopatu. Pokusa jest dzisiaj jeszcze silniejsza, ponieważ naci-
ski z różnych stron wywierane na biskupów są jeszcze mocniejsze 
i bardziej bezpośrednie.

Trzeba stanowczo podkreślić, że żadna subtelność teologiczna 
lub – jak dzisiaj modnie się mówi – „racja duszpasterska” nie może 
osłabić nośności wypowiedzi biskupa w kwestiach wiary i obycza-
jów. Jeśli pasterz stałby się faktycznie działaczem wykonującym 
tylko postanowienia jakiejś komisji, to uległyby pomniejszeniu, 
a w każdym razie zranieniu jego misja następcy apostołów i sam 
nakaz ewangelizacyjny. Ta uwaga łączy się, już na poziomie literal-
nym, z głosem znanego teologa Emmanuela Lanne’a, który odnośnie 
do relacji biskupa z różnymi zgromadzeniami, do których może on 
należeć, pisał: „Biskup każdego Kościoła pozostaje jedynym odpo-
wiedzialnym za swoją wspólnotę. […] Każdy Kościół posiada, by 



146 Komunia jako zasada życia Kościoła…

tak rzec, swoją własną typologię, za którą biskup odpowiada osta-
tecznie tylko przed Bogiem”7. Samo doświadczenie uniwersalne 
przypomina i napomina wystarczająco jasno, że instytucje naro-
dowe mogą przyczyniać się albo do otwarcia, albo do zamknięcia 
jego członków na aktualne problemy. Ich uniwersalizujące znacze-
nie i oddziaływanie nie jest bynajmniej tak oczywiste, jak potocz-
nie się sądzi. Oczywiście w tym wypadku chodzi bardziej o kwestię 
duchową niż o fakt strukturalny, a w formie skrajnej tylko o możli-
we niebezpieczeństwo. Aby go jednak faktycznie uniknąć, nigdy nie 
należy rezygnować z przypominania o naturze istotnie powszech-
nej komunii kolegialnej i osobistej trosce każdego biskupa, na mocy 
tej komunii, o Kościół powszechny.

roLa nastęPcy święteGo Piotra

Eklezjalna więź kolegialna dotyczy relacji każdego Kościoła 
z wszystkimi innymi, każdej głowy Kościoła z wszystkimi innymi, 
ponieważ wszyscy są solidarnie odpowiedzialni za Traditio Christi8. 
W ramach jednak tej powszechnej całości, która konstytuuje „jedy-
ny Kościół Boży”, istnieje centrum – „konieczny punkt odniesienia”, 
a mianowicie Kościół partykularny, który jest w Rzymie, rządzony 
przez następcę św. Piotra, „pierwszego” z Dwunastu według określe-
nia św. Mateusza (10, 2)9. Idąc za św. Markiem (1, 36) i św. Łukaszem 
(9, 32), Kościołem zasadniczo jest „Piotr i ci, którzy są z nim”. Biskup 
Rzymu jest tym, który podtrzymuje jednomyślność ciała biskupów. 
On jest żywą więzią nie tylko między wszystkimi pasterzami, któ-
rzy żyją obecnie na ziemi, lecz także, rzecz zbyt łatwo zapominana, 
między Kościołem obecnym i Kościołem apostolskim. Jako następca 
pierwszego apostoła i główny świadek Jezusa zapewnia on jedność 

7 E. Lanne, Pluralisme et unité, „Istina” 14 (1969), s. 178. 
8 Por. P. Grelot, Regole e tradizioni del cristianesimo primitivo, Casale Monfer-

rato 1998, s. 21–64.
9 Por. J. Ratzinger, Kościół – ekumenizm – polityka, b.d. o tłum., Poznań–War-

szawa 1990, s. 34–48.
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Kościoła obecnego, czuwając nad jego żywą ciągłością z Kościołem 
wszystkich czasów10.

Nie będziemy tu wchodzić w złożoną problematykę teologicz-
ną dotyczącą sytuacji Piotra w kolegium biskupim i w Kościele ani 
analizować subtelności języka, do którego należy się odwołać, aby 
głębiej i bardziej integralnie ująć przypadek, który nie ma sobie 
równego. Powiedzmy tu tylko w odniesieniu do Piotra i do jego 
następców, że chodzi o ich szczególną prerogatywę i że pomniejsze-
nie tej szczególnej prerogatywy, bez względu na to, w jakim czasie 
i w jakich okolicznościach się żyje, byłoby negacją takiego Kościoła, 
jakiego chciał sam Chrystus.

Johann Adam Möhler, przenikliwy teolog niemiecki z XIX wie-
ku, zarysował wyjątkowo słuszną perspektywę, do której stale się 
powraca w argumentacji typu pragmatycznego, gdy pisał na kar-
tach swojej Symboliki: „Jeśli episkopat ma stanowić prawdziwą jed-
ność, by jednoczyć wiernych […] to on sam potrzebuje centrum, 
które poprzez swoją czynną obecność jednoczyłoby solidarnie cały 
Kościół”. Nasza wiara nie opiera się jednak na takim argumencie, 
który, chociaż trafny, nie jest wystarczający z teologicznego punktu 
widzenia. Włodzimierz Sołowjow ujął rzecz właściwiej: „Wszystkie 
racje przemawiające za centralną władzą Kościoła powszechnego 
miałyby wartość dość przeciętną w naszych oczach, jeśli byłyby racja-
mi tylko rozumowymi. One jednak czerpią swoją wartość z  faktu 
bosko-ludzkiego, który narzuca się sam przez się wbrew wszystkim 
sztucznym interpretacjom, przy pomocy których chciałoby się go 
zawiesić”11. Jest jasne, że to Duch Boży jest tym, który „stale umac-
nia jego [Kościoła – przyp. J. K.] organiczną strukturę i zgodę”, jak 
stwierdza konstytucja Lumen gentium (nr 22). Wiemy ponadto, że 
na mocy swojego dzieła zbawienia Bóg chciał połączyć się z ludź-
mi w rzeczywistości historycznej, a my możemy po prostu przyjąć 
to, co zostało ustanowione w tym celu i czego Nowy Testament daje 
świadectwo. Nie możemy tutaj niczego pomniejszać ani zmieniać.

10 Por. L. Bouyer, Kościół Boży. Mistyczne Ciało Chrystusa i świątynia Ducha 
Świętego, tłum. W. Krzyżaniak, Warszawa 1977, s. 370.

11 W. Soloviev, La Russie et l’Eglise universelle, Paris 19224, s. 161.
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W „dodatku” do Ewangelii św.  Jana, jak wyjaśnia Heinrich 
Schlier, „Szymon Piotr, który w Ewangelii zajmuje dominującą 
pozycję, w symbolicznej scenie przynosi Zmartwychwstałemu 
ryby ze swojej sieci. Jezus uroczyście powierza mu zadanie «pasie-
nia owczarni». Kościół jest jeden. On jest Kościołem Piotra. Jemu 
(wśród Dwunastu) Jezus zmartwychwstały powierzył żniwo, połów 
i troskę o owczarnię”12.

Sposób, w jaki mówili i działali biskupi Rzymu, pokazuje, że 
czuli się oni odpowiedzialni wobec całego Kościoła za depozyt, 
który otrzymali od Piotra, a także że, poza Rzymem, nigdy w pierw-
szych wiekach nie podano w wątpliwość zasadności uniwer salnego 
charakteru ich władzy. Około roku 95 lub 96, gdy niewątpliwie 
w Efezie żył jeszcze św. Jan, Kościół rzymski spokojnie i autory-
tatywnie interweniuje za pośrednictwem listu papieża Klemensa 
w Kościele korynckim, aby doprowadzić do uporządkowania jego 
wewnętrznych spraw. Warto pamiętać, że Efez leży bliżej Koryntu 
niż Rzym. Papież Klemens napomina: „Jeśli ktoś jednak odmó-
wi posłuszeństwa słowom, jakie Bóg przez nas do niego zwra-
ca, niech wie, że niemałą ponosi winę i naraża się na niemałe 
niebezpieczeństwo”13. Nikołaj Afanasjew, teolog prawosławny, tak 
komentuje to wydarzenie: „Należy zauważyć, że Kościół rzymski 
nie uważał za konieczne uzasadniać w taki czy inny sposób swo-
jej interwencji; nie miał wątpliwości, że jego pierwszeństwo zosta-
nie przyjęte bez dyskusji”14. I fatycznie tak się stało. Napomnienie 
zo stało przyjęte w  duchu religijnym. Około 170 roku Dionizy 
z Ko ryntu napisał do papieża Sotera, że list Klemensa nadal jest 
czytany na zgromadzeniach liturgicznych15. Był on czytany przez 

12 H. Schlier, Essais sur le Nouveau Testament, Paris 1968, s. 213–214 (Lectio 
Divina, 46).

13 Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie 59, 1, w: Pierwsi świadkowie. 
Pisma Ojców Apostolskich, tłum. A. Świderkówna, Kraków 19982, s. 78.

14 N. Afanasjew, Primauté de Pierre dans l’Eglise orthodoxe, Neuchâtel 1960, 
s. 45–46.

15 Por. Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna (4, 23, 11), tłum. A. Lisiecki, Poznań 
1924, s. 183.
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wieki w różnych Kościołach na Wschodzie i na Zachodzie, a obec-
nie czytamy go w liturgii godzin.

Wielokrotnie usiłowano pomniejszyć to i inne liczne starożyt-
ne świadectwa, jak na przykład dawane przez św. Ignacego Antio-
cheńskiego czy św. Ireneusza. Mówiono więc, że nie chodziło w tym 
przypadku o sprawowanie prymatu prawnego, ale o wypracowy-
wanie jakiegoś „mitu uzasadniającego” ten prymat16. Miałoby się to 
opierać na późnej redakcji słynnego tekstu z Ewangelii św. Mateusza 
(16, 18) – tekstu, który stanowi oczywistą podstawę prymatu rzym-
skiego, ponieważ Rzym – jak się mówi – zredagował go w tym właś-
nie celu. W takiej interpretacji tekst ewangeliczny nie oznacza już 
niczego konkretnego w odniesieniu do Piotra. Bardziej obiektywni 
egzegeci uznali w nim jednak fundamentalną rolę, jaką Jezus wyzna-
cza Piotrowi, ale odrzucili za to tezę, że Piotr mógł mieć następcę. Jak 
zauważył teolog reformowany Jean-Jacques von Allmen, gdy Jezus 
mówi do Piotra w Ewangelii św. Łukasza: „Ja prosiłem za tobą, żeby 
nie ustała twoja wiara” (22, 31), powierza mu to zadanie w ramach 
Eucharystii, to znaczy „tego, co Jezus chce widzieć jako trwające aż do 
Jego powrotu”17. Tym sposobem już Kościół starożytny został upraw-
niony do stwierdzenia, że Piotr jest „uosobieniem” całego Kościoła – 
że „Kościół jest w Piotrze”. Współczesny egzegeta Jacques Guillet 
w książce o Jezusie napisał zaś: „Kościół jest już w Cezarei. On już 
mówi. Cała Jego władza pochodzi już od Jezusa, od inwestytury, któ-
ra powierza Piotrowi. […] Taki był Kościół na swoim początku, taki 
pozostaje poprzez wieki”18.

Należy zatem przyjąć, że jedność Kościołów partykularnych musi 
odzwierciedlać tę jedność, która łączyła apostołów. Dlatego, jak 
stwierdza J.-J. von Allmen, prymat Kościoła rzymskiego „wydaje 
się silny z punktu widzenia biblijnego”. Być może, zwierzał się czy-
telnikowi, „że cały ten strach, który przenika nas, teologów refor-
mowanych, gdy dochodzimy do wykluczenia problemu sukcesji 

16 Por. A. von Harnack, L’Eglise primitive, Paris 1947, s. 158.
17 J. J. von Allmen, L’Eglise locale parmi les autres l’églises locales, „Irénikon” 43 

(1970) s. 532.
18 J. Gillet, Jésus devant sa vie et sa mort, Paris 1971, s. 135.
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apostolskiej, wynika z faktu, że, świadomie lub nie, zauważamy, iż 
jeśli jest sukcesja apostolska, to niewątpliwie w tej sukcesji jest tak-
że sukcesja specyficznie piotrowa”19.

Za takim ujęciem przemawiają fakty historyczne, które są 
o wiele wymowniejsze niż wszelkie argumenty słowne. Liczne 
świadec twa pochodzące z  pierwszych wieków po Chrystusie 
pokazują nam biskupa Rzymu w jego podwójnej roli – centrum 
i arbitra: „Jest jednym z naszych praw synodalnych – stwierdzał 
na przykład św. Awit z Vienne – że w tym wszystkim, co dotyczy 
sytuacji Kościoła, jeśli pojawia się jakaś wątpliwość, odwołujemy 
się do wielkiego biskupa Kościoła rzymskiego, jak członki kontak-
tują się z głową”20. Prze konanie takie nie budzi wątpliwości, a tak-
że zostaje wpisane w perspektywę zbawienia, nawet wtedy, gdy 
na Wschodzie podnoszą się rozmaite zastrzeżenia pod adresem 
Kościoła łacińskiego. Jan, patriarcha Konstantynopola, w 519 roku 
pisał do papieża Hormizdasa: „W Stolicy Apostolskiej jest zawsze 
zachowywana w sposób nienaruszony religia katolicka”21. Formuła 
ta została włączona do konstytucji Pastor aeternus I  So boru 
Watykańskiego22.

Różne okoliczności historyczne pozwoliły wydobyć zasadnicze 
aspekty posługi biskupa Rzymu, nawet jeśli pojawiły się niekiedy 
nadużycia w jej sprawowaniu, dzisiaj tak chętnie przypominane. 
Mniej chętnie wspomina się niezmierzone dobrodziejstwa, któ-
re zawdzię cza Kościołowi, na czele z papieżami, Wschód i Zachód. 
Błogosławiony John Henry Newman, bardziej oświecony w swojej 
życzliwości ducha niż wielu krytyków, którzy nie umieją dostrzec 
niczego poza odwrotną stroną medalu, stwierdził słusznie, że było-
by błazeństwem żywić nostalgię za przeszłością, ale nie zawahał 
się równocześnie zdecydowanie powiedzieć, że zasadniczą sprawą 

19 J. J. von Allmen, L’Eglise locale…, dz. cyt., s. 529.
20 Awit z Vienne, Epistula 36 (PL 59, col. 253 A).
21 Jan, patriarcha Konstantynopola, Epistola (PL 63, col. 444 B).
22 I Sobór Watykański, konst. Pastor aeternus, c. 4, w: Dokumenty Soborów 

Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4, 1511–1870, oprac. A. Baron, H. Pie-
tras, Kraków 2004, s. 922–923 (Źródła Myśli Teologicznej, 33).
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dla Kościoła (a także cywilizacji) jest podtrzymywanie autentycz-
nej żywotności roli następcy Piotra jako „formy jedności” następ-
ców apostołów.

Zarówno refleksja doktrynalna, jak i reformy bądź działania prak-
tyczne muszą więc zmierzać do tego, by umacniała się i coraz lepiej 
wyrażała komunia między biskupem Rzymu i jego braćmi w epi-
skopacie. Wprowadzanie rozmaitych form decentralizacji może 
być i jest rzeczywiście odpowiednie dla Kościoła – na taką potrze-
bę wyraźnie wskazał II Sobór Watykański. Przyczyniają się one do 
ożywiania Kościołów partykularnych, ale pod warunkiem, że nie 
powodują oddalenia się od centrum Kościoła i nie osłabiają więzi 
jedności. Działalność żadnego Kościoła partykularnego nie będzie 
mu adekwatnie służyła, jeśli będzie pochylał się on tylko nad sobą 
i swoimi sprawami, dystansując się od centrum. Taka postawa przy-
czyniałaby się stopniowo wręcz do jego obumierania.

Najważniejsze inicjatywy w Kościele partykularnym, łącznie 
z poszukiwaniem rozmaitych form autonomii, znajdują w oso-
bie Piotra oparcie, którego po prostu potrzebują. Jest to tym bar-
dziej uzasadnione, że w takim odniesieniu każdy Kościół party-
kularny zyskuje ochronę swojej niezależności w obliczu wszelkich 
nacisków światowych, które ciągle się pojawiają w stosunku do 
Kościołów lokalnych. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, 
w epoce, którą nazywa się „konstantyńską”, to właśnie papiestwo 
broniło niezależności Kościoła i wiary. Można słyszeć niekiedy 
opinie, że niebezpieczeństwa przekroczenia granic ze strony insty-
tucji państwowych, które kiedyś wymuszały wzmacnianie pozycji 
papiestwa, by bronić wolności chrześcijańskiej w świecie, należą 
już do odległej przeszłości – że „Kościół nigdy nie był tak wol-
ny, jak jest obecnie”. Jest to zbyt optymistyczny, jeśli nie wręcz 
naiwny, punkt widzenia – budzenie się nacjonalizmów, powrót 
totalitaryzmów, domaganie się takich czy innych praw „przeciw 
drugim”, są faktami, na które dzisiaj patrzymy. Także tam, gdzie 
Kościół jest wolny od wpływów władzy politycznej, jest wysta-
wiony na naciski różnych sił społecznych i tyranii opinii publicz-
nej, zwłaszcza mediów. René Girard nie zawahał się powiedzieć, 
że to, co obserwujemy dzisiaj w mediach, jest „szaloną zmową 
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antychrześcijańską”23. To, co niektórzy przedstawiają jako wyraz 
uczuć i postaw chrześcijańskich, często nie jest niczym innym niż 
nową formą nacisku sekularyzacyjnego, przerażającą siłą, która 
narzuca się za pośrednictwem rozmaitych sposobów oddziaływa-
nia psychologicznego. Krytyczny obserwator zauważy, jak wiele 
jest dzisiaj deformacji w wierze, w moralności oraz w postawach 
i uczuciach chrześcijańskich. W niejednym przypadku musimy też 
powiedzieć, że widać niepokojącą niemoc biskupów w wyzwala-
niu się od rozmaitych zależności światowych, zwłaszcza typu poli-
tycznego i ekonomicznego, które przeszkadzają im w działaniu 
duszpasterskim, mającym na celu głoszenie Ewangelii. W takich 
właśnie niebezpieczeństwach, które są na porządku dziennym, 
odniesienie do Piotra jest światłem i oparciem. Staje się wyrazem 
autentycznego przeżywania Kościoła jako komunii24.

W takiej relacji każdy Kościół partykularny lub grupa Kościołów 
znajduje jeszcze ochronę swojej osobowości i odrębności, jak to 
wyraźnie pokazują w swoim działaniu młode Kościoły misyjne. 
Bezpośrednia więź z Rzymem najskuteczniej służy zachowaniu 
wierności katolickiej za każdym razem, gdy kryzys wewnętrz-
ny wystawia na próbę jakiś Kościół. Świadectwa historyczne są 
tutaj bardzo wymowne. Wystarczy przypomnieć protesty diako-
na Hilarego, legata papieża Leona Wielkiego, w 449 roku prze-
ciw decyzjom Synodu w Efezie, który zasłużył na nazwę latroci
nium Efesinum. Nie były wcale rzadkie sytuacje, w których wierni 
bardzo potrzebowali ukierunkowania doktrynalnego, a które nie 
wynikało jasno z nauczania ich biskupów. Pozostawało im tylko 
odwołanie się do biskupa Rzymu. Można pokazać, że w niejed-
nym przypadku biskupi potrzebowali „umocnienia” ze strony gło-
wy Kościoła, następcy Piotra, by sami umocnieni mogli następnie 
nauczać w sposób pewny oraz potwierdzić swoją władzę doktry-
nalną nad wiernymi.

23 Por. R. Girard, La vittima e la folla. Violenza del mito e cristianesimo, Treviso 
1998, s. 93.

24 Por. H. J. Pottmeyer, Il ruolo del Papato nel terzo millennio, Brescia 2002, s. 167–
207.
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nieKtóre nowe ProBLemy

Co jakiś czas odżywają dwa poglądy – wzmacniane za sprawą 
intensywnej propagandy medialnej, ilekroć się pojawią – które, gdy-
by zyskały przewagę, mogłyby naruszyć komunię eklezjalną, widzia-
ną jako równowaga katolicka jedności w różnorodności; odniesie-
nie do Piotra stanowi jej gwarancję wewnętrzną, ustanowioną przez 
Jezusa Chrystusa. Sadzę, że zwrócenie uwagi na te poglądy i kry-
tyczne odniesienie się do nich może być dzisiaj bardzo użyteczne, 
gdy dużo mówimy o komunii w Kościele.

stała więŹ z rzymem

Pierwszy pogląd głosi potrzebę ograniczania (nie zawsze jest on 
wyrażany w sposób bezpośredni – bardziej widać go w rozmaitych 
przemilczeniach) więzi Kościołów partykularnych z ich rzymskim 
centrum. Umacnia się on, chociaż na gruncie błędnej interpretacji, 
przez odniesienie do idei kolegialności. Wydawałoby się, że ta kole-
gialność, dając kredyt zaufania niektórym, nie może być wprowa-
dzona w czyn inaczej, jak tylko w takiej mierze, w jakiej pozbawia 
papieża pewnej części jego władzy, trzyma go na dystans, pomniej-
szając zarówno znaczenie jego słów, jak i konieczność informo-
wania go, unikając odwoływania się do niego, nie wspominając go 
w modlitwie. W niektórych kręgach daje się nawet zauważyć pew-
ną tendencję ekshibicjonistyczną nastawioną na otwarte ignoro-
wanie tego, co przychodzi „z Rzymu”. Jest to wizja, która przeciw-
stawia się wizji nazywanej „kurialną”, która w gruncie rzeczy jest 
bliska i paralelna do tej pierwszej. Oczywiście, ta druga wizja nie 
tylko istnieje teoretycznie, lecz także ujawnia się w życiu Kościoła: 
tam, gdzie w wielu sprawach, nawet drugorzędnych, pojawia się 
oczekiwanie coraz to nowych rozporządzeń i wytycznych, których 
Rzym powinien dostarczać Kościołom partykularnym. Tę drugą 
tendencję nazwano słusznie „eklezjologią siłową”. Warto pamiętać, 
że przeciw obu tym tendencjom z jednakową siłą reagowali ojcowie 
II Soboru Watykańskiego, a odpowiedź na nie jest zawarta zarów-
no w dokumentach soborowych, jak i w reformach kurii rzymskiej, 
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które wprowadzono po soborze; widać je także w Kodeksie prawa 
kanonicznego.

Kierując się całkowicie lokalną koncepcją więzi kolegialnej, odda-
lenie od centrum staje się równocześnie – mimo niekiedy sugestyw-
nych słów na temat komunii – okazją do osłabienia więzi kolegialności 
powszechnej. Centrum katolicyzmu jest oczywiście w Rzymie, gdzie 
po II Soborze Watykańskim i w jego duchu dokonuje się dzisiaj wielka 
praca poszukiwania i ukazywania tego, co istotne w dziedzinie litur-
gii, prawa, teologii, duszpasterstwa, mając na względzie oczekiwane 
oczyszczenie i odnowę Kościoła. Rzym przekazuje bardziej lub mniej 
dojrzałe owoce całej tej pracy. Oczywiście nie zawsze są one dosko-
nałe i nie zawsze łatwo wpisują się w życie Kościołów partykularnych. 
Odrzucenie jednak a priori tych owoców tylko dlatego, że są „rzym-
skie”, jest, najskromniej mówiąc, błędem. Jeśli biskupi łatwo podda-
liby się naciskom, które są wyrazem takiej opcji, pozbawiliby swoje 
Kościoły tego, czym powinno być dobro wspólne wszystkich wier-
nych. Jeśli przyjęliby oni – a niekiedy przyjmują – podobną postawę 
wobec samego papiestwa, osłabiliby posiadane w papiestwie wsparcie.

W połowie XIX wieku J. A. Möhler mówił na ten temat w opar ciu 
o studia teologiczne i obserwację ówczesnej atmosfery w Kościele, że 
zachodzi wewnętrzna więź między szacunkiem dla papieża i duchem 
wspólnotowym. Osłabienie jednego bardzo szybko po woduje zagroże-
nie dla drugiego; między obydwoma postawami zachodzi coś w rodza-
ju „wewnętrznej wymienności”. Do przywołanych przez niego przy-
kładów moglibyśmy dodać wiele bardziej współczesnych. Odwołam 
się tutaj jeszcze raz do św. Awita z Vienne. Kiedy doszło do konfliktu 
między nim i jego znamienitym kolegą – Cezarym z Arles o prymat 
w Galii, Awit przyjął ze smutkiem, że papież Symmach opowiedział się 
po stronie Cezarego. Nie wystąpił jednak przeciw papieżowi, szanu-
jąc jego decyzję. Kilka miesięcy później z nie mniejszą energią, w imię 
całego episkopatu galijskiego, przystąpił do obrony prymatu rzymskie-
go przeciw niektórym biskupom italskim zbyt uległym władzy poli-
tycznej. „Jeśli biskup Rzymu jest kwestionowany – pisał – jeśli jego 
stolica się chwieje, to nie jeden biskup, ale cały episkopat słabnie”25.

25 Awit z Vienne, Epistula 31 (PL 59, col. 248–249).
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Obecnie, gdy globalny kryzys wstrząsa Kościołem, opowiedzenie 
się za pokazanym poglądem mogłyby przynieść skutki poważniejsze, 
niż przewidują ci, którzy go głoszą. Wprowadza on zamęt, a nawet 
powoduje rozbicie właśnie tam, gdzie byłaby bardziej potrzebna 
spójność ze względu na konieczność podjęcia walki duchowej. We 
wszystkich przypadkach nic nie oddali lepiej wywoływanych zagro-
żeń niż bezpośrednie uświadomienie sobie tego, co jest po prostu 
istotne dla struktury Kościoła, czyli komunii każdego Kościoła par-
tykularnego – złączonego z innymi lub nie – z pasterzem Kościoła 
rzymskiego, pasterzem powszechnym i centrum jedności katolickiej.

nieustanna odnowa Kościoła

Drugi pogląd wyraża się w ciągłym formułowaniu tez dotyczących 
Kościoła, wynikających z założenia potrzeby reformy w Kościele. 
Hasło Ecclesia semper reformanda jest niemal w powszechnym uży-
ciu. Bardzo często tak formułowana propozycja odwołuje się do 
potrzeby przełożenia na fakty idei kolegialności biskupiej, nie kry-
jąc przy tym, że jednym z warunków udanej reformy byłoby takie 
czy inne ograniczenie władzy papieskiej. Promotorzy takich pro-
jektów chcą w nich widzieć – pytanie dlaczego – panaceum, któ-
re ma niemal automatycznie okazać się zbawienne dla Kościoła, za 
sprawą otwarcia go na współczesność i postęp. W Polsce taką ten-
dencję dostrzegam w wielu wypowiedziach na temat tak zwanego 
„Kościoła otwartego”.

Najpierw zauważamy więc nierzadkie dzisiaj odnoszenie się do 
zasady „soborowości”26. Już w 1870 roku, oprócz wotum wyrażone-
go na Soborze Trydenckim przez niektórych biskupów włoskich, 
pojawiła się sugestywna na propozycja części biskupów; odwołując 
się do słynnego dekretu z Konstancji, zaproponowali oni, aby wpro-
wadzono zasadę cyklicznego odbywania soborów powszechnych. 
Propozycja, nieoparta na żadnej podstawie doktrynalnej, miała służyć 

26 Por. G. Alberigo, Synodalität der Kirche nach dem Zweiten Vatikanum, w: Kir
che sein. Nachkonziliare Theologie im Dienst der Kirchenreform, Hrsg. W. Geer-
lings, M. Seckler, Freiburg 1994, s. 333–347.
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praktycznemu zastosowaniu systemu soborowości, którą widziano 
jako drogę do rozwiązywania problemów Kościoła w kontekście wiel-
kiej schizmy zachodniej. Ten system nie miał jednak żadnego uzasad-
nienia w tradycji. Słynny teolog z okresu II Soboru Watykańskiego, 
Gérard Philips, tak odniósł się do tych propozycji: „Teologowie, któ-
rzy chcieliby uczynić z soboru instancję regularną, mylą się – ze swej 
natury sobór jest raczej wydarzeniem niż instytucją”27. Badania prze-
prowadzone nad naturą soboru i rolą odegraną przez sobory w dzie-
jach Kościoła potwierdzają, że są one „manifestacjami sporadyczny-
mi”. Biorąc pod uwagę, jak wielki oddźwięk one wywoływały, trzeba 
powiedzieć, że Kościół katolicki nie może wstrząsać światem zbyt 
częstym zwoływaniem soborów powszechnych.

Formy interwencji eklezjalnych praktykowane i wypracowane 
przez Stolicę Apostolską, zmieniające się w ciągu wieków, zdają 
się wystarczające. Instytucje działające przez wieki na podstawie 
swoich doświadczeń zgromadziły środki wystarczające, by stawiać 
czoło nowym sytuacjom. Trzeba bronić się zarówno przed tym, 
by łatwo uznawać jakieś sposoby działania za normę absolutną, 
jak i przed tym, by nadawać taką samą rangę aktom o różnej natu-
rze, zapominając o kryteriach ich tworzenia i wydawania. Nie słu-
ży się umacnianiu władzy papieskiej, gdy na przykład wszystkim 
encyklikom nadaje się taką samą rangę, a nawet czyni z nich doku-
menty w całości nieomylne, jak robią to nierzadko nawet wpraw-
ni teologowie. Papież Leon XIII, autor wielu encyklik, pod koniec 
swego życia sam podzielił przecież swoje encykliki na ważniejsze 
i mniej ważne.

Częstotliwość interwencji zmienia się tak samo jak ich forma. 
Można się cieszyć, że aktualne możliwości techniczne umożliwia-
jące propagowanie rozmaitych opinii dotyczących każdej dziedziny 
życia, pozwalają także głowie Kościoła coraz częściej komunikować 
się z wszystkimi wiernymi, by bezpośrednio przekazać im naucza-
nie konkretne, dostosowane do potrzeb chwili, odpowiadające na 
aktualne pytania i trudności. Można spodziewać się, że w świecie, 

27 G. Philips, L’Eglise et son mystère au II. Concile du Vatican. Histoire, texte et 
commentaire de la constitution Lumen gentium, vol. 1, Paris 1967, s. 296.
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który po raz pierwszy urzeczywistnia swoją jedność – jedność, któ-
ra nieraz okazuje się jednak niczym innym jak tylko jeszcze więk-
szym chaosem, aniżeli była w przeszłości – działalność pasterza 
powszechnego dokona odpowiedniego do ducha czasów określenia 
i przypieczętowania w jakiś sposób jedności duchowej uniwersum 
katolickiego. Można oczekiwać, że będzie się coraz intensywniej 
dokonywać nowe ukierunkowanie wiernych, choćby za pośredni-
ctwem dokumentów skierowanych do wszystkich czy wypowiedzi 
o charakterze globalnym, jak np. przemówienia wygłaszane przez 
papieży w ONZ. Jest to konieczne z tego względu, że także zaanga-
żowanie wielu wiernych nabiera wymiaru uniwersalnego; dotyczy 
to zarówno biskupów, jak i wiernych świeckich, a może tych dru-
gich właśnie dotyczy jeszcze bardziej.

Z drugiej jednak strony trzeba sobie życzyć i pracować nad tym, 
by lepsze i bardziej wszechstronne zastosowanie zasady pomoc-
niczości przyczyniało się do zredukowania konieczności częst-
szych lub poważniejszych interwencji centrum. Gdy całość paste-
rzy wypełnia stale i poważnie funkcję nauczycieli doktryny i stróżów 
wiary, gdy inicjatywy lokalne są podejmowane w taki sposób, by 
przystosować działania eklezjalne do warunków lokalnych oraz 
pobudzić żywotność chrześcijańską do przenikania duchem chrześ-
cijańskim ciągle zmieniających się uwarunkowań życia, pasterz 
powszechny ma mniejszy powód do interweniowania. Następujący 
niewątpliwie dzisiaj proces decentralizacji w Kościele może także 
umocnić życie wewnętrzne Kościołów partykularnych, byle w to 
miejsce nie tworzono nowych form centralizacji na poziomie naro-
dowym – wystarczy, jeśli będzie się rozwijać koordynacja działań 
o charakterze duszpasterskim. Z drugiej strony nie można i nie 
trzeba uwzględniać wszystkich sytuacji będących wynikiem upły-
wu czasu i dokonujących się przemian kulturowych i cywilizacyj-
nych. Żadna instytucja nie nagina się do budzących się co chwi-
lę nowych upodobań. Jest naznaczone iluzorycznością myślenie, 
że można w pełni uchwycić bieg zachodzących przemian i na nie 
wszystkie adekwatnie odpowiedzieć. Zresztą, czy jest to koniecz-
ne, gdy wszystko zmienia się w zawrotnym tempie? To, co było 
ważne wczoraj, dzisiaj nie jest już pamiętane. Jeśli więc chcemy 
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autentycznie troszczyć się o komunię eklezjalną, to jak się wydaje, 
trzeba – co ma zresztą potwierdzenie w doświadczeniu historycz-
nym – przewidzieć w zjednoczonym Kościele pojawienie się zna-
czących różnic w formach i sposobach sprawowania w nim władzy, 
przynajmniej tylu, ile istniało w wiekach poprzedzających podział 
między Zachodem i Wschodem.

Jakiekolwiek byłoby rozumienie władzy i jej sprawowania w Ko ście-
le, zasadnicza prerogatywa prymacjalna Piotra musi nieustannie 
pozostawać nienaruszona. Nie przypadkiem i nie ze względów poli-
tycznych została usankcjonowana dogmatem. Chodzi w tym przy-
padku o rzecz zasadniczą, a mianowicie zachowanie w sposób nie-
naruszony natury i konstytucji Kościoła. Chcieć zobowiązać biskupa 
Rzymu, jakkolwiek stawiałoby się tę kwestię, do zwracania się stale 
do innych biskupów, by uczył się on od nich drogi wierności, byłoby 
odwróceniem konstytucji Kościoła i tradycyjnej praktyki eklezjal-
nej. Oczywiście, papiestwo nie wyłoniło się w jednej chwili, ale było 
wynikiem, jak zresztą wszystko w Kościele, długiego i nie zawsze 
spokojnego procesu. Zanim nastąpiło określenie władzy papieskiej 
w kluczu pojęć prawnych, istniała długa praktyka i weryfikacja, któ-
rej służyły pojawiające się problemy i trudności, a nawet konflikty. 
Trzeba pamiętać, że na początku, gdy Kościół był jeszcze instytucją 
młodą, ożywianą entuzjazmem początków, zadania papieży były na 
pewno prostsze i nie było ich tak wiele. Analogiczną sytuację moż-
na z łatwością dostrzec w przypadku większości instytucji – liczba 
problemów rośnie wraz z wiekiem, nawet jeśli ich twórcy okazali 
się wyjątkowo przenikliwi i przewidujący w sferze proponowanych 
rozwiązań. Zatem choćby nawet interwencje papieskie nie były zbyt 
częste, wszyscy jednak wiedzieli, że w każdej kontrowersyjnej kwe-
stii dyscyplinarnej lub doktrynalnej ostatecznie trzeba było zwró-
cić się do Stolicy Apostolskiej.

Święty Augustyn jest tutaj znakomitym przykładem. Był waż-
nym i aktywnym biskupem o dużym wpływie na Kościół. Dzięki 
jego energicznym działaniom została między innymi przezwycię-
żona schizma donatystyczna. Z uznaniem pisze na ten temat Pos-
sydiusz z Kalamy, biograf Augustyna. Od dłuższego czasu Kościół 
w Afryce uginał się pod ciężarem niepokojów i rozłamów. Dzięki 
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Augustynowi, z pomocą Bożą, wyszedł z tej dramatycznej sytua-
cji obronną ręką. Kazania i pisma świętego odegrały w tym klu-
czową rolę, w tłumaczeniach docierając także na Wschód, nawet 
jeśli nie zostały tam właściwie zrozumiane. Jego czujność paster-
ska sięgała niemal wszędzie. Gdy otrzymał listy, które informo-
wały go o „wirusie” pelagiańskim na Wschodzie, zaangażował się 
w walkę przeciw nowej herezji. Przyczynił się do zwołania syno-
dów w Kartaginie i Milewe. Wraz z czterema biskupami posłał do 
papieża Innocentego I memoriał, który zapoczątkował wymianę 
listów między Rzymem i Afrykańczykami. Augustyn, świadomy 
swego obowiązku kolegialnego, dostrzegał przenikliwie, że tylko 
interwencja Rzymu może rozwiązać problem. Papież odpowie-
dział za pośrednictwem trzech reskryptów, dzięki którym „zni-
kła wszelka wątpliwość”28. Augustyn mógł powiedzieć do swego 
ludu: „Stolica Apostolska przesłała reskrypty. Sprawa jest skoń-
czona, oby niebo zechciało, aby ustąpił także błąd”29. Roma locuta, 
causa finita! Po dwóch miesiącach papież Innocenty umarł, pela-
gianin Celestiusz udał się do Rzymu, usiłując odwrócić decyzję 
papieską. Synod rzymski dał się zwieść, a nowy papież Zozym zawa-
hał się. Afrykańczycy podjęli jednak zdecydowane działanie, cze-
go wyrazem stał się synod w Kartaginie w 418 roku. Papież Zozym 
ogłosił w końcu list Tractoria, skierowany do Kościołów Wschodu 
i Zachodu, w którym potwierdził decyzję swojego poprzednika.

Pośród różnorodnych okoliczności, nieskończonej liczby dys-
put, konsultacji, a nawet intryg, zarówno w czasach dawnych, jak 
i bliższych współczesności, rozwinął się ważny proces, który sytu-
ował się na antypodach wielu dzisiejszych propozycji. Nie każda 
inicjatywa wychodziła z Rzymu – dzieje Kościoła jednoznacznie to 
potwierdzają. Papieże byli ludźmi „roztropnymi i spokojnymi”, któ-
rzy nie ulegali pokusie pośpiechu. Nic nie mogło być jednak dokoń-
czone bez Rzymu i Augustyn dobrze o tym wiedział. Gdy pojawiał 
się poważniejszy kryzys, to nie biskup Rzymu szukał większości, na 
której mógłby się oprzeć, ale biskupi – bardziej lub mniej wpływowi, 

28 Por. Augustyn, Contra duas epistolas Pelagianorum 2, 3, 5 (PL 44, col. 574).
29 Augustyn, Sermo 130, 10 (PL 38, col. 734).
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liczni lub nie, w większym lub mniejszym stopniu połączeni więza-
mi kolegialnymi – kierowali się do swojego brata w Rzymie, by pro-
sić o jego rozstrzygnięcie. Taki charakter posiadają w swojej pro-
stocie charyzmat, urząd i posługa Piotra.



Rozdział Xi

n

Prymat papieża  
i rządzenie całym Kościołem

W wielu wypowiedziach teologicznych na temat prymatu papie-
ża podkreśla się, że jego funkcja eklezjalna polega na zapewnianiu 
istotnej jedności Kościoła w wierze i w komunii, zachowując wier-
nych od herezji i od schizmy, podczas gdy nie należy do papieża 
koordynowanie wszystkimi działaniami Kościoła ani kierowanie 
nimi. Tego typu rządzenie, prowadziłoby do przesadnego centrali-
zmu lub absolutnego uniformizmu, pozbawienia biskupów właści-
wej dla ich posługi wolności, ograniczenia Kościoła w jego różno-
rodności, która nie tylko jest uprawniona, lecz także należy do jego 
natury i stanowi jego sposób wyrażania się w dziejach1. Takiej koor-
dynującej i kierującej funkcji, która obejmowałaby wszystko – jak 
czytamy w tych samych wypowiedziach – nie przyznają papieżowi 
ani I, ani II Sobór Watykański. Owszem, te dwa Sobory mówią o peł-
nej władzy, którą posiada papież, ale ta pełna władza, ograniczana 
przez prawo Boże, jest koniecznie ograniczana również przez wła-
dzę pochodzącą od Boga, której Chrystus – zarówno kolegialnie, 
jak i indywidualnie – udziela biskupom. Zagadnienie to jest bardzo 
ważne i posiada praktyczne znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do 

1 Por. J. Królikowski, Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologicznopneumato
logiczna geneza Kościoła, Kraków 2015, s. 258–265.
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rozmaitych inicjatyw podejmowanych przez papieży, mających na 
celu aktywizację zarówno pasterzy, jak i wiernych, w działaniach 
związanych z widzialnym aspektem Kościoła.

Rozwiązanie postawionego problemu domaga się dyskusji na 
poziomie prawnym, ale na poziomie takiego prawa, które jest rów-
nocześnie częścią teologii dogmatycznej, gdyż chodzi w tym przy-
padku o boskie ukonstytuowanie Kościoła. Nie należy najpierw 
zapominać o doktrynie, którą w encyklice Mystici Corporis papież 
Pius XII ujmuje następująco: 

Boski Odkupiciel […] chciał, aby utworzona przez Niego grupa ludzi 
stanowiła społeczność doskonałą, wyposażoną we wszystkie elementy 
prawne i społeczne, aby w ciągu wieków przedłużać zbawienne dzie-
ło odkupienia; dlatego też zechciał ją ubogacić przez Ducha Świętego 
darami i łaskami niebieskimi2. 

Zachodzi tu doskonały paralelizm między działaniami Ducha 
Świętego, będącego duszą Kościoła, a funkcjami, jakie spełnia w nim 
papież. Święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia w Contra errores Grae
corum: 

Sam bowiem Chrystus, Syn Boży, uświęca swój Kościół i pieczętuje go 
Duchem Świętym jako swoim znamieniem i pieczęcią. […] Podobnie 
zastępca Chrystusa, przez swoje pierwszeństwo i zapobiegliwość, jako 
wierny sługa zachowuje w poddaniu Chrystusowi Kościół powszechny3.

Wiemy, że dzisiaj wielu teologów woli nie mówić o Kościele 
jako społeczności doskonałej, uznając, że ta koncepcja eklezjolo-
giczna należy już do przeszłości. Ta złożona rzeczywistość, któ-
rą jest Kościół Chrystusa, ma jednak zawsze – ex ipsa institutio
ne divina – także wymiar zewnętrzny, widzialny, społeczny, wraz 

2 Pius. XII, enc. Mystici Corporis, „Acta Apostolicae Sedis” 35 (1943), s. 224. 
3 Tomasz z Akwinu, Sprostowanie błędów greckich 2, 32, w: Tomasz z Akwinu, 

Dzieła wybrane, tłum. J. Salij, K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych, Kęty 
1999, s. 314.
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z odpowiadającą mu strukturą hierarchiczną. Słusznie kładzie się 
dzisiaj nacisk na wymiar wewnętrzny, sakramentalny i charyzma-
tyczny, chrystologiczny i pneumatologiczny rzeczywistości i życia 
Kościoła, ale to nie może prowadzić do zaciemnienia lub pomniej-
szenia konstytutywnego wymiaru widzialnego, który jest wewnętrz-
nie i koniecznie złączony z wymiarem niewidzialnym. Zagadnienie 
jest tym ważniejsze, że chodzi w tym przypadku o właściwe rozu-
mienie i  urzeczywistnianie sakramentalności Kościoła, a  więc 
o jego funkcję zbawczą.

nauczanie i soBoru watyKańsKieGo

PaPież zasadą i fundamentem jedności Kocioła

Bezdyskusyjnie jest prawdą, że racją bytu prymatu papieskiego 
jest zachowanie jedności Kościoła w wierze i w komunii. Dlatego 
papież ma za zadanie zapewniać zarówno jedność kolegium paste-
rzy, jak i jedność całego Kościoła, jak stwierdza prolog konstytucji 
Pastor aeternus I Soboru Watykańskiego: 

Aby zaś episkopat był jeden i niepodzielony oraz aby cała rzesza wier-
nych mogła być zachowana w jedności wiary i w komunii przez związa-
nych z sobą nawzajem kapłanów, stawiając św. Piotra na czele pozosta-
łych apostołów, ustanowił z nimi trwałą zasadę i widzialny fundament 
tej dwojakiej jedności4.

W każdej społeczności jedność najwyższej władzy – może być 
ona powierzona jednemu albo wielu podmiotom – jest zawsze 
potrzebna, aby zapewnić jedność całej społeczności. W Kościele, 
traktowanym jako społeczność widzialna, istnieje więc tylko jed-
na najwyższa władza, którą sprawuje papież jako jej pierwszorzęd-
ny podmiot. Ta władza łączy w jedności jednego ciała moralnego 

4 Por. I Sobór Watykański, konst. Pastor aeternus, w: Dokumenty Soborów 
Powszechnych. Tekst łaciński i polski, oprac. A. Baron, H. Pietras, t. 4, 1511–
1870, Kraków 2004, s. 913–915 (Źródła Myli Teologicznej, 33).
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przede wszystkim wszystkich biskupów – ciała, które ze swej stro-
ny jest także, razem ze swoją głową, podmiotem pełnej i najwyż-
szej władzy nad całym Kościołem. Ta jedność prawna niewątpliwie 
zakłada łączność inteligencji i woli w świadomości uczestnicze-
nia we wspólnej misji, którą należy też wspólnie urzeczywistniać. 
W każdej społeczności jedność prawna członków zakłada jedność 
woli we wspólnym dążeniu do tego samego celu, który określa taką 
społeczność. Biskupi katoliccy są zjednoczeni między sobą przez 
miłość i solidarność pasterską (affectus collegialis), które sprawiają, 
że chcą razem, każdy odpowiednio do pełnionej przez siebie funk-
cji, urzeczywistniać wspólną misję powierzoną im przez Chrystusa. 
Więź prawna, która wszystkich ich poddaje władzy tylko jednego 
w wypełnianiu tej misji, ma na celu wyrażenie jedności wszystkich 
i zapewnienia jej trwałości w pełnieniu przez nich wspólnej misji. 
W encyklice Ecclesia Dei papież Pius XI tak wykłada tę zasadni-
czą doktrynę: 

Chrystus Pan zlecił samym apostołom misję, którą otrzymał od Ojca, 
gdy powiedział: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, idź-
cie więc i nauczajcie wszystkie narody”, ale chciał również, aby kole-
gium apostolskie było doskonale jedno, połączone podwójnym i bardzo 
ścisłym węzłem – węzłem wewnętrznym, czyli tą samą wiarą i miłoś-
cią, która „rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego”, oraz węzłem 
zewnętrznym, czyli rządami jednego nad wszystkimi, gdy powierzył 
Piotrowi prymat nad innymi apostołami jako trwałej zasadzie i widzial-
nemu fundamentowi jedności5. 

Władza Piotra, będąca zasadą jedności kolegium, zapewnia także 
jedność Kościoła, gdyż przez jedność tego samego nauczania, tego 
samego kultu i tych samych rządów jest on zachowywany w jed-
ności tej samej wiary i tej samej komunii.

Słuszne jest więc stwierdzenie, że jedność Kościoła w wyznawa-
niu tej samej wiary i w komunii jest racją istnienia prymatu papie-
ża. Ta jedność domaga się jednak dla tego, kto otrzymał ten prymat, 

5 Pius XI, enc. Ecclesia Dei, „Acta Apostolicae Sedis” 15 (1923), s. 573.
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władzy rządzenia i koordynowania społecznych działań Kościoła. 
Jedność społeczności nie polega tylko na zachowywaniu więzi mię-
dzy jej członkami, ale domaga się także jedności w działaniach spo-
łecznych podejmowanych przez wszystkich. Jej pierwszym dobrem 
jest niewątpliwie uporządkowanie części, konieczne dla zapewnie-
nia społeczności trwałego istnienia, a więc i jedności. Racją bytu 
każdej społeczności jest jednak cel, który dogłębnie ją określa i któ-
remu ona się podporządkowuje w swoich dążeniach i działaniach. 
Właśnie po to, aby osiągnąć ten cel, ludzie łączą się w grupę i two-
rzą wspólnotę. Jest więc konieczne, aby działanie wszystkich zmie-
rzało do jednego celu. Dlatego funkcją społeczną władzy nie jest po 
prostu czuwanie nad zachowaniem jedności członków wspólnoty, 
ale także rządzenie działalnością każdego i wszystkich oraz koordy-
nowanie nią, aby była ukierunkowana na osiągnięcie wyznaczonego 
celu. Wiara i miłość zapewniają zjednoczenie wszystkich wiernych 
wcielonych w Ciało Chrystusa. To mistyczne Ciało ma jednak do 
spełnienia w całym świecie misję uniwersalną, do której zmierzają 
wszystkie działania społeczne wszystkich członków Kościoła – tą 
misją jest zbawienie wszystkich ludzi. Jak papież mógłby być zasa-
dą i fundamentem, jeśli nie mógłby rządzić i koordynować działal-
ności wszystkich zmierzającej do osiągnięcia tego wspólnego celu 
całego Kościoła? Z tej właśnie racji pierwszy schemat konstytucji De 
Ecclesia I Soboru Watykańskiego tak definiował rządy w Kościele: 
„Rządzenie widzialne uporządkowuje komunię członków między 
sobą, organizuje i kieruje całą zewnętrzną i publiczną działalnoś-
cią wiernych”6.

Pius XII w encyklice Mystici Corporis bardzo jednoznacznie 
przypisuje tę funkcję papieżowi: „Jest absolutnie konieczne, aby 
przed oczami wszystkich była widoczna najwyższa głowa – to 
znaczy zastępca Jezusa Chrystusa na ziemi – przez którą będzie 
skutecznie kierowane współdziałanie wszystkich zmierzające do 
osiągnięcia wyznaczonego celu”7. Z tej racji odmawianie papie-

6 Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis, vol. 7, 
Friburgi Brisgoviae 1892, s. 568.

7 Pius. XII, enc. Mystici Corporis, dz. cyt., s. 227.
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żowi funkcji rządzenia i koordynowania odnośnie do działania 
społecznego Kościoła jest odmawianiem mu władzy nad całym 
Kościołem, którą przyznaje mu I Sobór Watykański w trzecim roz-
dziale konstytucji Pastor aeternus8.

zasięG i natura Prymatu

Definicja doktrynalna dotycząca zasięgu i natury władzy pry-
macjalnej papieża, którą sformułował I Sobór Watykański, ma na 
celu odrzucenie doktryn episkopalnych, które w ostatnich wiekach 
zmierzały do ograniczenia prymatu lub do wynaturzenia go. Jest 
bardzo pouczające sięgnięcie w tym względzie do przypisu dołączo-
nego do dziewiątego rozdziału pierwszego schematu De Ecclesia9. 
W tym miejscu streścimy definicję doktrynalną zawartą w konsty-
tucji Pastor aeternus, wskazując na jej kluczowe aspekty. Chodzi 
o to, byśmy uzyskali odpowiedź na pytanie, czy obejmuje ona, czy 
też wyklucza władzę rządzenia i koordynowania całą działalnoś-
cią Kościoła.

Konstytucja Pastor aeternus stwierdza, że zasięg władzy pryma-
cjalnej papieża jest powszechny, to znaczy że obejmuje ona wszyst-
kie Kościoły partykularne, wszystkich pasterzy, zarówno rozpatry-
wanych pojedynczo, jak i złączonych ze sobą, bez względu na to, 
do jakiego należą obrządku i jakąkolwiek zostali obdarzeni godnoś-
cią. Jej przedmiot nie ogranicza się do wiary i obyczajów, ale obej-
muje to wszystko, co dotyczy dyscypliny lub rządzenia Kościołem 
rozproszonym po całym świecie. Nie wystarczy prymat papieża 
w dziedzinie doktrynalnej i obyczajowej. Musi on rozciągać się na 
wszystkie prawa, które biskup Rzymu promulguje, zarówno prze-
znaczone dla Kościoła powszechnego, jak i dla diecezji w szcze-
gólności, a także na przepisy i decyzje, które może wyznaczyć on 
poszczególnym wiernym10. Jaki miałyby cel ogłaszane prawa, jeśli 

8 Por. I Sobór Watykański, konst. Pastor aeternus, dz. cyt., s. 918–921.
9 Por. Acta et decreta…, dz. cyt., s. 635–636, przyp. 65.
10 Por. J. D. Mansi, L. Petit, I. B. Martin, Sacrorum conciliorum nova amplissima 

collectio, t. 52, Arnhem–Leipzig 1927 [dalej: Mansi], kol. 1311.
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nie byłoby nim rządzenie i koordynowanie działalności jednostek 
w relacji do celu społeczności?

Władza papieska nie sprowadza się tylko do czuwania nad Koś-
ciołem i do zachęcającego ukierunkowywania podejmowanych 
działań, jak chcieli rozmaici episkopaliści; jest to właściwa władza 
jurysdykcji, to znaczy władza rządzenia wyrażająca się przez pro-
mulgowanie praw, troszczenie się o ich wypełnianie oraz karanie, 
jeśli nie są one respektowane. Papież otrzymuje tę władzę z usta-
nowienia Bożego, a nie z delegacji Kościoła. Nie jest ona też kon-
sekwencją wydarzeń historycznych i zbiegów okoliczności, które 
zaistniały w ciągu wieków.

Naturę władzy papieża charakteryzują cztery przymiotniki – jest 
to władza: zwyczajna, bezpośrednia, biskupia i pełna.

Władza papieska ma charakter zwyczajny, ponieważ jest związa-
na z urzędem zastępcy Chrystusa, czyli pasterza całej Jego owczar-
ni11. Biskup włoskiego Treviso, Federico M. Zinelli (1805–1879), rela-
tor zagadnienia w czasie obrad I Soboru Watykańskiego, podkreślił 
ponadto, że jest to władza zwyczajna w tym znaczeniu, że nie jest 
ona spełniana tylko w przypadkach wyjątkowych, gdy Kościół znaj-
duje się w jakimś niebezpieczeństwie lub gdy jakiś biskup nie wypeł-
nia swoich zadań12. Władza papieża jest bezpośrednia, ponieważ do 
jej pełnienia nie potrzebuje osobnego pozwolenia jakiegoś biskupa13. 
Jest to również władza biskupia. I Sobór Watykański wprowadził to 
nowe pojęcie, aby przeciwstawić się błędom episkopalistów, którzy 
ograniczali władzę biskupią papieża do diecezji rzymskiej i odmawia-
li papieżowi władzy prymacjalnej nad innymi diecezjami. To pojęcie 
wskazuje, że urząd papieża ma charakter pasterski jak urząd bisku-
pa oraz że władza papieża ma taką samą naturę jak władza biskupia. 
Precyzuje w końcu, że wszystkie władze, które posiada biskup w swo-
jej diecezji, papież ma w całym Kościele. Między jurysdykcją papieża 
i biskupa zachodzi ta różnica, że jurysdykcja papieska jest niezależna14. 

11 Mansi 52, 1105.
12 Mansi 52, 1105–1106.
13 Mansi 52, 1105.
14 Mansi 52, 1105.
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Jeśli biskup posiada w swojej diecezji prawo rządzenia i koordynowa-
nia działalności apostolskiej, jeśli może nauczać i sprawować kult, to 
papież ma to samo prawo w całym Kościele.

Władza papieża jest następnie władzą pełną, to znaczy posiada 
on całą władzę przekazaną przez Chrystusa Jego Kościołowi, bez 
żadnych innych ograniczeń oprócz tych, które nakłada na niego 
prawo naturalne i pozytywne prawo Boże. Wszystko to, co odnoś-
nie do wiary, kultu i instytucji Kościoła zostało postanowione przez 
Chrystusa, nie może być co do istoty zmienione przez papieża, 
ale to nie stanowi części władzy udzielonej Kościołowi i nie prze-
szkadza zatem, aby papież posiadał pełnię władzy. Aby wyjaśnić, 
w jaki sposób rozumieć pełnię władzy papieża, Komisja Wiary na 
I Soborze Watykańskim podjęła inicjatywę – która spotkała się 
z pewnymi sprzeciwem – wprowadzenia do kanonu zawartego 
w konstytucji następującego sprecyzowania: że „posiada on tylko 
większą część, a nie całą pełnię tej najwyższej władzy”15. Jest to for-
muła skierowana przeciw gallikanom, według których papież i epi-
skopat są razem podmiotem najwyższej władzy w Kościele, tak że 
główną część tej władzy posiada papież, a część drugorzędna nale-
ży do episkopatu. Według tej hipotezy akty prawne lub doktrynal-
ne papieża, aby stać się obowiązujące w Kościele, potrzebowałyby 
aprobaty biskupów16.

W komentarzach do konstytucji Pastor aeternus pojawiają się 
niekiedy zastrzeżenia, że Komisja Wiary konsekwentnie przeciw-
stawiała się wszelkim propozycjom, które miały na celu określenie 
jakichkolwiek ograniczeń władzy papieskiej. Ustalenie takich ogra-
niczeń w odniesieniu do pełnej władzy byłoby jednak sprzeczne in 
terminis, jak odpowiadał ojcom soborowym bp Zinelli17. Jeśli jed-
nak władza biskupów jest pochodzenia boskiego, to czy w konse-
kwencji w niczym nie ogranicza władzy papieskiej? Jeśli przez to 
rozumie się, że papież nie może obalić episkopatu, to jest to prawdą. 

15 I Sobór Watykański, konst. Pastor aeternus, dz. cyt., s. 921.
16 Mansi 52, 1108–1110 (emendatio 35–36), 1118 (emendatio 72, wprowadzenie 

sprecyzowania), 1118–1120 (protesty), 1200–1204 (odpowiedź na protesty).
17 Por. Mansi 52, 1200–1204.
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Jeśli jednak przez to stwierdzenie rozumie się, że władza powie-
rzona biskupom ogranicza władzę papieża, to jest to błędna inter-
pretacja. Prawo Boże nie określiło zasięgu władz, które przysłu-
giwałyby biskupowi, by mógł rządzić powierzoną sobie diecezją. 
Nie mogło tego uczynić, ponieważ – zależnie od zmiennych oko-
liczności czasu i miejsca – ta władza nie domaga się zawsze takie-
go samego zasięgu. Chrystus zostawił swojemu zastępcy troskę 
o poszerzenie tych władz lub też ich zawężenie zależnie od potrzeb 
Kościoła powszechnego lub Kościoła partykularnego. Byłoby praw-
dą, że władze posiadane przez biskupów ograniczają władzę papie-
ża, jeśli biskupi mogliby rządzić swoimi diecezjanami niezależnie od 
papieża lub jeśli wszystkie władze, które posiada biskup, nie były-
by zawarte we władzy papieża. Biskup niewątpliwie rządzi swoją 
diecezją jako zastępca Chrystusa, a nie jako delegat papieża oraz 
posiada zwyczajną jurysdykcję nad swoimi wiernymi. Konstytucja 
Pastor aeternus wyjaśnia to następujaco: 

Jednakże ta władza, jaką ma summus pontifex, nie stanowi utrudnie-
nia dla zwyczajnej i bezpośredniej władzy jurysdykcyjnej, którą biskupi 
postawieni przez Ducha Świętego w miejsce apostołów, jako prawdziwi 
pasterze powierzonych każdemu z nich owczarni, karmią je i kierują 
nimi, a najwyższy i powszechny pasterz potwierdza ją, umacnia i broni, 
wedle słów św. Grzegorza Wielkiego: „Moim zaszczytem jest zaszczyt 
całego Kościoła. Moim zaszczytem jest trwała siła moich braci. Wtedy 
zostaję prawdziwie zaszczycony, gdy żadnemu z nich nie odmawia się 
należnego zaszczytu”18.

Zasięg władzy biskupiej i normy dotyczące jej sprawowania nie 
są jednak określone przez prawo Boże. Muszą one zostać sprecy-
zowane przez najwyższą władzę Kościoła oraz stanowią one zobo-
wiązanie dla biskupa w pełnieniu jego misji. Bulla Auctorem fidei 
Piusa VI potępia jako schizmatyckie, a przynajmniej jako błędne zda-
nie synodu jansenistycznego z Pistoi: „Biskup otrzymał od Chrystusa 
wszystkie władze konieczne do dobrego rządzenia swoją diecezją”. 

18 I Sobór Watykański, konst. Pastor aeternus, dz. cyt., s. 919–921.
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To „dobre rządzenie” – stwierdza bulla – „domaga się także posza-
nowania powszechnych praw Kościoła w tym, co dotyczy wiary 
i obyczajów, lub też co dotyczy ogólnej dyscypliny w Kościele”19. 
Biskup nie może zatem dowolnie dyspensować się od zachowania 
tych praw i decydować w dziedzinach zastrzeżonych władzy wyż-
szej20. Nie byłoby to prawomocne korzystanie z praw, które były-
by mu dane na początku przez Chrystusa, a potem zostałyby mu 
odebrane przez papieża21. Konstytucja Pastor aeternus uzasadnia 
zasięg władzy papieskiej koniecznością, aby Kościół pozostawał 
jedną owczarnią pod jednym pasterzem.

Mówi się dzisiaj wiele w eklezjologii o Kościele partykularnym, 
w którym urzeczywistnia się istota Kościoła. Jest to niewątpliwie 
słuszne z teologicznego punktu widzenia, ale jest równie praw-
dziwe, że Kościół ukonstytuowany przez Chrystusa, ubogacony 
darami Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, któremu została 
obiecana wolność od błędu i trwałość w istnieniu, jest Kościołem 
„rozproszonym po całym świecie”22. Jest to Kościół, który Chrystus 
powierzył pasterzowi powszechnemu, aby zachowywał go w jed-
ności w jego trwaniu i w jego działaniu. Kardynał Kajetan wyjaśnia 
bardzo trafnie, że Duch Święty porusza każdy Kościół partykular-
ny, aby czuł się częścią Kościoła powszechnego i działał jako jego 
część. Schizma – jak wyjaśnia, odwołując się do św. Augustyna23 – 
oznaczałaby, że Kościół partykularny czuje się „całością” i działa 
jako „całość”24.

Kościół partykularny jest częścią Kościoła powszechnego nie 
tylko z punktu widzenia administracyjnego, lecz jest nią także 
jako Ciało Chrystusa. Z tej racji paralelnie do działania Ducha 
Świętego, który skłania każdy Kościół partykularny do działania 
w komunii z innymi Kościołami, istnieje w Kościele powszechnym 
z ustanowienia Bożego głowa wyposażona we wszystkie władze 

19 Por. Pius VI, bulla Auctorem fidei, w: DH 2606.
20 Por. Pius VI, bulla Auctorem fidei, w: DH 2607.
21 Por. Pius VI, bulla Auctorem fidei, w: DH 2608.
22 Mszał Rzymski, III modlitwa eucharystyczna.
23 Augustyn, In Epistolam Ioannis ad Parthos 1, 8 (PL 35, col. 1984).
24 Por. Kajetan, Commentaria in Summa theologiae II–II q. 39 a. 1.
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służące kierowaniu i koordynowaniu całą działalnością „części” dla 
dobra „całości”. Jest więc błędem ograniczanie roli władz posiada-
nych przez papieża do statycznego zachowywania jedności wiary 
i komunii. I Sobór Watykański na pewno rozciąga władzę papie-
ską na kierowanie i koordynowanie wszelkich działań społecz-
nych Kościoła. Władza dana episkopatowi, zarówno na poziomie 
Kościoła powszechnego, jak i na poziomie Kościołów partykular-
nych, nie została mu dana, aby ograniczać w jakiś sposób władzę 
najwyższej głowy, ale po to, aby z nim i pod nim („cum Petro et sub 
Petro”) współdziałać w budowaniu Ciała Chrystusa.

nauczanie  
ii soBoru watyKańsKieGo

Teologowie, którzy utrzymują tezę przywołaną na początku, sami 
przyznają, że nie ma ona szerszego oparcia w nauczaniu Kościoła 
i nie jest ona efektem jakiegoś jednorodnego rozwoju teologiczne-
go. Powołują się oni głównie na ducha II Soboru Watykańskiego 
i na raczej kuluarowe wypowiedzi niektórych ojców soborowych. 
Autorytet Soboru został jednak wyrażony w tekstach zatwierdzo-
nych na soborze i promulgowanych przez papieża. Teksty te są 
bardzo jednoznaczne. W konstytucji Lumen gentium zostało więc 
powiedziane: „Tę naukę o ustanowieniu, wiecznej trwałości, zna-
czeniu i naturze świętego prymatu biskupa Rzymu i o jego nie-
omylnym urzędzie nauczycielskim sobór święty na nowo podaje 
wszystkim wiernym do wierzenia” (nr 18). Jest prawdą, że formu-
ła I  Soboru Watykańskiego, która nazywa Piotra „trwałą zasa-
dą i widzialnym fundamentem jedności wiary i komunii”, zosta-
ła w konstytucji Lumen gentium zmodyfikowana i nazywa Piotra: 
„trwałą i widzialną zasadą i fundamentem jedności wiary i komu-
nii” (nr 18), ale ta modyfikacja nie wpływa na istotę rzeczy. Lekka 
zmiana formuły ma na celu lepsze podkreślenie zależności pryma-
tu papieskiego od Chrystusa w tym, co dotyczy prymatu w relacji 
do biskupów.

W dekrecie Christus Dominus II Sobór Watykański w taki spo-
sób naucza na temat misji papieża w Kościele: 
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W tym Chrystusowym Kościele Biskup Rzymu, jako następca Piotra, 
któremu Chrystus powierzył misję pasterską wobec swoich owiec 
i baranków, z Bożego ustanowienia cieszy się najwyższą, pełną, bez-
pośrednią i powszechną władzą duszpasterską. Został posłany jako 
pasterz wszystkich wiernych, by troszczył się o wspólne dobro Kościoła 
powszechnego i dobro poszczególnych Kościołów, dlatego na mocy 
zwyczajnej władzy otrzymuje on zwierzchnictwo nad wszystkimi 
Kościołami (nr 2). 

Zapewnianie dobra wspólnego Kościoła powszechnego i każ-
dego Kościoła partykularnego jest rządzeniem, to znaczy kierowa-
niem działaniami podejmowanymi przez wszystkich i koordyno-
wanie ich, aby zmierzały do osiągnięcia tego dobra.

Już na I Soborze Watykańskim bp Zinelli przedstawiał doktry-
nę, według której najwyższa władza, którą posiada papież, należy 
także do episkopatu będącego w łączności z papieżem. Tę doktrynę 
II Sobór Watykański w nauczaniu na temat kolegialności biskupów 
uczynił własną i rozwinął, w żaden sposób nie ograniczając preroga-
tyw papieża. Jako głowa ciała biskupiego kieruje on tą działalnością 
kolegialną, która mimo że postuluje solidarną współpracę współ-
braci w biskupstwie, nie może być urzeczywistniana bez jego zgody, 
a ich decyzje potrzebują jego aprobaty, by mogły zostać zapropo-
nowane całemu Kościołowi powszechnemu. Sobór przyznał jed-
nak także, że papież, posiadając najwyższą władzę nad Kościołem 
powszechnym, zawsze może ją sprawować w sposób wolny. Tylko 
on może decydować odpowiednio do potrzeb Kościoła, które zmie-
niają się wraz upływem czasu, w jaki sposób pełnić najwyższą wła-
dzę, zarówno osobiście, jak i kolegialnie. Doktryna kolegialności nie 
ogranicza władzy papieża ani w sobie samej, ani też nie wpływa na 
sposób jej sprawowania.

Odnośnie do biskupów Kościołów partykularnych konstytu-
cja Lumen gentium rozwija i uzupełnia nauczanie I Soboru Waty-
kańskiego: 

Władza ta, którą w imieniu Chrystusa osobiście sprawują, jest włas-
na, zwyczajna i bezpośrednia, choć jej wykonywanie jest kierowane 
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w ostatecznej instancji przez najwyższą władzę Kościoła, i ze wzglę-
du na dobro Kościoła lub wiernych może być w pewnej mierze ogra-
niczane (nr 27)25.

II  Sobór Watykański przyznaje ciału biskupiemu z  Piotrem 
i w zależności od niego zadanie ukierunkowywania działalności 
misyjnej w całym Kościele26. Urzędowi Piotra podlegają wszystkie 
Kościoły, zarówno zachodnie, jak i wschodnie, wszystkie w taki 
sam sposób27.

Zarówno I, jak i II Sobór Watykański stwierdzają prawo papie-
ża do rządzenia całym Kościołem; przypisują mu oczywiście wła-
dzę kierowania działalnością społeczną całego Kościoła i koordy-
nowania jej. Niektórzy teologowie wyrażają niepokój w reakcji na 
takie sformułowanie, powołując się na wspomniany już centralizm 
i uniformizm, do których takie traktowanie władzy papieskiej mia-
łoby prowadzić. Trzeba tu odpowiedzieć, że właściwa funkcja rzą-
dzenia nie polega na uniformizacji wszystkiego, ale – przeciwnie – 
na promowaniu różnorodności oraz kierowaniu jej do wspólnego 
dobra całości. Wszystko to, co II Sobór Watykański i papieże poso-
borowi mówią o promowaniu zwyczajów partykularnych, obrzę-
dów, o pewnym pluralizmie teologicznym itd., oraz to wszystko, co 
prawomocnie można i należy stwierdzić o zasadzie pomocniczo-
ści możliwej do zastosowania także w Kościele, nie stoi w sprzecz-
ności z funkcją koordynującą i kierującą pełnioną przez papieża. 
Oczywiście to wszystko zakłada potrzebę większej współpracy 
papieża i poszczególnych biskupów oraz konferencji episkopatu, 
gdyż tylko w ten sposób można dojść do koniecznej jedności serc, 
umysłów i podejmowanych działań w Kościele, zwłaszcza w sytu-
acjach rozmaitych kryzysów, którymi naznaczone są nasze czasy. 
Lojalna i wszechstronna współpraca może wnieść jedyny w swoim 

25 Na temat władzy papieża w nauczaniu II Soboru Watykańskiego zob. Ph. Goy-
ret, Il vescovo, vicario e delegato di Cristo nel governo della Chiesa particolare, 
w: I Vescovi e il loro ministero, a cura di Ph. Goyret, Città del Vaticano 2000, 
s. 156–181.

26 Por. II Sobór Watykański, dekret Ad gentes, 38.
27 Por. II Sobór Watykański, dekret Orientalium Ecclesiarum, 3.
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rodzaju i  skuteczny wkład, którego efektem będzie zachowanie 
boskiego bogactwa Kościoła katolickiego. Liczne doświadczenia 
historyczne potwierdzają, że jeśli w Kościele panuje synowskie pod-
danie papieżowi i biskupom, wówczas odnawia się jedność serc oraz 
jedność działań, która pozwala widzieć, że Kościół zmierza do właś-
ciwego dla siebie celu.



Rozdział Xii

n

Zrzeczenie się urzędu papieskiego – 
dopuszczalny wariant czy instytucja?

W poniedziałek 11 lutego 2013 roku całkowicie niespodziewanie 
papież Benedykt XVI ogłosił, że niebawem zrzeknie się pełnione-
go od prawie ośmiu lat urzędu. Mówił do zdumionych kardynałów 
zebranych na konsystorzu: 

Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem 
pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystar-
czające, abym w sposób należyty sprawował posługę Piotrową. Jestem 
w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie, powinna być 
spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stop-
niu także przez cierpienie i modlitwę. Niemniej jednak, aby kierować 
łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegają-
cym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim zna-
czeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, 
która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że musze uznać 
moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. 
Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością oświad-
czam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra1.

1 Benedykt XVI, Oświadczenie podczas Konsystorza Publicznego (11.02.2013), 
„L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 34 (2013) nr 3–4, s. 4.
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Dla Kościoła i całego świata było to szokujące, decyzja poru-
szyła nawet tych, którym sprawy Kościoła są całkowicie obojętne. 
Zdawała się upadać ostatnia „pewność”, która wielu ludziom dawała 
oparcie w całkowicie relatywistycznym świecie, przypominając, że 
są jeszcze rzeczy niezmienne i bezdyskusyjne. Nie brakło nawet gło-
sów o wymiarze apokaliptycznym papieskiego gestu2. Takie odczu-
cie towarzyszyło zwłaszcza tym dobrze pamiętającym ostatnie lata 
pontyfikatu św. Jana Pawła II, który mimo olbrzymich trudności 
i upokorzeń trwał do końca. Kościół zmierzył się z wyzwaniem, 
przechodząc ufnie przez tę ciężką próbę, chociaż z biegiem czasu 
pytań bynajmniej nie ubywa – pojawiają się ciągle nowe, na które 
w wielu kręgach, przede wszystkim teologów, prawników i history-
ków, szuka się odpowiedzi. Wiele przygotowanych w ostatnich kil-
ku latach studiów budzi respekt i zachęca, by systematycznie mie-
rzyć się z problemem zrzeczenia się urzędu przez papieża. To, że 
papież może takiego aktu dokonać, to jedno, a to, że fakt ten ma 
niebywałe konsekwencje – jak jednoznacznie widzimy – to drugie. 
I nie chodzi tutaj bynajmniej o status teologiczno-prawny następcy 
papieża Benedykta XVI, choć i to nie jest bez znaczenia, ale o całą 
gamę zagadnień i pytań, które mogą i rzeczywiście się rodzą – na 
przykład co oznacza słowo „emeryt” w odniesieniu do papieża, któ-
ry zrzekł się urzędu, jakie jest jego miejsce w Kościele, jaki jest jego 
autorytet i tym samym status prawny, jak powinny wyglądać jego 
relacje z następcą itd. Wszystkie te pytania są obecne w debacie 
teologiczno-kanonicznej od 2013 roku3. Polska teologia i kanoni-
styka, niestety, nie wzięły dotychczas pod uwagę tego zagadnienia, 
gdy tymczasem chodzi o jedno z najważniejszych wydarzeń ekle-
zjalnych po II Soborze Watykańskim.

W tym miejscu zamierzamy syntetycznie zwrócić uwagę na nie-
które aspekty teologiczne papieskiego zrzeczenia się urzędu, które 
odnoszą się zwłaszcza do teologii urzędu w Kościele i w ogóle do 

2 Por. G. Agamben, Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi, Bari 
2013.

3 Por. R. Rusconi, Il gran rifiuto. Perché un papa si dimette, Brescia 2013; V. Gig-
liotti, La tiara deposta, Firenze 2013; G. Boni, Sopra una rinuncia. La decisio
ne di papa Benedetto XVI, Bologna 2015.
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eklezjologii. Chodzi o wewnętrzny wymiar życia całego Kościoła, 
który czerpie wiele inspiracji z właściwego rozumienia urzędu papie-
skiego, zwłaszcza jako urzędu biskupiego, ale także w dziedzinie 
posługi kościelnej w ogólności. Na końcu postawimy wstępne pyta-
nie o to, jak zinterpretować niektóre wydarzenia kościelne, które 
obserwujemy po zrzeczeniu się urzędu przez papieża Benedykta 
XVI. Nie można obawiać się pytania, czy takie gesty powinny poja-
wiać się w przyszłości.

GRAN RIFIUTO (dante)4

Już w czasie pontyfikatu Piusa XII pojawiły się głosy o możliwości 
albo nawet odpowiedniości zrzeczenia się przez papieża w pewnych 
okolicznościach pełnionego urzędu. Po II Soborze Watykańskim, 
w czasie pontyfikatu bł. Pawła VI pojawiły się nawet glosy mówiące 
o możliwości jednoznacznego i instytucjonalnego określenia granic 
trwania pontyfikatu, co uzasadniałyby racje praktyczne (wiek, stan 
zdrowia, trudności z dostosowaniem się do zmian i nowych okolicz-
ności itd.) bądź też racje duchowe (pokora, niezdolność do wypeł-
niania misji urzędowej, troska o dobro Kościoła itd.). Nierzadko 
argumentowano, że są to konkretne racje, które powinny prowa-
dzić ludzi Kościoła do odważnych i pokornych wyborów, mogących 
stać się także przykładem dla sprawujących władzę, tym bardziej że 
uległy zmianie warunki cywilizacyjne i kulturowe, co domaga się 
zdecydowanej reakcji, skoro władza i jej sprawowanie w Kościele 
w najwyższym stopniu znajduje się pod wpływem tych warunków. 
Kościół nie może nie brać pod uwagę tego, co dzieje się w świecie 
i w jego instytucjach.

Nie przypadkiem w minionym wieku z szczególnym zaintere-
sowaniem badaczy dziejów papiestwa i papieży spotkała się więc 

4 Por. Dante, Boska komedia (Piekło, 3, 60), tłum. E. Porębowicz, Warszawa 1990, 
s. 35–36: „Poznałem kilku między bezcechową / Ciżbą; pośród nich szła mara 
człowieka, / Co z trwogi wielką skaził się odmową”. Interpretatorzy na ogół są 
zgodni, ze w tym zdaniu jest mowa o papieżu św. Celestynie V.
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postać św. Celestyna V (Piotra z Morrone)5, który został wybrany 
papieżem w nadzwyczajnych i bardzo dziwnych okolicznościach6. 
Wybitny franciszkański poeta Jacopone z Todi skierował do niego 
słynne słowa:

Que farai, Pier da Morrone?
Ei venuto al paragone […]
Se non te ‘n sai ben scrimire,
Cantarai mala canzone.

Co zrobisz, Piotrze z Morrone?
Doszedłeś do chwili próby […]
Jeśli nie będziesz umiał się dobrze wyróżnić,
To źle skończysz7.

Kilka miesięcy po wyborze (24 lipca 1294 roku) papież Celestyn V, 
widząc, że nie był w stanie sprostać „próbie”, której go poddano, 
uznał, że dla dobra Kościoła i swojej duszy powinien zrzec się urzę-
du. Uczynił to 13 grudnia, nie wahając się stwierdzić jasno, że nie 
staje na wysokości zadań, które powinien podjąć. Realistycznie 
i uczciwie Celestyn powrócił do eremu, z którego został wyrwa-
ny decyzją kardynałów, chociaż na tym sprawa się nie skończyła. 
Został uwięziony przez następcę, surowego papieża Bonifacego 
VIII8. Oczywiście gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że 

5 Por. F. Accrocca, „Querebat semper solitudinem”. Da eremita al pontefice. Ras
segna di studi celestiniani, „Archivum Historiae Pontificiae” 35 (1997) s. 257–
287. Z nowszych studiów na temat Celestyna V por. P. Herde, Cölestin V. (1294). 
Der Engelpapst, Stuttgart 1981 (Päpste und Papstum, 16); P. Golinelli, Il papa 
contadino. Celestino V e il suo tempo, Firenze 1996; A. Bartolomei Romagno-
li, Celestino V. Il papa eremita, Serengo 2005 (Orizzonti monastici, 36).

6 Por. Alla Clemenza della Santità Vostra. Bolla di elezione di papa Celestino 
V, Todi 2012 („Minima” aquilana, t. 4).

7 Iacopone da Todi, Lode, Roma–Bari 2006, s. 218–220. 
8 Por. A. Paravicini Bagliani, Bonifacio VIII, Torino 2003. Nie wchodzimy 

w tym miejscu w toczącą się obecnie dyskusję nad podobieństwami i różni-
cami w gestach św. Celestyna V i Benedykta XVI. Niestety, w wielu wypad-
kach razi ona uprzedzeniami i apriorycznymi nastawieniami, które nie służą 
papieżowi Franciszkowi i całemu Kościołowi, powodują za to pojawianie się 
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tenże papież ogłosił również żałobę z powodu śmierci poprzed-
nika, zarządził publiczną mszę za jego duszę i to on rozpoczął 
jego proces kanonizacyjny doprowadzony do końca przez papieża 
Klemensa V w 1313 roku. W rzeczywistości rezygnacja Celestyna V 
była największym gestem jego pontyfikatu, gestem, który nabrał 
rangi przykładu, a namysł nad jego znaczeniem i wymową powra-
ca od średniowiecza aż do dzisiaj w dyskusjach teologów i kano-
nistów9, chociaż wprost i dosłownie do podjęcia go i powtórzenia 
w nowych okolicznościach kościelnych i kulturowych skłonił się 
dopiero papież Benedykt XVI10.

aKtuaLność zaGadnienia

W społecznościach cywilnych już od dłuższego czasu obowią-
zują zasady regulujące rotacyjne i kadencyjne pełnienie funk-
cji politycznych; przyjęto także ograniczenia wiekowe odnośnie 
do aktywności pracowniczej. Również w Kościele, który w dzie-
dzinach ekonomii, praktyczności i skuteczności nie kieruje się 
takimi samymi kryteriami jak społeczność cywilna, ale który nie 
może dzisiaj bagatelizować (co można powiedzieć także o wielu 
innych sytuacjach z przeszłości) wymogów sprawności i efektyw-
ności, jakich oczekuje się od pełniących urzędy kościelne, a prze-
de wszystkim od pełniących funkcje kierownicze, pewne kroki – 
oczywiście nie bez trudności – zostały poczynione już w czasie 
II Soboru Watykańskiego i wkrótce po nim. Miały one na celu 
wypracowanie norm postępowania w przypadku zaawansowa-
nego wieku (biskupi, proboszczowie, a także pełniący inne urzę-
dy). Nastąpiły znaczące zmiany w pojmowaniu urzędu w Kościele, 
w tym także zmieniło się pojmowanie awansu kościelnego, a nawet 

podziałów. W drugiej kolejności rzucają one światło na przyszłe postawienie 
sprawy, na co jeszcze zwrócimy uwagę.

9 Por. np. V. Gigliotti, Un soglio da cui non si scende…? Aspetti della renuntia-
tio papae nella storia giuridica medievale, „Ephemerides Iuris Canonici” 56 
(2016) s. 31–70.

10 Jeśli chodzi o nowe interpretacje gestu Celestyna V, por. B. Frale, L’inganno del 
gran rifiuto. La vera storia di Celestino V, papa dimissionato, Torino 2013.
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tak zwanej „kariery”11. Był to niewątpliwie dobry zamiar, który jed-
nak napotkał trudności na poziomie zastosowania; towarzyszyła 
temu także niepewność, wynikająca bardzo często z powolnego 
wprowadzania ogólnych zasad, które obowiązywałyby wszystkich. 
Owszem, powoływano się na potrzebę zweryfikowania niektórych 
propozycji i przygotowywanych norm, ale okazało się poważnym 
błędem, że zbyt długo czekano z wprowadzeniem zmian. Doszły 
do tego, jak zwykle zresztą, pewne braki w dziedzinie duchowo-
ści, a zwłaszcza dotyczące zdolności zdystansowania się wobec zaj-
mowanej pozycji i pełnionej funkcji. A przecież można było stać 
się przykładem i być natchnieniem dla innych. W przeszłości mia-
ło to już zresztą miejsce w przypadku wielu świętych biskupów. 
W Polsce mamy świetlane przykłady błogosławionego Bogumiła 
i błogosławionego Wincentego Kadłubka.

„Wielka odmowa”, gran rifiuto, jak określił Dante decyzję papieża 
Celestyna V, rzuca ważne światło na możliwość pogodzenia ze sobą 
ducha i prawa, władzy kościelnej i dobra wspólnoty. Czyn papieża 
dokonany w prawdzie był aktem osobistej cnoty, która być może już 
wcześniej powinna przyjąć formę prawną, stać się instytucją koś-
cielną z tej obiektywnej racji, którą jest dobro wspólne w aktualnych 
warunkach życia i misji Kościoła. Być może odpowiedzialnością za 
ten brak trzeba obciążyć także teologów, którzy mało odważnie zaj-
mowali się tym problemem, tak jak i w ogóle niewiele zajmują się 
problemem świętej władzy w Kościele, zostawiając to zagadnienie 
wyłącznie kanonistom.

Problemy wewnętrzne Kościoła oraz problemy jego relacji z tak 
zwanym „światem” są tak poważne, że nie jest dopuszczalne, aby 
zostawić je wyłącznie odpowiedzialności ludzi nieudolnych lub nie-
sprawnych. Także w wypadku osób, które przez długie lata ener-
gicznie pracowały i należą do kręgu tak zwanych „zasłużonych”, gdy 
przychodzi pewna godzina, nie powinno stanowić dla nich większej 
trudności zrobienie miejsca nowym siłom, również z tej racji, aby nie 
uległo pomniejszeniu to, co zostało przez nich wypracowane. Pewne 

11 Por. II Sobór Watykański, dekret Christus Dominus, 21; dekret Presbyterorum 
ordinis, 20.
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uznanie, którym cieszą się tacy ludzie, pozwalałoby na powierze-
nie im oprócz jakichś dyskretnych zadań pewnych misji i funkcji – 
byłby to wyraz należnej wdzięczności, a także wrażliwości na stan 
ducha tego, kto jest zmuszony do osobistego uznania oficjalnego 
orzeczenia na temat swego zaawansowanego wieku i do zostawie-
nia na boku przyzwyczajeń nabytych zależnie od pełnionych zadań. 
Uwolnienie od ciężarów ponad siły i sprawowania najważniejszej 
troski o zbawienie dusz na pewnym etapie życia powinno stać się 
sprawą jak najbardziej oczywistą. Mogłoby w tym pomóc częste 
rozważanie w stosunku do siebie nadejścia takiej sytuacji, przygo-
towanie się do niej, określenie jej w sposób instytucjonalny, przynaj-
mniej w jakiejś analogii w stosunku do współczesnej społeczności 
cywilnej. Pozostaje to sprawą odpowiednio prowadzonej formacji, 
a tym samym osiąganej dojrzałości.

Zagadnienie to odnosi się także do papieży, czego ostatni Sobór, 
mając na względzie godność i delikatność tej posługi, nie odważył 
się podjąć, choć w kuluarach soborowych mówiło się i na ten temat. 
Stanowisko Soboru było na pewno słuszne, ale należy mieć na uwa-
dze, że rozwiązania prawne w tej dziedzinie powinny być przygo-
towane nie przez decyzje soborowe lub kościelne, a więc niejako 
w sposób odgórny, ale przede wszystkim przez przykład i ponie-
kąd działania symboliczne, które powtórzą, chociaż w innym kon-
tekście eklezjalnym i kulturowym, gest papieża św. Celestyna V – 
i takich też rozwiązań trzeba oczekiwać. Niedawny gest papieża 
Benedykta XVI należy rozpatrywać na pewno w tym kontekście 
i kto wie, czy nie na tym polega największe znaczenie jego decyzji 
o zrzeczeniu się pełnionego urzędu. Moim zdaniem oprócz tego, że 
jest to w pełni uprawniony czyn, wpisuje się on ponadto w pewne 
oczekiwania, które wielokrotnie rozbrzmiewały w Kościele w cza-
sie pontyfikatu św. Jana Pawła II. Na pewno jeszcze za wcześnie na 
wydawanie definitywnego osądu na temat decyzji Benedykta XVI, 
ale w najbliższym czasie będzie to konieczne, mając na uwadze 
pewne zjawiska, które wyłoniły się w Kościele po przejściu papie-
ża „na emeryturę”.

Jest w  każdym razie oczywiste, że jako świadkowie decyzji 
papieża Benedykta XVI możemy dzisiaj łatwiej wypowiadać się 
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na ten temat, możemy szukać argumentów teologicznych i prag-
matycznych, nie bojąc się, że zostaniemy oskarżeni o występo-
wanie przeciw obecnemu i każdemu innemu papieżowi czy też 
o burzenie pokoju w Kościele. Nie musimy także szukać niespój-
nych czy dyskusyjnych argumentów, które pozwoliłyby uzasadnić 
pełnienie posługi usque ad mortem… Nie ma żadnego argumen-
tu biblijnego ani też teologicznego, na którym można by oprzeć 
konieczność trwania na urzędzie papieskim aż do śmierci – jest 
to tylko kwestia odpowiedniości, chociaż z teologicznego punktu 
widzenia odpowiedniość może niekiedy być decydująca. To, że coś 
nie ma uzasadnienia biblijnego, nie przesądza sprawy, ale sprawia, 
że dana kwestia tym bardziej domaga się refleksji. Oczywiście nie 
wystarczy w tym wypadku odwoływać się tylko do działania Boga, 
jakby zobowiązując Go do alternatywy między powołaniem papie-
ża do przyjęcia wiecznej nagrody a nadzwyczajną, nawet cudow-
ną asystencją, która uchroniłaby go od wszelkich błędów (także 
błędów innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy go otaczają, a któ-
rzy w pewnej chwili mogą go izolować lub też nadużywać jego 
słabości i jego dobroci, realizując swoje własne cele). Boska asy-
stencja, poza przypadkiem najwyższego nauczania, nie tylko nie 
wyklucza ludzkiej dyspozycyjności, lecz także zdecydowanie jej się 
domaga, wraz ze wszystkimi elementami, które na nią się składają, 
a mianowicie przygotowaniem, studium, refleksją, prawością oso-
bistą i zdolnością do kolegialnej współpracy z osobami i instytu-
cjami. Chodzi nie tylko o uważne wysłuchanie szczerych rad, przy-
jęcie słusznych podpowiedzi, rezygnację ze swego zdania i swoich 
planów – w pewnych przypadkach zachodzi także konieczność 
otwartego przeciwstawienia się rozmaitym wątpliwym propozy-
cjom i wywieranym naciskom. Nie jest tylko hipotezą i nie sytuu-
je się na poziomie możliwości teoretycznej, ale pozostaje faktem 
w perspektywie historycznej, że w niejednym przypadku w prze-
szłości, także wówczas, gdy papieże nie byli złymi ludźmi, okazy-
wali się niesprawni i niezdolni do podjęcia zadań, które nakładał 
na nich pełniony urząd.
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sPecyfiKa urzędu PaPiesKieGo

Niestety, problem zrzeczenia się urzędu przez papieża w prze-
szłości był na ogół rozpatrywany w kontekście koncyliaryzmu, co 
rzuciło na niego negatywne światło. Nierzadko zdarzało się, że 
nakładano na niego nawet perspektywę regalistyczną albo ceza-
ropapistyczną. Oznacza to, że przypisywano Soborowi pierwotną 
i własną władzę osądzania, a ewentualnie także złożenia papieża 
z urzędu, a więc władzę wyższą w stosunku do władzy prymacjalnej 
papieża. Niekiedy próbowano odwoływać się w tym względzie nawet 
do władzy świeckiej. Niezależnie od tego, że historyczne okoliczno-
ści mogą niekiedy uzasadniać takie stawianie sprawy, jest jasne, że 
podobne ujęcie problemu jest niedopuszczalne dla tego, kto uzna-
je jedyną i najwyższą władzę papieża w całym Kościele. Inna byłaby 
jednak sytuacja wówczas, gdyby ta sama najwyższa władza swoim 
dekretem ustaliła, w jakich warunkach i w oparciu o jakie procedu-
ry może być doradzane papieżowi, a może nawet wymagane od nie-
go – na mocy takiego prawa – zrzeczenie się urzędu, tak jak zależy 
od decyzji papieży, że przekazanie ich władzy w chwili śmierci ma 
nastąpić w określony sposób (aktualnie jest to wybór kolejnej głowy 
Kościoła przez kolegium kardynalskie). W każdym razie papież, któ-
ry umiera, upoważnia do przekazania urzędu Piotrowego i poszcze-
gólnych władz, które z niego wynikają, w sposób przez niego usta-
lony, nawet jeśli dokonuje się to na mocy milczącego potwierdzenia 
przez obowiązujące prawodawstwo określone przez jego poprzed-
ników. Można więc przyjąć hipotezę postępowania (podlegającego 
zawsze reformie), za pośrednictwem którego papież określa dla sie-
bie i dla swoich następców ewentualne zawieszenie pełnienia urzę-
du z racji osiągniętego wieku lub z innych racji.

Jest oczywiście jasne, że ponad określonym prawodawstwem 
sytuuje się dojrzałość osobistej świadomości papieży, którzy w okre-
ślonych, zweryfikowanych obiektywnie warunkach społeczno-ekle-
zjalnych, gdy zajdzie taka potrzeba, będą mogli powtórzyć gest 
papieża Celestyna V i Benedykta XVI, nawet w przypadkach róż-
nych od tych, które o ich geście zdecydowały, i taki gest nie musi 
być uważany za tak heroiczny, żeby uzasadniał kanonizację tego, 
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kto go dokonał. Byłaby to natomiast logiczna konsekwencja ducha 
ubóstwa – czyli pokory, rezygnacji, poświęcenia dla dobra wspól-
nego – do którego jest powołany cały Kościół, a który powinien 
być naśladowany przez wszystkich, jako wyraz inspiracji w myśle-
niu i życiu wskazaniami II Soboru Watykańskiego. Nie jest to jed-
nak logika, która obowiązywałaby w każdych warunkach. Można 
równie dobrze pytać, czy duch ubóstwa nie sytuuje się po przeciw-
nej stronie. Powody, dla których nie rezygnował św. Jan Paweł II 
i dla których zrezygnował Benedykt XVI, są sobie bardzo bliskie. 
Ostatecznie decyzja należała tylko do papieży.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na niektóre fakty, które zna-
czą dzieje papieży w XX wieku. Papież Pius XII, który przez reto-
rów neokoncyliaryzmu często był i jest przedstawiany jako najwyż-
szy eksponent centralizmu rzymskiego, zostawił po sobie w zwykłej 
kopercie, jako swój najwyższy testament duchowy, zapisane słowa 
wyrażające jego zdumiewającą pokorę, prosząc jedynie o to, by mógł 
zostać pochowany obok grobu św. Piotra. Tam spoczywał cicho 
w czasie soboru, gdy ojcowie soborowi czerpali pełnymi garściami 
z jego profetycznego nauczania12.

W czasie choroby w 1954 roku papież Pius XII planował zrze-
czenie się urzędu i wycofanie się do opactwa na Monte Cassino, 
gdzie zachowując imię Pius XII, pozostałby do śmierci. Po powrocie 
w wystarczającym stopniu do zdrowia, odzyskaniu zapału intelektu-
alnego i duchowego, a także w nowych okolicznościach, w których 
być może taka decyzja wywołałyby niepotrzebnie zbyt wielki wstrząs, 
Pius XII doszedł do przekonania, że nie może podjąć takiej decy-
zji. Pozostaje jednak symptomatyczne, że w czasie choroby myślał 
on o takiej możliwości i dzielił się swoimi przemyśleniami z współ-
pracownikami. Potwierdził to publicznie kard. Angelo Dell’Acqua, 
oddany współpracownik Piusa XII, w czasie wspomnienia, które 
zostało mu poświęcone w Asyżu13. Stwierdziwszy, że „papież Pacelli 

12 O znaczeniu nauczania papieża Piusa XII i jego wpływie na II Sobór Waty-
kański por. AA. VV., L’eredità del magistero di Pio XII, ed. Ph. Chenaux, Roma 
2010.

13 Por. A. Dell’Aqua, La Chiesa di domani, „L’Osservatore Romano” 1967, 31 
agosto, s. 2.
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przez wielu nie był znany w swoim życiu wewnętrznym. Była to 
dusza wzniośle duchowa, o subtelnej pobożności, gorącej modlitwie. 
Jego życie, wszystkie jego siły były dla Kościoła, który kochał tkliwie 
i któremu służył z hojnością i z ofiarnością”14, kard. Dell’Acqua przy-
wołał niektóre epizody z jego choroby w grudniu 1954 roku, a tak-
że przytoczył słowa, które skierował do niego papież: „Monsignore, 
proszę wiedzieć, że jeśli nie wrócą mi siły w wystarczającej mierze, 
nie zawaham się przed rezygnacją, ponieważ Kościół, w tak trud-
nych chwilach, musi być rządzony przez osobę cieszącą się pełnym 
zdrowiem i siłą”15. Także kard. Clemente Micara, wikariusz Piusa XII 
w diecezji rzymskiej, wspominał skierowane do niego słowa papie-
ża Piusa XII, że pontyfikaty zbyt długie są szkodliwe dla Kościoła16.

Nie ma potrzeby snuć domysłów, co by było, gdyby Pius XII 
faktycznie zrzekł się urzędu. Jak wyglądałaby sytuacja w Kościele 
między 1954 a 1959 rokiem, gdyby po odnowieniu kolegium kardy-
nalskiego, aby łatwiej mogło ono wyłonić jego następcę, Pius XII 
pozostawił mu swój urząd i ciężar kontynuowania odnowy Kościoła, 
którą on sam zapoczątkował. Można by snuć rozmaite hipotezy na 
ten temat, ale zawsze byłyby one uwikłane w osobiste założenia 
i zastrzeżenia tego, kto takie hipotezy by rozwijał. Jedno wydaje się 
jednak jasne – dzieło odnowy Kościoła byłoby niewątpliwie kon-
tynuowane, chociaż nie jest już pewne, w jakim kierunku by ono 
poszło i jak by się skonkretyzowało. Musimy zgodzić się w tym przy-
padku tylko co do tego, że nie obyłoby się to bez udziału opatrzno-
ści Bożej. Możemy także optymistycznie przypuścić z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, że Pius XII, zgodnie ze swoją zapowiedzią, 

14 Dla poznania sylwetki duchowej i wielkości duchowej Piusa XII nadal warto 
sięgnąć do: O. Halecki, Eugeniusz Pacelli – papież pokoju, Londyn 1951.

15 Por. także D. Tardini, Pio XII, Città del Vaticano 1960, s. 168: „Pius XII powie-
dział mi pewnego razu, w grudniu 1954 roku, że jeśli miałby pozostać chory, 
zrzekłby się urzędu. «Pozostaję – powiedział – na swoim miejscu, tylko dla-
tego że lekarze zapewnili mnie, że powrócę do wcześniejszego stanu». I fak-
tycznie, papież mógł jeszcze, przez prawie cztery lata, podjąć niezmierzony 
ogrom pracy”.

16 Szerzej na ten temat w: A. Tornielli, Pio XII. Eugenio Pacelli. Un uomo sul tro
no di Pietro, Milano 2007.
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rzeczywiście modliłby się na Monte Cassino, a nie trafił do więzie-
nia jak Celestyn V na mocy decyzji swojego następcy.

doBro Kościoła

Zatrzymajmy się jeszcze przy papieżu Pawle VI, który w swo-
im czasie był bardziej podziwiany niż rozumiany. Jego niewątpli-
wą zasługą pozostaje to, że powoli, ale bardzo konsekwentnie two-
rzył podwaliny pod odnowę i ulepszenie operatywnych struktur 
kościelnych, których oczekiwano i których potrzebę potwierdził 
II Sobór Watykański, ale na które nikt nie chciał się jednoznacznie 
zdecydować. Sobór w dekrecie Christus Dominus prosił biskupów, 
aby z powodu wieku lub innej ważnej przyczyny zrzekli się urzędu 
albo z własnej inicjatywy, albo gdy zostaną o to poproszeni przez 
kompetentną władzę (nr 21). Papież Paweł VI w 1966 roku zdecy-
dował, aby dokonywało się to nie później niż przed osiągnięciem 
przez biskupa siedemdziesiątego piątego roku życia17. W 1970 roku 
zdecydował także, że kardynałowie, którzy ukończyli osiemdziesią-
ty rok życia, nie mogą uczestniczyć w konklawe18.

Określenie wieku przejścia na emeryturę przez biskupów i wyzna-
czenie ram wiekowych dla kardynałów biorących udział w konklawe 
to dwie spośród kluczowych decyzji Pawła VI w omawianej dziedzi-
nie, których wielu, nawet wybitnych ludzi Kościoła nie było, a nawet 
ciągle jeszcze nie jest w stanie mu wybaczyć. Swoje decyzje papież 
Paweł VI poprzedził symboliczną pielgrzymką do Fumone (1 wrześ-
nia 1966 roku), gdzie był więziony Celestyn V. Podkreślił wówczas, 
że jego poprzednik zrzekł się urzędu „nie z tchórzostwa – jak napi-
sał Dante – jeśli jego słowa odnoszą się rzeczywiście do Celestyna, 
ale z heroizmu cnoty, z poczucia obowiązku”19. Papież Benedykt XVI 
udał się natomiast do bazyliki Santa Maria di Collemaggio w L’Aquili 

17 Por. Paweł VI, Motu proprio Ecclesiae sanctae, 11, „Acta Apostolicae Sedis” 
58 (1966), s. 757–775 (tu: s. 763).

18 Tenże, Motu proprio Ingravescentem aetatem, „Acta Apostolicae Sedis” 62 
(1970) s. 810–813.

19 Tenże, Przemówienie do mieszkańców Fumone (1 września 1967 r.), w: Paolo 
VI, Encicliche e discorsi settembre – 1966 – dicembre, vol. 11, Roma 1967, s. 13.
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(mieście zniszczonym w lutym 2009 roku przez tragiczne w skut-
kach trzęsienie ziemi) i złożył na sarkofagu św. Celestyna swój paliusz 
(28 kwietnia 2009 roku)20.

Nie brakowało takich, którzy zupełnie szczerze myśleli, że papież 
Paweł VI pewnego dnia podsumuje swój pontyfikat i nada mu naj-
wznioślejszy wymiar, osiadając – jak planował Pius XII – w klasztorze 
na Monte Cassino, zabezpieczywszy wcześniej Kościół przed zbędny-
mi wstrząsami spowodowanymi zrzeczeniem się urzędu, a zwłaszcza 
dokonawszy przygotowania odpowiedniego i poniekąd profetyczne-
go prawodawstwa w tej dziedzinie. Wielu sądziło, że ten wielki papież, 
odznaczający się realną pokorą i ubóstwem, przez taki gest stanie po 
stronie „Kościoła ubogich”, któremu służył szczodrze i z zapałem21. Byli 
i tacy, którzy wprost domagali się, aby Paweł VI sam dostosował się 
do norm, które ogłosił odnośnie do przejścia biskupów na emeryturę.

Jean Guitton w Dialogach z Pawłem VI przytacza jego słowa, 
według których wraz z przyjęciem urzędu papieskiego przyjmuje się 
także pewien szczególny rodzaj ojcostwa, który nie pozwala porzu-
cić rodziny, a więc nakazuje wierność temu urzędowi aż do śmier-
ci22. Biorąc jednak pod uwagę rodzaj literacki tych rozmów – nie są 
one dokładnym zapisem słów papieskich, ale raczej daleko posunię-
tą ich parafrazą – nie można powiedzieć, czy oddają one prawdzi-

20 Benedykt XVI, Przemówienie w  czasie spotkania z  mieszkańcami L’Aquili 
(28 kwiet nia 2009 r.), „L’Osservatore Romano” 30 (2009) nr 6, s. 10: „Zatrzy-
mawszy się w bazylice Collemaggio, by oddać hołd relikwiom świętego papieża 
Celestyna V, znalazłem się w zranionym sercu tego miasta. Pragnąłem złożyć 
hołd historii i wierze waszej ziemi oraz wam wszystkim, którzy utożsamiacie się 
z tym świętym. Na sarkofagu z jego relikwiami […] na znak mojej bliskości zło-
żyłem paliusz, który miałem na sobie w dniu inauguracji mojego pontyfikatu”.

21 Por. P. Dezza, Paolo VI sul filo dei ricordi, „30 giorni nella Chiesa e nel mon-
do” 6 (1988) s. 58–61.

22 Por. J. Guitton, Dialogi z Pawłem VI, tłum. L. Rutowska, Poznań–Warszawa 
1969. Paweł VI miał powiedzieć: „Uważam, że najbardziej godna pozazdrosz-
czenia funkcja papieża – to właśnie ojcostwo. […] Jeżeli nie ma zwyczaju, żeby 
papież przechodził na emeryturę, to właśnie dlatego, że nie chodzi tu o urząd, 
ale o ojcostwo. A nie można przestać być ojcem. Czuję, jak wypływa ono ze 
mnie, zataczając coraz szersze kręgi, daleko poza widzialne granice Kościo-
ła. Czuję się ojcem całej ludzkiej rodziny” (s. 34–35). Por. także J. Guitton, La 
paternità del papa, „L’Osservatore Romano” 1967, 25–25 settembre, s. 3.
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wego Pawła VI. Argument o miłości ojcowskiej nie jest całkowicie 
spójny, nawet jeśli brzmi wzniośle, ponieważ ojcostwo, które nie jest 
realizowane w całym swoim autentyzmie, jest szkodliwe, a często 
jest źródłem kryzysu i rozpadu rodziny opartej na wspólnocie krwi. 
Relatywne znaczenie ogranicza możliwość zastosowania tej meta-
fory zarówno do społeczności cywilnej, jak i do wspólnoty kościel-
nej, w których zasada ojcostwa nie zawsze i nie powszechnie jest 
akceptowana, między innymi dlatego, że niesie ze sobą niebezpie-
czeństwo paternalizmu. Solidna racjonalność wyrażająca się w gło-
sie sumienia zawsze będzie mogła przeszkodzić w tym, by mimo 
zaawansowanego wieku styl działania papieża został uchroniony 
przed sentymentalizmem ojcostwa. Podobnie można powiedzieć 
o argumencie o oblubieńczości, który przywołuje się, aby uzasadnić 
nierozerwalną więź biskupa z jego Kościołem23. Oblubieńczość, któ-
rej wymóg jest ewidentny, oznacza w tym wypadku ostateczne i bez-
interesowne poświęcenie się dla Kościoła, a nie więź, która domaga 
się trwania aż do śmierci w takim czy innym Kościele. Gdybyśmy 
tak pojęli oblubieńczość, to w obecnych warunkach wybór papieża 
byłby niemożliwy, choć w przeszłości ta teologia miała wpływ na 
ten wybór – w pierwotnym Kościele wybierano jego pasterza albo 
spośród prezbiterów, albo nawet spośród diakonów24. 

W każdym razie droga ku przyszłości została otwarta przez nowy 
Kodeks prawa kanonicznego, który w odróżnieniu od kodeksu promul-
gowanego w 1917 roku przewidział zrzeczenie się urzędu przez papieża, 
ograniczając się do sformułowania następującej dyspozycji: „Gdyby się 
zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważno-
ści wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było 
odpowiednio ujawnione; nie wymaga się zaś niczyjego przyjęcia”25.

Wyraziła się w tej dyspozycji mądrość Kościoła oraz roztropność 
jego działalności prawodawczej – wniosła ona w gruncie rzeczy do 

23 Jeśli chodzi o oblubieńczą interpretację relacji między papieżem i Kościołem, 
por. W. Imkamp, Das Kirchenbild Innozenz’ III. (1198–1216), Stuttgart 1988, 
s. 300–326.

24 Por. A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni pontificie, Casale Monferrato 2003; 
A. Melloni, Il conclave. Storia dell’elezione del papa, Bologna 2005.

25 Kodeks prawa kanonicznego, kan. 332, § 2.
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doktryny i do dyscypliny zasadę rewolucyjną, ale zostawiła opatrz-
ności Bożej i dojrzewającej świadomości papieży wprowadzenie jej 
w życie. Zastrzega jednak od razu, że będzie zawsze chodziło o cał-
kowicie autonomiczny akt „niezależnego” papieża, który otrzymał 
urząd, misję i władzę tylko od Boga jako następca Piotra w rzą-
dzeniu Kościołem powszechnym. Zostaje on wskazany – w dzi-
siejszych warunkach – przez kardynałów, ale tylko samemu Bogu 
oddaje z powrotem przyjęty urząd i należące do niego władze, prze-
kazując swoją decyzję Kościołowi w taki sposób, jaki uzna za najbar-
dziej odpowiedni i dostosowany do okoliczności26. Ponadto zrze-
czenie się musi być dokonane „w sposób wolny”, a więc nie może 
być narzucone ani wynikać z wpływu uwarunkowań zewnętrznych, 
nieodpowiadających charakterowi urzędu papieskiego, który jest 
„zastępczy” (vicarius) w stosunku do Jezusa Chrystusa i prymacjal-
ny w stosunku do Kościoła powszechnego i wszystkich jego człon-
ków, także biskupów i kardynałów.

Przyszłość „rezyGnacji” PaPiesKich

Można w tym miejscu dodać, że papież Benedykt XVI odpo-
wiednio odczytał znak Opatrzności, wykazał się geniuszem i odwa-
gą, a także wyczuciem ducha czasów, podejmując decyzję, która 
dopełniła teoretyczny zapis prawny przypomniany w tym artykule. 
Papież, poddając się także głosowi Ducha Świętego, który kieruje 
Kościołem i prowadzi go przez dzieje (por. Ap 2, 7). Papież Benedykt 
mógł powiedzieć o swojej decyzji: „Kochać Kościół znaczy też mieć 
odwagę dokonywać trudnych wyborów, mozolnych, mając zawsze 
przed oczami dobro Kościoła, a nie samych siebie”27.

26 Zagadnienie to warto uwzględnić, gdy bierze się pod uwagę ostatnie lata pon-
tyfikatu św. Jana Pawła II i gdy stawia się pytanie o jego ewentualną decyzję 
o zrzeczeniu się urzędu. Wydaje się, że nie mógł on dokonać takiego aktu rów-
nież z powodu ogromnego nacisku mediów – tak że taką ewentualną decyzję 
można by ją odczytać jako podjętą pod naciskiem, a więc nieważną.

27 Benedykt XVI, Przemówienie w  czasie audiencji generalnej (27.02.2013), 
„L’Osservatore Romano” 34 (2013) nr 3–4, s. 7.
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Mimo rozmaitych zastrzeżeń, które można by sformułować, 
decyzja Benedykta XVI była w pełni prawomocna i godziwa – kwe-
stia ta nie podlega żadnej dyskusji. Pojawia się jednak pytanie, czy 
uznanie tego wystarcza do właściwego zinterpretowania zaistniałego 
wydarzenia i do spekulowania, że w przyszłości podobny gest powi-
nien stać się normą. Sprawa domaga się dalszej refleksji w świetle 
faktów, z którymi mamy dzisiaj do czynienia.

Kardynał Walter Brandmüller w niedawno opublikowanym, moim 
zdaniem niezwykle ważnym, artykule na temat renuntiatio papae, 
analizując aspekty historyczno-kanoniczne, stwierdził, że nawet jeśli 
decyzja papieża Benedykta XVI była w pełni godziwa i opierała się 
na pewnych doświadczeniach historycznych, to jednak pozostaje 
problematyczna z punktu widzenia eklezjalnego28. Problematyczność 
wynika przede wszystkim z tego, że jest z nią związane poważ-
ne niebezpieczeństwo schizmy. Gdy śledzimy rozmaite wypowie-
dzi, zwłaszcza internetowe, na temat zrzeczenia się urzędu przez 
Benedykta XVI oraz oceny papieża Franciszka w relacji do rozmai-
tych aspektów tego faktu, nie możemy nie zauważyć, że stwierdzenia 
kard. Brandmüllera nie są tylko hipotezą odległą od bezpośredniego 
doświadczenia kościelnego. Czy w wielu przypadkach nie mamy do 
czynienia właśnie z jakąś kryptoschizmą? Czy zaniepokojenie, któ-
re decyzja Benedykta XVI wywołała w Kościele, pozwala na speku-
lowanie o instytucjonalizacji zrzeczenia się urzędu przez papieża, 
a w ten sposób tworzenie jakiegoś skomplikowanego rozwiązania 
teologiczno-kanonicznego? Na pewno jakieś ramy prawne zagad-
nienia należy określić, biorąc poważnie pod uwagę niepokój panu-
jący w Kościele. Osobiście jednak w pełni podzielam ostatnie zda-
nie z artykułu kard. W. Brandmüllera: „Zrzeczenie się urzędu przez 
papieża jest możliwe i stało się faktem. Należy mieć jednak nadzie-
ję, że już nigdy się nie powtórzy”29.

28 Por. W. Brandmüller, Renuntiatio papae. Alcune riflessioni storicocanonis
tiche, „Stato, Chiese e pluralismo confessionale” 2016, nr 26.

29 Por. także G. Boni, Rinuncia del sommo pontefice al „munus petrinum, sedes 
romana vacans aut prorsus impedita”: tra „ius conditum” e „ius condendum”, 
„Ephemerides Iuris Canonici” 56 (2016), s. 85.
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Wolność, władza i wspólnota 
w świetle nauczania  

II Soboru Watykańskiego

Z pewnym upodobaniem mówi się dzisiaj o kryzysie władzy 
w społeczeństwie, a w związku z tym także w Kościele; inni mówią 
o kryzysie wolności. Analizując te stwierdzenia, a przede wszyst-
kim patrząc na dzisiejsze życie społeczne, wydaje się bardziej odpo-
wiednie mówienie o kryzysie wspólnoty, w której zarówno wła-
dza, jak i wolność odgrywają bardzo ważną rolę, mają wpływ na jej 
„jakość” duchową i na jej urzeczywistnianie się dla dobra każdego 
człowieka. Niestety, władza i wolność bardzo często nie są właści-
wie rozumiane, a tym samym nie mogą spełniać właściwych funk-
cji i odpowiednio kształtować wspólnotowego wymiaru życia ludz-
kiego. Na tę kwestę zamierzam zwrócić tutaj uwagę, aby podkreślić 
istotność pewnych aktualnych zagadnień. Chodzi przede wszyst-
kim o kwestię władzy i  jej sprawowania w Kościele. Oczywiście 
znajduje ona odniesienie do funkcji społecznej i publicznej władzy 
w społeczności politycznej, zwłaszcza tam, gdzie chce się ją pojmo-
wać w duchu chrześcijańskim. W ostatnich dziesięcioleciach uległa 
wyraźnej modyfikacji wizja Kościoła, zarówno w jego wewnętrznym 
urzeczywistnianiu się, jak i w jego relacji do świata, ale nie podję-
to studiów nad tym, w jaki sposób w ramach tego odnowionego 
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spojrzenia na Kościół pojmować władzę, a zwłaszcza jak ją spra-
wować. Właściwie nie ukazało się w Polsce żadne studium teolo-
giczne poświęcone temu zagadnieniu; w opracowaniach poświę-
conych eklezjologii w ogóle nie stawia się tego ważnego problemu, 
a studia prawne niewiele wnoszą do tego zagadnienia, gdyż ogra-
niczają się zasadniczo do komentowania odpowiednich kanonów 
Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Sacra potestas pozostaje kluczowym elementem eklezjologii 
katolickiej i niezastąpionym elementem misji zbawczej Kościoła 
wobec człowieka. Przesunięcie akcentu z wymiaru instytucjonal-
nego Kościoła na wymiar misteryjny zachowuje w sposób nienaru-
szony pojęcie władzy, nadając mu odnowione znaczenie i wyzna-
czając w  pewnym sensie nową funkcję do spełnienia1. Z  tego 
po wodu na pewno nie wystarczy już Kościołowi rozumienie wła-
dzy interpretowane w duchu reform gregoriańskich sprzed tysią-
ca lat, czy nawet w duchu Soboru Trydenckiego. Sprawowanie 
władzy to nie tylko kwestia znajomości norm prawnych i troska 
o ich przestrzeganie, jak jeszcze w wielu praktycznych ujęciach 
widzi się władzę i  jak się ją faktycznie sprawuje. Władza to coś 
więcej – to przede wszystkim relacja eklezjalna, która powinna 
być odpowiednio kształtowana na poziomie rozumienia i odpo-
wiednio wyrażana na poziomie praktyki. Troska o przestrzeganie 
norm to tylko jeden z elementów sprawowania władzy, bynajmniej 
nie pierwszorzędny.

Mając na uwadze zapoczątkowanie poważniejszych studiów nad 
kwestią władzy w Kościele, a także w społeczeństwie, proponu-
ję w tym miejscu wprowadzającą refleksję nad kwestiami wolno-
ści i władzy w nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Jak więc widzi 
ostatni Sobór władzę w ramach zaproponowanej w nowym duchu 
wizji Kościoła i jakie funkcje jej przypisuje? W czym ta wizja może 
okazać się inspirująca dla sprawowania władzy w społeczności poli-
tycznej?

1 Na temat przemian zachodzących w wizji Kościoła por. J. Królikowski, Perso
nalistycznoduchowy obraz Kościoła. Elementy wizji eklezjologicznej papieża 
Jana Pawła II, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 21 (2002) nr 1–2, s. 199–216.
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Kwestia woLności Kościoła i w KościeLe

II Sobór Watykański nie wywołał żadnego kryzysu w Kościele, 
jak pochopnie twierdzą jego krytycy; korzenie niewątpliwie istnie-
jącego kryzysu sięgają daleko w przeszłość i mają złożone przyczy-
ny2. Sobór ma tę epokową zasługę, że ten kryzys odważnie ukazał, 
wskazując na jego liczne przyczyny i jego niektóre przejawy. Za jed-
ną z podstawowych przyczyn tego kryzysu zostało uznane nieade-
kwatne ujmowanie w Kościele kwestii wolności i należy to uznać za 
jedno z najbardziej charyzmatycznych działań ojców soborowych, 
które odzwierciedliło się w sformułowanym potem nauczaniu.

Najpierw więc w Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis huma
nae zostało podkreślone, że to w ramach społeczności politycznej 
osoba ludzka ma przeżywać swoją relację z Bogiem – lub też ze swo-
im bożkiem – w sposób wolny, w ramach sfery wolności gwaran-
towanej prawnie, i żadna władza nie ma prawa na to przeżywanie 
wpływać, ponieważ nie leży to w jej kompetencjach. To stwierdze-
nie – dodaje nauczanie soborowe – wyrasta z biblijnej koncepcji 
wolności i religijności, chociaż trzeba było całych wieków doświad-
czenia religijnego, aby je sformułować teoretycznie3.

Następnie w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes zostało wprost powiedziane, że 
relacja Kościoła ze światem i świata z Kościołem musi być prze-
żywana na gruncie wolności. Wolność – powiedział 8 grudnia 
1965 roku papież Paweł VI w swoim ważnym przesłaniu do przed-
stawicieli państw – jest tym, czego Kościół oczekuje od świata poli-
tycznego: chodzi o wolność pełnienia swojej posługi apostolskiej, 
wolność życia chrześcijańskiego, wolność duchowego i pokojowego 
wejścia w świat polityczny, by wyrażać swoje oceny moralne, gdy 
polityka stawia problemy o charakterze etycznym. Z drugiej strony 
konstytucja Gaudium et spes uznaje otwarcie i życzliwie, że także 
świat ma prawo do przeżywania w sposób wolny, w perspektywie 

2 Szerzej na ten temat w: Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porząd
ku, red. G. Noszczyk, C. Smuniewski, Katowice 2013.

3 Por. B. de Margerie, Liberté religieuse et Règne du Christ, Paris 1988.
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uprawnionej autonomii, własnego życia, czy też – mówiąc lepiej – 
różnych dziedzin swojego życia, a więc dziedziny politycznej, eko-
nomicznej, społecznej, kulturowej, naukowej, odpowiednio do 
wymagań swojego autonomicznego dynamizmu i swoich autono-
micznych struktur. Te odpowiednie prawa do wolności – chciał 
podkreślić Sobór – są również zakorzenione w tradycji biblijnej, 
według której Kościół należy do Boga, jak do Boga należy świat, 
chociaż w zupełnie inny sposób.

Tymi dwoma deklaracjami na temat wolności Sobór ukazał 
w no wy sposób kwestię wolności w Kościele. Także życie chrześci-
jańskie we wspólnocie kościelnej powinno być przeżywane w wol-
ności. Istotne doświadczenie chrześcijańskie posłuszeństwa wobec 
władzy w Kościele powinno w jakiś sposób być doświadczeniem wol-
ności chrześcijańskiej rozumianej ewangelicznie. Te kwestie, chociaż 
niepodjęte wprost przez Sobór, domagają się poważnego potrak-
towania teologicznego w świetle nauczania soborowego i w jego 
duchu. Sobór był przecież wspaniałym doświadczeniem wolności 
w ramach życia Kościoła.

tradycyjne ujęcie reLacji między władzą 
i woLnością w KościeLe

Z historycznego punktu widzenia konieczność nowej refleksji 
nad relacją między władzą i wolnością w Kościele wynika przede 
wszystkim z tego, że obecnie ta relacja wykazuje pewien brak rów-
nowagi. By sobie to uświadomić, wystarczy odwołać się do słów 
papieża Leona XIII i wziąć pod uwagę trzy aspekty jego nauczania.

W nauczaniu Leona XIII widoczna jest przede wszystkim retro-
spektywna lektura historii, na przykład w słynnym paragrafie: „Były 
kiedyś czasy” (fuit aliquando tempus) w encyklice Immortale Dei4. 
Była „złota epoka” – średniowiecze. Była epoka jedności chrześci-
jańskiej, przymierza dwóch władz, posłuszeństwa zarówno władców, 
jak i ludu wobec władzy Kościoła. Potem przyszła reformacja. Była 

4 Por. Leon XIII, enc. Immortale Dei, w: Enchiridion delle encicliche, vol. 3, Bolog-
na 1997, s. 330–375.
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ona zasadniczo buntem w stosunku do władzy Kościoła, a Kościół, 
reagując na to zjawisko, dał pierwszeństwo, niemal wyłącznie, swojej 
władzy. Później, w następstwie zarówno historycznym, jak i logicz-
nym, przyszła rewolucja francuska. Była ona zasadniczo buntem 
przeciw władzy samego Boga, podniesionym przez rewolucyjny 
krzyk „nikt ponad człowiekiem” (homini antistare neminem). Zno-
wu w reakcji polemicznej Kościół podjął obronę panowania Boga 
i „praw Bożych”, czyli doktryny, według której nie ma innej praw-
dziwej wolności niż tylko wolność pod panowaniem prawa Bożego.

Zarówno pierwsza, jak i druga reakcja kościelna na pojawiają-
ce się wyzwania społeczne i polityczne były nieuniknione z histo-
rycznego punktu widzenia oraz uzasadnione z punktu widzenia 
doktrynalnego. Kościół formułuje swoją doktrynę odpowiednio do 
znaków czasu, a reformacja i rewolucja francuska były faktycznie 
znakami czasu. Doktryna sformułowana w relacji do tych znaków 
czasu nie mogła jednak uczynić niczego innego, jak tylko w jakiś 
sposób podkreślić pryncypium władzy oraz pomniejszyć pryncy-
pium wolności.

W nauczaniu Leona XIII znajduje się również koncepcja relacji 
politycznej między panującymi i poddanymi w społeczności cywil-
nej. Chodzi o prostą relację wertykalną, w której poddani nie są 
niczym innym niż podmiotami, których obowiązkiem jest okazy-
wanie posłuszeństwa władzy. Pojęcie obywatela , przewidziane 
przez prawa polityczne i cywilne oraz bronione w swojej istocie, 
może być dostrzeżone u Leona XIII tylko w formie zaczątkowej. 
Papież przywiązuje natomiast szczególną wagę do władzy politycz-
nej, której nadaje pewien majestat, o ile pochodzi ona od Boga i o ile 
ma być spełniana w sposób ojcowski na wzór panowania Bożego. 
Ze swej strony podległość poddanego ma reprezentować pewną 
jakość synowską. Ponadto samo społeczeństwo powinno być budo-
wane niejako od góry do dołu. Władca jest najważniejszym czyn-
nikiem w urzeczywistnianiu procesu społecznego, na co wskazuje 
zresztą klasyczne pryncypium: qualis rex, talis grex. Władca powi-
nien być obrońcą, opiekunem i wzorem w ciele politycznym; całe 
dobro wspólne jest powierzone jego trosce. Lud jest po prostu przed-
miotem rządów. Doktryna polityczna Leona XIII miała charakter 
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wyraźnie autorytarny. Była wzorowana na politycznych znakach 
czasu, takich jak świecka koncepcja państwa i jakobińska koncep-
cja panowania ludu. W tamtym momencie dziejów europejskich 
Leon XIII nie mógł objąć patronatu nad wolnością polityczną ujmo-
waną w świetle takich propozycji, dlatego swoją odpowiedź sfor-
mułował na zasadzie pewnego przeciwieństwa.

Trzecim elementem w nauczaniu Leona XIII jest eklezjologia, 
którą streszcza dość reprezentatywnie encyklika Satis cognitum, 
zakończona następującym stwierdzeniem: „Wiernie wymalowali-
śmy obraz i formę [imaginem atque formam] Kościoła, jaki został 
po bosku ustanowiony”5. Encyklika jest długim, głębokim i magi-
sterialnym komentarzem do konstytucji o Kościele Pastor aeter
nus I Soboru Watykańskiego, który był wyjątkowym znakiem cza-
su w Kościele. Obraz Kościoła, jaki został w niej się odmalowany, jest 
w gruncie rzeczy obrazem ukazującym rolę urzędu apostolskiego, 
a w szczególności urzędu Piotrowego w Kościele. W konsekwencji 
relacja eklezjalna między pasterzami sprawującymi władzę i wier-
nymi – by zbudować analogię do relacji politycznej – jest prostą 
relacją wertykalną między panującym i poddanymi. Funkcja wier-
nego ogranicza się zasadniczo do okazywania posłuszeństwa dok-
trynalnego i prawnego w stosunku do władzy Kościoła. W takim 
ujęciu wierny w Kościele jest ujmowany w sposób bierny, nawet 
jeśli posłuszeństwo nie jest cnotą bierną, ale w najwyższym stop-
niu dynamiczną.

Klasyczna doktryna opisująca relację zachodzącą między wol-
nością i władzą w Kościele była więc budowana w takiej właśnie 
perspektywie. Kto pełni urząd, ten podejmuje decyzje doktrynal-
ne i pastoralne, a zwykły wierny podporządkowuje się decyzjom 
i wypełnia polecenia. Pojęcie posłuszeństwa jest właściwie dość pro-
ste: być posłusznym oznacza wypełniać wolę przełożonego. Taka 
jest istota posłuszeństwa eklezjalnego. Doskonałe posłuszeństwo 
polega na uczynieniu swoją woli przełożonego, któremu podlega 
się w Kościele. W obydwu przypadkach motywem poddania się 

5 Leon XIII, enc. Satis cognitum, w: Enchiridion delle encichliche, vol. 3, dz. cyt., 
s. 994.
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władzy jest widzenie Boga w przełożonym, który jest pośrednikiem 
woli Bożej i narzędziem opatrzności Bożej w stosunku do swoich 
poddanych, tak że zjednoczenie z jego wolą oznacza zjednoczenie 
z wolą Bożą. Kolejnym motywem poddania się władzy, gdy posłu-
szeństwo oznacza ofiarę z siebie, jest wizja Chrystusa, który stał się 
posłuszny aż do śmierci. Motyw ten nadaje pewną rangę teologicz-
ną proponowanej wizji, ale jest on dalece niewystarczający, ponie-
waż odnosi się tylko do relacji poddanego w stosunku do władzy. 
Nie uwzględnia on bogatszej teologicznie i personalistycznej rela-
cji władzy do podanego.

nowe znaKi czasu

Dzisiaj zdajemy sobie już sprawę, że to klasyczne rozumienie rela-
cji kościelnej było, owszem, niewątpliwie i bezdyskusyjnie prawdzi-
we, ale nie wyrażało ono całej prawdy. Było i pozostaje pożyteczne 
w swoim zasadniczym zarysie, ale nie pozwala na adekwatne wyj-
ście naprzeciw potrzebom chwili obecnej. Epoka polemiki antyre-
formacyjnej powoli zmieniła się w epokę dialogu i ekumenizmu. 
Zerwanie ze światem w kontekście rewolucji francuskiej, którego 
chciał Kościół, zostało przełamane, dzięki czemu otworzyła się dro-
ga do urzeczywistniania pewnego „przenikania” się Kościoła i dzi-
siejszego świata, o którym jasno mówi konstytucja Gaudium et spes. 
Dzieje ludzkie są obecnie widziane w perspektywie, która zaczyna 
się nie od jakiejś założonej „złotej epoki” istniejącej w przeszłości 
(w której, jak wiadomo, były także liczne cienie i rysy spowodowa-
ne brakiem dojrzałości), ale od chwili obecnej, takiej, jaką jest ona 
w rzeczywistości. To perspektywa określana nie przez nostalgię za 
przeszłością, widoczną jeszcze w encyklice Satis cognitum Leona 
XIII, ale przez solidną doktrynę charakteru eschatologicznego życia 
chrześcijańskiego, której ono domaga się, aby ufnie patrzeć w przy-
szłość, oczekując ostatecznego nadejścia królestwa Bożego.

Nowe znaki czasu stały się widoczne i zostały w pełni uznane 
przez II Sobór Watykański. Pierwszym z nich jest rozwijająca się 
świadomość człowieka odnośnie do jego godności jako osoby, któ-
ra domaga się, aby działał on w oparciu o swoją odpowiedzialność, 
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a więc i o swoją wolność. Drugim jest rosnąca świadomość wspól-
noty, świadomość bycia i życia z innymi i dla innych, która ujawnia 
się – na przykład – w zjawisku „socjalizacji”, o której mówił papież 
Jan XXIII w encyklice Mater et magistra i o której wspomina także 
konstytucja soborowa Gaudium et spes (por. nr 6, 25, 54). Kościół 
zgromadzony na soborze przyjął dziedzictwo, chociaż nie w sensie 
protekcjonistycznym, tych dwóch ruchów względnych w rozwoju 
ludzkiej świadomości; podjął ponadto starania o odnowę życia i dok-
tryny chrześcijańskiej w świetle tych dwóch nowych znaków cza-
su. Nowe czasy domagają się szczególnie nowego rozważenia kla-
sycznego rozumienia relacji kościelnej między władzą i wolnością, 
a także odważnego sformułowania nowych propozycji doktrynal-
nych i praktycznych w odniesieniu do relacji między władzą i wol-
nością w Kościele.

Trudność z koncepcją klasyczną, jaka pojawia się obecnie, jest 
ewidentna. Niekiedy mówi się w odniesieniu o tej koncepcji, mówiąc, 
że posłuszeństwo jest przeszkodą w realizowaniu siebie ze strony 
jednostki. Indywidualistycznie rozumiana realizacja siebie ma zwod-
niczy charakter, ponieważ nie jest ona po prostu kwestią wolności 
osobistej, ale także kwestią konkretnej wspólnoty, do której należy 
wierzący. Krótko mówiąc, realizacja siebie jest osiągnięciem wol-
ności ze względu na komunię z innymi. W ten sposób ta realiza-
cja jest zarazem w jakiś sposób kwestią posłuszeństwa okazywane-
go władzy – która w każdym rodzaju społeczności zawsze w jakiejś 
formie występuje. Ubi societas, ibi ius – jak stwierdza klasyczna 
zasada prawna.

Trzeba otwarcie powiedzieć, że współczesna trudność z koncep-
cją klasyczną jest zakorzeniona w sytuacji kulturowej, którą ukazują 
znaki czasu. Ta trudność jest związana z kilkoma zasadniczymi kwe-
stiami, które nie znajdują jeszcze adekwatnej odpowiedzi teologicz-
nej, tym bardziej że nie poświęca się im takiej uwagi, na jaką zasłu-
gują. Mówi się więc dzisiaj bardzo konkretnie, że proste poddanie 
woli przełożonego i dosłowne wypełnienie jego poleceń nie należy 
do wymogów godności ludzkiej, ale sytuuje się raczej zewnętrznie 
w stosunku do tej godności. Nie ujmuje się wystarczająco spójnie 
kwestii wolności w jej relacji z miłością, by pokazać ich wzajemną 
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zależność i dopełnianie się w osobie. W jeszcze mniejszym stopniu 
zwraca się uwagę na odpowiedzialność osoby, by pokazać, że urze-
czywistnia się ona w pełnym i aktywnym uczestniczeniu we wspól-
nocie i we wnoszeniu czynnego wkładu w realizację misji właści-
wej dla wspólnoty ludzkiej. Sformułowane w ten sposób trudności 
współczesne wydają się w pełni uzasadnione i jest pewne, że nie 
mogą być one rozwiązane metodą ograniczania wolności z zewnątrz 
ani arbitralnego narzucania gotowych rozwiązań. Nie rozwiąże się 
tej trudności w oparciu o proste przepracowanie funkcjonującego 
pryncypium władzy – to znaczy że władzy będzie się posłusznym 
tylko z tego powodu, że jest władzą. Nie wystarczy już, aby władza 
ograniczała się do wydawania poleceń i do sprawowania kontroli 
nad ich wykonywaniem.

władza i woLność w służBie wsPóLnoty

Trzeba więc usytuować problem wolności i władzy w nowej per-
spektywie, na której ukształtowanie się wpłynęły znaki czasu, a mia-
nowicie podjąć to zagadnienie w kontekście wspólnoty, która jest 
właściwym środowiskiem, w którym urzeczywistnia się godność 
człowieka. Wspólnota jest obszarem zarówno wydawanych pole-
ceń, jak i okazywanego im posłuszeństwa. Jest ona również celem 
wydawanego polecenia i okazywanego posłuszeństwa. Władza rze-
czywiście pochodzi od Boga, ale jest sprawowana we wspólnocie 
nad osobami ludzkimi, które ze swej strony okazują posłuszeństwo. 
Także wolność osoby ludzkiej pochodzi od Boga i musi być wyko-
rzystywana we wspólnocie dla dobra innych. Co więcej, zarówno 
władza, jak i wolność powinny być powiązane ze sobą nie tylko wer-
tykalnie, lecz także horyzontalnie.

Należy tu odnotować, że nie istnieje jednoznaczna definicja rela-
cji zachodzącej między panującym i poddanym, ponieważ nie ma 
jednoznacznej definicji wspólnoty. To ostatnie pojęcie ma charakter 
analogiczny. Rzeczywistości, które ono oznacza – rodzina, społecz-
ność polityczna, dobrowolne stowarzyszenia, Kościół – są w pew-
nym sensie takie same, ale jednak dogłębnie różnią się między sobą. 
Warto zwrócić uwagę, że Kościół, który jest równocześnie rodziną, 
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społecznością i formą dobrowolnego stowarzyszenia, jest wyraź-
nie niepodobny. Z jedyności Kościoła jako wspólnoty wynika tak-
że jedyność relacji między wolnością chrześcijańską i władzą koś-
cielną. II Sobór Watykański, podnosząc problem wolności i władzy 
w Kościele, otworzył także szczęśliwie perspektywy, w których jego 
rozwiązanie staje się na nowo możliwe, także przy uwzględnieniu 
pojawiających się sugestii i  interpretacji kulturowych. W związ-
ku z tym trzeba tutaj zwrócić uwagę na cztery aspekty eklezjolo-
gii soborowej.

Konstytucja Lumen gentium przedstawia Kościół przede wszyst-
kim jako nowy Lud Boży, którego pierwszą cechą charakterystycz-
ną jest „godność i wolność dzieci Bożych, w których sercach Duch 
Święty mieszka jak w świątyni” (nr 9)6. Podstawową kondycją ludu 
Bożego jest równość w godności i wolności, ustanowiona przez 
wspólne posiadanie Ducha Świętego. Inną cechą charakterystycz-
ną Ludu Bożego jest jego wymiar charyzmatyczny jako ludu proro-
ckiego, kapłańskiego i królewskiego. Duch Święty „rozdziela mię-
dzy wiernych w każdym stanie także specjalne łaski, przez które 
czyni ich zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł 
i  lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbu-
dowę Kościoła, zgodnie ze słowami: «Wszystkim zaś objawia się 
Duch dla wspólnego dobra» (1 Kor 12,7)” (nr 12). W szczególności, 
jak stwierdza konstytucja Dei Verbum, Bóg za pośrednictwem swe-
go Ducha „bezustannie rozmawia z Oblubienicą swego umiłowa-
nego Syna”, a Duch Święty „doprowadza wierzących do całej praw-
dy i sprawia, że słowo Chrystusa przebywa w nich obficie” (nr 8). 
Godność nowego Ludu Bożego i jego wspólne posiadanie wolności 
chrześcijańskiej polega przede wszystkim na „jakości” charyzma-
tycznej jego członków.

Po drugie, Sobór przedstawia Kościół jako komunię (communio)7. 
Jego niestworzoną duszą jest sam Duch Święty, samoistna miłość 

6 Por. Y. M.-J. Congar, Kościół, jaki kocham, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1997, 
s. 9–38.

7 Por. J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia,red, 
S. O. Horn, V. Pfnür, tłum. W. Szymona, Kraków 2005, s. 53–79.
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Ojca i Syna, a więc dar Ojca i Syna, który uobecnia Boga pośród 
Jego ludu. W konsekwencji Kościół jest przede wszystkim wspól-
notą międzyosobową, której członkowie są zjednoczeni w miło-
ści Ojca przez Syna i w Duchu Świętym, oraz są zjednoczeni mię-
dzy sobą przez Ducha Chrystusa, za pośrednictwem którego mają 
dostęp nie tylko do Ojca, ale także nawzajem do siebie. Kościół 
stanowi communio personarum zarówno w wymiarze wertykal-
nym, jak i w wymiarze horyzontalnym, i to stanowi ją równocześ-
nie w obydwu tych wymiarach. Wynika z tego rzecz bardzo waż-
na, a mianowicie że Kościół, jako wspólnota międzyosobowa, jest 
pod pewnym względem celem samym w sobie, gdyż jest rzeczy-
wistością ostateczną – rzeczywistością eschatologiczną w realiza-
cji doczesnej. Kościół jest swoistą komunią, ale bycie komunią jest 
także jego celem. Jako taki będzie on trwał także poza czasem, na 
zawsze, w tym, co jest nazwane komunią świętych.

Po trzecie, nade wszystko jako międzyosobowa komunia miło-
ści, Kościół jest służbą (diakonia), którą ma do spełnienia wzglę-
dem całej ludzkości8. Miłość Boża, która jest duszą Ludu Bożego, 
rozciąga się za pośrednictwem tego ludu w dawanym świadectwie 
(martyrion), by objąć wszystkich i włączyć ich do komunii miło-
ści, co umożliwi im uczestnictwo w odpowiedzi wiary i miłości na 
miłość, którą Ojciec kocha swój lud odkupiony przez krew Syna. 
Innymi słowy, jako swoista komunia międzyosobowa Kościół jest 
także wspólnotą funkcjonalną, to znaczy wspólnotą mającą do 
wykonania zadania, wśród których pierwszym jest ukazanie dzia-
łania Boga w dziejach, mającego na celu „zgromadzenie rozproszo-
nych dzieci Bożych” (J 11, 52). Dzieło tworzenia wspólnoty, będące 
dziełem miłości, nie jest ponadto sprawą zewnętrzną w stosunku 
do tej wspólnoty; wspólnota ma się nią nadal i w coraz głębszym 
sensie stawać. Oznacza to, że wspólnota międzyosobowa, zjedno-
czona wewnętrznie w miłości, spełnia się także w dziele misyjnym, 
czyli ostatecznie także w dziele miłości, do którego jest powołana 
ze swej natury.

8 Por. Y. M.-J. Congar, O Kościół służebny i ubogi, tłum. A. Kuryś, Kraków 2000 
(Żywa Wiara, 29).
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Kościół traktowany jako wspólnota funkcjonalna nie jest celem 
samym w sobie, ale środkiem do realizacji celu wznioślejszego, do 
rosnącej realizacji i doskonałości siebie jako wspólnoty międzyoso-
bowej, wspólnotowo osiągającej zbawienie. Nadejdzie kiedyś dzień, 
w którym zakończy się mesjańska funkcja Kościoła, dzień Pański, 
gdy zgromadzenie nowego Ludu Bożego wypełni się i  zostanie 
ostatecznie zaprowadzone królestwo Chrystusa: „Wreszcie nastą-
pi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu” (1 Kor 15, 24).

Po czwarte, Kościół nie tylko jest wspólnotą wiary i miłości, lecz 
także społecznością widzialną, dlatego posiada władzę i porządek 
prawny9. Co więcej, Kościół jest wspólnotą zorganizowaną właśnie 
z tego powodu, że jest wspólnotą wiary i miłości, mającą do spełnie-
nia w dziejach określoną funkcję. Klasyczna eklezjologia ujmowała 
ten aspekt Kościoła w odniesieniu do koncepcji societas perfecta. 
Aspekt społeczny Kościoła nie jest obcy ani zewnętrzny wobec jego 
aspektów wspólnotowego i funkcjonalnego, ale jest istotny w sto-
sunku do obydwóch i należy wprost do każdego z nich. Oznacza 
to, że organizacja społeczności jest wymagana przez cele wspól-
noty, zarówno jeśli chodzi o jego jedność jako wspólnoty między-
osobowej, jak i o jego działanie w dziejach. Społeczność uporząd-
kowana hierarchicznie – jej władza i jej porządek prawny – służy 
wspólnocie, aby pomóc w doskonaleniu jej jedności i w pełnieniu 
jej funkcji zbawczej.

Struktura władzy w Kościele jest jedyna w swoim rodzaju, tak jak 
jedyna jest jego uporządkowana wspólnotowość; ma ona zarówno 
charakter doktrynalny, jak i prawny. Kościół posiada władzę auto-
rytatywnego nauczania, a także rządzenia nakazującego. Ponadto 
struktura władzy w Kościele nie ma charakteru czysto polityczne-
go lub socjologicznego, jak w przypadku społeczności cywilnej. 
Ta ostatnia jest po prostu wspólnotą funkcjonalną, zorganizowa-
ną w takim rozumieniu tylko po to, aby wykonywać swoją pracę, 
która nazywa się dobrem wspólnym. Tutaj ukazuje się bardzo 
wyraźnie niepodobieństwo między Kościołem i wspólnotą typu 

9 Por. H. de Lubac, Medytacje o Kościele, tłum. I. Białkowska-Cichoń, Kraków 
1997, s. 75–108 (Myśl Teologiczna, 15).
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społeczno-politycznego. Kościół jest zorganizowany jako bardzo 
swoista społeczność (sui generis), jako międzyosobowa i eschato-
logiczna wspólnota wiary i miłości, jako wspólnota historyczna 
i misyjna, której działanie w dziejach, inspirowane nadzieją, wyra-
ża jej wewnętrzną rzeczywistość.

FUNKCJE WŁADZY W KOŚCIELE

Te cztery tematy wyraźnie obecne i szeroko komentowane w ekle-
zjologii II Soboru Watykańskiego mają oczywiście charakter całko-
wicie tradycyjny. Porządek, w którym są usytuowane, jest jednak bar-
dzo charakterystyczny. Należy to również powiedzieć o konkretnym 
znaczeniu, jakie tym tematom zostało nadane. Według Leona XIII na 
przykład Kościół był w takim samym stopniu wspólnotą, jak społecz-
ność cywilna, co można wyraźnie zobaczyć we wspomnianej ency-
klice Satis cognitum. Przypisuje on jednak dominującą rolę aspek-
towi społecznemu i strukturze władzy w Kościele. Można spokojnie 
powiedzieć, że Leon XIII dochodzi do pojęcia Kościoła jako wspól-
noty duchowej za pośrednictwem pojęcia Kościoła jako społeczno-
ści. W jego konstrukcji eklezjologicznej funkcje wolności chrześci-
jańskiej nie tylko nie są określone, lecz także są zupełnie niejasne. 
Wydaje się, że władza jest poniekąd ponad wspólnotą kościelną jako 
władza decydowania i nakazywania. II Sobór Watykański, przeciw-
nie, dochodzi do pojęcia Kościoła jako społeczności za pośredni-
ctwem pojęcia Kościoła jako wspólnoty duchowej. W takim ujęciu 
władza zostaje więc usytuowana w centrum wspólnoty, jako służba 
wspólnocie. W ramach perspektyw wytworzonych przez to przesu-
nięcie akcentów w tradycyjnej doktrynie, relacja kościelna może być 
rozumiana o wiele bardziej adekwatnie i w ten sposób może zostać 
wprowadzona większa równowaga w relacje zachodzące między 
władzą i wspólnotą. Szczególnie funkcje wolności chrześcijańskiej 
nabierają nowego znaczenia, a tym samym sytuują się w bardziej 
poprawnym związku z odpowiednimi funkcjami władzy. Z pojęcia 
Kościoła jako wspólnoty promieniuje teraz na życie wiernych nowe 
światło, gdyż sama wspólnota, którą tworzą, staje się nowym świat-
łem, oświecającym ich życie.
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II Sobór Watykański zdaje się przypisywać władzy w Kościele 
trzy funkcje, przy czym każda ma charakter dogłębnie służebny 
wobec wspólnoty.

Pierwsza funkcja władzy kościelnej ma charakter jednoczący. 
Władza musi czynić to, co czyni sam Bóg przez Jezusa Chrystusa 
i w Duchu Świętym. On zwołuje, jednoczy, zespala, ustanawia komu-
nię. Taka jest także pierwszorzędna funkcja władzy. Bóg ponadto 
gromadzi swój Kościół, zapoczątkowując i kontynuując z człowie-
kiem „dialog zbawienia”, jak pięknie napisał papież Paweł VI w ency-
klice Ecclesiam suam. Bóg nawiązuje komunię ze swoim ludem, 
uzdalniając go do udzielenia odpowiedzi wiary, nadziei i miłości. 
Jego powołanie jest imperatywem skierowanym do ludzi, ale jest 
imperatywem, ponieważ jest „prośbą o miłość” – jak mówił Paweł 
VI, i dlatego udzielana odpowiedź musi być wolna. W ten spo-
sób także władza spełnia swoją funkcję jednoczącą za pośredni-
ctwem dialogu z charyzmatycznym ciałem wiernych. Celem dialo-
gu kościelnego, tak jak dialogu Bożego, jest budowanie, formowanie 
i umacnianie wspólnoty, prowadzenie jej pod natchnieniem Ducha 
Świętego do pełnej prawdy. Prawdy o czym? Na pierwszym miej-
scu prawdy o sobie. Dialog ma pogłębić tę „samowiedzę” wspólno-
ty, która była jednym z ważnych tematów i kluczowych osiągnięć 
II Soboru Watykańskiego. Powołaniem Kościoła jest dochodzenie do 
coraz głębszego i pełniejszego samorozumienia. Władza przyczynia 
się zatem we wspólnocie charyzmatycznej do większego zrozumie-
nia wiary ze strony jednostek w odniesieniu do wszystkich. Władza 
ponadto pobudza miłość charyzmatycznych członków wspólnoty 
do służby na jej rzecz. W końcu wzbudza ona również natchnione 
zainteresowanie wspólnoty pracą na rzecz całej rodziny ludzkiej, na 
którą składają się pogłębione relacje ze światem oraz misja ducho-
wa w porządku doczesnym, co wpływa na wszystkie dziedziny życia 
ludzkiego. Ten ostatni aspekt jest wyraźnie ukazany w konstytucji 
soborowej Gaudium et spes.

Pierwszeństwo funkcji jednoczącej władzy, która urzeczywist-
nia się za pośrednictwem dialogu, wynika z prymatu rozumienia 
Kościoła jako komunii międzyosobowej, której świadoma jedność 
jest celem samym w sobie. Ta pierwsza funkcja dialogu w realizacji 
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praktycznej zależy także od rozumienia nowego Ludu Bożego jako 
ciała charyzmatycznego, którego podstawową kondycją jest równość 
w chrześcijańskiej godności i wolności. Wynika z tego, że jednoczą-
ca funkcja władzy musi być sprawowana w taki sposób, by szano-
wać tę podstawową kondycję każdego ochrzczonego. Konstytucja 
Lumen gentium zwraca uwagę na zostawienie miejsca w Kościele 
wszelkiej uprawnionej różnorodności – w obrzędach, w teologiach, 
w różnych nurtach duchowości, w formach apostolatu itd. – któ-
ra, daleka od szkodzenia wspólnocie, ubogaca ją duchowo i wyraża 
więź wspólnoty kościelnej z Duchem Świętym, który jako pierwszy 
wzbudza tę różnorodność i ją podtrzymuje10. Zasada deklaracji reli-
gijnej Dignitatis humanae, według której w społeczności powinna 
być zapewniona każdemu jak największa wolność osobista, starają-
ca się eliminować wszelkie formy nacisku, odnosi się analogicznie 
do Kościoła. Jedność jest konieczna tylko „w rzeczach koniecznych”.

Można tu odnotować, że sposoby, w których władza powinna 
pełnić swoją funkcję jednoczącą za pośrednictwem dialogu, są jesz-
cze dość problematyczne. Stare instytucje potrzebują odnowy, na 
przykład instytucja synodu. Zachodzi potrzeba eksperymentowa-
nia, które podpowie, na jakie doświadczenia zwrócić uwagę i jak 
z nich korzystać. Trzeba przede wszystkim wypracować w Kościele 
nowe struktury i formy komunikacji11. Minął już czas komunikowa-
nia się biskupów z wiernymi za pośrednictwem dekretów i rozpo-
rządzeń, choć wielu jeszcze tego w ogóle nie zauważa. Nie chodzi 
tylko o wypracowanie nowego języka teologicznego w odniesie-
niu do relacji między władzą i wolnością we wspólnocie chrześci-
jańskiej, ale o nadanie tej relacji nowych motywacji i nowych form 
wyrazu. Ta relacja powinna być przeżywana w całej swojej konkret-
ności i praktyczności. W ten sposób życiowe doświadczenie może 
także ożywić teologię.

10 Por. Papieska Komisja Biblijna, Unité et diversité dans l’Eglise, w: Enchiridion 
Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura, a cura di A. Filipi, E. 
Lora, Bologna 1993, s. 1050–1190.

11 O znaczeniu komunikacji w Kościele por. M. Jagodziński, Eklezjalne kształty 
komunii, Radom 2012 (Theologia Radomiensia, 1).
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Druga funkcja władzy może być nazwana decyzyjną lub kie-
rowniczą. Nie zachodzi tu potrzeba jej długiego opisywania, bio-
rąc pod uwagę, że jest to kwestia znana, tym bardziej że w koncepcji 
klasycznej nabrała decydującego znaczenia, a nawet była po pro-
stu synonimem władzy. Funkcja decyzyjna władzy jest konieczna, 
ponieważ Kościół jest wspólnotą wiary i właśnie jego nauczaniu 
została powierzona troska o depozyt wiary. Należy jednak odnoto-
wać, że konieczność istnienia funkcji decyzyjnej nie jest po prostu 
kwestią skuteczności, to znaczy tego, aby Kościół mógł owocnie 
pracować w wypełnieniu swojej misji. Zasadniczą sprawą jest pew-
ność, że wykonywana praca to rzeczywiście praca Kościoła, a jest 
taką, gdy jest wykonywana pod przewodnictwem. Jeszcze ważniej-
sze jest upewnienie się, że Ciało działa jako „jedno” w działaniu 
swoich członków, pojedynczo i wspólnotowo.

Tak rozumiana funkcja decyzyjna (kierownicza) jest rzeczywi-
ście także funkcją jednoczącą. Co więcej, wypełnienie tej drugiej 
funkcji zakłada, że funkcja pierwszorzędna już została wypełniona; 
że jednoczący dialog, tak doktrynalny, jak i duszpasterski, między 
wspólnotą oraz nauczycielami i pasterzami już funkcjonuje, a więc 
że decyzje i wskazania, nie przestając czerpać swojej siły z władzy 
apostolskiej, są także decyzjami i wskazaniami wspólnoty, której 
dobro wspólne one zakładają i do niego zmierzają.

Trzecia funkcja władzy ma charakter korygujący lub karzący . 
Jest to funkcja przypadłościowa, to znaczy konieczna tylko o tyle, 
o ile Lud Boży w swoim pielgrzymowaniu przez dzieje jest ludem 
składającym się z grzeszników. Jest to także funkcja służebna we 
wspólnocie, która potrzebuje ochrony przed egoizmem, zarówno 
w myślach, jak i w czynach, który mógłby zniszczyć jej jedność lub 
spowodować szkody w jej pracy. Ta funkcja korygująca jawi się jako 
sposób wyrażania funkcji jednoczącej władzy.

Obecnie zachodzi potrzeba, aby funkcja korygująca władzy 
była faktycznie sprawowana, z uwzględnieniem tego, co w trady-
cji prawnej jest nazywane odpowiednim procesem. Wymóg 
odpowiedniego procesu, to znaczy zgodnego z prawem, jest wymo-
giem stawianym przez chrześcijańską godność i wolność. Należy 
na nią zwracać uwagę zarówno w Kościele, jak i w społeczności 
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politycznej. Co więcej, w Kościele procesy powinny być prowadzo-
ne w sposób wzorcowy.

FUNKCJE WOLNOŚCI CHRZEŚCIJAńSKIEJ W KOŚCIELE

Trzy funkcje wolności chrześcijańskiej w Kościele odpowiada-
ją trzem funkcjom władzy kościelnej, o których była wyżej mowa. 
Także one są funkcjami mającymi na celu służbę wspólnocie.

Funkcja pierwsza może być nazwana funkcją charyzmatycz-
ną. Stanowi ona dobrowolną odpowiedź wspólnoty i wszystkich jej 
członków na funkcję jednoczącą władzy, której pierwszym ak tem 
jest zachęta do dialogu. Duch Święty jest dany chrześcijaninowi nie 
tylko dla własnego uświęcenia i dla jego korzyści (frui, jak mówi 
św. Tomasz z Akwinu), ale także dla wzrostu wspólnoty w świadomo-
ści siebie i dla pełniejszego rozwinięcia swojego działania w dziejach 
(uti). Mówiąc konkretniej, wspólnota używa daru Ducha Świętego, 
utrzymując ze swej strony dialog z władzą, w tej wolności wyra-
zu, która objawia w naszych czasach – podobnie jak w Dziejach 
Apostolskich – obecność Ducha Świętego.

Ta funkcja wolności chrześcijańskiej odpowiada więc naturze 
wolności w  jej najgłębszym sensie: jako miłości, jako zdolności 
komunikowania siebie, jako spontanicznego impulsu do służenia, 
a nie do bycia obsługiwanym, jako woli nawiązania komunikacji 
z innymi. „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności” – 
głosi św. Paweł (Ga 5, 13). Cokolwiek to powołanie może zakładać, 
pozostaje zawsze pewne, ze jest to powołanie do miłości: „Miłością 
ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13). Formy służby w ramach 
wspólnoty są różnorodne, ale pierwszorzędną służbą na rzecz wspól-
noty jest uczestniczenie w dialogu zbawienia. To uczestniczenie jest 
pierwszym urzeczywistnianiem wolności chrześcijańskiej. Jest także 
urzeczywistnianiem w posłuszeństwie, w jego wymiarze horyzon-
talnym, a więc w relacji dialogicznej z władzą, połączone z władzą 
w posłudze miłości na rzecz wspólnoty.

Druga funkcja wolności chrześcijańskiej może być nazwa-
na wykonawczą. Odpowiada ona funkcji decyzyjnej i kierowni-
czej władzy, a także formalnemu pojęciu moralnemu wolności jako 
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obowiązku: wolności, za pośrednictwem której czyni się to, co nale-
żałoby uczynić. Posłuszeństwo, co jest oczywiste, może jawić się oka-
zyjnie także jako wyrzeczenie. Akt posłuszeństwa nie jest oczywiście 
sam przez się aktem ofiary – jest po prostu aktem wolności chrześ-
cijańskiej. Posłuszeństwo nabiera charakteru ofiarnego tylko wte-
dy, gdy wolność chrześcijańska napotyka opór w tym, co św. Paweł 
nazywa „ciałem”. Założeniem posłuszeństwa jako ofiary jest zawsze 
głęboka natura wolności jako miłości – miłości, z jaką człowiek włą-
cza się w misterium paschalne Chrystusa. Wolność zatem, nawet 
jeśli wyraża ofiarę, a nawet – mówiąc dokładniej – jeśli jest ofiarą, 
o ile jest aktem wolności chrześcijańskiej, prowadzi zawsze do peł-
nej realizacji siebie. Jest ona wyrażeniem świadomości każdego, że 
jest powołany do bycia obrazem wcielonego Syna, który dobrowol-
nie dodał swoje życie za „wielu”, a w ten sposób „poszedł swoją dro-
gą” do pełnej realizacji siebie w zmartwychwstaniu. W końcu, nie-
zależnie od tego, czy wyraża ofiarę czy też nie, funkcja wykonawcza 
wolności chrześcijańskiej, polegająca na akceptacji decyzji i wskazań 
władzy, jest zawsze urzeczywistniana we wspólnocie, w której i dla 
której chrześcijanin żyje, w której i dla której pracuje. W ten spo-
sób druga funkcja wolności pozostaje w ścisłej relacji z pierwszą – 
funkcją charyzmatyczną miłości, za pośrednictwem której przyczy-
nia się w dialogu do jedności komunii, którą jest Kościół. Dialog nie 
jest celem samym w sobie, ale odnosi się do decyzji i wskazań. W ich 
promulgacji i akceptacji wspólnota jednoczy się w nowy sposób.

Trzecia funkcja wolności chrześcijańskiej może zostać nazwana 
autokorekcyjną, by usytuować ją w relacji do funkcji korekcyj-
nej władzy. Oznacza ona wolny akt chrześcijańskiego odrzucenia 
„poddania się na nowo pod jarzmo niewoli” (Ga 5, 1). W sensie szer-
szym jest to chrześcijańskie odrzucenie pokusy, należącej wewnętrz-
nie do psychologicznego pojęcia wolności jako wyboru: „Tylko nie 
bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału” (Ga 5, 13). 
Można by ją nazwać aktem „umartwiającym” wolności chrześci-
jańskiej. Nie jest to pojęcie popularne w dzisiejszych czasach, ale 
należy ono do podstawowego języka chrześcijańskiego, mającego 
swoje źródła w nauczaniu św. Pawła, który stale podkreśla, że nie 
ma wolności bez ascezy (por. Rz 8, 13). W każdym razie jest to akt, 
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dzięki któremu wolność chrześcijańska nabiera wymiaru ewange-
licznego, a więc staje się tą wolnością, której człowiek oczekiwał 
i której oczekuje. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – mówi 
św. Paweł (Ga 5, 1), ukazując w tym stwierdzeniu najwyższą nowość 
chrześcijańskiego orędzia wolności.

LePiej rozumieć Kościół

Celem prowadzonych analiz było pokazanie, w jaki sposób kla-
syczne rozumienie relacji kościelnej zachodzącej między władzą 
i wolnością może zostać teologicznie, zwłaszcza w kontekście ekle-
zjologicznym, pogłębione i ożywione, idąc po linii nauczania zawar-
tego w dokumentach II Soboru Watykańskiego. Szkielet koncepcji 
klasycznej – opartej na relacji wertykalnej władzy i wolności – ma 
bardzo podstawowe znaczenie, ale domaga się nadania mu ducha 
bardziej ewangelicznego i chrześcijańskiego, a więc i bardziej ludz-
kiego, przyjmując na siebie znamiona komunii kościelnej. Mówiąc 
bardziej abstrakcyjnie, relacja wertykalna nakaz–posłuszeństwo 
musi zostać dopełniona przez relację horyzontalną dialogu mię-
dzy władzą i wolną wspólnotą chrześcijańską. Te dwie relacje nie 
wykluczają się wzajemnie, ale dopełniają się i wspierają. To bardziej 
adekwatne rozumienie relacji kościelnej nie eliminuje oczywiście 
nieuniknionego napięcia między władzą i wolnością. Sytuując tę 
biegunowość w żywym kontekście wspólnoty, można jednak uczy-
nić z tego napięcia rzeczywistość żywą i twórczą, wyzwalając ener-
gie, które są zawarte na obu jej biegunach, wychodząc od wspólne-
go celu, którym jest budowanie umiłowanej wspólnoty.

Wydaje się uzasadnione, by z koncepcji kościelnej i teologicz-
nej, która została tutaj przedstawiona, korzystano także w rozu-
mieniu władzy i  jej sprawowaniu również w społeczności cywil-
nej. Formułowane w nauczaniu soborowym wskazania mogłyby 
w znacznym stopniu ubogacić dzisiejsze spojrzenie na władzę i spo-
soby jej sprawowania w dziedzinie polityki. Samo odwoływanie 
się do demokracji bez konkretyzowania jej urzeczywistniania się 
w sprawowaniu władzy jest pustym sloganem. Zwłaszcza politycy 
odwołujący się do zasad chrześcijańskich powinni zwracać większą 
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uwagę na katolickie rozumienie władzy i  jej funkcji, a zwłaszcza 
na to, że powinna ona służyć odpowiednio rozumianej wolności 
człowieka i jej urzeczywistnianiu się we wspólnocie ludzkiej. Wielu 
pojawiających się napięć społecznych można by uniknąć, gdyby 
sprawujący władzę mieli głębszą wiedzę na jej temat oraz na temat 
sposobów jej realizacji odpowiadającej godności osoby ludzkiej 
i integralnym potrzebom wspólnoty ludzkiej.



Rozdział XiV

n

Powszechne powołanie do świętości. 
Teologiczna struktura świętości

Wśród znaków, przez które objawia się ludziom świętość Boga, zna-
kiem najbardziej oczywistym jest świętość ludzi, których uświęca Boże 
zamieszkiwanie.

św. Tomasz z Akwinu1

Wprawdzie nie zawżdy o mądrego u nas łacno, ale w tych księgach je 
zawżdy masz i nie dalekoć ich szukać. Przebywajże z nimi, rozmawiaj, 
dziwuj się rozumowi ich, słuchaj, co mówią, patrz, co czynią, a z ser-
ca się w nich rozmiłuj, jako mistrzów twoich; ujrzysz, iż się na wiel-
ki i prawy rozum zdobędziesz i  jako Pismo mówi, ziści się na tobie: 
„Kto z mądrymi chodzi, mądrym będzie, a przyjaciel głupich podob-
nym im się stanie”.

ks. Piotr Skarga2

1 Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, w: Dzieła wybrane, oprac. J. Salij, Kęty 
1999, s. 209.

2 P. Skarga, Żywotów świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez 
cały rok, wybranych z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych, część pierw
sza, do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacer
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manifestacje świętości w KościeLe

Dwie wizyty papieża Jana Pawła II w diecezji tarnowskiej sta-
ły się wyjątkową manifestacją świętości Kościoła. W czasie pierw-
szej, w 1987 roku, dokonał beatyfikacji Karoliny Kózki, a w czasie 
drugiej, w 1999 roku, kanonizacji błogosławionej Kingi. Te dwa 
wydarzenia o znaczącej wymowie eklezjalnej każą pamiętać rów-
nież o postaciach innych świętych i błogosławionych związanych 
z diecezją tarnowską, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarzy 
już w minionych wiekach oraz w ostatnich latach przez papieża Jana 
Pawła II i przez papieża Benedykta XVI. W 1999 roku niemal w ostat-
niej chwili do grupy 108 męczenników z okresu II wojny światowej, 
beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w Warszawie, dołączo-
no ks. Romana Sitko, kapłana diecezji tarnowskiej. W tej grupie bło-
gosławionych jest jeszcze kilku innych związanych pochodzeniem 
i działalnością związanych z diecezją tarnowską, między innymi: 
św. Andrzej Świerad, św. Stanisław ze Szczepanowa, św. Szymon 
z Lipnicy, św. Stanisław Papczyński, bł. Maria Teresa Ledóchowska, 
św. Urszula Ledóchowska. Obecnie toczą się procesy wielu „tar-
nowskich” kandydatów na ołtarze. 21 grudnia 2007 roku nastąpi-
ło w Krakowie otwarcie procesu beatyfikacyjnego służebnicy Bożej 
Teresy od Jezusa Marchockiej, karmelitanki, wyjątkowej polskiej 
mistyczki żyjącej w XVII wieku, a pochodzącej ze wsi Stróże koło 
Zakliczyna. Wielu wybitnych chrześcijan, kapłanów i świeckich 
zasługiwałoby na szersze pokazanie ze względu na otaczającą ich 
sławę świętości.

Ta manifestacja świętości Kościoła i w Kościele domaga się wie-
lorakiej recepcji na poziomie pastoralnym i duchowym. Składa się 
na nią wiele elementów, wśród których pierwszorzędne miejsce zaj-
mują: cześć, miłość, modlitwa i naśladowanie3. Każdy z wspomnia-
nych tutaj świętych i błogosławionych powinien zostać objęty przez 

stwom, przy tem kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu 
mają, Wiedeń 1843, przedmowa (bez paginacji). 

3 Takie wyrazy kultu zaleca II Sobór Watykański w konstytucji Lumen gentium 
w odniesieniu do Matki Bożej (nr 66). Można je uznać za właściwe również 
w odniesieniu do kultu innych świętych.
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wierzących tymi aktami religijnymi i duchowymi, gdyż tylko w ten 
sposób ich świętość będzie stawać się nowym i odnawiającym źród-
łem życia teologalnego w Kościele. Wydaje się, że w Polsce zwraca 
się zbyt małą uwagę na recepcję tych wyjątkowych aktów eklezjal-
nych, którymi są beatyfikacje i kanonizacje. Traktuje się je jako swo-
isty punkt dojścia działań kościelnych, a nie punkt wyjścia, jak jest to 
zamierzeniem Kościoła. Beatyfikacje i kanonizacje powinny służyć 
dalszemu i intensywniejszemu rozwojowi kultu świętych, gdy tym-
czasem w praktyce coś takiego raczej nie ma miejsca, a w wielu przy-
padkach istniejący wcześniej kult zdaje się nawet zanikać. Kwestia 
ta domagałaby się odpowiedniego przemyślenia oraz praktyczne-
go uwzględnienia w duszpasterstwie. Niestety, jak do tej pory nie 
wypracowano jakichś specjalnych propozycji dotyczących kształto-
wania kultu świętych w duszpasterstwie. Podejmowane inicjatywy, 
bardziej lub mniej szczęśliwe, zależą właściwie od prywatnych ini-
cjatyw duszpasterzy. W niniejszych refleksjach również nie zajmie-
my się wprost tym tematem, ale zatrzymamy się głównie na kwestii 
bardziej pierwotnej, a mianowicie na podstawach świętości ekle-
zjalnej, czyli na jej „strukturze” teologicznej. Odpowiednie jej uka-
zanie i włączenie w świadomość wiary zarówno stanowi podstawę 
dążenia do świętości, jak i określa zasadnicze perspektywy kultu 
poszczególnych świętych.

Świętość w Kościele nie jest zarezerwowana dla nielicznych 
wierzących, nie jest monopolistycznie złożona w rękach jakiegoś 
wybranego stanu ani nie jest przywilejem kastowym. Jest to fakt 
powszechnie znany i odrzucanie go oznaczałoby otwarte kwestiono-
wanie Nowego Testamentu. Trzeba jednak uznać, że w powszechnej 
świadomości chrześcijan (łącznie z wieloma pasterzami, zwłaszcza 
w niektórych epokach) ta prawda nie była jakoś jednoznacznie rozu-
miana i wyraźnie głoszona. Niejednokrotnie postępowano tak, jakby 
wspólnota chrześcijańska delegowała do świętego życia mnichów, 
zakonników i niektóre pobożniejsze kategorie wiernych, podczas 
gdy ich ogół wydawał się zbytnio zaabsorbowany sprawami świa-
ta, by można mu było zaproponować coś więcej niż tylko pewien 
zestaw ogólnie przyjętych nieodzownych praktyk pobożnych i asce-
tycznych, ograniczonych zresztą właściwie do minimum. Wystarczy 
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wspomnieć o zaskoczeniu, jakie wywołała Filotea. Wprowadzenie 
do życia pobożnego, w której św. Franciszek Salezy utrzymywał, że 
żaden stan, żadna profesja lub funkcja, nawet w najbardziej świec-
kim środowisku, nie wyklucza owocnego wysiłku prowadzenia życia, 
którego celem byłaby świętość. Pisał: 

Bóg stwarzając świat, rozkazał roślinom przynosić owoc „każdej według 
swego rodzaju”. Podobnie też nakazuje chrześcijanom, żywym roślinom 
swego Kościoła, aby przynosili owoce pobożności odpowiednio do sta-
nu i powołania. […] Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinni-
śmy dążyć do doskonałości4. 

Sukces, jaki odniosła ta książka, i żywe zainteresowanie, któ-
rym cieszy się do dnia dzisiejszego, pokazują, jak bardzo odpowia-
da wymaganiom powszechnej świadomości chrześcijańskiej. Papież 
Pius XI, właśnie nawiązując do pryncypiów wypracowanych przez 
św. Franciszka Salezego, na początku XX wieku przypomniał prawdę 
o powszechnym powołaniu do świętości, podkreślając, że jest to nie 
tylko jakaś pobożna rada, lecz także prawo wpisujące się w podsta-
wową logikę życia chrześcijańskiego: „Prawo jest powszechne i nie 
dopuszcza wyjątków”5. Dzisiaj, kilkadziesiąt już lat po II Soborze 
Watykańskim, a także po wyjątkowo licznych kanonizacjach i bea-
tyfikacjach dokonanych przez papieży posoborowych jesteśmy jesz-
cze bardziej świadomi znaczenia konsekracji chrzcielnej i wymogu 
świętości, który wpisany jest w naszą przynależność do Kościoła. 
Takie jest nauczanie piątego rozdziału Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen gentium, które zamierzamy tutaj przedstawić, 
podkreślając jego niektóre aktualne aspekty6.

4 Franciszek Salezy, Wprowadzenie do życia pobożnego, w: Liturgia godzin, t. 3, 
Poznań 1987, s. 1063–1064.

5 Pius XI, enc. Rerum omnium, „Acta Apostolicae Sedis”15 (1923) s. 50.
6 Na temat genezy tego rozdziału konstytucji Lumen gentium i  jej przewod-

nich wątków por. G. Philips, L’Eglise et son mystère au IIe Concile du Vatican. 
Histoire, texte et commentaire de la constitution Lumen gentium, vol. 2, Paris 
1968, s. 63–116.
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świętość eKLezjaLna

II Sobór Watykański, wyjaśniając powszechne powołanie do 
świętości, wychodzi od podstawowych danych eklezjalnych, któ-
rych dostarcza wiara chrześcijańska. Stwierdza więc zdecydowanie: 
„Kościół […] jest – jak wierzymy – nieskazitelnie święty” (nr 39). 
Tej świętości nie ma on sam z siebie, ale ją otrzymał – została mu 
udzielona przez Tego, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym jest 
„jedynym Świętym”, a więc przez Jezusa Chrystusa, wcielonego Syna 
Bożego. Świętość jest zatem skoncentrowana chrystocentrycznie 
i ukierunkowana teocentrycznie. Chodzi w tym przypadku o świę-
tość już pełną, ale mimo to mogącą się jeszcze rozwijać w kierunku 
osiągnięcia pełnego wyrażenia historycznego. Jest ona świętością 
dynamiczną, w stanie „stawania się”. Daje się w tym ujęciu dostrzec 
idea, niewyrażona wprawdzie bezpośrednio w nauczaniu soboro-
wym, ale stanowiąca pierwotne założenie doktrynalne, będące moty-
wem przewodnim całego piątego rozdziału konstytucji dogmatycz-
nej o Kościele: „Jesteście świętymi, a więc stańcie się nimi”. „Stań się 
tym, czym jesteś” – ta paradoksalna zasada dobrze wyraża podsta-
wowy stan kondycji ludzkiej, która ma charakter czasowy, i to nie 
tylko w tym potocznie przyjmowanym znaczeniu, że życie jest rze-
czywistością przygodną i szybko przemija, lecz także w tym sensie, 
że osiąga ona swoje prawdziwe wymiary tylko stając się, nieustan-
nie rozwijając się i dojrzewając w czasie, w którym się urzeczywist-
nia, buduje i dopełnia. Egzystencja człowieka polega na zmierzaniu 
do wyznaczonego jej celu. Dotyczy to także chrześcijanina i jego 
dążenia do świętości.

Świętość jest więc równocześnie darem, który każdy chrześcijanin 
darmowo otrzymuje w sakramencie chrztu i który, jeśli to konieczne, 
zostaje mu przywrócony w sakramencie pokuty, oraz zawsze pozo-
staje wymagającym powołaniem, którego defi nitywny kształt właści-
wie nigdy nie może być osiągnięty, skoro są mu wyznaczone boskie 
perspektywy, zawsze nieskończone. Nauczanie Nowego Testamentu 
jest jednoznaczne w tym względzie: „Albowiem wolą Bożą jest wasze 
uświęcenie” (1 Tes 4, 3); „Chrystus umiłował Kościół i wydał za nie-
go samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, 
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któremu towarzyszy słowo, aby samemu sobie przedstawić Kościół 
jako chwalebny, niemający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podob-
ne, ale aby był święty i nieskalany” (Ef 5, 25–27).

W świętości eklezjalnej nie chodzi o jakiś czysty ideał, który nie 
miałby związku z życiem i praktyką. Nie jest ona czymś w rodzaju idei 
platońskiej, która egzystowałaby w świecie idealnym, do którego real-
ny człowiek nie ma żadnego dostępu. Chodzi o fakt osobowo-histo-
ryczny, który stał się obecny, doświadczalny i oczywisty w Kościele 
za pośrednictwem wielorakich owoców łaski wzbudzonych przez 
Ducha Świętego, za pośrednictwem wielorakich manifestacji żywej 
miłości w życiu wielu wiernych, za pośrednictwem prywatnego i pub-
licznego praktykowania rad ewangelicznych. W świętości chrześci-
jańskiej chodzi o rzeczywiste powołanie każdego i wszystkich, spo-
tykające się z odpowiedzią, w której dar zostaje przyjęty przez wiarę 
i przynosi wielorakie owoce.

Konstytucja Lumen gentium na pierwszym miejscu podkre-
śla aspekt chrystologiczny powszechnego powołania do świętości. 
Chrystus, który ją głosił, jest równocześnie jej nauczycielem i wzo-
rem, sprawcą i wypełnieniem. On jest „pierwszym” świętym i sa mą 
Świętością, w którym ukazuje ona swoją istotę, żywotność i prze-
kształcającą moc. Wezwanie Chrystusa: „Bądźcie więc wy doskonali, 
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48), jest wezwaniem 
o nadzwyczajnej doniosłości i trudności, która przerasta wszelkie 
ludzkie zdolności realizacji. Tylko w Chrystusie, jedynym Synu, i tyl-
ko według Jego obrazu możemy zyskać dostęp do tego typu doskona-
łości: „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy 
byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przezna-
czył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, 
którą obdarzył nas w Umiłowanym” (Ef 1, 4–6). Podobieństwo do 
Ojca można osiągnąć tylko przez upodobnienie się do Syna, wciąż 
na nowo czerpiąc oświecenie i siły z łaski, którą wysłużył On przez 
Misterium Paschalne. Właśnie ze względu na dalsze urzeczywist-
nienie tego upodobnienia przez łaskę został posłany i udzielony 
Duch Święty, którego działanie dokonuje wewnętrznej przemiany 
wierzącego, wprowadzając go do udziału w świętej naturze Boga. 



Świętość eklezjalna 217

On urzeczywistnia synostwo Boże i dokonuje przebóstwienia. On 
uzdalnia do miłowania Boga całym sercem, całą duszą, całą myślą 
i ze wszystkich sił, oraz do miłowania się wzajemnie, jak Chrystus 
nas umiłował. W Nim miłość staje się całkowitym wypełnieniem 
prawa i zwieńczeniem osobistych aspiracji chrześcijanina.

Kościół i całe życie chrześcijańskie – jak wielokrotnie zostało pod-
kreślone w nauczaniu soborowym – jawią się naznaczone „pieczę-
cią Trójcy Świętej”. Wszelkie historyczne przedłużanie się i uobec-
nianie tajemnicy zbawienia opiera się na uczestniczeniu w życiu 
Trzech Osób Bożych i staje się manifestacja Ich chwały. Świętość, 
będąca tajemnicą Boga i Jego wewnętrznego życia, staje się życiem 
człowieka i jego wypełnieniem. Gdy modlimy się, aby „święciło się 
imię Boga”, to właściwie modlimy się o historyczne i osobowe uka-
zanie się Jego działania zbawczego i Jego chwały. Święty Tomasz 
z Akwinu wyjaśnia: 

Bóg Ojciec posłał na świat Jednorodzone Słowo swojej prawdy, aby 
przez Nie cały świat doszedł do prawdziwego poznania Bożego imie-
nia. Sam Pan zapoczątkował je w swoich uczniach: „Objawiłem imię 
Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata”. Zamysł Jego nie kończył 
się na tym, aby tylko oni mieli znajomość spraw Bożych, lecz przez nich 
miała się ona rozszerzyć na cały świat; toteż dodaje: „aby świat uwie-
rzył, żeś Ty mnie posłał”. Dzieje się to nieustannie przez Apostołów oraz 
ich następców, kiedy ludzie dochodzą dzięki nim do poznania Boga, 
aż imię Boże stanie się świętym i sławnym po całym świecie, jak zapo-
wiedział Malachiasz: „Od wschodu słońca aż do zachodu imię moje 
będzie wielkie wśród narodów”7.

Bóg jest więc zasadą i formą uświęcenia dla człowieka, któremu 
umożliwia poznanie i miłowanie siebie, a także nieustanne wzrasta-
nie w tym poznaniu i tej miłości. Jednak wszystko zależy od łaski, 
która jest pierwszym i podstawowym darem Bożym dla wierzącego 
i jego drogą dojrzałości. Tak więc świętość chrześcijańska ma prze-
de wszystkim znaczenie ontologiczne („istotnowościowe”), mówiąc 

7 Tomasz z Akwinu, Streszczenie teologii, dz. cyt., s. 209.
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językiem filozoficznym. Jest wewnętrzną jakością i charakterysty-
ką bytu chrześcijanina.

Ta świętość ontologiczna nie jest zamknięta w sobie ani jakoś 
wyizolowana, ale staje się żywą zasadą życia osobowego, które wyra-
ża się w czynie. Ludzki wysiłek nie sprowadza się do biernego przy-
jęcia tej świętości, która została udzielona przez chrzest, ale urzeczy-
wistnia się w osobistym wzbudzeniu jej i ciągłym prowadzeniu do 
doskonałości. Nie jest więc ona niczym innym niż życiem Chrystusa 
zmartwychwstałego, którego autentyczną manifestacją staje się czy-
nione dobro. Gdy zostajemy obmyci zbawczymi wodami chrztu, 
stajemy się „niewinnymi, nieskalanymi, czystymi, bez skazy i uko-
chanymi synami Boga, «dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami 
Chrystusa»”8. Żyjemy jednak w świecie i życiem tego świata; nie 
jesteśmy jeszcze w pełni wolni od rozmaitych braków i ograniczeń; 
„stary człowiek”, jak mówi św. Paweł (Rz 6, 6), jeszcze nie umarł 
w nas definitywnie. Stan eschatologicznego wypełnienia, gdzie Bóg 
będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15, 28), jest dopiero otwartą 
perspektywą, która jawi się jako zadanie do osobistego wypełnienia. 
Musimy jeszcze „starać się umocnić nasze powołanie i wybór” (por. 
2 P 1, 10), czyli poddać się przenikaniu przez światło i życie płynące 
z Ewangelii Chrystusowej. Ten proces nie jest wolny od „grzechów 
codziennie przez nas popełnianych”9. Nie chodzi w tym przypadku 
tylko o grzechy ciężkie, które całkowicie niszczą w człowieku świę-
te życie Boże, lecz także o najlżejsze grzechy, które osłabiają jego 
dynamizm, przywracając życie i siłę staremu człowiekowi, którym 
byliśmy, zanim otrzymaliśmy dar łaski. Grzeszymy każdego dnia, 
ponieważ pochodzimy z grzechu i ponieważ udzielona nam łaska 
jest łaską ludzi ocalonych, którym grzech został przebaczony, ale 
kondycja naznaczona słabością z powodu grzechu nadal pozosta-
ła. Synod w Kartaginie w 418 roku, odpowiadając na błąd pelagiań-
ski, nauczał: „Św. Jan Apostoł napisał: «Jeśli mówimy, że nie mamy 

8 Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym, kan. 5, w: Breviarum Fidei. 
Wybór doktrynalnyh wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 
1997 [dalej: BF], V, 50.

9 Sobór Trydencki, Nauka o najświętszej ofierze Mszy świętej, rozdz. I, w: BF VII, 
319.
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grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy»; kto-
kolwiek sądziłby, że właściwy sens tego zdania jest taki, że trzeba 
uznawać się za grzeszników z pokory, a nie dlatego, że rzeczywiście 
nim jesteśmy, niech będzie ekskomunikowany”10. Wyjaśnił ponadto, 
że w Modlitwie Pańskiej prosimy Boga o przebaczenie naszych grze-
chów, a nie tylko grzechów innych ludzi11, oraz zdecydowanie potę-
pił faryzejskie mniemanie tych, którzy uważają, iż ta prośba wynika 
tylko z pokory i nie odpowiada prawdzie12. „Wirus” pelagianizmu, 
jak mówił św. Augustyn, w naszych czasach z nową mocą zaraża 
autentyczne rozumienie ludzkiej kondycji, szczególnie zaciemnia-
jąc degradującą siłę grzechu. Z tego powodu ulega także znaczące-
mu zachwianiu rozumienie potrzeby łaski, zarówno w odniesieniu 
do efektywności moralnej ludzkich czynów, jak i w odniesieniu do 
ich zbawczego znaczenia.

II Sobór Watykański nawiązuje do nauczania starożytnego syno-
du z Kartaginy, stwierdzając: „Skoro zaś wszyscy w wielu rzeczach 
upadamy (por. Jk 3, 2), ustawicznie potrzebujemy miłosierdzia 
Bo żego i co dzień powinniśmy się modlić: «Przebacz nam nasze 
winy» (Mt 6, 12)” (nr 40). Przynależność do Kościoła kłóci się z grze-
chem, chociaż Kościół pozostaje święty mimo grzechów jego dzieci. 
Zawsze jest Kościołem „nieskazitelnie świętym”, dlatego może pełnić 
misję uświęcania. Jako grzesznicy należymy do Kościoła przez naszą 
pokutę, owoc łaski. Jest również pocieszającą prawdą, że Kościół, 
w nas i z nami, pokutuje za swoich członków, przybliżając chwilę 
ich nawrócenia. Starożytni ojcowie podkreślali, że Kościół, „Matka 
miłująca”, jest także „Matką pokutującą”. Żal za grzechy, którego 
nie może brakować naszej świętości, wpisuje się integralnie w życie 
Kościoła i pieczętuje szczególnym znamieniem jego ziemskie piel-
grzymowanie, co szeroko potwierdzają modlitwy liturgiczne.

Stwierdzenie, że wszyscy chrześcijanie są powołani do świętości, 
oznacza więc, że podstawowym prawem, którym żyje Kościół, jest 
„prawo łaski”, domagającej się wzbudzenia, by potem dalej wzrastać. 

10 Synod w Kartaginie, kan. 6, w: DH 228.
11 Synod w Kartaginie, kan. 7, w: DH 229.
12 Synod w Kartaginie, kan. 8, w: DH 230.
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Szczególnie znaczące w świętości chrześcijańskiej jest to, że ten 
wzrost dokonuje się i utrwala przez gorliwe rozwijanie danego wie-
rzącemu daru łaski. W chrześcijaństwie nie chodzi o świętość obrzę-
dową; ten jej aspekt jest całkowicie podporządkowany aspektowi 
teologalnemu, ponieważ jest jego narzędziem. Sakramentalność 
chrześcijańska zdecydowanie dystansuje się od wszelkich idei typu 
magicznego, a świętość, której jest ona źródłem i narzędziem, nie ma 
charakteru „fizycznego”, ale moralny czy też – mówiąc ściślej – teo-
logalny. Jest to świętość wypełniająca się w miłości. Dlatego powin-
na być traktowana jako żywy dar, który zakłada osobowe dążenie 
do doskonałości, do pełni daru z siebie. Konstytucja Lumen gen
tium stwierdza: „Dlatego dla wszystkich jest jasne, że wierni każ-
dego stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego 
oraz doskonałości w miłości” (nr 40)13.

Doskonałość chrześcijańska ma więc zostać osiągnięta, chociaż 
nie tylko w oparciu o wysiłek ludzki, gdyż możliwość jej osiągnię-
cia radykalnie przekracza jego naturę. Jednak urzeczywistnia się 
ona na gruncie wolnej woli, która nie rezygnuje z łaski, pozwala jej 
być coraz bardziej przenikaną przez miłość oraz stara się, by ona 
panowała nad wszystkim, stając się formą każdej decyzji i każdego 
czynu. Nie jest to „moralność herosa”, której celem byłoby kształto-
wanie jakiegoś wzorcowego i wyjątkowego człowieka. Doskonałość 
chrześcijańska domaga się wysiłku zdecydowanie ukierunkowanego 
na Jezusa Chrystusa, ponieważ ze swej istoty jest Jego darem, jest 
doskonałością w miłości. I właśnie ze względu na integralne zacho-
wanie tego daru domaga się od chrześcijanina zaangażowania zmie-
rzającego do wyeliminowania tego wszystkiego, co jest przeszkodą 
dla nowego życia, a więc dla miłości.

Nauczanie soborowe dodaje w tym miejscu ważną uwagę: „Dzięki 
zaś tej świętości także w społeczności ziemskiej rozwija się bardziej 
godny człowieka sposób życia” (nr 40). Świętość chrześcijańska nie 

13 Polski tekst konstytucji soborowej mówi w tym miejscu o „doskonałości miło-
ści” (łac. caritatis perfectionem), co nie jest ścisłym określeniem. Chodzi raczej 
o doskonałość, czyli pełnię i integralność świętości, którą osiąga się przez doj-
rzewanie miłości.
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jest wrogo nastawiona do rzeczywistości ludzkiej, ale ją odpowie-
dzialnie przyjmuje i stopniowo przemienia. Ma więc ją wspomagać, 
a nie przeszkadzać jej w tym wszystkim, co zmierza do jej auten-
tycznego rozwoju, szczególnie jeśli chodzi o życie społeczne oraz 
relacje międzyludzkie. Jest wystarczająco jasne, że jeśli miłość bra-
terska jest traktowana poważnie, jeśli obyczaje kierują się zasadami 
zawartymi w Kazaniu na Górze, to ludzie bardzo szybko i w spo-
sób widoczny dojdą do stylu życia „bardziej godnego człowieka”. 
Świętość chrześcijańska posiada zatem wymiar głęboko humani-
styczny, wpisując się głęboko w rzeczywistość ludzką i dokonu-
jąc „konsekracji świata”. Ten wymiar zasługiwałby na szczególne 
uwypuklenie dzisiaj, gdy tak często usiłuje się oddalać chrześcijan 
od realnego wpływu na sprawy ludzkie w wielu dziedzinach życia, 
a nawet ideologicznie oskarża się ich o wywieranie szkodliwego 
wpływu na świat.

wieLe wyrażeń jedynej świętości

Jest tylko jedna świętość, którą jest świętość samego Boga. 
Do uczestniczenia w niej są powołani wszyscy wierni Chrystusa. 
Tajemnica Boga jest łaskawie dana wszystkim i żadna kondycja życio-
wa nie stanowi niepokonalnej przeszkody dla głębszego uczestnicze-
nia w niej. Jednak świętość każdego chrześcijanina jest darem, któ-
rego kształt i przejawy odpowiadają zamysłowi wolnej woli Boga. 
Jest również powołaniem najbardziej osobistym, na który należy 
także osobiście odpowiedzieć, odpowiednio do swojej osobowości, 
talentów i spełnianych zadań. Bóg nie „produkuje” świętych seryj-
nie. Im bardziej wierny wzrasta w świętości i im bardziej potwier-
dza się nieredukowalna oryginalność jego charakteru, tym bardziej 
zachowuje również własne imię, którym jest wzywany przez Boga, 
sprawcę natury i łaski. Wiemy, że jest to imię chrześcijańskie, ponie-
waż łaskę otrzymuje się tylko od Jezusa Chrystusa i w Nim, dlatego 
wzrasta się odpowiednio do Jego obrazu. Jednak jest nieskończenie 
wiele sposobów osobistego naśladowania Chrystusa. Empirycznym 
potwierdzeniem tego faktu jest różnorodność świętych wyniesio-
nych w Kościele do chwały ołtarzy.
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Ta różnorodność wyraża się nie tylko w różnych rodzajach 
życia , ilekolwiek by ich było, i nie od nich zależy w decydującej mie-
rze. Owszem, można by próbować pokazać, jakich zasobów i jakich 
środków dostarczają w dążeniu do świętości poszczególne rodzaje 
życia prowadzone przez chrześcijan oraz jaki styl nadają ich dąże-
niom do świętości. Nauczanie soborowe poszło jednak inną dro-
gą. Zostało ono oparte na następującej idei: chrześcijanin uświęca 
się nie mimo wypełniania rozmaitych obowiązków swojego sta-
nu, jakby były czymś marginesowym w jego wędrówce uświęcenia, 
dodając do nich większą lub mniejszą liczbę praktyk pobożnych 
i ascetycznych, ale uświęca się przede wszystkim i pierwszorzędnie 
w tych obowiązkach, przez nie i dzięki ich wypełnianiu, ożywia-
jąc je przez miłość. Obowiązki stanu stają się więc „drogą” i „miej-
scem” urzeczywistniania osobistej świętości, wpisując się integral-
nie w jej kształt.

Ta wiodąca idea została następnie zastosowana do wszelkich 
kategorii chrześcijan, skoro wszystkich – zarówno członków hie-
rarchii, jak i świeckich, szczególnie małżonków i rodziców – obej-
muje wymóg dążenia do świętości.

W odniesieniu do członków hierarchii nauczanie soborowe przy-
pomina dwie komplementarne prawdy. Z jednej strony biskup lub 
prezbiter pozostają wiernymi. Jak mówi św. Augustyn: jeśli są 
biskupami lub prezbiterami, to są nimi dla wspólnoty; jeśli są chrześ-
cijanami, to są nimi dla siebie („Christiani propter nos, praeposi-
ti propter vos”)14. Powracał wielokrotnie do tej kwestii, formułując 
między innymi znaną sentencję: „Vobis sum episcopus, vobiscum 
christianus”15. Konsekracja, która dokonuje się przez sakrament 
święceń, chociaż towarzyszy jej odpowiednia łaska sakramentalna, 
nie należy do takiego samego porządku co łaska uświęcająca i świę-
tość, a ponadto wypełnianie urzędu płynącego ze święceń zacho-
wuje ważność nawet w przypadku braku gorliwości czy też grzechu. 
W tym ostatnim wypadku biskup lub prezbiter nie może rozgrzeszyć 
sam siebie, ale musi przyjąć sakramenty Kościoła jak każdy wierny. 

14 Augustyn, Sermo 46, 2 (PL 38, col. 271).
15 Augustyn, Sermo 340, 1 (PL 38, col. 1484).
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Jednak, z drugiej strony, ten sam biskup lub prezbiter nie uświę-
ca się mimo wypełniania czynności związanych z pełnioną posłu-
gą i na mocy podejmowanych praktyk pobożnych i ascetycznych 
(które oczywiście zachowują swoją wartość jak w przypadku każ-
dego wiernego), ale przez swoją posługę i w jej ramach, gdyż to ona 
jest i musi być dla niego uprzywilejowaną okazją do życia miłością 
w służbie ludu Bożego.

Wychodząc od tych ogólnych informacji, można wskazać cechy 
charakterystyczne wyróżniające świętość różnych posług. Od bisku-
pa wymaga się, aby poświęcił się dla swojej owczarni, dla której, idąc 
za przykładem Dobrego Pasterza, nie zawaha się ofiarować całego 
swojego życia. Świętość prezbitera, oprócz spoczywających na nim 
podobnych wymagań, powinna być coraz bardziej związana z pozo-
stawaniem w łączności z biskupem oraz w komunii z innymi prezbi-
terami. Diakon, składając z siebie dar na rzecz wspólnoty, z pokorą 
będzie wspomagał biskupa lub prezbitera w zadaniach, o których 
decydują bieżące potrzeby Kościoła. Jednak źle interpretowano by 
taki wymóg, gdyby twierdzono, że to diakon ma być najwyższym 
wyrażeniem ducha służby w Kościele. Ten duch ma wzrastać w mia-
rę, jak dostępuje się udziału w kolejnych stopniach hierarchicznych. 
II Sobór Watykański z naciskiem i wielokrotnie podkreślał, że cała 
hierarchia kościelna jest powołana do służby, zgodnie ze słowa-
mi Chrystusa: „Królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy 
przybierają miano dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępo-
wać. Lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, 
a przełożony jak sługa” (Łk 22, 25–26; por. Mt 20, 25–27; Mk 10, 
42–44; J 13, 4–15).

Jeśli chodzi o wiernych świeckich, to warto zwrócić uwagę, że 
to właśnie w ramach swojej kondycji i wypełniania zwyczajnych 
obowiązków mają szukać środków swojego uświęcenia. Na przy-
kład małżeństwo zostało bogato wyposażone w środki i okazje, 
by dążyć do wzniosłej świętości, nie na mocy tego, co można by 
zapożyczyć od innych stanów, naśladując ich postępowanie, ale 
przyjmując spoczywające na nim wymagania: miłość i wierność, 
wielkoduszne przyjęcie potomstwa, wychowywanie go i stopnio-
we uczenie go przyjmować dobra, którymi ożywiane jest nasze 
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życie, a przede wszystkim przekazywać mu dar Ewangelii. Rodzina, 
w której rodzi się i rozwija duchowość wyrastająca z sakramen-
tu małżeństwa, nie zamyka się w sobie, ale promieniuje i jest dla 
wszystkich przykładem autentycznej miłości. W żadnej kondycji 
życia chrześcijanin nie jest pozbawiony dóbr duchowych i środ-
ków uświęcenia.

środKi i droGi świętości

Konstytucja Lumen gentium nie zatrzymuje się na pokazaniu, 
jak jedyna świętość chrześcijańska realizuje się w różnych formach, 
odpowiednio do różnych stanów i form życia, ale przypomina rów-
nież, jakie są zasadnicze środki, które umożliwiają jej osiągnięcie, 
a także jakie są jej wyjątkowe realizacje, może rzadkie, ale szczegól-
nie wzorcowe dla wszystkich wierzących.

Najwżniejszym środkiem, absolutnie nieodzownym, bez któ-
rego wszystkie inne byłyby nieużyteczne i który zawsze pozosta-
je wystarczający, jest oczywiście miłość Boga i miłość bliźniego. 
Miłość, która sprawia, że trwamy w Bogu i Bóg trwa w nas (por. 
1 J 4, 16), została wylana w naszych sercach przez Ducha Świętego 
(por. Rz 5, 5). Ma ona wzrastać i właśnie dlatego skłania do słucha-
nia słowa Boga, pełnienia Jego woli, przyjmowania sakramentów, 
przede wszystkim Eucharystii, modlitwy, służby bliźniemu, prakty-
kowania wszelkich cnót. Miłość faktycznie wystarcza nie dlatego, 
że zastępuje lub eliminuje inne cnoty, ale dlatego, że je wzbudza, 
a potem wielkodusznie ożywia i sprawia, że wyrażają się w sposób 
efektywny. W niej urzeczywistnia się węzeł doskonałości i wypeł-
nienie wszelkiego prawa; ona przenika i prowadzi do właściwego 
celu wszystkie środki życia duchowego i świętości. „Stąd miłość, 
zarówno do Boga, jak i do bliźniego, jest znamieniem prawdziwe-
go ucznia Chrystusa” (nr 42).

Stale i z naciskiem trzeba podkreślać znaczenie prymatu miłości 
w życiu chrześcijańskim. W relacji do niej wszystko jest tylko środ-
kiem, co oznacza, że ona jest miarą wszystkich rzeczy16. Wszystko 

16 Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae II–II q. 184 a. 3.
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inne nie jest oczywiście obojętne. Liczne cnoty są konieczne i czyn-
nie współtworzą świętość, ale każda z nich znajduje w niej swój 
cel i swoją miarę. Tylko Bóg i Jego święta miłość są miarą wszel-
kiej miłości. Święty Bernard z Clairvaux słusznie zauważył, że mia-
rą mi łości jest miłować Boga bez miary17. Podkreślenie tego faktu 
nabiera szczególnego znaczenia, gdy dzisiaj niejednokrotnie spro-
wadza się życie chrześcijańskie do realizacji przykazania miłości 
bliźniego. Trzeba jednak pamiętać, że bez miłości Boga traci ono 
swoje właściwe kryterium i najbardziej autentyczną miarę, a tym 
samym miłość może zostać zredukowana do czystej filantropii, któ-
ra z autentyczną miłością ma niewiele wspólnego.

W ciągu wieków miłość przyniosła liczne i wyjątkowe owo-
ce, dzięki czemu podziwiamy i naśladujemy w Kościele wielkie 
manifestacje świętego życia. Pierwsze miejsce zajmuje wśród nich 
męczeństwo. Nie można pójść dalej za Tym, który dał nam swoje 
życie, aby nas zbawić, i nie można złożyć Mu większego świadectwa 
miłości. Męczeństwo zachowuje od samego początku wyjątkową 
wartość w Kościele jako najwyższe świadectwo złożone Ukrzy-
żowanemu z miłości. Pamiętamy oczywiście, że nie jest to przywi-
lej związany z pierwszymi wiekami istnienia Kościoła, ale świade-
ctwo, które może być złożone w każdym czasie i każdym miejscu. 
Nigdy nie brakowało prześladowanych członków Koscioła i nigdy 
ich nie braknie. 

Po męczeństwie zawsze było szczególnie czczone dziewictwo 
poświęcone Panu lub celibat zachowywany ze względu na króle-
stwo Boże. Jest ono istotne w życiu konsekrowanym, ale może urze-
czywistniać się także poza nim. Jego szczególna wartość w świę-
tości wynika z tego, że umożliwia ono poświęcenie ze względu na 
miłość całego serca, serca „niepodzielnego”, jak mówi się w duchu 
św. Pawła (por. 1 Kor 7, 34). Jeśli dziewictwo (celibat) jest zachowywa-
ne z miłości, jako wybór nie stanu, ale osoby, czyli Jezusa Chrystusa, 
jest „wznioślejsze” od małżeństwa, gdyż sprawia, że wszystkie siły 
uczuć zostają skierowane do miłości i ukazują jej eschatologiczne 

17 Bernard z Clairvaux, De diligendo Deo I, 1 (PL 182, col. 974).
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znaczenie18. Staje się ono źródłem płodności duchowej, mającej na 
względzie nadejście królestwa Bożego.

Miłość małżeńska nie jest oczywiście przeszkodą dla osiągnięcia 
świętości; może być ona szkołą rezygnacji z siebie, a więc i szkołą 
prawdziwej miłości, która konkretnie uczy, co to znaczy poświęcić 
się temu, kogo się kocha.

Inne rady ewangeliczne, które w swojej istocie duchowej są nie-
rozłącznie związane z wszelką świętością chrześcijańską, mogą 
być przeżywane i mogą osiągnąć integralną realizację materialną 
poza życiem konsekrowanym. Wola pójścia za Chrystusem ubogim 
i posłusznym jest istotnym elementem każdej wędrówki chrześci-
jańskiej i koniecznie rozwija się wraz z nią. Oczywiście jej praktycz-
ne realizacje zależą od kondycji życia i okoliczności. Praktykowanie 
ubóstwa może zostać łatwiej oddzielone od życia konsekrowanego 
i osiągnąć nawet najwyższe formy realizacji. Naśladowanie Chrystusa 
posłusznego woli Ojca, które ślubuje się w życiu konsekrowanym, 
jest trudniejsze do praktycznej realizacji, ale również jest w jakimś 
stopniu możliwe.

Rozdział piąty konstytucji Lumen gentium kończy się następują-
cym stwierdzeniem: „Wszyscy wierni są zatem zachęcani i zobowią-
zani do osiągnięcia świętości i doskonałości własnego stanu” (nr 42). 
Jest to pierwszy spośród obowiązków chrześcijańskich, który jednak 
nie oddala od wypełniania innych obowiązków i w nich się realizu-
je. Każdy powinien mieć na względzie osiągnięcie doskonałości 
własnego stanu. Trzeba strzec się ułudy rzeczywistości, ponieważ 
„przemija postać tego świata” (1 Kor 7, 31), jak przypomina ostatnie 
zdanie omawianego rozdziału. Nie chodzi jednak o świętość, któ-
ra oddalałaby człowieka od świata, ale o taką jej realizację, która 
zawsze pozwalałaby widzieć ponad tym światem miłość Tego, który 
go tak umiłował, że wydał za niego swojego Jednorodzonego Syna.

18 Por. Sobór Trydencki, Kanony o sakramencie małżeństwa, kan. 10, w: DH 1810.



Rozdział XV

n 

Świętość i święci w Kościele

Tacy ludzie [święci – przyp. J. K.] są, jak prorok, strażnikami na wieży 
i zapalają swoje światła na wzgórzach. Każdy z nich otrzymuje i prze-
kazuje święty płomień, konkurując w gorliwości ze swymi poprzedni-
kami, by na nowo przekazać jaśniejące światło, które przyszło do nie-
go. W taki sposób jest samym płomieniem, zapalonym pewnego dnia 
na górze Moria – ileż razy wydawał się on potem być bliski ugasze-
nia – który doszedł zapalony aż do nas, i będzie tak samo przekazy-
wany, jesteśmy tego pewni, aż do końca wieków.

John Henry Newman1

Podejmując refleksję teologiczną na temat świętości i świętych 
w Kościele, musimy stale mieć na uwadze, że to temat bardzo trud-
ny, naznaczony wewnętrznym napięciem. Wynika ono z faktu, że 
chodzi o pewną graniczną rzeczywistość egzystencjalną – jest ona 
osobowym spotkaniem między Bogiem i człowiekiem. Chcąc je 
w jakiś sposób wyrazić, musimy więc zdać sobie sprawę zarów-
no z wyjątkowości świętości jako wydarzenia w najwyższym stop-
niu osobowego, jak i z jej nieuchwytności czysto racjonalnej, skoro 

1 J. H. Newman, Sermoni su temi di attualità. Sermoni all’Università di Oxford, 
Bologna 2004, s. 501. 
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sytuuje się ona przede wszystkim na poziomie serca. Nie ulega wąt-
pliwości, że również dążenie do osiągnięcia pełni, związane ze świę-
tością i jej przejawami, przyczynia się do pogłębienia tych trudno-
ści2. Kardynał Karol Wojtyła w słowie wstępnym do książki Jadwigi 
Stabińskiej Królowa Jadwiga ujął syntetycznie poszczególne aspek-
ty świętości chrześcijańskiej, zbierając poniekąd wszystkie te trud-
ności w jedną całość i wymownie obrazując tym samym, z jak roz-
ległą rzeczywistością mamy tu do czynienia: 

Świętość jest najdoskonalszym odzwierciedleniem się Boga w czło-
wieku, wedle wzoru Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, pod działaniem 
Ducha Świętego. Świętość jest tajemnicą Boga w duszy ludzkiej; jest 
tajemnicą samejże duszy ludzkiej. Świętość jest najpełniejszą realizacją 
powołania człowieka na ziemi, człowieka pielgrzymującego do wiecz-
nej ojczyzny. Świętość człowieka jest równocześnie faktem historycz-
nym, widzialnym, określonym co do miejsca i czasu, co do charakte-
ru, temperamentu, powołania, stylu epoki. Jako z faktem widzialnym 
łączy się z nią zawsze opinia świętości, którą żywi w swoim sercu cały 
Lud Boży: współcześni i potomni. Świętość jest wreszcie szczegól-
nym dobrem Kościoła, który czuwa nad nią w każdym swoim dziecku. 
A także orzeka o niej z ogromnym poczuciem odpowiedzialności, bo 
chodzi tutaj o największy skarb3.

Komentując słynny piąty rozdział Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen gentium (dalej: KK), który został poświęco ny 
„powszechnemu powołaniu do świętości”, Bernhard Häring, jeden 
z największych teologów moralistów XX wieku, zwrócił uwagę, 
że może on być uważany za „klucz” do właściwego rozumienia 
II Soboru Watykańskiego, w tym sensie, że jest on Soborem mają-
cym na celu dokonanie odnowy duchowej na miarę nowych cza-
sów4. W takim samym znaczeniu można powiedzieć, że kwestia 

2 Por. D. Nicholl, Świętość, tłum. M. Borkowska, Warszawa 1998.
3 J. Stabińska, Królowa Jadwiga, Kraków 19752, s. 6 (Ludzie i Czasy, 9).
4 Por. B. Häring, La santità nella Chiesa, w: La teologia dopo il Vaticano II, 

a cura di J. M. Miller, Brescia 1967, s. 315–324.
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świętości jest kluczem do właściwego rozumienia misji Kościoła 
jako wspólnoty wiary w dziejach. Kardynał John Henry Newman 
wyjaśniał: „Świętość […] stanowi ożywiającą i oświecającą zasadę 
wiary, która daje jej oczy, ręce i nogi”.5 Święci zrodzeni z wiary są 
wyjątkowym znakiem jego żywotności i gwarancją urzeczywistnia-
nia się odnowy duchowej, którą propaguje wśród ludzi. Dlatego też 
zagadnienie świętości i praktyczne zachęcanie do niej zajmuje tak 
znaczące miejsce w refleksji teologicznej, w pisarstwie kościelnym 
i w działalności duszpasterskiej. Jest to kwestia, którą interesuje się 
także refleksja laicka, niemająca bezpośrednich związków z wiarą 
religijną. Świadczy o tym znamienne wyznanie, które Albert Camus 
zapisał w Dżumie. Tarrou, jeden z bohaterów powieści, stwierdza: 
„Krótko mówiąc […] chciałbym wiedzieć, jak stać się świętym; tyl-
ko to mnie interesuje”. A wobec stwierdzenia, że przecież on nie 
wierzy w Boga, odpowiada: „Właśnie. Znam dziś tylko jedno kon-
kretne zagadnienie: czy można być świętym bez Boga”6.

Mimo szerokiego zainteresowania świętością nie możemy jednak 
zapominać, że w jakimś stopniu otacza ją wciąż ukształtowany w cią-
gu wieków nieprzychylny klimat, spowodowany interpretacjami 
niejednokrotnie opartymi na błędnych założeniach i zmierzających 
w wątpliwym kierunku. Taki klimat znalazł swoje odzwierciedle-
nie nawet w czasie debat II Soboru Watykańskiego. Także niektó-
rzy ojcowie soborowi, szczególnie uczestniczący w pracach komisji 
przygotowawczej, zajmującej się kwestią życia zakonnego, usiłowali 
doskonałość i świętość powierzyć jednostronnie kompetencji zakon-
ników. Mówili więc na początku dyskusji soborowej, że ci, którzy 
chcą stać się doskonali, wybierają dobrowolnie stan zakonny, czyli 
ślubują rady ewangeliczne, podczas gdy inni zachowują przykazania 
i prawa. Takie ujęcia już od dawna były odrzucane i krytykowane 
przez braci odłączonych jako otwarte przyjmowanie dwóch typów 
moralności: jednego obowiązującego tych, którzy wybierają dobro-
wolnie i wyłącznie drogę doskonałości, i drugiego obowiązujące-
go tych, którzy żyją prawem. Jest tymczasem jasne, że w centrum 

5 J. H. Newman, Sermoni su temi di attualità, dz. cyt., s. 617.
6 A. Camus, Dżuma. Upadek, tłum. J. Guze, Warszawa 1987, s. 167.
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nauczania Nowego Testamentu na temat moralności znajduje się 
stwierdzenie św. Pawła: „Albowiem grzech nie powinien nad wami 
panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce” (Rz 6, 14). 
Apostoł zwraca się tu do wszystkich chrześcijan, nie czyniąc żad-
nych rozróżnień. Nie są oni poddani zewnętrznemu panowaniu 
prawa, ale zostali powołani do uczestniczenia w świętości nowe-
go Ludu Bożego, odpowiadając na dar łaski Bożej. Nie ma żadnych 
podstaw do przyjęcia jakiegoś sztucznego dualizmu w ramach kry-
teriów postępowania chrześcijańskiego, skoro wszyscy zmierzają do 
tego samego celu, którym jest wieczna wspólnota życia z Bogiem.

Trzeba pamiętać, że natura Kościoła uległaby głębokiej zmia-
nie, gdyby tylko mała część jego członków była powołana do świę-
tości lub gdyby świętość mogła być osiągnięta tylko w jakimś jed-
nym określonym stanie. Czy w takim wypadku można by jeszcze 
mówić o powszechności Kościoła i o wspólnocie przeznaczenia 
jego członków? Czy byłaby zagwarantowana równość wszystkich 
w perspektywie zbawienia? Czy można by domagać się od wszyst-
kich jednoznacznego zaangażowania w historyczne urzeczywist-
nianie misji Kościoła?

Aby dokonać pewnego wprowadzenia do zagadnienia święto-
ści i świętych w Kościele, w niniejszych refleksjach odwołujemy się 
do konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, w której 
II Sobór Watykański dokonał znaczącego ukierunkowania poszuki-
wań teologicznych w tej dziedzinie. Wyjątkową rolę odgrywa w nim 
wspomniany wyżej rozdział piąty, omawiający powszechne powoła-
nie do świętości i stanowiący istotną kartę dokonującej się ducho-
wej odnowy w Kościele.

„tyLKo tyś jest święty”

Gdy mówimy o świętości nowego Ludu Bożego, jej realizacji i jej 
znaczeniu, zawsze musimy pamiętać o podstawowej prawdzie, którą 
od wieków głosi Kościół w swojej liturgii: „Albowiem tylko Tyś jest 
święty […] Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca”7. 

7 Mszał Rzymski, hymn Chwała na wysokości.
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Jeśli jest świętość w Kościele, to ma ona swoje jedyne źródło w Bogu, 
który jest osobową Świętością. Świętość człowieka jest przede wszyst-
kim kultem skoncentrowanym na miłości okazywanej Temu, który jest 
święty. Takie jest znaczenie życia Jezusa Chrystusa, „Świętego Bożego” 
(Łk 4, 34). Całe Jego życie jest adoracją Ojca, ściśle związaną z Jego 
miłością do braci, a właściwie znajdującą w tej miłości swoją synte-
zę i uhistorycznienie. Konstytucja Lumen gentium stwierdza krótko: 

Chrystus bowiem jako Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem dozna-
je czci jako „sam jeden Święty”, umiłował Kościół jako swoją oblubie-
nicę, wydając zań samego siebie, aby go uświęcić. Złączył go ze sobą 
jako swoje ciało i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego na chwałę 
Bożą (nr 39).

We wprowadzeniu do piątego rozdziału konstytucji soborowej 
działanie Chrystusa zostało usytuowane w ścisłej łączności z tajem-
nicą Trójcy Świętej. Chrystus dokonuje uświęcenia Kościoła, składa-
jąc w ofierze samego siebie w nieskończonej miłości. Można w tym 
miejscu przypomnieć słowa arcykapłańskiej modlitwy Jezusa: „A za 
nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświę-
ceni w prawdzie” (J 17, 19). W Chrystusie spoczywa pełnia Ducha 
Świętego, który Go konsekruje i posyła dla zbawienia ubogich. 
W Kościele świętość jest czymś więcej niż tylko postępowaniem 
zgodnym z zasadami etycznymi i obyczajowymi, chociaż nie jest 
również czymś zewnętrznym w stosunku do jego treści etycznej, 
należącej do podstawowej struktury chrześcijaństwa. Jest ona dosko-
nałą syntezą adorującej miłości Boga i miłości braterskiej. Hans Urs 
von Balthasar tak podsumowuje ten aspekt chrześcijaństwa: 

Miłość rozpoczyna się w Synu, który ją zaraz odnosi do źródła miłości, 
do Ojca, i dowodzi swojej miłości, będąc posłusznym, czego wyma-
ga też od wierzącego, który ma aktywnie realizować miłość bliźniego. 
Ognisko miłości otwiera się bezpośrednio na dwa wymiary: ku źród-
łu, któremu wierzący winien wdzięczność; ku celowi polegającemu na 
towarzyszeniu bliźniemu w taki sposób, żeby on razem z nami odna-
lazł to źródło. Jeśli Jezus po śmierci na krzyżu i po zmartwychwstaniu 
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powraca do Ojca, to dlatego, że w zastępstwie wszystkich ludzi praw-
dziwie wypełnił całe Jego polecenie, eschatologiczne dzieło trójjedyne-
go Boga. A gdy posyła swoich uczniów na świat dla głoszenia miłości 
bliźniego, wskazuje im drogę, którą sam przedtem przeszedł, i dlatego 
u jej kresu „powraca”. O tyle jako ognisko naszej miłości jest zarówno 
naszą przeszłością, teraźniejszością, jak i przyszłością8.

Chrystus poświęca siebie przez swoją ofiarę złożoną na krzyżu, 
to znaczy czyni z całego swojego życia hymn uwielbienia Ojca wyra-
żony w Jego odkupieńczej miłość do braci. Sposób poświęcenia się 
w dziele odkupienia i ofiarowanie na rzecz ludzkości ukazują Jego 
absolutną tajemnicę, która jest tajemnicą Boga: „Wszystko bowiem 
moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony 
chwałą” (J 17, 10). Ten, który przychodzi od Ojca i objawia nieskoń-
czoną głębię Jego miłości, powraca do Ojca właśnie przez najwyż-
szą miłość, która samą siebie składa w ofierze z miłości do Niego.

Świętość w człowieku powinna być rozumiana przede wszystkim 
jako dar pochodzący od Boga, który objawia chwałę Jego trójjedy-
nej miłości, wolności i dobroci. Świętość to obdarowanie samym 
Bogiem. Dobrze wyraził to Adam Mickiewicz, mówiąc: „Człowiek 
święty jest równie jak Stwórca bogaty, / Bo Stwórca z nim podziela 
wszystkie swoje światy”9. Dlatego świętość ludzka oznacza koniecz-
nie oddawanie czci Bogu, którą On ma w sobie samym. Życie chrześ-
cijańskie jest więc kultem Bożym. Święty Paweł potwierdził to bar-
dzo jednoznacznie: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako 
wyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1). II Sobór Watykański 
w swoich dokumentach wielokrotnie nawiązał do tego zagadnie-
nia. Całe życie ludzkie powinno zatem stawać się w coraz więk-
szym stopniu kultem, gdyż w ten sposób będzie coraz wyraźniej 
ukierunkowane na jego cel ostateczny i będzie antycypować jego 
osiągnięcie.

8 H. U. von Balthasar, Duch chrześcijański, tłum. Z. Włodkowa, Paris 1976, s. 58 
(Znaki Czasu, 31).

9 A. Mickiewicz, Dzieła, t. 1, Kraków 1946, s. 276.
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Chrystus uświęcił samego siebie, składając się w ofierze za cały 
swój lud, dlatego też cały lud Boży jest „ludem kapłańskim” (1 P 2, 9). 
Piąty rozdział konstytucji Lumen gentium zawiera więc naturalne 
przejście od świętości Kościoła do miłości Chrystusa, który samego 
siebie składa w ofierze, oraz do owoców Ducha Świętego: „Dlatego 
wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, 
czy są przedmiotem jej pasterskiego posługiwania, powołani są do 
świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: «Albowiem wolą Bożą 
jest wasze uświęcenie»” (nr 39). Świętość chrześcijańska jawi się 
więc jako przedłużenie tajemnicy odkupienia dokonanego przez 
Chrystusa i jest jego manifestacją w życiu Kościoła w dziejach.

Spoczywający na każdym chrześcijaninie obowiązek prowadze-
nia świętego życia w służbie braciom na chwałę Bożą wynika przede 
wszystkim z faktu, że świętość jest darem. Chrześcijanin nie powi-
nien więc nigdy postępować w taki sposób, który przeciwstawiał-
by się skuteczności uświęcających i dobrowolnie wobec niego pod-
jętych działań Bożych. Chodzi o przyjęcie „owoców łaski, które 
Duch rodzi w wiernych” (KK 39), a przez które nieustannie ukazu-
je się świętość Kościoła i w których znajduje ona swoje wypełnie-
nie. Uprzywilejowanym „miejscem” tego przyjęcia przez wiernych 
działania Bożego są sakramenty: „Dlatego powinni zachowywać 
w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru 
Bożego” (KK 40). Stąd można powiedzieć, że uświęcenie chrześci-
jańskie posiada pierwotny i niezastąpiony fundament sakramental-
ny, z którego wyrasta i na którym osiąga doskonałość.

Skoro świętość całego Kościoła i każdego poszczególnego chrześ-
cijanina musi być rozumiana w świetle sakramentów, to ostatecz-
nie musi być również rozumiana w świetle Misterium Paschalnego, 
w którym widzimy, jak Jezus Chrystus odpowiada na miłość Ojca. 
List do Hebrajczyków mówi o tym bardzo wyraźnie: „Przeto przy-
chodząc na świat mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utwo-
rzyłeś ciało. […] Następnie powiedział: Oto idę, aby spełnić wolę 
Twoją. […] Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę cia-
ła Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (10, 5.9–10). Chrystus całkowi-
cie oddaje się Ojcu w wyrazie wdzięczności przez to, czym On jest, 
i dlatego został przyjęty jako ofiara złożona dla odkupienia braci. 
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Przez tę adorującą miłość, całkowicie oddając się Ojcu, Chrystus 
dokonuje odkupienia ludzi z grzechu Adama. Ten grzech polega 
na odrzuceniu doskonałej adoracji Boga. Księga Rodzaju (Rdz 3–4) 
i List do Rzymian (Rz 1) pokazują, w jaki sposób nieszczęście grze-
chu z wszystkimi wynikającymi z niego perwersjami rozlało się na 
ludzkość, gdy Adam, poprzednik i prototyp wszystkich grzeszni-
ków, odrzucił przyjęcie wszystkiego jako daru Bożego i uczynie-
nia wszystkiego darem dla Boga. Chcąc osiągnąć własną wolność 
i mądrość, nie oddał należnej chwały Bogu. Jest to postawa, któ-
ra oddziela człowieka od innych ludzi. Adam zaczął od oskarżania 
żony (por. Rdz 3, 12). Także wina Kaina, który zabił brata, narodziła 
się z odrzucenia adoracji Boga (por. Rdz 4, 1n). Z tej samej przyczy-
ny Lamek, deprecjonując godność kobiety, pojął dwie żony i pod-
porządkował je sobie (por. Rdz 4, 19n).

miłość adorująca i odKuPieńcza

Jezus Chrystus jest prototypem tych, którzy adorują Ojca 
„w Du chu i prawdzie” (J 4, 23). Jego akt adoracji, Jego ofiara, jest 
równocześnie najpełniejszą manifestacją Jego miłości do Ojca oraz 
miłości Ojca do całej ludzkości. Chrystus dokonuje odkupienia za 
pośrednictwem aktu adoracji. Ta adoracja Ojca niebieskiego jest 
świadectwem odkupieńczej miłości w stosunku do braci. Jednak 
równocześnie wynika z niej, że może być tylko jeden akt całościo-
wej adoracji w miłości, która czyni wolnymi braci i która wszystko 
obejmuje. Adorować Ojca niebieskiego oznacza, zgodnie z naucza-
niem Chrystusa, okazywać uwielbienie Ojcu jedną duszą i jednymi 
ustami (por. Rz 15, 5–6).

Świętość Kościoła wyraża się w pełnym szacunku spotkaniu 
z innymi, a w końcu z Ojcem, który jest w niebie. Miłość Boga 
jest niemożliwa bez miłości bliźniego. „W «kategorialnej» miło-
ści urzeczywistnia się i dokonuje miłość «transcendentalna»”10. 
Potwierdza to jednoznacznie Nowy Testament. W miłości Boga 
i bliźniego człowiek odnajduje również swoją autentyczną tożsa-

10 H. U. von Balthasar, Duch chrześcijański, dz. cyt., s. 54.
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mość. W moralności religijnej nie mówi się o czystym udoskonale-
niu siebie lub o ślepym podporządkowaniu bezosobowym prawom. 
Wszystko staje się źródłem i miejscem osobowej relacji z osobowym 
Bogiem, który w Jezusie Chrystusie spotyka się z każdym z nas. 
Wszystko to, co nam się przydarza, zyskuje więc nowe bogactwo 
i piękno, osiąga najwyższe znaczenie i wywołuje twórcze oddzia-
ływanie. Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do prawa 
moralnego, które staje się osobowym zaproszeniem do bezintere-
sownej i życzliwej miłości. Okazanie posłuszeństwa – lub też nie-
okazanie go – temu osobowemu faktowi między nami i naszym 
najlepszym Przyjacielem, naszym Stwórcą i Odkupicielem, staje się 
wypełnieniem chrześcijańskiej relacji z Bogiem, który udziela się 
człowiekowi i kształtuje jego osobowość. Byłoby poważnym nie-
zrozumieniem chrześcijaństwa, gdybyśmy związane z nim wyma-
gania moralne traktowali w sposób czysto abstrakcyjny i bezosobo-
wy bądź też czysto legalistyczny. Decyzja o pójściu za Chrystusem 
wychowuje nas do dojrzałości osobowej we wspólnocie, która rów-
nież ze swej strony musi być wspólnotą adorującą, jeśli relacje mię-
dzy jej członkami mają pozostać pełne czci, szacunku i bezintere-
sowności.

Takie ujęcie kwestii moralnej nie oznacza wprowadzania do niej 
jakiegoś relatywizmu. Trzy Osoby Boże, które istnieją i wyraża-
ją się we wzajemnych relacjach między sobą, przeciwstawiają się 
takiej tendencji, ponieważ są osobowym Absolutem i żyją we wza-
jemnej komunii, a tym samym stanowią pewny punkt odniesienia 
dla działań podejmowanych przez człowieka. Człowiek odnajduje 
swoją trwałość i istotę tylko w słowie i działaniu stwórczym Boga. 
Uchwyca swoją tożsamość w słowie, które staje się działaniem – 
musi to być słowo i działanie prawdziwe, w takiej mierze, w jakiej 
jest słowem odpowiedzi. Nie istnieje tak zwana moralność obiek-
tywna w tym znaczeniu, że jej punktem wyjścia byłby zbiór czystych 
i abstrakcyjnych przykazań, które wyrażałyby rzeczywistość oso-
by i relacji osobowej. Istnieje jednak prawdziwa moralność obiek-
tywna, która opiera się na rzeczywistości osobowej, o ile wszystkie 
jej zasady ponad wszystkim stawiają osobę w prawości jej relacji 
z Bogiem, bliźnim, wspólnotą, z wszystkimi rzeczami stworzonymi 
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i wydarzeniami. Taka relacja ze wszystkim urzeczywistnia się na 
gruncie słowa Bożego i za jego pośrednictwem.

Trzeba podkreślić ten fakt zwłaszcza w obliczu pewnych tenden-
cji, związanych z tak zwaną „etyką sytuacyjną”, która dzisiaj staje 
się bardzo modna, o czym świadczą rozmaite wypowiedzi głoszące 
przekonanie, że oprócz „miłości” nie ma żadnego prawa11, i wydają 
się przyjmować, że ta miłość może wyrażać się prawomocnie w naj-
bardziej przeciwstawnych postawach. Relacje oparte na pryncypium 
osoby muszą pokazać, że miłość jest zawsze wierna, oraz świadczyć 
o ciągłości słowa Bożego w historii życia poszczególnych ludzi, jak 
również w historii następujących po sobie pokoleń. Miłość gwaran-
tuje prawdziwą ciągłość, gdy staje się coraz głębsza i osobowa, co 
może osiągnąć, gdy będzie się mocno łączyć z nowotestamentowym 
pryncypium „pójścia za Chrystusem”. Hans Urs von Balthasar pisał: 
„Istota rzeczy w chrześcijaństwie to nie zewnętrzne wykonanie, ale 
opuszczenie: «dla Mnie» (Mk 10, 29; «Pójdź za Mną» (Mk 2, 14), 
«Pójdźcie za mną» (Mk 1, 17). Nie stawia się na jakąś «drogę prawdy» 
ani na coś absolutnego, ale zostaje się porwanym przez takie absolut-
ne «Ja», by się oprzeć na Nim lub by się Go uchwycić”12. Taka miłość 
osobowa ma oczywiście swój porządek wewnętrzny (ordo amoris), 
jak z naciskiem podkreślają św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, 
czyli ma swoją prawdę, swoją strukturę, swoją celowość. Jednak 
nie można jej znaleźć i wyrazić, jeśli zagubi się troskę o nawiąza-
nie osobistej relacji z Bogiem (jako podstawowej relacji człowieka) 
i z człowiekiem, w którym relacja z Bogiem mogłaby znaleźć swoje 
rozwinięcie i skonkretyzowanie.

Prawo ducha

Gdy analizujemy konstytucję dogmatyczną o Kościele II Soboru 
Watykańskiego, niewątpliwie odkrywamy w niej wielorako wyrażo-
ny wątek pneumatologiczny. Z tego też powodu ostatni sobór został 

11 Na przykład nadużywanie słynnego stwierdzenia św. Augustyna: „Kochaj i rób, 
co chcesz”.

12 H. U. von Balthasar, Duch chrześcijański, dz. cyt., s. 145–146.
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nazwany przez H. U. von Balthasara „soborem Ducha Świętego”. 
Cała działalność Kościoła i wszystkie dary łaski są zawsze przed-
stawiane w świetle interwencji Ducha Świętego. Każdy punkt, pra-
wie bez wyjątku, tego długiego dokumentu przedstawia doktrynę 
dotyczącą Kościoła, wychodząc od jego relacji z Duchem Świętym. 
Już na samym początku konstytucja mówi w interesującej nas kwe-
stii: „Został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty, aby usta-
wicznie uświęcał Kościół i aby w ten sposób wierzący mieli przez 
Chrystusa w jednym Duchu dostęp do Ojca” (nr 4). Duchowi są 
przypisywane przede wszystkim dary jedności i miłości w solidarno-
ści, która wszystko obejmuje13. Duch Święty ożywia Kościół i działa 
w nim za pośrednictwem rozmaitych darów i posług. Z wielorakich 
i różnorodnych darów oraz powołań tworzy autentyczną jedność 
(por. nr 32), która staje się manifestacją wiarygodności Kościoła.

W drugim rozdziale, mówiącym o nowym Ludzie Bożym, na 
pierwszy plan wysuwa się idea, według której uświęcenie i zbawie-
nie wszystkich jest celem zbawczego planu Boga. Najpierw cel ten 
wyraził się w wybraniu narodu izraelskiego, a następnie skonkre-
tyzował w nauczaniu proroków, którzy zapowiedzieli prawo wyciś-
nięte przez Ducha Świętego w sercach i umysłach ludzi, rozumiejąc 
to prawo jako nowe i wieczne przymierze (por. nr 9).

Powszechne powołanie do świętości zostało mocno uwypuklo-
ne w  czwartym rozdziale, mówiącym o  świeckich w  Kościele. 
Róż norodność darów i zadań nie kwestionuje świętości w miło-
ści i jed ności, ponieważ „różnorodność łask, posług i działalności 
gromadzi w jedno dzieci Boże, skoro «wszystko sprawia jeden i ten 
sam Duch»” (nr 32). W ten właśnie sposób jednoczy On i uświęca 
Kościół. Następnie zostaje wyjaśnione, w jaki sposób za pośredni-
ctwem Ducha Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, pozwala także 
wszystkim wierzącym uczestniczyć w swoim urzędzie kapłańskim 
i uzdalnia nas do wszelkiego dobrego (por. nr 34).

W odniesieniu do piątego rozdział konstytucji Lumen gentium 
należy tutaj wyraźnie odnotować, że doktryna o powszechnym 
powołaniu do świętości jest fundamentalnie związana z dziełem 

13 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 7, 12, 15, 17, 22.
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Ducha Świętego. Jest jakby echem stwierdzenia św. Bazylego Wiel-
kiego, który napisał lapidarnie: „Nie ma świętości bez Ducha”14. 
Nauczanie moralne Nowego Przymierza nie zadowala się mówie-
niem o tajemnicy, rzeczywistości i przykazaniu miłości, ale znajduje 
swoje dopełnienie w łasce Ducha Świętego, który jest pierwszorzęd-
nym sprawcą miłości w człowieku. Wszystko musi być widziane 
w świetle „prawa Ducha”, który daje nam życie podobne do życia 
Chrystusa i wyzwala nas spod panowania „prawa grzechu” (por. 
Rz 8, 2). Święty Bazyli wyjaśnia: 

To za pośrednictwem Ducha Świętego następuje powrót do raju, wej-
ście do królestwa Niebieskiego, powrót do synostwa, szczerość w nazy-
waniu Boga naszym Ojcem, stawanie się uczestnikiem łaski Chrystusa, 
posiadanie imienia dziecka światłości, udział w wiecznej chwale, jed-
nym słowem doznawanie pełni błogosławieństwa w tym, jak i w przy-
szłym wieku, aby jak w lustrze oglądać łaskę dóbr nagromadzonych 
w obietnicach, jakby już obecnych, których rozkoszy oczekujemy żar-
liwie przez wiarę15. 

Orędzie moralne nowego prawa jest zawsze i wszędzie dobrą 
nowiną o miłującym Bogu, który wylał swoją miłość w naszych ser-
cach przez Ducha Świętego (por. Rz 5, 5) i przez nią sprawia w nas 
wielkie dzieło uświęcenia.

Wprowadzenie do piątego rozdziału konstytucji Lumen gentium 
mówiącym o powszechnym powołaniu do świętości (por. nr 39), 
ma charakter chrystologiczny i pneumatologiczny. Świętość jest 
w nim rozpatrywana z punktu widzenia darów Ducha Świętego, 
który czyni nas uczestnikami misji i życia Jezusa Chrystusa. Jednak 
nie można się tutaj zatrzymać na klasycznym schemacie siedmiu 
darów Ducha Świętego – trzeba raczej zwrócić uwagę na uświę-
cającą wolę Ojca, która wszystkim kieruje. Każda świętość musi 
być rozumiana jako manifestacja „owoców łaski, które Duch rodzi 

14 Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, tłum. A. Brzóstkowska, Warszawa 1999, 
s. 136.

15 Bazyli Wielki, O Duchu Świętym, dz. cyt., s. 132.
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w wiernych” (nr 39), by w ten sposób wola zbawcza Ojca stawała 
się faktem. Jeśli w tym kontekście mówi się, że dobrowolnie wybra-
ne życie według rad ewangelicznych dostarcza pewnego przykła-
du świętości, to jednak nie oznacza to, że duchowość świecka musi 
być czystym odbiciem duchowości zakonnej. Sobór naucza, że to 
Duch Święty pobudza wiernych, „aby miłowali Boga całym sercem, 
całą duszą, całym umysłem i całą swoją mocą oraz by tak miłowali 
siebie nawzajem, jak Chrystus ich umiłował” (nr 40), a tym samym 
doskonali w nas tę miłość, która jest pełnią nowego prawa i dro-
gą do przyjęcia zbawienia ofiarowanego przez Boga. Miłość i inne 
chrześcijańskie wymagania etyczne powinny zatem być rozumia-
ne nie tyle jako przykazanie nałożone na człowieka, ile raczej jako 
„owoce Ducha Uświęciciela”. Wymaga to od wierzącego głębszego, 
bardziej wewnętrznego i pilniejszego zaangażowania w podejmo-
wane działania, a nie tylko zewnętrznej akceptacji prostego przy-
kazania.

Różnorodność darów Bożych, które ukazują Jego panowanie 
i miłość, stanowi również podstawę poprawnego rozumienia róż-
nych stanów życia i posług w Kościele. Każdy uczestniczy w życiu 
Chrystusa na swój własny i jedyny sposób pod natchnieniem Ducha 
Świętego. Rzecz jasna są pewne szczególne dary (np. dziewictwo ze 
względu na królestwo Boże), które nie są niczym innym niż bardziej 
bezpośrednim zaproszeniem skierowanym do tych, którym zosta-
ły udzielone, aby wymowniej mogli oni świadczyć o powszechnym 
powołaniu do świętości. W tej szerokiej perspektywie życie zgod-
ne z radami ewangelicznymi nie dzieli chrześcijan na dwie odrębne 
kategorie, ale pozwala części z nich pełniej poświęcić się na rzecz 
wszystkich i promować w ten sposób lepsze rozumienie powszech-
nego powołania do świętości oraz różnych zadań i charyzmatów.

Fakt, że konstytucja dogmatyczna o Kościele interpretuje tak 
spójnie życie chrześcijańskie i powołanie do świętości w świetle 
działania Ducha Świętego, nie tylko wyklucza ciągle powracającą 
pokusę myślenia pelagiańskiego lub semipelagiańskiego, lecz sta-
nowi także zdecydowaną obronę przed legalizmem, który chciał-
by ludziom i instytucjom zagwarantować środki prawne i kontrol-
ne mogące przynieść rozwiązanie wszystkich problemów, wskazać 
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wszelkie możliwe wybory oraz sprowadzić wszystkie formy życia 
do jednorodnych i bezdusznych schematów. W konsekwencji tyl-
ko autentyczna formacja chrześcijan będzie mogła doprowadzić do 
dojrzałości wolność dzieci Bożych, która ciągle rośnie w kontek-
ście tego, co Nowy Testament nazywa „czasem stosownym” (kai
ros), czasem przewidzianym przez Boga i wyrażanym za pośredni-
ctwem wewnętrznego powołania łaski i szczególnego stanu życia, 
który wybiera wierzący. Nie można jednoznacznie wskazać peł-
nej chrześcijańskiej perspektywy, która odnosiłaby się do uprzed-
nio ustalonego planu życia, pozbawionego realistycznego i żywe-
go odniesienia do wspólnoty i historii. Życie chrześcijańskie jest na 
stałe złączone z zaproszeniem manifestującym się w darach Ducha 
Świętego, w aktualnych potrzebach bliźniego, odpowiednio do rze-
czywistych możliwości danej osoby. Takie życie domaga się odwagi 
w wędrówce chrześcijańskiej oraz nieustannego pogłębiania i asymi-
lowania sensu wydarzeń w świetle nadziei eschatologicznej. Domaga 
się więc umocnienia i ożywiania pragnienia osiągnięcia zbawienia 
przez Ducha Świętego. Współczesny egzegeta Robert Baulès zano-
tował: „Nie moglibyśmy prawdziwie dążyć do wieczności, gdyby 
mieszkający w nas Duch nie uczynił nas zdolnymi do tej tęsknoty 
i gdyby On sam nie był Westchnieniem”16.

Takie ujęcie życia chrześcijańskiego domaga się postawienia na 
osobiste zaangażowanie oraz podjęcia wymogu odpowiedzialno-
ści za własne działania i decyzje. Nie wystarczy sztywne odwoły-
wanie się do reguł prawnych i abstrakcyjnych zasad postępowania, 
chociaż nie można ich lekceważyć. „Prawo Ducha, który daje życie 
w Chrystusie Jezusie” (Rz 8, 2), jest prawem wolności, w którym 
spisane reguły spełniają funkcję pedagogiczną i ukierunkowującą. 
Miłość nie polega na wypełnianiu własnej woli, ale na twórczym 
przyjęciu woli Bożej. Chrześcijanin nie jest bowiem pod prawem, 
ale pod łaską (por. Rz 6, 14). Egzystencjalizm chrześcijański ozna-
cza porzucenie własnego egoizmu w pełnym poddaniu własnego 

16 Cyt. za: A. Jankowski, Duch Święty dokonawcą zbawienia. Nowy Testament 
o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego, Kraków 2003, s. 92 (Myśl 
Teologiczna, 41).
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ja woli łaski Bożej oraz czynieniu „tu i teraz” wszelkiego możliwe-
go dobra. Żyć pod prawem wiary jest prawdziwym tryumfem nad 
moralnością sytuacyjną przeciwną prawu, a równocześnie pozy-
tywną i wielkoduszną afirmacją wspaniałego porządku „nałożone-
go” przez miłość i łaskę.

Poświęcenie rozdziału konstytucji dogmatycznej o Kościele pow-
szechnemu powołaniu do świętości, a w szczególności fakt, że ta 
kwestia przenika całą konstytucję, otwiera nowe horyzonty dla dzia-
łań na rzecz odnowienia moralności chrześcijańskiej. W świetle 
tego rozdziału orędzie moralne Kościoła powinno być zdecydow nie 
obecne w przepowiadaniu dobrej nowiny oraz stanowić wezwanie 
do nieustannej czujności. Jego zadaniem jest ponadto skłaniać do 
jednoczącego widzenia wszystkiego w świetle wielkiej tajemnicy 
miłości, a tym samym wychowywać chrześcijan, by umieli odpo-
wiedzialnie podjąć troskę o dzisiejszy świat.

Można i trzeba widzieć w tej koncepcji prawa Ducha przygoto-
wanie chrześcijan do wielkiej różnorodności ról, których podjęcie 
jest im wielkodusznie proponowane, w działaniu Kościoła dla zba-
wienia świata. Tylko taka koncepcja, która uwzględnia pełną wartość 
działania Ducha Świętego, może przygotować szczególne powoła-
nia, nie umniejszając przy tym powszechnego powołania do święto-
ści. Przekonanie o powszechnym powołaniu przez Ducha Świętego, 
które rozwija się w różnych typach duchowości, które wyraża jed-
ność nowego Ludu Bożego oraz konkretyzuje się w szczególnej misji 
kapłanów, zakonników, świeckich w różnych stanach życia, z kolei 
stanowi stały element doświadczenia eklezjalnego, które domaga 
się uznania i wprowadzenia w życie. Różnorodność odnajdzie swo-
ją jedność w konsekwentnym i solidarnym poszukiwaniu dobra 
wspólnego. To wszystko rodzi się z miłości – daru Ducha Świętego, 
który rozdziela charyzmaty z boską obfitością, węzeł, który jedno-
czy w różnorodności i otwiera serce człowieka na jego bliźniego, 
w pokornej czujności wrażliwej na znaki czasu. Ona gwarantuje 
także postęp we wzroście duchowym. Nie pomniejsza to w niczym 
faktu, że w życiu ziemskim świętość człowieka domaga się nawró-
cenia, odnowy myśli i serca, woli w jednostkach i wspólnotach, aby 
oddać chwałę Bogu, który jedynie jest doskonale wierny i święty. 
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Prawo Ducha jest podstawą i mocą wysiłku moralnego człowieka 
oraz gwarancją jego owoców zbawczych.

„w swoich świętych  
jest święty”

Cechą charakterystyczną świętości jest to, że nie istnieje ona poza 
osobą – Osobą Boga, Świętego i źródła wszelkiej świętości, oraz 
osobą wierzącego, który przyjmuje tajemnicę Boga i swoje życie 
czyni zwierciadłem Jego świętości. Święty Augustyn we właściwy 
sobie lapidarny sposób streścił te prawdy, określając Boga mianem 
„Świętego, który przez się, w sobie i w swoich świętych jest święty” 
(„Sanctus qui per se, et in se, et in sanctis suis sanctus est”)17. Kult 
świętych, w ciągu wieków niewolny od kontrowersji, oznacza więc 
wyznanie świętości Boga, która rozlewa się w Jego stworzeniach, 
znajdując osobowe i egzystencjalne przyjęcie i odzwierciedlenie. 
Hans Urs von Balthasar tak wyjaśnia sens tego kultu: 

Osoby te [tzn. święci – przyp. J. K.] zostały wyniesione ponad ich włas-
ny poziom i ukształtowane wedle Boskiej mocy, przybliżającej nas do 
rdzenia Misterium, to jest do oblubieńczego zjednoczenia Boga z ludz-
kością przez Chrystusa: per ipsum et cum ipso et in ipso. Gdyby przed-
miotem naszej czci było to Misterium, wówczas święci, jeśli się tak 
można wyrazić, nie mieliby nic przeciw oddawaniu im czci. Razem 
z nimi wpatrywalibyśmy się wtedy w ten fascynujący punkt, ku które-
mu, zapominając o sobie samych, i oni się wznoszą. Nie chodzi tu tyl-
ko o poczucie bezpieczeństwa (pod opieką potężnego wspomożyciela 
i orędownika), wdzięczność za to, że taki święty istnieje, podziw dla 
jego wielkoduszności; mamy tu niepodzielną całość świata teandrycz-
nego, w którym centrum promieniowania stanowi Chrystus, ale w któ-
rego osłonie przebywają również oddani Mu święci18.

17 Augustyn, Enarrationes in Psalmos 103, I, 3 (Patrologiae Cursus Completus. 
Series Latina, 37, col. 1337).

18 H. U. von Balthasar, Catholica. Wierzę w Kościół powszechny, tłum. W. Szy-
mona, Poznań 1998, s. 55–56.
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Niniejsza refleksja byłaby więc niepełna, gdybyśmy pominęli 
w niej odniesienie do świętych w Kościele, którzy konkretnie i egzy-
stencjalnie przyjęli zaprezentowaną tutaj strukturę świętości oraz 
uczynili z niej formę swego życia. Można powiedzieć, że właśnie 
święci w Kościele są wymowną gwarancją autentyczności zaryso-
wanej wyżej teologii świętości oraz profetyczną zachętą do jej kon-
tynuowania w teorii i w życiu. Beatyfikacje i kanonizacje, które tak 
bardzo naznaczyły długi pontyfikat papieża Jana Pawła II, stanowią 
ważny znak eklezjalny, który każe nam widzieć w teologii świętości 
i w świętych istotny element życia eklezjalnego oraz dalszej refleksji 
teologicznej. Nie jest bez znaczenia, że wśród wiernych wyniesio-
nych do chwały ołtarzy znalazło się wielu Polaków, przez co spełni-
ło się powtarzane wielokrotnie zwłaszcza przez polskich hagiogra-
fów oczekiwanie, aby zauważono, że Polska jest „Matką świętych”19. 
By stało się to rzeczywistością, zachodzi potrzeba odpowiedniego 
włączenia ich do kultu eklezjalnego i „wykorzystania” w formowa-

19 Ks. Franciszek Świątek pisał tak na ten temat: „Sprawą kultu naszych świętych 
Patronów trzeba zainteresować całe społeczeństwo, jako sprawą w życiu spo-
łecznym oraz religijnym naszego narodu zasadniczą. W tym celu należy jasno 
sobie zdać sprawę, jak ważnym czynnikiem w życiu społeczeństw jest lektu-
ra, kult mężów znakomitych cnotą, nauką, rozgłośnymi czynami. Rozumiały 
to dobrze najkulturalniejsze narody starożytności, Grecy i Rzymianie, dlate-
go takim blaskiem, takim pietyzmem otaczały swych herosów uwieczniając 
pamięć ich cnót i czynów w poezji i w spiżowych lub marmurowych pomni-
kach. […] Verba docent, exempla trahunt. O ile oddziaływanie na umysł przez 
pouczenie o cnocie, charakterze jest słabe, wiotkie, bo abstrakcyjne, a często 
nie rozciąga się poza obręb abstrakcji, to przykład oddziaływa na człowie-
ka potężnie, prawie magicznie. Biada narodowi, który zaniedbuje kult swych 
bohaterów – albo miast mocarzów ducha, stawia przed oczy dorastającego 
pokolenia indywidua ciemne, moralnie zwyrodniałe: naród taki wykreśla się 
sam z karty dziejów – kończy samobójstwem. Pomiędzy jasnymi duchami każ-
dego narodu pierwsze miejsce zajmują bohaterzy cnoty i czynów szlachetnych, 
w narodach chrześcijańskich – święci, jako że najtrudniejsze zwycięstwo to 
zwycięstwo nad samym sobą, to jest poddanie swych skłonności, żądz i popę-
dów pod najwyższy imperatyw miłości Boga i bliźniego. Dlatego chlubą każ-
dego narodu chrześcijańskiego są święci. Toteż w dzisiejszych powojennych 
czasach obniżenie się poziomu etycznego, w czasach materializmu, reklamy, 
kultu ciała, kult ducha, którego pełnię posiadali święci, nabiera szczególnego 
znaczenia” (O cześć i kanonizację patronów Polski, Kielce 1929, s. 40–41).
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niu życia chrześcijańskiego. Jest to pilne zadanie, gdyż wydaje się, 
że recepcja rodzimych świętych nie dokonuje się w Polsce w spo-
sób zadowalający, to znaczy odpowiadający roli, jaką święci odgry-
wają w kulcie i życiu Kościoła20. Trzeba by na przykład zapytać, czy 
jest uzasadnione eklezjalnie i duchowo przyznawanie tak wielkie-
go znaczenia św. ojcu Pio, jak to czyni się obecnie niemal w całej 
Polsce, gdy liczne kanonizacje i beatyfikacje zaproponowały nam 
kult i naśladowanie wielu polskich świętych i błogosławionych, któ-
rzy należą bardzo bezpośrednio do naszej tradycji duchowej i nasze-
go doświadczenia kościelnego.

Dostrzegając odwzorowywanie się teologii świętości w świę-
tych, trzeba dostrzec jego wieloraką wymowę, mogącą mieć realny 
wpływ na naszą wiarę i nasze wybory, które powinny jej odpowia-
dać. W tym miejscu zwrócimy uwagę tylko na niektóre ważniejsze 
aspekty teologii świętych w Kościele.

Wyjdźmy więc od tego, jak podkreślił papież Jan Paweł II w liście 
apostolskim Novo millennio ineunte, że święci w swoim życiu są noś-
nikiem specyficznej teologii o charakterze mądrościowo-egzysten-
cjalnym. Papież nazwał ten rodzaj teologii „teologią życia świętych”, 
przedstawiając i zasadaniajac ją następująco: 

W obliczu tej tajemnicy cenną pomocą może nam służyć – obok refleksji 
teologicznej – owo wielkie dziedzictwo, jakim jest «teologia życia» 
Świętych . Święci udzielają nam wartościowych wskazań, które pozwa-
lają nam łatwiej przyswoić sobie intuicje wiary, a to dzięki szczególne-
mu światłu, jakie niektórzy z nich otrzymali od Ducha Świętego, czasem 
nawet poprzez osobiste przeżycie owego straszliwego doświadczenia 
próby, które tradycja mistyczna opisuje jako «noc ciemną» (nr 27).

Życie świętych jest osobowym i egzystencjalnym komentarzem 
do słowa Bożego, które stanowi centrum wiary chrześcijańskiej, 
i wyznacznikiem odpowiadającego mu stylu życia. Pokazują oni 
rzecz zasadniczą, a mianowicie w  jaki sposób wiara może być 

20 Por. A. Nocoń, Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski, „Ślą-
skie Studia Historyczno-Teologiczne” 40 (2007) z. 1, s. 97–113.
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przyjęta i jak można na nią odpowiedzieć w podejmowanych na 
co dzień wyborach. Życie świętych stanowi zatem uzupełnienie 
tego komentarza do słowa Bożego, który wypracowuje teologia 
racjonalna, a zarazem jego praktyczną weryfikację. Święty Tomasz 
z Akwinu trafnie zauważył, że życie świętych jest najbardziej spe-
cyficzną ilustracją nowego prawa – prawa łaski, ponieważ poka-
zuje, w jaki sposób można je zastosować w codziennym życiu. Nie 
wahał się w tym przypadku uznać życie świętych za zobowiązują-
cą „normę” postępowania, skoro jest ono egzystencjalną i widzial-
ną manifestacją łaski, jakby jej wcieleniem, a więc obrazem życia 
Bożego w historii osobowej i eklezjalnej. Życiu świętych Akwinata 
przypisał więc większą wartość normatywną niż prawu pisanemu 
(zewnętrznemu).

Życie świętych powinno więc w większym stopniu być wykorzy-
stywane w nauczaniu kościelnym jako ilustracja treści wiary, któ-
rą wyznajemy, oparta na ukazaniu, w jaki sposób przeżywali oni 
poszczególne tajemnice wiary. Warto by zwrócić uwagę na to, któ-
re prawdy wiary i w jaki sposób miały szczególny wpływ na życie 
świętych i kształtowały ich duchowość. Obecnie w Polsce zbyt jed-
nostronnie zwraca się uwagę na św. Faustynę Kowalską, jej doświad-
czenie miłosierdzia Bożego i zawarte w nim przesłanie kościelne. 
Tymczasem na podobne spojrzenie teologiczne czeka jeszcze roz-
ległe grono polskich świętych i błogosławionych, których doświad-
czenia również są związane z przesłaniem eklezjalnym, czekającym 
na odczytanie.

Gdy mówimy o świętych w Kościele, to musimy następnie zająć 
się kwestią dawanego przez nich przykładu, a więc ich funkcją 
wzorczo-wychowawczą. Już w pierwotnym Kościele była to kwestia 
żywo odczuwana i wykorzystywana w pedagogii wiary. Starożytne 
kazania poświęcone świętym rozwijają wieloaspektowo ten wątek 
teologii świętych. Renesans takiego podejścia nastąpił w średnio-
wieczu, gdy zaczęły mnożyć się „żywoty” świętych. Złota legenda 
dominikanina Jakuba de Voragine jest bardzo rozpowszechnionym 
i wymownym świadectwem tego nurtu duchowo-teologicznego, 
któreprzez stulecia cieszyło się wielką poczytnością. W Polsce wyjąt-
kowego znaczenia nabrały Żywoty świętych ks. Piotra Skargi, od 
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pierwszego wydania w 1579 roku również cieszące się niesłabnącym 
zainteresowaniem; dla wielu pokoleń spełniały funkcję podstawo-
wego podręcznika pedagogii chrześcijańskiej. W przedmowie do 
swego dzieła Skarga zapisał znamienne słowa: 

Jeśli na niebo i gwiazdy i słońce tak piękne z rozkoszą patrzysz, jeśli 
ozdoby ziemi w górach i pagórkach i polach, w zieloności i kwieciu 
i w rzekach i lasach i gajach ślicznych uciechę tobie miłą dają, jeśli na 
ptakach, śpiewaniu ich i piórkach pięknych, i na zwierzach rozmaitych 
dzikich i domowych oko twoje chłodzisz, a jako się patrząc na święte 
Boże nie ochłodzisz? To wszystko nierozumne stworzenie jest, jak ślad 
tylko Boga nieogarnionego, a święci są jako twarz i obraz i podobień-
stwo Jego. Na Boga jeszcze patrzeć nie możem, ale obrazem Jego ucie-
szyć się możem. O jako wielka ochłoda! Święci są obrazem Boga żywe-
go; o jako pięknie i miło na nie patrzyć! Święci malowaną twarz boską 
cnotami boskimi i od Boga wlanymi na sobie mają; o jako wdzięczny to 
obraz, o jako oczy wiernych uwesela! Gdyby obraz jaki piękny mówić 
umiał, takie by słowa do patrzącego na się puszczał. Na mię patrząc, 
tego miłuj czyim jest, jeślić się podobam, a oczy i serce twoje do siebie 
porywam; a jako cię ten do siebie i zmiłowania swego porwać nie ma, 
którego cień tylko i obraz na nie jest? Byśmy na święte często patrzyli, 
pewnie byśmy w miłości ku Bogu gorzeli. Oni są piękniejsi niźli nie-
bo, słońce i gwiazdy; oni są ozdobioną komorą i łożnicą Pana swego; 
w nich odpoczywa, one dary swymi najwyższymi okrasza, jakich słoń-
ce i niebo i stworzenie wszystko bezrozumne nie ma. Przetoż na nie 
i dary Boże w nich patrząc, do zmiłowania dobroci, szczodrobliwości 
i miłosierdzia Pana Boga naszego pobudzić się możem21.

Jeśli chodzi o Żywoty świętych ks. P. Skargi, to warto by podjąć 
szersze badania nad teologią tego dzieła, a zwłaszcza nad zaprezen-
towanym w nim ideale świętości. Dotychczasowe rozprawy bardziej 

21 P. Skarga, Żywotów świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez 
cały rok, wybranych z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych, część pierw
sza, do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacer
stwom, przy tem kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu 
mają, Wiedeń 1843, przedmowa (strony bez numeracji).
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zwracały uwagę na historyczny i literacki aspekt tego dzieła. Warto 
by ponadto podjąć badania, które pokazałyby wpływ tego właś-
nie dzieła na życie polskich świętych, polskiego Kościoła i polską 
kulturę.

W czasie beatyfikacji Karoliny Kózki w Tarnowie w 1987 roku 
papież Jan Paweł II tak mówił o znaczeniu pedagogicznym świę-
tych w Kościele: 

„Bóg wybrał właśnie to, […] co niemocne, aby zawstydzić mędrców”. 
Czyż święci są po to, ażeby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. 
Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowie-
ka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo 
właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym 
i młodym22.

Siła przykładu świętych płynie z zawartego w nim wewnętrzne-
go „roszczenia”, które ujawnia się zawsze tam, gdzie mamy do czy-
nienia bezpośrednio z osobowym przeżyciem jakiejś prawdy, jakiejś 
wartości, jakiegoś twórczego zaangażowania itd. Dostrzeżenie tego 
przeżycia w konkretnej osobie staje się niemal automatycznie pil-
nym pytaniem skierowanym do nas, pytaniem o nasze możliwości 
działania i nasze chęci wzrastania na nowo. Święci są jak skierowa-
na do nas bezpośrednia interpelacja, która nie może pozostawać 
bez odpowiedzi. Siła roszczenia zawarta w świętości promieniuje 
szczególną aksjologiczną siłą przyciągania. Szczególnie dobrze uwy-
puklił to zagadnienie Søren Kierkegaard w podejmowanych wielo-
krotnie refleksjach, w których starał się uwypuklić różnicę zacho-
dzącą między bohaterem i świętym.

Jest jeszcze jedna kwestia, która zasługuje na uwagę, mimo że dzi-
siaj jest niepokojąco pomijana w kulcie i teologii świętych. Chodzi 
o ich wstawiennictwo. Napotykając na rozmaite trudności inter-
pretacyjne oraz z tak zwanych względów ekumenicznych wyraźnie 

22 Jan Paweł II, Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu (Tarnów, 10.06.1987), 
3, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 8 (1987), nr 5, s. 17.
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zaniechano zajmowania się tą kwestią w teologii, zawężając znacze-
nie świętych do wspomnianej funkcji przykładu.

Tradycyjny kult świętych przypomina nam, że święci mogą wsta-
wiać się za nami, a my możemy za ich pośrednictwem przedsta-
wiać nasze prośby Bogu. Z tego przekonania narodziła się roz-
powszechniona zarówno w Kościele zachodnim, jak i Kościele 
wschodnim idea „patronatu” świętych. Odegrała ona bardzo zna-
czącą rolę w historii Kościoła, potwierdzając tym samym swój twór-
czy potencjał.

Kult świętych w ujęciu wstawienniczym jest przede wszystkim 
związany z wyznaniem wiary w skuteczność boskiego działania 
w historii poszczególnych ludzi oraz w wydarzeniach. Odwołujemy 
się do wielorakich przejawów wstawiennictwa świętych, ponieważ 
wierzymy, że w ten sposób możemy od Boga otrzymać to, co jest 
przedmiotem naszych trosk, poszukiwań czy oczekiwań. Polecanie 
się wstawiennictwu świętych wyraża przede wszystkim, że uzna-
je się realną więź istniejącą w świecie między Bogiem i człowie-
kiem wierzącym, która aktualizuje się właśnie w wydarzeniach dzie-
jowych oraz historycznie zmierza do doskonałości w spotkaniu 
z Bogiem „twarzą w twarz”. We wstawiennictwie świętych manife-
stuje się w pewnym stopniu konkretność historyczna wiary; jej fun-
dament jest transcendentny, ale jej realizacja jest zawsze egzysten-
cjalna, historyczna i kategorialna. Wstawiennictwo świętych jest 
jednym ze znaków łączności i przecinania się tych dwóch wymia-
rów wiary.

Wiara we wstawiennictwo świętych jest również wymownym 
potwierdzeniem wiary w Kościół jako komunię świętych. Oz na-
cza ona między innymi istnienie wzajemnych więzi między Koś-
ciołem chwalebnym i Kościołem pielgrzymującym. Ukazuje zatem 
powszechną solidarność łączącą wszystkich wierzących i wspólny 
cel, do którego wszyscy zmierzają, wspierając się w tym wzajemnie. 
Jest to więc prawda, która nadaje wymiar uniwersalny wierze i życiu 
kościelnemu, a tym samym broni wierzącego przed poczuciem 
samotności oraz wyzwala z indywidualizmu. Pokazuje wymownie – 
jak pisał Hans Urs von Balthasar – że „żaden członek ciała ludzkie-
go nie żyje własnym, samodzielnym życiem, tylko otrzymuje swą 
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witalność od przewyższającej go całości, by znowu jej służyć”23. 
Uczony dodał również: 

Nie ma chyba bardziej pocieszającej prawdy o Kościele, jak ta, że ist-
nieje w nim wspólnota, rodzaj komunizmu świętych. Z jednej strony 
oznacza to zawsze wylewające się bogactwo, z którego wolno czerpać 
ubogim – mówi się tu także o skarbie Kościoła. To dokładnie to samo, 
co niedająca się przeliczyć owocność tych, którzy siebie i wszystko, co 
posiadają, oddają Bogu do rozporządzenia dla swych braci. Tracą siły, 
miłość ich nie oszczędza (Rz 8, 32), bezlitośnie je rozdaje; któż wie, jaką 
łaskę w życiu komu zawdzięczam. Ta spływająca ku nam obfitość spra-
wia, ze stajemy się ubogimi i pokornymi, odczuwamy bowiem dobrze, 
że możemy czerpać z tego Ducha tylko tam, gdzie się Go rozdaje, przy 
czym zdajemy sobie sprawę, że więcej otrzymujemy, niż dajemy, że 
może uważając to obce za swoją własność i rozporządzając tym, co 
dane, przywłaszczyliśmy sobie cudze dobro. Jakże ostrożni się staje-
my wobec myśli o świętych obcowaniu24.

Bardziej zainteresować się świętością 
i świętymi

Teologia świętości i wynikający z niej kult świętych w Kościele 
prowadzą nas do dowartościowania ich w naszym doświadcze-
niu wiary oraz w naszej refleksji teologicznej. Nie ulega wątpliwo-
ści, że kryją się w tej teologii i w tym kulcie wielorakie możliwości 
pedagogiczne i badawcze, które należy zauważyć i zintensyfikować 
w ramach recepcji tych wydarzeń, jakimi były kanonizacje i beaty-
fikacje, którymi papież Jan Paweł II, a ostatnio także Benedykt XVI 
ubogacili Kościół w Polsce. Historia świętych stanowi znak manife-
stujący świętość samego Boga oraz wpisuje się w wiarygodne urze-
czywistnianie przez Kościół jego misji zbawczej. Nie ulega wąt-
pliwości, że święci promieniują mocnym, chociaż tylko odbitym, 

23 H. U. von Balthasar, Duch chrześcijański, dz. cyt., s. 73.
24 H. U. von Balthasar, Duch chrześcijański, dz. cyt., s. 73–74.
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światłem sensu, które może zainspirować każdego człowieka w jego 
życiowej wędrówce, przyczyniając się do tworzenia wokół niego kli-
matu prawdziwego humanizmu, za którym budzi się coraz więk-
sza tęsknota.



Rozdział XVi

n 

Życie zakonne między konsekracją, 
komunią i posłaniem

Śnię o nowym Franciszku z Asyżu lub o nowym Ignacym Loyoli, który 
przyszedłby pokazać nam nowy styl życia chrześcijańskiego (bardziej 
złączonego ze światem, a równocześnie bardziej od niego oddzielone-
go), jakiego potrzebujemy.

Pierre Teilhard de Chardin SJ

aKtuaLność życia KonseKrowaneGo

Od zakończenia II Soboru Watykańskiego, opatrznościowego 
wydarzenia w dziejach Kościoła w naszym stuleciu, minęło pół wie-
ku i jesteśmy ciągle na początku jego recepcji, tak w życiu Kościoła, 
jak w teologii. Ten niezbyt długi okres posiada jednak wszystkie 
cechy charakterystyczne osobnej epoki historycznej w Kościele, 
zarówno z punktu widzenia nowego rozmachu duszpasterskiego 
i duchowego, jaki zrodził się w tym czasie na wszystkich konty-
nentach, jak i pilnej potrzeby zmierzenia się z nowymi „wyzwania-
mi” (by powołać się na jedno z pojęć częściej spotykanych w naj-
nowszych dokumentach doktrynalno-duszpasterskich Kościoła), 
wyrażających burzliwe przekształcenia weryfikujące się w przejściu 
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między czasami nowożytnymi i postnowożytnymi, którego jesteśmy 
świadkami oraz bezpośrednimi uczestnikami i twórcami.

Ta sama ogólna cecha charakterystyczna, która jest odczuwana 
w całym Kościele, ujawnia się niezwykle wyraźnie w najnowszych 
dziejach życia zakonnego, którego ramy wyznaczają dokumenty 
soborowe: konstytucja dogmatyczna Lumen gentium (rozdział szó-
sty) i dekret Perfectae caritatis oraz adhortacja posynodalna papie-
ża Jana Pawła II Vita consecrata (z 25 marca 1996 roku), będąca 
owocem specjalnego synodu biskupów poświęconego życiu konse-
krowanemu i mająca na celu pogłębioną recepcję nauczania sobo-
rowego1. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ten niezbyt długi 
okres będzie za jakiś czas uznany za osobny i szczególny w dzie-
jach życia konsekrowanego w Kościele. Wystarczy wziąć pod uwa-
gę szybki rozwój teologiczny, duchowy i duszpasterski, który nastą-
pił w jego ramach, oraz zauważyć, z jaką niecierpliwością i odwagą 
szukano w tym czasie nowych form życia konsekrowanego, które 
byłyby w stanie pełniej odpowiedzieć na najnowsze i najbardziej 
wymagające znaki czasu. Przy tym wszystkim, co stanowi niewąt-
pliwie wymiar pozytywny okresu posoborowego w ramach życia 
zakonnego, należy także pamiętać i o tym, że posiada on wszyst-
kie cechy charakterystyczne „kryzysu” – niektórzy dodają jeszcze 
przymiotnik „głębokiego” – dotyczącego zarówno tożsamości życia 
konsekrowanego, jak i adekwatnie interpretowanego jego posłania 
w Kościele i w świecie2.

W tym kontekście staje się jasne, że Kościół zawsze potrzebował 
i stale potrzebuje zatrzymywania się nad zagadnieniem życia zakon-
nego, by móc w modlitwie i refleksji albo odnaleźć minione, może 
trochę zagubione lub zaciemnione, chociaż zawsze wartościowe, 
drogi swojego życia i rozwoju, albo odkryć możliwe nowości ukry-
te jeszcze w głębiach tajemnicy Ducha Świętego. To zatrzymanie 

1 Por. P. Liszka, Charyzmat życia zakonnego, Wrocław–Warszawa 2002 (Biblio-
teka Życia Konsekrowanego, 1).

2 Wiele ważnych uwag na temat współczesnej sytuacji życia zakonnego można 
znaleźć w: Przetrwanie czy proroctwo? Listy Thomasa Mertona i Jeana Lec
lercqa, oprac. P. Hart, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004; E. Bianchi, Non siamo 
migliori. La vita religiosa nella chiesa, tra gli uomini, Magnano 2002. 
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się nad życiem konsekrowanym w Kościele wyraziło się w szcze-
gólny sposób przez ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia 
Konsekrowanego. Wyznaczone przez Ojca Świętego cele na ten 
rok to: a) „spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością”, b) „przeżywać 
teraźniejszość z pasją”, c) „przyjąć przyszłość z nadzieją”3. Warto 
zauważyć, że propozycja papieża Franciszka sytuuje się w bezpo-
średniej łączności z nauczaniem papieża św. Jana Pawła II. Papież 
Franciszek pisze: 

Po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Instytutów Życia Konse kro-
wanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wskazałem jako cele tego 
roku te same, jakie święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi na 
początku trzeciego tysiąclecia, podejmując w pewien sposób to, co 
wskazał już w adhortacji posynodalnej Vita consecrata: „Powinniście 
nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną przeszłość, ale także 
budować nową, wielką historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której 
kieruje was Duch, aby znów dokonać z wami wielkich dzieł” (nr 110)4.

Uzasadnione jest zatem, aby jeszcze raz powrócić do adhor-
tacji apostolskiej Vita consecrata papieża Jana Pawła II, szukając 
w niej inspiracji dla pogłębionego rozumienia życia konsekrowane-
go w Kościele oraz dla adekwatnego odczytywania jego misji pośród 
ludzi. Adhortacja Vita consecrata jest w pewnym sensie „kodyfi-
kacją” teologiczną i profetyczną głosów ojców synodalnych, przy-
byłych z całego świata do Rzymu w październiku 1994 roku, mają-
cą na względzie przyszłość życia konsekrowanego w Kościele dla 
świata oraz jego nowe dynamiczne podjęcie z wiarą i odwagą, któ-
rego oczekuje właściwie cały Kościół5. Papież Jan Paweł II tak wyra-
ził to oczekiwanie: 

3 Franciszek, List apostolski do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia 
Konsekrowanego (21.11.2014), „L’Osservatore Romano” 36 (2015) nr 1, s. 6.

4 Franciszek, List apostolski do zakonnic i zakonników…, dz. cyt., s. 6.
5 Por. J. M. Kallidukil, The canonical significance of the Synod of Bishops of 1994 

on consecrated life. From the Lineamenta to the Vita consecrata, Frankfurt am 
Main 2003.
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Ufając, że dzieci Kościoła, a zwłaszcza osoby konsekrowane zechcą 
przyjąć życzliwie także tę adhortację, pragnę wyrazić życzenie, aby 
dalsza refleksja pozwoliła na coraz głębsze zrozumienie wielkiego daru 
życia konsekrowanego w potrójnym wymiarze konsekracji, komunii 
i misji oraz by skłoniła osoby konsekrowane, trwające w pełnej harmo-
nii z Kościołem i z jego Magisterium, do szukania nowych odpowiedzi 
o charakterze duchowym i apostolskim na pojawiające się wyzwania6.

tożsamość życia KonseKrowaneGo

U podstaw każdego kryzysu znajduje się utrata tożsamości oso-
bowo-duchowej, która może zweryfikować się w przypadku poje-
dynczej osoby, a także grupy czy nawet jakiejś społeczności. Tak 
samo jest w życiu duchowym, chrześcijańskim, eklezjalnym – życie 
konsekrowane nie stanowi w tym przypadku jakiegoś szczególne-
go wyjątku. U podstaw kryzysu lub kryzysów życia konsekrowa-
nego ostatnich dziesięcioleci, jak uczciwie odnotowuje się w anali-
zach tej dziedziny życia eklezjalnego, znajduje się kompleks zjawisk 
i cech, które dotyczą tożsamości teologiczno-duchowej osoby kon-
sekrowanej. W rozmowach z zakonnikami i zakonnicami, często 
nawet po wielu latach życia zakonnego, można usłyszeć stwierdzenia 
w rodzaju: „właściwie to ja nie wiem, kim jestem; nie jestem w sta-
nie odnaleźć się w tym, co robię; potrzebuję czasu, by odnaleźć moją 
tożsamość…”. W niektórych przypadkach sytuacja staje się rzeczy-
wiście dramatyczna i niepokojąca, przez co domaga się konkretne-
go i otwartego postawienia pewnych zagadnień dotyczących samej 
istoty życia konsekrowanego. Trzeba przyznać, że w okresie poso-
borowym oficjalne nauczanie Kościoła i teologia bardzo owocnie 
zajmują się tym zagadnieniem7.

Chciałbym wskazać w tym miejscu tylko jeden aspekt – myślę, 
że jeden z najistotniejszych – kryzysu tożsamości, jaki dotyka życie 

6 Jan Paweł II, adhort. Vita consecrata [dalej: VC], 13.
7 Por. S. Tassotti, La consacrazione religiosa. Dal Concilio Vaticano II all’esortazione 

apostolica „Vita consecrata”, Roma 2003.
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konsekrowane, a także inne obszary życia eklezjalnego. Najgłębsze 
kryzysy w życiu Kościoła rodzą się głownie na podłożu teologicz-
nym – wtedy, gdy zostają zaciemnione autentyzm i specyfika wiary 
chrześcijańskiej w odniesieniu do jej treści i gdy mało uwagi poświę-
ca się podstawowym prawdom wiary, jakby „to, w co wierzymy”, było 
czymś względnym i obojętnym. Niejednokrotnie zapomina się, że 
wiara opiera się na Prawdzie i skonkretyzowana w odniesieniu do 
człowieka treść tej prawdy jest nieomylnym wyznacznikiem tożsa-
mości chrześcijańskiej. Wskazano już wielokrotnie, że w naszych 
czasach w szczególnym kryzysie znajduje się podstawowy dogmat 
wiary chrześcijańskiej, to znaczy dogmat Trójcy Świętej, a przecież 
to na nim opiera się cała budowla chrześcijańska i to on najwłaści-
wiej wyznacza i kształtuje duchowe wymiary życia wiary8.

Karl Rahner już kilkadziesiąt lat temu postawił następującą diag-
nozę, niepokojącą z dogmatycznego i duchowego punktu widzenia: 

Chrześcijanie, mimo ich poprawnego wyznania Trójcy Świętej, [są] 
jakby tylko „monoteistami” w praktyce ich życia religijnego. Można by 
więc zaryzykować stwierdzenie, że jeśli musiałoby się zawiesić, jako 
fałszywe, nauczanie o Trójcy Świętej, to mimo takiej interwencji duża 
część literatury religijnej mogłaby pozostać prawie niezmieniona. Nie 
można temu nawet przeciwstawić się, mówiąc, że nauczanie o wciele-
niu jest teologicznie i religijnie tak centralne dla chrześcijan, że pozo-
stając na tym gruncie, Trójca byłaby zawsze i wszędzie nierozdzielnie 
„obecna” w ich życiu religijnym9. 

Ta diagnoza rzeczywiście często znajduje oparcie w konkret-
nej rzeczywistości chrześcijańskiej. Z drugiej strony – i prakty-
ka to potwierdza – wystarczy sam powrót do integralnej prawdy 
chrześcijańskiej, by odnaleźć się na gruncie chrześcijańskim i na 

8 Por. J. Królikowski, Tajemnica Trójjedynego. Studia z teologii trynitarnej, Kra-
ków 2015, s. 203–217 (Ministerium Expositionis, 2).

9 K. Rahner, Der dreifaltige Gott als transcendenter Urgrund der Heilsgeschich
te, w: Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, Bd. 2, Die 
Heilsgeschichte vor Christus, Hrsg. J. Feiner, M. Löhrer, Einsiedeln–Zürich–
Köln 19783, s. 319–320. 
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nowo, w konkretnej codzienności, zacząć przeżywać treści nale-
żące do credo. W tym sensie jest zrozumiałe poszukiwanie tryni-
tarnego pogłębienia tożsamości życia konsekrowanego w pierw-
szym rozdziale adhortacji Vita consecrata papieża Jana Pawła II, 
zatytułowanym w sposób bardzo znaczący: „Confessio Trinitatis”. 
Chrystologicznotrynitarne źródła życia konsekrowanego. Rozdział 
ten nie jest tylko pobożnościową medytacją teologiczną, mającą 
na celu wprowadzenie do ważniejszych zagadnień, lecz jest pierw-
szorzędną częścią papieskiego dokumentu, dającą oparcie dla całej 
reszty; rozdział ten stanowi sedno adhortacji papieskiej. Kto nie 
dokona głębokiej i integralnej recepcji rozdziału pierwszego, nie 
będzie w stanie zrozumieć i wprowadzić w życie treści rozdziału 
drugiego i trzeciego.

Życie konsekrowane posiada przede wszystkim genezę ewan-
geliczno-chrystologiczną: „Ewangelicznych podstaw życia chrześ-
cijańskiego należy szukać w szczególnej relacji, jaką Jezus nawią-
zał w czasie swego ziemskiego życia z niektórymi spośród swoich 
uczniów, wzywając ich, by nie tylko przyjęli królestwo Boże we 
własnym życiu, ale także by oddali swoje istnienie w służbę tej 
sprawy, porzucając wszystko i naśladując wiernie Jego sposób 
życia” (VC 4). Ta geneza rozwija się z kolei w wymiarach szer-
szych, w pewnym sensie uniwersalizujących z teologicznego punk-
tu widzenia: 

Człowiek jest zdolny do takiej egzystencji „na wzór Chrystusa”, do 
jakiej zostało wezwanych w ciągu dziejów bardzo wielu ochrzczonych, 
jedynie na mocy specjalnego powołania i szczególnego daru Ducha 
Świętego. Konsekracja chrzcielna prowadzi tu bowiem do radykalnej 
odpowiedzi, polegającej na naśladowaniu Chrystusa poprzez przyję-
cie rad ewangelicznych, wśród których pierwszą i najistotniejszą jest 
ślubowana czystość dla królestwa niebieskiego. Tak więc to szczegól-
ne „naśladowanie Chrystusa”, u którego początków zawsze jest inicja-
tywa Ojca, ma zasadniczy wymiar chrystologiczny i  pneumato-
logiczny, dzięki czemu wyraża w sposób niezwykle żywy trynitarny 
charakter chrześcijańskiego życia, uprzedzając niejako jego realizację 
eschatologiczną, ku której zmierza cały Kościół (VC 14).
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Aby zilustrować to dynamiczne przecinanie się wymiarów teolo-
gicznych życia konsekrowanego, adhortacja Vita consecrata zwraca 
uwagę na tajemnicę przemienienia Chrystusa, które stało się miej-
scem jednej z nowotestamentowych teofanii trynitarnych i wyzna-
czyło decydującą chwilę w posłaniu zbawczym Jezusa Chrystusa. Dla 
uczniów stało się ono punktem odniesienia w późniejszej refleksji 
nad misterium paschalnym i nad ich posłaniem w świecie.

Ojciec, w tajemnicy przemienienia, ukazuje Chrystusa jako oso-
bowe centrum życia chrześcijańskiego, a w konsekwencji także życia 
konsekrowanego w profesji rad ewangelicznych, które „bardziej niż 
wyrzeczeniem, są one przede wszystkim specyficzną formą 
przyjęcia tajemnicy Chrystusa, przeżywaną w Kościele” (VC 16). 
To przyjęcie wyznacza w jednoznaczny sposób zadania, jakie z niego 
wynikają i jakie je potwierdzają: „Zadanie powierzone życiu kon-
sekrowanemu polega na ukazywaniu, że Wcielony Syn Boży jest 
eschatologicznym celem, ku któremu wszystko zmierza, 
blaskiem, przy którym blednie wszelkie inne światło, nieskończo-
nym pięknem, które samo zdolne jest zaspokoić wszystkie pragnie-
nia ludzkiego serca” (VC 16). Innymi słowy, osoba konsekrowana 
przyjmuje Chrystusa jako sens swojego życia i „naśladuje Go całym 
sercem”, a także „przeżywa i wyraża swoją konsekrację przez pod-
danie Chrystusowi całej egzystencji, które «upodabnia» 
do Niego, i przez totalny wysiłek, który zapowiada – na miarę osią-
galną w doczesności i zgodnie z różnymi charyzmatami – eschato-
logiczną doskonałość”, a w ten sposób odtwarza w sobie „tę formę 
życia, jaką obrał sobie Syn Boży, przyszedłszy na ziemię” (VC 16).

Ta geneza chrystologiczna życia konsekrowanego nie jest zam-
knięta w sobie, ale rozwija się teologicznie w kierunku trynitarnym, 
by w sposób możliwie najpełniejszy stać się Confessio Trinitatis. 
Pierwsza „prawda” tego wyznania polega na uznaniu absolutnego 
pierwszeństwa Boga Ojca i Jego inicjatywy w misterium powołania 
do życia konsekrowanego – A Patre ad Patrem10. Druga „prawda” 
wyraża fakt, że życie konsekrowane jest ze swej istoty „pójściem 
za Chrystusem” (per Filium), aby upodobnić się do Niego i uczest-

10 Por. VC 17.
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niczyć w Jego posłaniu zbawczym: „To porzucenie wszystkiego 
i pójście za Chrystusem (por. Łk 18, 28) stanowi właściwy program 
wszystkich ludzi powołanych i na wszystkie czasy” (VC 18). Trzecia 
„prawda” stwierdza, że Duch Święty jest pierwszym Działającym 
w osobie konsekrowanej (jak zresztą w każdym chrześcijaninie) 
oraz skutecznie upodabnia ją do Chrystusa i tylko On jest jedy-
ną mocą życia osoby konsekrowanej (in Spiritu): „To Duch budzi 
pragnienie pełnej odpowiedzi; to On kieruje wzrostem tego prag-
nienia, skłania do udzielenia pozytywnej odpowiedzi, a później 
pomaga w jej wiernej realizacji; to On formuje dusze powołanych, 
upodabnia ich do Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego oraz 
przynagla do podjęcia Jego misji, oni zaś, idąc pod przewodni-
ctwem Ducha drogą nieustannego oczyszczenia, stają się stop-
niowo osobami ukształtowanymi na wzór Chrystusa  – 
historyczną kontynuacją szczególnej obecności zmartwychwstałego 
Pana” (VC 19).

Perspektywa trynitarna nadaje następnie szczególny teologicz-
ny wymiar radom ewangelicznym, które – widziane w niej jako 
dar trynitarny11 i wprowadzane w życie – mogą rzeczywiście stać 
się w konkretnym człowieku odbiciem wewnętrznego życia Boga: 

Czystość […] jest odblaskiem nieskończonej miłości łączącej trzy 
Boskie Osoby w tajemniczej głębi życia trynitarnego. […] Ubóstwo 
[…] wyraża całkowity dar z  siebie, jaki składają sobie nawzajem 
trzy Osoby Boskie. […] Posłuszeństwo […] objawia wyzwalające 
piękno uległości synowskiej, a nie niewolniczej, wzbogaconej 
poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym zaufaniem: 
to zaufanie jest doczesnym odblaskiem harmonii miłości, właści-
wej trzem Boskim Osobom (VC 21). 

Rady ewangeliczne ukazują więc w pełni swój blask trynitarny, 
gdy są przeżywane w pełnym miłości odniesieniu do Osób Boskich 
w Ich konkretności: 

11 Por. VC 20.
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Życie konsekrowane jest zatem powołane, aby nieustannie wzboga-
cać dar rad ewangelicznych miłością oraz prawdziwszą i mocniejszą, 
przeżywaną w wymiarze trynitarnym: miłością do Chrystusa, któ-
ra wzywa do zażyłej przyjaźni z Nim; miłością do Ducha Świętego, 
która usposabia duszę na przyjęcie Jego natchnień; miłością do Ojca – 
najgłębszego źródła i najwyższego celu życia konsekrowanego. W ten 
sposób staje się ono wyznaniem i znakiem Trójcy Świętej, której tajem-
nica zostaje ukazana Kościołowi jako wzór i źródło wszelkich form 
chrześcijańskiego życia (VC 21).

Przechodząc przez taką „polaryzację” trynitarną, życie konse-
krowane ukazuje się w swojej oryginalnej i specyficznej tożsamości 
teologicznej, która daje „racje wystarczające” do aktualizacji genezy 
chrystologicznej każdej osoby konsekrowanej, to znaczy do kontem-
placji i naśladowania Chrystusa12; do zjednoczenia się z Jego Paschą13; 
do świadczenia o Nim w świecie14; do zaakceptowania i dowartościo-
wywania wymiaru eschatologicznego życia codziennego15; do zaan-
gażowanego i czujnego oczekiwania ukazania się Chrystusa chwa-
lebnego na końcu czasów16, a w końcu do przyjęcia Dziewicy Maryi 
jako wzoru konsekracji i pójścia za Chrystusem17.

„Zakorzenienie” życia konsekrowanego w tajemnicy Trójcy Świętej 
dostarcza także racji teologicznych, by wejść głębiej w  Kościół 
i poświęcić się dla niego. Przyjmuje ono w ten sposób szczególną 
rolę – „obiektywne pierwszeństwo” – jaką miało i ma nieustannie, to 
znaczy oznaczać świętość Kościoła: „Właśnie dlatego najobficiej obja-
wiają się w nim [życiu konsekrowanym – przyp. J. K.] ewangeliczne 
dobra i najpełniej urzeczywistnia cel Kościoła, to znaczy uświęcenie 
ludzkości. Życie konsekrowane zapowiada i w pewien sposób uprze-
dza nadejście przyszłej epoki, kiedy to nastąpi pełnia królestwa nie-
bieskiego, które już teraz jest obecne w zalążku i w tajemnicy, i kiedy 

12 Por. VC 23.
13 Por. VC 24.
14 Por. VC 25.
15 Por. VC 26.
16 Por. VC 27.
17 Por. VC 28.
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po zmartwychwstaniu ludzie nie będą się już żenić ani wychodzić 
za mąż, lecz będą niczym aniołowie Boży (por. Mt 22, 30)” (VC 32). 
To zakorzenienie życia konsekrowanego w tajemnicy Trójcy Świętej 
ukazuje, że w Kościele jest możliwe i konieczne przejście od święto-
ści udzielanej przez sakramenty do świętości życia codziennego, jaka 
aktualizuje się konkretnie w błogosławieństwach ewangelicznych: 

Życie konsekrowane spełnia szczególne zadanie: podtrzymu-
je w  ochrzczonych świadomość podstawowych wartości 
Ewangelii, dając „wspaniałe i zaszczytne świadectwo temu, iż świat 
nie może się przemienić ani ofiarować się Bogu bez ducha ewangelicz-
nych Błogosławieństw”. W ten sposób życie konsekrowane nieustan-
nie przypomina Ludowi Bożemu o potrzebie odpowiadania świętością 
życia na miłość Bożą, rozlaną w sercach przez Ducha Świętego (por. 
Rz 5, 5), i wyrażania swoim postępowaniem sakramentalnej konsekra-
cji, dokonanej przez Boga w chrzcie, bierzmowaniu lub w sakramen-
cie święceń (VC 33).

Uczestniczenie w tajemnicy Trójcy Świętej w końcu jest podsta-
wową i ostateczną racją drogi doskonalenia się i świętości, przy zaak-
ceptowaniu wysiłków i stałej postawy nawrócenia w mocy Ducha 
Świętego18.

Światło trynitarne, które emanuje z tajemnicy przemienienia 
Chrystusa, wskazuje perspektywy tożsamości życia konsekrowane-
go i potwierdza, że – mimo wszystkich trudności egzystencjalnych, 
z jakimi mamy dzisiaj do czynienia – istnieje konkretna możliwość 
„odnowionej ufności”19, by podjąć „pilne wyzwania” w zakresie tej 
formy życia w Kościele. W tym celu powinno ono dokonać pogłę-
bionego teologicznie rozumienia siebie jako przejścia „od Trójcy 
do Trójcy”. Taki mógłby być klucz interpretacyjny tożsamości teo-
logicznej życia konsekrowanego i do niego należałoby odwoływać 
się w interpretacji poszczególnych elementów oraz wydarzeń życia 
codziennego. Tajemnica Trójcy Świętej powinno stać się codzien-

18 Por. VC 35–39.
19 Por. VC 40.
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nym „oddechem” osoby konsekrowanej i inspiracją do nieustannego 
poszukiwania konkretności Osób Boskich, która stanowi prawdzi-
wy i właściwy ośrodek naszej wiary oraz wyrastającej z niej tożsa-
mości chrześcijańskiej.

Komunia BratersKa

Już pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, które zawsze odgry-
wały znaczącą rolę w teologicznej interpretacji życia zakonnego 
w Kościele, wskazują na szczególną świadomość i formę życia wspól-
noty uczniów Chrystusa: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspól-
nocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 42); „Jeden Duch i jed-
no serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim 
tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne” (Dz 4, 32). Kościół od 
samego początku miał silne poczucie „braterstwa” i „komunii” jako 
elementów konstytutywnych swojego „istnienia”, które były także 
specyficznymi i wyróżniającymi znakami dostrzeganymi przez tych, 
którzy z uwagą patrzyli na wyróżniające się przejawy życia uczniów 
Chrystusa oraz na towarzyszące im postawy życiowe.

Mimo świadomości tej swojej specyfiki Kościół musiał zmie-
rzyć się z rozmaitymi wyzwaniami, jakie stawały przed nim właś-
nie w odniesieniu do jego charakterystyki braterskiej i komunijnej. 
Być może najbardziej decydującym wyzwaniem tego rodzaju były 
przemiany społeczne, kulturowe i religijne, jakie dokonywały się 
w średniowieczu, szczególnie dominujący wtedy wpływ feudali-
zmu stawiającego Kościołowi różne pytania, które dotykały samej 
istoty jego tożsamości. I właśnie wtedy niespodziewanie pojawił się 
człowiek, który swoim nawróceniem i swoją „formą życia” podjął 
to wyzwanie – św. Franciszek z Asyżu. Marie-Dominique Chenu, 
wielki teolog francuski i znawca średniowiecza, tak zinterpreto-
wał pojawienie się Franciszka z jego przesłaniem ewangelicznym 
w ówczesnym świecie: 

Jeśli inicjatywa św. Franciszka wywołała tak wielki wstrząs w chrześ-
cijaństwie, że doprowadziła do stworzenia nowego wzoru jego 
struktury, to nie tylko dlatego, że zwracała się przeciw nadużyciom 
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spowodowanym egoistycznym bogaceniem się, lecz przede wszystkim 
dlatego, że ponad barierami i przywilejami stworzonymi przez ustrój 
feudalny postawiła elementarne prawo braterstwa. Tak samo we wszyst-
kich, żywych w owym czasie, ruchach biedoty nie chodziło bynajmniej 
o wywołanie powstania natury ekonomicznej, mającego na celu rewin-
dykacje społeczne, ani o przekształcenie ewangelii w orędzie społecz-
ne; braterstwo franciszkańskie bowiem przez samą swą czystość nada-
wało duchowe znaczenie i wymiar ewangeliczny ludzkiej dążności do 
wyzwolenia, budzącej się pod wpływem rozwoju rzemiosła i ożywio-
nej wymiany handlowej20.

Nasze czasy stawiają wierzących wobec wyzwania analogicz-
nego w stosunku do tego średniowiecznego, które tym razem nie 
wynika z wpływu feudalizmu (choć i  jego przejawy można jesz-
cze spotkać w wielu miejscach), ale z samotności człowieka współ-
czesnego, który jeszcze raz prosi o nowe i konkretne odtworzenie 
mocy ewangelicznej słowa „bracia”. Człowiek współczesny z jednej 
strony jest człowiekiem wpisanym w historię głęboko zunifikowa-
ną na całym globie, jest człowiekiem wpisanym w globalną prze-
strzeń życiową, a więc mieszka w miejscu, w którym każdy jest 
powiązany w sposób uniwersalny z innymi, a także w pewien spo-
sób jest uzależniony od wszystkich innych stworzeń. Ta globaliza-
cja, jak pokazuje doświadczenie codzienne, nie wyzwala człowie-
ka, ale bezlitośnie go przygniata, w konsekwencji czego czuje się on 
samotny i zapomniany. A przecież człowiek posiada podstawową 
potrzebę kogoś drugiego, konkretnego, żywego i obecnego w spo-
sób osobowy, potrzebuje odkrycia się tam, gdzie inny konkretny 
człowiek robi mu miejsce nasycone obecnością; człowiek bardzo 
zwyczajnie i po prostu potrzebuje czuć się kochany przez drugiego 
człowieka. Dlatego tęskni za braterstwem, za komunią, za konkret-
ną obecnością kogoś drugiego. Ta sytuacja jest pilnym wyzwaniem 
dla całego Kościoła i dla każdego chrześcijanina. Świat potrzebu-
je no wego gestu („formy życia”) św. Franciszka – być może gestu 

20 M.-D. Chenu, Wybór pism, tłum. L. Rutowska, W. Sukiennicka, Z. Włodko-
wa, War szawa 1971, s. 326.
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jeszcze bardziej radykalnego, który będzie w stanie odpowiedzieć 
ewangelicznie na niespokojne oczekiwania dnia dzisiejszego i na 
niezwykle szkodliwe alienacje osoby ludzkiej.

Rozdział drugi adhortacji Vita consecrata, który podejmuje zagad-
nienie życia konsekrowanego jako „znaku komunii w Kościele” – sig
num fraternitatis, jest organiczną kontynuacją rozdziału pierwsze-
go i wynika z niego w sposób jak najbardziej bezpośredni. Trójca 
Święta jest komunią osób, udzielającą się w Kościele, który – ze swej 
strony – „jest w swej istocie tajemnicą komunii, «ludem zgro-
madzonym przez jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego»” (VC 41).

Komunia jest więc pierwotnym i istotnym wymiarem teologicz-
nym życia chrześcijańskiego każdego wierzącego i osoba konsekro-
wana powinna być „osobą komunii” w najwyższym stopniu. Właśnie 
to chce wskazać i uzasadnić adhortacja Vita consecrata: 

Życie braterskie ma odzwierciedlać głębię i bogactwo tej tajemnicy, 
tworząc ludzką przestrzeń zamieszkałą przez Trójcę Przenajświętszą, 
która w ten sposób rozlewa w historii dary komunii, właściwe dla trzech 
Osób Boskich. W życiu Kościoła wiele jest dziedzin i form, w których 
wyraża się braterska komunia. Niewątpliwą zasługą życia konsekro-
wanego jest to, że właśnie dzięki niemu Kościół nadal żywo odczuwa 
potrzebę braterstwa jako wyznania wiary w Trójcę. Poprzez wytrwałe 
rozwijanie miłości braterskiej – w tym także we wspólnocie – ukazało 
ono, że uczestnictwo w trynitarnej komunii może przemienić 
ludzkie relacje i stworzyć nowy typ solidarności. W ten sposób uka-
zuje ono ludziom zarówno piękno braterskiej komunii, jak i konkret-
ne drogi do niej. Osoby konsekrowane bowiem żyją „dla” Boga i „z” 
Boga i właśnie dlatego mogą świadczyć o mocy łaski, która przynosi 
pojednanie i niszczy mechanizmy przeciwne jedności, obecne w ser-
cu człowieka i w relacjach społecznych (VC 41).

Rozdział drugi wskazuje następnie konkretne metody aktuali-
zacji „komunii” wiary i życia oraz podaje jej podstawy teologiczne. 
Pierwszym i zasadniczym sposobem-zadaniem tej aktualizacji jest 
„życie braterskie w miłości”, słusznie widziane i rozważane w naj-
szerszych wymiarach teologicznych: 
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W życiu wspólnotowym musi też w jakiś sposób wyrażać się fakt, że 
braterska komunia jest nie tylko narzędziem służącym określonej misji, 
ale przede wszystkim przestrzenią teologalną, w której można 
doświadczyć mistycznej obecności zmartwychwstałego Pana (por. Mt 
18, 20). Dzieje się tak dzięki wzajemnej miłości członków wspólnoty, 
miłości karmionej słowem i Eucharystią, oczyszczanej w sakramencie 
pojednania, podtrzymywanej przez modlitwę o jedność – szczególny 
dar Ducha dla tych, którzy uważnie wsłuchują się w głos Ewangelii. 
To właśnie On, Duch Święty, wprowadza duszę w komunię z Ojcem 
i z Jego Synem Jezusem Chrystusem (por. 1 J 1, 3), komunię, która jest 
źródłem życia braterskiego. To Duch prowadzi wspólnoty życia konse-
krowanego ku wypełnieniu ich misji w służbie Kościołowi i całej ludz-
kości, zgodnie z ich własną pierwotną inspiracją (VC 42).

Komunia nie ma więc charakteru „zewnętrznego”, „funkcjonal-
nego” czy też „narzędziowego”, ale jest czymś pierwotnym i ontolo-
gicznym, przez co zakorzenia się w samej istocie konsekracji. Tylko 
wychodząc z tej bazy rozumienia komunii można w pełni inter-
pretować i przeżywać „zadania władzy”21, dowartościowywać „rolę 
osób starszych”22 oraz naśladować z oddaniem i w sposób konkretny 
życie wspólnoty apostolskiej23. Tylko w oparciu o podstawy teolo-
giczne komunii, podejmując tradycyjną zasadę sentire cum Ecclesia, 
można podjąć pilne zadanie opracowywania „duchowości komu-
nii” jako odpowiadającej na aktualne potrzeby zarówno życia kon-
sekrowanego, jak i całego Kościoła: 

Zmysł kościelnej komunii, rozwijając się w  duchowość komunii, 
kształtuje sposób myślenia, mówienia i działania, który sprawia, że 
Kościół rozrasta się w głąb i wszerz. Życie w komunii staje się bowiem 
„znakiem dla świata i przyciągającą siłą , która prowadzi do wiary 
w Chrystusa. […] W ten sposób owa komunia otwiera się na dzieło 
misyjne, więcej, sama staje się misją”; można wręcz powiedzieć, że 

21 Por. VC 43.
22 Por. VC 44.
23 Por. VC 45.
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«komunia rodzi komunię i w samej swej istocie przyjmuje kształt 
komunii misyjnej” (VC 46).

Duchowość komunii będzie z  pewnością skuteczniejsza od 
ko deksów normatywnych, by przeżywać braterstwo, tak w Kościele 
powszechnym, jak w Kościele partykularnym24, w dialogu z biskupa-
mi25, z przełożonymi26, z innymi instytutami27 i ze świeckimi28. W tej 
perspektywie będzie także możliwe odpowiednie dowartościowa-
nie kobiety konsekrowanej29 oraz rozwinięcie nowych form obec-
ności i działania.

Ta forma duchowości pozwoli zapewnić „ciągłość w dziele Du cha 
Świętego” i „wierność w nowości” różnych istniejących już form 
życia konsekrowanego, wprowadzić w życie Kościoła nowe for-
my życia ewangelicznego oraz widzieć w świetle ewangelicznym 
przyszłość życia konsekrowanego, wytyczając równocześnie ukie-
runkowania i cele wielowymiarowej formacji osób konsekrowa-
nych30. Uważam, że byłoby bardzo owocne dla życia konsekro-
wanego widzianego w jego całości nadanie nowego dynamizmu 
duszpasterstwu powołaniowemu przez zinterpretowanie go właśnie 
w świetle teologii komunii. Praktyka aktualna jest jeszcze bardzo 
daleka od inspirowania się taką właśnie teologią. Często w ogóle 
brakuje odpowiednich podstaw i kryteriów teologicznych w tym 
typie duszpasterstwa, w wyniku czego zamienia się ono w jałową 
propagandę.

Posłanie totaLne

W świetle Nowego Testamentu posłanie Jezusa Chrystusa, jak 
również posłanie tych wszystkich, którzy wierzą w Niego (nie tylko 

24 Por. VC 47–48.
25 Por. VC 49.
26 Por. VC 50.
27 Por. VC 51–53.
28 Por. VC 54–56.
29 Por. VC 57.
30 Por. VC 59–71.
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tych, którym zleca On szczególne zadanie), jest po prostu czymś 
więcej niż faktem fundamentalnym. Wielokrotnie sam Jezus łączy 
te dwa posłania, akcentując ich ciągłość mającą charakter tożsamo-
ści, a nie tylko prosty paralelizm: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam” (J 20, 21). Tożsamość dotyczy nie tylko aktu posłania, 
lecz także jego treści, którą Jezus otrzymał od Ojca: „Słowa bowiem, 
które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli” (J 17, 8). 
Chodzi więc o przekazanie osobistego posłania Jezusa – Posłanego 
Ojca w Duchu Świętym. Możemy dodać, że chodzi o posłanie try-
nitarne Jezusa Chrystusa, które opiera się na Jego tożsamości try-
nitarnej.

Tu znajduje się jeden z bardzo ważnych elementów teologii 
nowotestamentowej. Rzeczywista obecność Posyłającego w posy-
łanych – najpierw w apostołach, a potem w każdym uczniu – jest 
jedną z wielkich innowacji Nowego Testamentu oraz stanowi cen-
trum tajemnicy Kościoła31. Posłanie ucznia w życiu konsekrowanym 
posiada podstawy chrystologiczno-trynitarne i odnajduje w nich 
swoją specyfikę. Wszystko to jest bardzo istotne dla odpowiedniego 
zrozumienia, co oznacza „być konsekrowanym do pełnienia misji 
(posłania)”, jak mówi podtytuł wprowadzający do trzeciego rozdzia-
łu adhortacji Vita consecrata zatytułowanego „Servitium caritatis”. 
Życie konsekrowane objawieniem Bożej miłości w świecie. Adhortacja 
tak łączy pojęcie posłania z teologią życia konsekrowanego: 

Na podobieństwo Jezusa, umiłowanego Syna, „którego Ojciec poświę-
cił i posłał na świat” (J 10, 36), również ci, których Bóg powołuje, aby 
szli za Nim, zostają poświęceni i  posłani na świat, by naśladować 
Jego przykład i kontynuować Jego misję. Dotyczy to zasadniczo każ-
dego ucznia, jednak w szczególny sposób odnosi się do tych, którzy 
są powołani, by w konkretnej formie życia konsekrowanego naślado-
wać Chrystusa „bardziej z bliska”, tak aby On był „wszystkim” w ich 
życiu. W ich wezwaniu jest zatem zawarte zadanie całkowitego 
poświęcenia się misji Chrystusa; więcej – pod działaniem Ducha 

31 Por. H. Schürmann, Le groupe des disciples de Jésus, signe pour Israël et pro
totype de la vie selon les conseils, „Christus” 13 (1966) s. 184–209.
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Świętego, który jest źródłem każdego powołania i charyzmatu, samo 
życie konsekrowane staje się misją, tak jak było nią całe życie Jezusa. 
W tej perspektywie można również dostrzec, jak ważna jest profe-
sja rad ewangelicznych, dzięki niej bowiem osoba staje się całkowicie 
wolna, aby poświęcić się sprawie Ewangelii. Należy zatem stwierdzić, 
że misja ma istotne znaczenie dla każdego instytutu, nie tyl-
ko dla Instytutów czynnego życia apostolskiego, ale także życia kon-
templacyjnego (VC 72).

Do tych stwierdzeń o charakterze dogmatycznym, przede wszyst-
kim by móc „całkowicie poświęcić się misji Chrystusa”, należy dodać 
także refleksję uwzględniającą historyczność naszej rzeczywistości 
ludzkiej i osobistej. Jak posłanie Chrystusa miało dobrze określony 
kontekst kulturowy i historyczny, nie spełniało się w abstrakcyjnej 
pozaświatowej przestrzeni, tak samo posłanie ucznia Chrystusa nie 
jest posłaniem ahistorycznym i abstrakcyjnym, ale posiada konkret-
ny kontekst historyczny, który należy wziąć pod uwagę w aktualiza-
cji jego posłania tożsamego z posłaniem Chrystusa. Ta wrażliwość na 
historię nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia w kontekście egzy-
stencjalnym naszych posłań, które zmieniają się w szybkim tempie, 
prawie z dnia na dzień. Nie ulega wątpliwości, że żyjemy w wyjątko-
wej chwili historycznej, ale w żadnym wypadku nie oznacza to, że 
nasze czasy są gorsze od innych, jak często pesymistycznie się uwa-
ża. Należy zauważyć, że Kościół nie miał prawie nigdy czasów w peł-
ni sprzyjających, a w czasach najbardziej niekorzystnych z ludz-
kiego punktu widzenia przeżywał nadzwyczajny rozkwit świętości 
i wzrost duchowy. Być może nie zdajemy sobie wystarczająco spra-
wy, że Kościół w przeszłości nie doświadczył nigdy takiego dyna-
mizmu ewangeliczno-ludzkiego, jaki możemy obserwować właśnie 
dzisiaj. Zbyt często ulegamy wpływom „proroków nieszczęścia”32, 

32 Por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. w święto Ofiarowania Pańskie
go (2.02.2013), „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 34 (2013) nr 3–4, s. 21: 
„Zachęcam was do odnowienia wiary, dzięki której jesteście pielgrzymami 
ku przyszłości. Życie konsekrowane ze swej natury jest pielgrzymką ducha 
w poszukiwaniu Oblicza, które niekiedy się objawia, a kiedy indziej skrywa: 
«Faciem tuam, Domine, requiram» (Ps 26, 8). Niech to będzie ustawicznym 



Życie zakonne między konsekracją, komunią i posłaniem268

którzy za wszelką cenę usiłują zawstydzić Kościół, aby wycofał się 
ze swojej misji w świecie.

Cały nasz problem ludzko-religijny polega na wypracowaniu 
odpowiedniej „metodologii” podejmowania kwestii historyczno-
-kontekstowej. Myślę, że w świetle Ewangelii można by podać pro-
pozycję metodologiczną, która bierze pod uwagę trzy elementy: 
a) zwrócić w pełni serce do Chrystusa; b) patrzeć realistycznie na 
rzeczywistość, by widzieć zarówno jej problemy (także zło, jakie 
w niej obecne), jak i jej dobrodziejstwa; c) ukierunkować najgłębsze 
pragnienia ewangelicznie na przyszłość (św. Jan XXIII powiedział 
pewnego razu, że opłakiwanie „idealnej” przeszłości jest znakiem 
pogłębiającej się starości płaczącego). Chciałbym podkreślić w tym 
miejscu tylko trzeci element tej metodologii, który w pewnym sen-
sie stoi u podstaw rozdziału trzeciego adhortacji Vita consecrata 
(dwa pozostałe elementy można odnaleźć w rozdziale pierwszym 
i drugim). Tylko ten, kto umie patrzeć ewangelicznie w przyszłość, 
będzie umiał owocnie wypełniać swoje posłanie. Papież zachęcał: 
„Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać swoją chwalebną 
przeszłość, ale także budować nową wielką historię! Wpatrujcie 
się w przyszłość, ku której kieruje was Duch, aby znów dokonać 
z wami wielkich dzieł” (VC 110).

Chrześcijaństwo reprezentuje personalistyczne i egzystencjal-
ne pojęcie czasu, które jest obce i nieznane rozmaitym utopiom 
przyszłościowym i wewnątrzświatowym; ten brak demaskuje ich 
niewystarczalność, ale także – należy dodać uczciwie – często sta-
je się pokusą dla chrześcijan w ich interpretacji czasu i dziejów. 

pragnieniem waszego serca, podstawowym kryterium, ukierunkowującym 
waszą drogę, zarówno w małych codziennych sprawach, jak i w najważniej-
szych decyzjach. Nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia, którzy głoszą 
kres lub bezsensowność życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów; 
przyobleczcie się raczej w Jezusa Chrystusa i przywdziejcie zbroję światła – jak 
wzywa św. Paweł (por. Rz 13, 11–14) – bądźcie przebudzeni i czujni. Św. Chro-
macjusz z Akwilei pisał: «Oby Pan oddalił od nas niebezpieczeństwo dopusz-
czenia kiedykolwiek, byśmy stali się ociężali przez sen niewierności; a niech 
nam udzieli swej łaski i swojego miłosierdzia, abyśmy mogli zawsze zachować 
czujność w wierności Jemu. W istocie, nasza wierność może czuwać w Chry-
stusie» (Sermone 32, 4)”.
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W chrześcijańskim pojęciu czasu musi znaleźć się, jako istotne, 
pojęcie „przyszłości Bożej”, czyli wieczności, która już teraz ukazuje 
się w panowaniu Boga nad światem i dziejami. Ta przyszłość Boża 
została już zapoczątkowana, ale równocześnie musi zostać zdobyta 
przez ofiarę, często nawet bardzo bolesną. Człowiek ewangeliczny 
deklaruje bezpośrednio, że przyszłość osoby ludzkiej nie znajduje 
się wyłącznie w jakiejś bardziej lub mniej odległej w czasie przy-
szłości, ale że jest nią wieczność przeznaczona do ukazania się jako 
dar Boży, zbliżający się do świata właśnie w aktywności duchowej 
i osobowej człowieka33.

Jakie jest znaczenie tego wszystkiego w odniesieniu do poruszo-
nego wyżej zagadnienia posłania ucznia Chrystusa? W posłaniu 
ucznia Chrystusa są dwa podstawowe wymiary. Pierwszy wymiar 
jest oparty na gorliwej aspiracji, na podjęciu poszukiwania, na wal-
ce serca i ducha, by przeniknąć dzieje i to, co je przekracza. Można 
nazwać ten wymiar wymiarem „męskim”. Drugi wymiar jest opar-
ty na oczekiwaniu na otrzymanie daru oraz byciu nim nasyconym 
i przenikniętym. Można nazwać go wymiarem przede wszystkim 
„kobiecym”. Ci, którzy są skoncentrowani na pierwszym wymiarze 
posłania, uświadamiają sobie każde ograniczenie i walczą z nim 
jako z przeszkodą do pokonania w drodze do przekroczenia siebie. 
Jeśli chodzi o różne „wyzwania”, to przyjmują je oni jako pole wie-
lowymiarowej walki ze względu na pełnię życia chrześcijańskiego, 
nawet jeśli nie zawsze zwracają uwagę na dobranie odpowiednich 
sposobów takiej walki. Przedstawiciele drugiego wymiaru oczekują 
na to, co dokona się w nich, nie akcentując zbytnio ograniczeń, oraz 
są cierpliwi w prostych działaniach, wiedząc, że ich wartość i pełnia 
zależą przede wszystkim od łaski Bożej, która rzeczywiście nasyca 
człowieka i jego dzieła. Odkrywając wyzwania czasów, akceptują je 
spokojnie i otwarcie jako dar Boży, wiedząc, że ma objawić się w nich 
moc i pełnia łaski Bożej, która przekształca wydarzenia historyczne 
i dzieła ludzkie oraz zdumiewająco napełnia je sensem wyższym34.

33 Por. H. Weder, Tempo presente e signoria di Dio, Brescia 2005.
34 Por. H. U. von Balthasar, Duch chrześcijański, tłum. Z. Włodkowa, Paris 1976, 

s. 75–82.
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W naszych czasach wyraźnie da się zauważyć brak równowa-
gi między tymi dwoma wymiarami posłania chrześcijańskiego. 
W praktyce dzisiejszej wymiar męski zbytnio wyprzedza wymiar 
kobiecy i zapomina się, że w perspektywie chrześcijańskiej pierw-
szeństwo – mimo wszystko – należy się właśnie wymiarowi kobie-
cemu. Każde stworzenie przyjmuje wobec Boga, który je nasyca, 
przede wszystkim postawę kobiecą; może ono dojść do swojej peł-
ni tylko dzięki Bogu i Jego mocy. Przyjęcie pozycji męskiej wyra-
ża się na końcu jako niespełnienie, niezadowolenie i nienasycenie, 
a w skrajnym przypadku może doprowadzić do zastąpienia boskie-
go Absolutu absolutem własnych idei – jakby dogmatyzacją swoje-
go ja. Oczywiście stworzenie nie jest tylko bierne w obliczu Boga; 
zbliża się do Niego w pewnej aktywności, ale aktywności zrówno-
ważonej teologicznie i duchowo.

Adhortacja Vita consecrata proponuje osobom konsekrowanym 
posłanie, które opiera się dogłębnie na tych zasadach i na równowa-
dze wymiarów posłania ewangelicznego. Pilne wyzwania aktualnej 
chwili historycznej i profetyczne spojrzenie w przyszłość prowadzą 
nas wszystkich na różne i bezgraniczne pola walki ewangelicznej 
i apostolatu: służba Bogu i człowiekowi35; promocja kobiety36; ewan-
gelizacja37; inkulturacja38; nowa ewangelizacja39; miłość ubogich i pro-
mocja sprawiedliwości40; troska o chorych41; wartości i rady ewan-
geliczne42; wychowanie43; kultura44; środki społecznego przekazu45; 
dialog ekumeniczny i międzyreligijny46.

35 Por. VC 73.
36 Por. VC 57–58.
37 Por. VC 76–78
38 Por. VC 79–80.
39 Por. VC 81.
40 Por. VC 82.
41 Por. VC 83.
42 Por. VC 84–91.
43 Por. VC 96–97.
44 Por. VC 98.
45 Por. VC 100.
46 Por. VC 101–102.
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Ta „męska walka” będzie jednak możliwa, jeśli absolutne pierw-
szeństwo zostanie dane temu, co kobiece, to znaczy wielowymia-
rowej otwartości teologiczno-duchowej na Boga, który przycho-
dzi i działa jako Pierwszy, oczekując na przyjęcie. Takie powinno 
być pierwotne działanie osobowo-religijne każdego chrześcijani-
na. Dlatego właśnie adhortacja Vita consecrata w rozdziale trze-
cim kładzie tak silny nacisk na duchowość (oprócz wspomnianej 
już „duchowości komunii”): „rozwijać zdrową duchowość dzia-
łania” (VC 74); „miłować sercem Chrystusa” (VC 75); przy-
jąć „jednoczącego działania Ducha Świętego”47; „świadczyć, że Bóg 
jest prawdziwym bogactwem ludzkiego serca”48. Szczególnie moc-
ne stwierdzenia na ten temat znajdujemy w numerze 93 adhortacji: 

Rodziny życia konsekrowanego muszą zatem stawiać na pierwszym 
miejscu życie duchowe, tak aby każdy instytut i każda wspólnota sta-
nowiła prawdziwą szkołę ewangelicznej duchowości. Od tej pierw-
szoplanowej opcji, realizowanej na płaszczyźnie osobistej i wspólno-
towej, zależy apostolska owocność Instytutu, ofiarność jego miłości do 
ubogich, a także jego zdolność przyciągania powołań spośród nowych 
pokoleń. Właśnie wysoki poziom duchowy życia konsekrowa-
nego może wstrząsnąć świadomością ludzi naszych czasów, którzy 
są spragnieni absolutnych wartości, i stać się w ten sposób porywają-
cym świadectwem.

Tylko na bazie duchowości i jej jakości ewangelicznej, czyli pierw-
szym działaniu życia konsekrowanego, będzie możliwe przepro-
wadzenie terapii życia konsekrowanego i tylko w ten sposób życie 
konsekrowane będzie mogło wnieść wkład w „terapię duchową” 
ludzkości, na której potrzebę zwracał uwagę papież Jan Paweł II, 
podejmując głosy ojców synodalnych49. Do tego samego pryncy-
pium wielokrotnie powracał w swoim nauczaniu papież Benedykt 
XVI, nieustannie kładąc nacisk na prymat duchowości i miłości 

47 Por. VC 80.
48 Por. VC 90.
49 Por. VC 87.
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w życiu chrześcijańskim. Akceptując te warunki ewangeliczne, życie 
konsekrowane będzie mogło stać się rzeczywiście profetyczną for-
mą życia Kościoła – „szczególną formą uczestniczenia w pro-
rockiej funkcji Chrystusa” (VC 84) – żywą siłą przekształcania 
świata oraz przykładem optymizmu ewangelicznego w realistycz-
nym spojrzeniu na świat, który radykalnie zmienia swoją postać 
duchową, kulturową i obyczajową.

oczeKiwany rozKwit życia KonseKrowaneGo

Zaczynając niniejsze refleksje, przytoczyłem myśl wielkiego pro-
roka czasów współczesnych, Pierre’a Teilharda de Chardin, myślę 
więc, że również na zakończenie warto sięgnąć do jego przemy-
śleń, tym razem z listu pisanego 31 grudnia 1926 roku do Alberta 
Valensina: „Jakże chciałbym spotkać świętego Ignacego lub święte-
go Franciszka z Asyżu, których nasze czasy tak bardzo potrzebują. 
Iść za człowiekiem Bożym wolną i nową drogą, być przyciąganym 
pełnią żywotności religijnej jego czasu – jakiż sen! Proszę często 
Boga, abym był popiołem, w którym zakiełkuje dla innych wielki 
rozkwit, którego zabrakło naszemu pokoleniu!”. Sądzę, że w adhor-
tacji Vita consecrata św. Jana Pawła II jest zawarte takie samo prag-
nienie wielu nowych wielkich świętych zakonników i zakonnic, któ-
rzy mogliby zapoczątkować „wielki rozkwit” Ewangelii w świecie 
współczesnym i otworzyć do niej dostęp dla kolejnych pokoleń, 
które czekają na „ludzi Bożych”. I nie jest to „sen”, że przyjdą tacy 
ludzie, ale realistyczne życzenie wyrażone przez papieża do wszyst-
kich osób konsekrowanych, które w swoich wypowiedziach w trak-
cie Roku Życia Konsekrowanego wielokrotnie powtarzał również 
papież Franciszek, nadając mu odnowioną aktualność.



Rozdział XVii

n

Kościół lokalny w Kościele Chrystusa. 
Początki teologii Kościoła lokalnego

Przed II Soborem Watykańskim teologia katolicka bardzo nie-
wiele mówiła o Kościołach partykularnych i Kościołach lokalnych1. 
Dopiero na gruncie odnowy teologicznej, inspirującej się powrotem 
do źródeł biblijnych, patrystycznych i liturgicznych, nastąpiło otwar-
cie się na tę problematykę eklezjologiczną. Jednak o budowaniu 
właściwej teologii Kościoła lokalnego nie mogło jeszcze być mowy, 
ponieważ utrwalona dyscyplina kościelna oraz powszechnie obo-
wiązujące schematy eklezjologiczne nie pozwalały na rozwiązanie 
wielu trudnych, a zarazem delikatnych problemów, które nieustan-
nie wyłaniają się, gdy zajmujemy się Kościołem w jego realizacji 
lokalnej. Aby zrozumieć Kościół partykularny i uznać w nim urze-
czywistnienie Kościoła powszechnego, trzeba było przede wszyst-
kim wziąć pod uwagę urząd biskupa, dokonać właściwego usytuo-
wania go w Kościele oraz określić specyficzną sakramentalność jego 

1 Na początku tych rozważań przyjmijmy tylko ogólne założenie, że Kościół 
lokalny różni się od Kościoła partykularnego. Przez Kościół partykularny rozu-
miemy przede wszystkim diecezję. Czym jest Kościół lokalny, zostanie okre-
ślone w trakcie niniejszego opracowania. Jeśli chodzi o Kościół partykularny, 
por. S. Napierała, Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach 
Soboru Watykańskiego II, Poznań 1985.
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biskupstwa2. Odkrycie i uzasadnienie tej sakramentalności – której 
teologia u progu soboru dopiero była tworzona – pozwoliło odzy-
skać tę rzeczywistość, którą stanowi ordo episcoporum, a o której 
mówią najstarsze dokumenty kościelne, na przykład Tradycja apo
stolska św. Hipolita3.

Podjęcie tych zagadnień było utrudnione przede wszystkim 
z powodu mentalności kościelnej, która w swojej wizji Kościoła 
koncentrowała się na prymacie papieskim i na nauczaniu I So bo-
ru Watykańskiego, zawartym w konstytucji Pastor aeternus. Podej-
mowanie tych zagadnień niejednokrotnie traktowano nawet jako 
wchodzenie na drogę prowadzącą do herezji oraz zagrożenie dla 
autentycznego nauczania kościelnego. Było to bardzo wyraźnie 
widać w czasie debaty soborowej nad konstytucją hierarchiczną 
Kościoła, która niejednokrotnie przybierała dramatyczny wyraz 
i pełna była głębokich napięć4. Sam papież Paweł VI w przemó-
wieniu promulgującym konstytucję Lumen gentium stwierdził, że 
był to „trudny moment” w czasie soboru. Potwierdza to także dołą-
czona do tej konstytucji Nota praevia, która precyzuje, w jaki spo-
sób powinna być rozumiana kolegialność biskupów, oraz kładzie 
nacisk na prymat papieża. Podkreśla się w niej, że kolegialność nie 
stoi w sprzeczności z nauczaniem I Soboru Watykańskiego, ale jest 
jego koniecznym dopełnieniem5.

Teologiczne określenie właściwego miejsca i misji biskupa 
w Kościele oznacza równocześnie wydobycie autentycznej tożsa-
mości i misji prezbitera, który jest jego pomocnikiem i delega-

2 Warto zwrócić uwagę, że szczególny impuls do pogłębienia teologii biskup-
stwa dał papież Pius  XII w  przemówieniach do biskupów z  31.05.1954 
i 2.11.1954; por. „Acta Apostolicae Sedis” 46 (1954) s. 134–141 i 666–677. Por. 
A. M. Cha rue, L’insegnamento di Pio XII e di Giovanni XXIII sull’Episcopato, 
w: L’episcopato e la Chiesa universale, a cura di Y. M.-J. Congar, B. D. Dupuy, 
Roma 1965, s. 9–20.

3 Na temat tej teologii i jej wielorakich odniesień zob. J. Zizioulas, L’Eucharistie, 
l’Évêque et l’Église durant les trois premiers siècles, Paris 1994.

4 Por. U. Betti, La dottrina sull’episcopato del Concilio Vaticano II. Il capitolo III 
della costituzione dommatica Lumen gentium, Roma 1984.

5 Por. J. Ratzinger, Problemi e risultati del Concilio Vaticano II, Brescia 1967, 
s. 55–88.
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tem. O samym prezbiterze mówiono na soborze raczej niewie-
le, ale soborowa teologia dotycząca biskupa pozwoliła także na 
pełniejsze określenie tożsamości prezbitera i  jego włączenia do 
prezbiterium, a tym samym doprowadziła do ukazania jego miej-
sca w Kościele6. Eklezjalne znaczenie prezbiterium zostało już 
wyraźnie potwierdzone przez wspomnianą Tradycję apostolską 
św. Hipolita. Włożenie rąk na głowę wyświęcanego prezbitera przez 
prezbiterów obecnych w czasie święceń nie oznacza udzielania 
święceń – jak podkreśla Hipolit – ale włączenie do prezbiterium. 
Święty przypomina również, że autentyczność prezbitera określa 
włączenie do ordo presbyterorum. Nie ma więc kapłaństwa poza 
wspólnotą kapłańską. Prezbiter delegowany przez biskupa nadaje 
dzięki temu parafii, do której jest delegowany, znamię „Kościoła 
lokalnego”, związanego z Kościołem diecezjalnym, czyli partyku-
larnym.

Określając fizjonomię Kościoła w ogóle i Kościoła partykular-
nego w szczególności, odkryto ponadto, że pozostawałby on nie-
dopełniony, jeśli nie zostałaby w nim uwzględniona posługa dia-
kona7. Misja Kościoła domaga się nie tylko przejściowych święceń 
diakonatu w drodze do prezbiteratu, nie tylko potrzebuje diako-
na spełniającego funkcje liturgiczne, lecz także domaga się diako-
na posiadającego stałą funkcję urzędową, która wypływa z sakra-
mentu święceń i która łączy się z wypełnianiem eklezjalnej oraz 
społecznej roli we wspólnocie. Tradycja apostolska łączy diakona 
z biskupem, uznaje go za delegata biskupa oraz widzi go w całym 
jego wymiarze społecznym.

Nie było to jeszcze pełne odbudowanie teologii Kościoła lokal-
nego – trzeba było dokonać rzeczy najtrudniejszej, a mianowicie 
przekształcenia ogólnej perspektywy w spojrzeniu na Kościół. 
II Sobór Watykański przywrócił więc tradycyjne spojrzenie na 
Kościół, według którego jest on nowym Ludem Bożym8. Dzięki 

6 P. J. Cordes, Communio. Utopia czy program?, tłum. B.Widła, Warszawa 1996.
7 Por. S. Zardoni, I diaconi nella Chiesa. Ricerca storica e teologica sul diaco

nato, Bologna 19902.
8 Por. Y. M.-J. Congar, Kościół, jaki kocham, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1997, 

s. 9–38 (Żywa Wiara, 9).
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takiemu ujęciu okazało się możliwe uznanie go za lud kapłań-
ski. Wszyscy należący do tego ludu są obdarowani kapłaństwem 
chrzciel nym, aby odpowiednio do miejsca zajmowanego przez 
każdego wiernego, rzeczywiście składać ofiarę przymierza. 
Konstytucja soborowa Lumen gentium, po niepewności, którą 
widać jeszcze w encyklice Mediator Dei Piusa XII, zdecydowa-
nie uwzględniła kapłaństwo wiernych jako kapłaństwo auten-
tyczne, które uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa, chociaż róż-
ni się istotą, a nie tylko stopniem, od kapłaństwa urzędowego9. 
Nastąpił więc znaczący powrót do pierwotnej eklezjologii, którą 
znajdujemy na przykład w listach św. Ignacego Antiocheńskiego 
i w Didascalia Apostolorum.

Przełom soborowy w tym względzie został najpierw dokona-
ny za pośrednictwem Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum 
Concilium [dalej: SC], a znalazł dopełnienie w Konstytucji dog-
matycznej o Kościele Lumen gentium. W pierwszym dokumencie 
znajdujemy trzy zasadnicze teksty, które prowadzą nas do lepsze-
go zrozumienia Kościoła w kontekście liturgicznym. Czytamy więc 
najpierw ważny tekst: „Czynności liturgiczne nie są prywatnymi 
czynnościami, lecz uroczyście sprawowanymi obrzęda mi Kościoła, 
który jest «sakramentem jedności», czyli ludem świętym, zjed-
noczonym i zorganizowanym pod zwierzchnic twem bis kupów. 
Dlatego czynności liturgiczne należą do całego Ciała Koś cioła, uwi-
daczniają je i na nie oddziałują” (nr 26). Ta sama kwestia wyrażania 
się Kościoła powszechnego za pośrednictwem Kościoła lokalne-
go zostaje tak rozwinięta w dalszej części konstytucji: „Szczególne 
ujawnienie się Kościoła dokonuje się w pełnym i czynnym uczestni-
ctwie całego świętego ludu Bożego w tej samej celebracji liturgicz-
nej, a zwłaszcza w tej samej Eucharystii, w jednej modlitwie, przy 
jednym ołtarzu, pod przewodnictwem biskupa otoczonego prez-
biterami i osobami posługującymi” (nr 41). Celebracja Eucharystii 
we wspólnocie lokalnej w najwyższym stopniu stanowi wyraże-
nie Kościoła powszechnego. Nie ogranicza się ono do Kościoła 

9 Por. P. Grelot, Regole e tradizioni del cristianesimo primitivo, Casale Monfer-
rato 1998, s. 115–155.



Oczekiwany rozkwit życia konsekrowanego 277

diecezjalnego, gdzie sam biskup przewodniczy celebracji, ale 
urze czywistnia się także w parafiach i innych wspólnotach, które 
„w pewien sposób […] ukazują […] widzialny Kościół ustanowio-
ny na całej ziemi” (nr 42).

Tak ujęta teologia Kościoła lokalnego opierała się na istotnej 
rzeczywistości, którą jest – posiadająca wymiar eklezjotwórczy – 
obecność Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Także w tym przypad-
ku soborowa konstytucja o liturgii wydobywała sens rzeczywisto-
ści, która we wcześniejszej teologii została ograniczona do samej 
obecności eucharystycznej, również zawężonej w swoim wymia-
rze eklezjotwórczym z powodu jednostronnych ujęć o charakterze 
reistycznym i indywidualistycznym. Nauczanie soborowe o obec-
ności Chrystusa w Kościele, podkreślając, że w Eucharystii urze-
czywistnia się ona w najwyższy sposób, stwierdza zarazem, iż nie 
jest to jedyny sposób Jego obecności. Może zaskakiwać fakt, że ta 
bardzo złożona kwestia nie wzbudziła większych emocji w czasie 
debaty soborowej, ale została przyjęta jako oczywisty fakt. Problem 
pojawił się dopiero w trakcie debaty nad konstytucją o Kościele, 
gdy weszła w grę konieczność uwzględnienia konsekwencji tej 
doktryny.

Gerard Philips, teolog z Lowanium i wpływowy ekspert sobo-
rowy, opisał dwie tendencje, które ujawniły się w czasie debaty 
soborowej nad tymi kwestiami. Warto powrócić do ich identyfi-
kacji, ponieważ takie tendencje wciąż są żywe w Kościele. Philips 
pisze więc: 

Jedna bardziej troszczy się o wierność wykładowi tradycyjnemu, dru-
ga jest bardziej uważna na przekazanie orędzia człowiekowi współ-
czesnemu. […] Jedna porusza się wygodnie w świecie abstrakcyjnych 
i nieporuszonych idei, ryzykując zamknięcie się w nich, pomieszanie 
pojęć z tajemnicą, która je przekracza. […] Drugi typ teologa […] jest 
przekonany, że własna wizja prawdy nie utożsamia się we wszystkich 
swoich formach z samą prawdą, […] ma większy zmysł historii i mimo 
tego, iż uważa każdą utrwaloną definicję Kościoła za niereformowal-
ną, jednak uznaje ją za podatną na głębsze oświetlenie i na precyzyj-
niejszy wykład. 
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Stwierdził ponadto, że wybór między tymi dwoma tendencja-
mi „jest uzależniony od temperamentu, wychowania, większej 
troski każdego teologa, jak również od własnej roli, którą od gry-
wa, oraz od układu historycznego lub lokalnego, w którym ma 
pracować”10.

Dzisiaj, na gruncie rozwoju teologicznego wzbudzonego przez 
II Sobór Watykański, trzeba powiedzieć, że powinno się podjąć 
zdecydowany wysiłek zmierzający do przekroczenia tych ten-
dencji, gdyż istnieją już obiektywne podstawy do dokonania ich 
spójnej integracji, a tym samym do wypracowania nowej postawy. 
Sobór usiłował dokonać tylko najbardziej ogólnego uzgodnienia 
tych dwóch tendencji, starając się jednak nie eliminować bogactw, 
które ujawniają się w uprawnionej różnorodności. Jednak trze-
ba także uznać, że wówczas nie można było jeszcze zaprezen-
tować spójnej i całościowej wizji Kościoła lokalnego, a niektó-
re teksty wydają się nawet ujawniać brak redakcyjnej spójności, 
wynikający z wysiłku połączenia elementów rozproszonych i for-
mułowanych na gruncie różnych tendencji i  rozbieżnych ujęć. 
W każdym razie na soborze zdołano osiągnąć jednomyślność co 
do kwestii podstawowych, mających stanowić oparcie dla przy-
szłych propozycji.

recePcja nauczania soBoroweGo

Powszechnie uznaje się, że jest jeszcze za wcześnie na dokony-
wanie bilansu recepcji nauczania soborowego w kwestii Kościoła 
lokalnego oraz że jest ona mocno uwarunkowana okolicznościa-
mi związanymi z mentalnością, wizją społeczną, a także politycz-
ną, a więc z czynnikami, które w różnych miejscach w różny spo-
sób wpłynęły na recepcję doktryny, o której mówimy. To, co Gerard 
Philips powiedział o teologach na II Soborze Watykańskim, odnosi 

10 Wypowiedź cytowana w: L’Eglise. Constitution „Lumen gentium”. Texte conci
liaire, introduction, commentaires, Paris 1966, s. 29–30. Por. także A. Acer-
bi, Due ecclesiologie. Ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nel
la „Lumen gentium”, Bologna 1975.
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się także do recepcji nauczania soborowego na temat Kościoła lokal-
nego, której dokonano w różnych środowiskach kościelnych11.

Mając na względzie recepcję tego nauczania i przyjęcie jego kon-
sekwencji duszpasterskich, gdyż jest to kwestia o dużym znaczeniu 
dla aktywnego życia Kościoła, warto zwrócić uwagę na to, w jaki 
sposób dokonano włączenia doktryny soborowej do posoborowe-
go nauczania Kościoła. Niektóre dokumenty posoborowe starają się 
bowiem wyjaśnić i upowszechnić rozmaite treści teologiczne nie-
odzowne dla zrozumienia Kościoła lokalnego oraz na ich podsta-
wie określić i wskazać jego misję i zadania, które powinien podjąć12. 
Wspominamy tutaj najważniejsze z tych dokumentów.

W 1965 roku papież Paweł VI ogłosił encyklikę Mysterium fidei, 
w której kładł nacisk na tradycyjną wiarę Kościoła w rzeczywi-
stą obecność Chrystusa w Eucharystii. Oprócz tego wprowadził 
niektóre doprecyzowania teologiczne dotyczące rozumienia róż-
nych sposobów obecności Chrystusa, które wymienia konstytu-
cja Sacrosanctum Concilium (nr 7). Rzeczywiście, te inne sposoby 
obecności, różne od obecności eucharystycznej, mogły być rozu-
miane tylko w jakimś nieokreślonym sensie analogicznym, a nawet 
metaforycznym. Papież jasno więc doprecyzował: „Otóż tę obec-
ność nazywamy rzeczywistą nie w sposób ekskluzywny, jakoby inne 
sposoby obecności nie były rzeczywistymi, lecz dla wyrażenia jej 
najwyższego stopnia”13. Stwierdzenie to wskazuje przede wszyst-
kim na potrzebę uznania innych sposobów rzeczywistej obecności 
Chrystusa w Kościele, oprócz obecności eucharystycznej, a następ-
nie na to, że nie eliminuje ona ani nie zawiesza innych sposobów 
obecności. Obecność eucharystyczna jest najwyższym sposobem 
obecności Chrystusa, biorąc pod uwagę całkowicie szczególny 
sposób jej urzeczywistniania się: przemianie ulega sama materia 
sakramentu i obecność trwa tak długo, jak długo trwają postacie 
eucharystyczne. W innych sakramentach nie zachodzi taka sytua-

11 Jeśli chodzi o szczegóły, por. A. Cattaneo, La Chiesa locale. I fondamenti eccle
siologici e la sua missione nella teologia postconciliare, Città del Vaticano 2003.

12 Por. G. Silvestri, La Chiesa locale „soggetto culturale”, Roma 1998.
13 Por. E. J. Kilmartin, Christian Liturgy: Theology and Practice. I. Systematic 

Theology of Liturgy, Kansas City 1988, s. 303–355.
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cja. Na przykład w chrzcie woda nie ulega przemianie, a obecność 
ogranicza się do wypełniania czynności sakramentalnej14.

Teologia różnych rodzajów obecności Chrystusa w Kościele ma 
niewątpliwe znaczenie dla pogłębienia tożsamości Kościoła lokalne-
go i ukazania jego znaczenia zbawczego. Podkreślenie na przykład 
obecności Chrystusa w czasie głoszenia słowa i modlitwy wskazu-
je, że Kościół lokalny jest podmiotem tych czynności, ale zarazem 
że także on sam urzeczywistnia się w tym głoszeniu i modlitwie. 
Konstytucja Sacrosanctum Concilium wyraźnie deklaruje: „Chrystus 
jest obecny zawsze w swoim Kościele. […] Jest obecny, gdy Kościół 
modli się i śpiewa psalmy” (nr 7).

Teologia Pawła VI nie została jednak rozwinięta w żadnym doku-
mencie Kościoła, a tym samym nie zauważa się konsekwencji, które 
można z niej wyprowadzić w odniesieniu do życia i urzeczywistnia-
nia się Kościoła. Ostatnie wydanie typiczne Lekcjonarza mszalnego, 
które zawiera nowe wprowadzenie, nie nawiązuje do teologii sfor-
mułowanej przez Pawła VI. Co więcej, odnosi się nawet wrażenie, 
że istnieje tendencja do schodzenia z tej drogi. Ten element teologii 
Kościoła lokalnego nie został więc jasno przyjęty oraz wyczuwa się 
pewien lęk przed jego recepcją. W odniesieniu do czytania i wyjaś-
niania słowa Bożego ta teologia zostaje wspomniana przelotnie tyl-
ko w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego15.

W 1967 roku Kongregacja Obrzędów wydała instrukcję Eucha
risticum mysterium (dalej: EM), która zawiera ważny wykład na 
temat Kościoła lokalnego. Po stwierdzeniu i uzasadnieniu, że 
Eucharystia stanowi ośrodek całego życia Kościoła, zostaje w niej 
podkreślone, że Eucharystia stanowi również ośrodek życia Koś-
cioła lokalnego (por. nr 7–9). Numer 7 tego dokumentu zawiera 
syntezę nauczania o Kościele lokalnym, zawartego w konstytucji 
Lumen gentium oraz w innych dokumentach soborowych. Nacisk 
jest położony przede wszystkim na fakt obecności Chrystusa, która 

14 O specyfice obecności eucharystycznej, por. mój artykuł: Chrystus wśród nas. 
Medytacja o obecności Chrystusa w Eucharystii, „Religioni et Litteris” 2001 
nr 1, s. 9–20.

15 Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne wpro
wadzenie do Mszału Rzymskiego, Rzym 2002, 29.
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sprawia, że wspólnota lokalna jest i staje się Kościołem. Nie pod-
kreśla się jednak katolickiego i apostolskiego charakteru Kościoła 
lokalnego – który jako taki jest konstytuowany przez tę obecność – 
w jego relacji z jedynym Kościołem. Na podstawie lektury tekstu 
można by stwierdzić, że ogranicza się on jeszcze do wizji uniwersa-
listycznej i centralistycznej, natomiast celebracje lokalne są trakto-
wane tylko jako elementy i formy wyrazu Kościoła powszechnego 
i apostolskiego, a zatem widzi się je tylko w perspektywie socjo-
logicznej. Trzeba jednak podkreślić, że tekst deklaruje, iż w każ-
dej wspólnocie celebrującej Eucharystię jest obecny Chrystus i że 
dzięki temu Eucharystia formuje i gromadzi katolicki i apostolski 
Kościół Boży.

Dokonująca się w tym przypadku recepcja nauczania II Soboru 
Watykańskiego na temat Kościoła lokalnego ma bardzo twórcze 
i pozytywne znaczenie, ale zawiera się w niej także sformułowanie, 
które jest nieco dwuznaczne. Instrukcja Eucharisticum mysterium 
(nr 42) nawiązuje do soborowej konstytucji o liturgii (nr 41), która 
przedstawia Kościół lokalny tak, jak go widzi eklezjologia starożyt-
na (np. Ignacy Antiocheński). Instrukcja uznaje więc, że celebracja 
sprawowana przez Kościół lokalny zgromadzony wokół biskupa jest 
najwyższą manifestacją Kościoła, ale na końcu został wprowadzo-
ny dodatek: „Ma miejsce zasadnicze ujawnienie się Kościoła, usta-
nowionego na sposób hierarchiczny (hierarchice constitutae)”. Po 
pierwszej lekturze wydaje się, że ta wypowiedź mogłaby być inter-
pretowana dwojako: albo chodzi w niej o najwyższe wyrażenie, jakie 
może mieć miejsce na ziemi, tego, czym jest Kościół, albo też ma 
się na myśli inne możliwe wyrażenie Kościoła powszechnego pod 
jurysdykcją papieża. Najwyższym wyrażeniem Kościoła byłby więc – 
z jednej strony – Kościół partykularny ukonstytuowany hierarchicz-
nie, a z drugiej strony – Kościół powszechny pod papieżem. Jednak 
takiej interpretacji nie można przyjąć. Stwierdzenie „ustanowiony 
na sposób hierarchiczny” nawiązuje wyraźnie do trzeciego rozdziału 
konstytucji Lumen gentium, która przypomina o więzi episkopatu 
z następcą Piotra. W stwierdzeniu instrukcji wyraża się zatem reak-
cja na rozwijającą się po soborze eklezjologię eucharystyczną, która 
często głosiła samowystarczalność Kościoła lokalnego, pozbawiając 
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go odniesienia do apostolskości i powszechności Kościoła, a więc do 
sukcesji apostolskiej i komunii Kościołów. Odpowiedź na tę inter-
pretację oraz perspektywa dla autentycznego rozwoju eklezjolo-
gii eucharystycznej została podana w liście Communionis notio 
Kongregacji Nauki Wiary (por. nr 11–14)16.

W każdym razie instrukcja Eucharisticum mysterium wyrazi-
ła jasno swoją ideę Kościoła lokalnego, nawiązując do konstytucji 
Lumen gentium: 

Przez Eucharystię Kościół nieustannie żyje i  wzrasta. Ten Kościół 
Chrystusa jest rzeczywiście obecny we wszystkich uprawnionych wspól-
notach lokalnych wiernych, które, złączone ze swoimi pasterzami, rów-
nież nazywają się w Nowym Testamencie Kościołami. […] W każdej 
wspólnocie ołtarza przez święte posługiwanie biskupa, ewentualnie 
kapłana, ujawnia się znak owej miłości i jedności mistycznego Ciała, bez 
której nie może być zbawienia. W tych wspólnotach, choć często nie-
wielkich i ubogich lub rozproszonych, jest obecny Chrystus, mocą któ-
rego zespala się jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Bowiem 
nie co innego sprawuje uczestnictwo Ciała i Krwi Chrystusa, jak to, że 
przemieniamy się w to, co przyjmujemy (nr 7).

Innym dokumentem mówiącym o Kościele lokalnym, po twier-
dzającym, że przynajmniej oficjalnie nauczanie Kościoła zostało 
przyjęte, jest Wprowdzenie ogólne do Liturgii Godzin, w  której 
stwierdza się: „Liturgia godzin, podobnie jak inne czynności litur-
giczne, nie jest czynnością prywatną, lecz całego Ciała Kościoła. 
Ona to czyni je widocznym i nań oddziałuje. Jest to najbardziej 
dostrzegalne – i dlatego najbardziej zalecane – gdy ją sprawuje 
Kościół miejscowy wraz ze swym biskupem w otoczeniu kapłanów 
i sług ołtarza, bo «w tym Kościele jest obecny i działa jeden, święty, 
katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy»” (nr 20). Należy zauwa-
żyć, że tekst nawiązuje do obecności i działania Kościoła jednego, 

16 Por. L. Bouyer, Comunione delle Chiese, Eucarestia ed episcopato, w: Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, Lettera «Communionis notio». Testo 
e commenti, Città del Vaticano 1994, s. 67–70.
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świętego, powszechnego i apostolskiego. Institutio podkreśla z naci-
skiem jakość tego Kościoła lokalnego, którego działanie opiera się 
na kapłaństwie całego Ciała Kościoła: „Całe Ciało Kościoła ma tak-
że udział i w kapłaństwie Chrystusa: «Ci, którzy zostali ochrzcze-
ni, są także i poświęceni przez odrodzenie i namaszczenie Duchem 
Świętym; są duchową świątynią i świętym kapłaństwem», uzdolnie-
ni do składania kultu Nowego Przymierza; kult ten nie jest owo-
cem naszych wysiłków, lecz zasług Chrystusa i Jego darem” (nr 7). 
Źródło tej rzeczywistości jest właściwie wyrażone w następują-
cym stwierdzeniu: „Jedność modlącego się Kościoła jest dziełem 
Ducha Świętego. Jest On w Chrystusie, w całym Kościele i w każ-
dym ochrzczonym” (nr 8).

Poszukiwania teologiczne nawiązujące do sakramentalnych ujęć 
eklezjologicznych i uzupełniające ją danymi Tradycji, zwłaszcza litur-
gicznymi, stwierdzają jednoznacznie, że Kościół w swoim najgłęb-
szym znaczeniu staje się „wydarzeniem” przede wszystkim w lokal-
nej celebracji Eucharystii. W 1967 roku, w zbiorze komentarzy do 
soborowej konstytucji o liturgii Yves Congar pisał: „Podmiotem inte-
gralnym (pleroma) działania liturgicznego jest Ecclesia, także tam, 
gdzie – na poziomie koniecznych «władz» – wyświęcony kapłan 
działa sam. […] Jednak ostatecznym i transcendentnym podmio-
tem działania liturgicznego jest Chrystus, który – za pośrednictwem 
Ducha Świętego – sprawia jedność i daje życie swojemu Ciału, któ-
re ustanowił całe jako kapłańskie i które ukształtował, w tej samej 
jakości kapłańskiej, jako owczarnię i pasterza, lud i głowę, wspólnotę 
i przewodniczenie”17. Jest to najlepsza możliwa teologiczna synteza 
Kościoła lokalnego w jego działaniu liturgicznym,18. Inne pogłębione 
wyjaśnienie – w podobnym duchu – podaje włoski znawca teologii 
liturgii Salvatore Marsili: „Po ustanowieniu ponadto równoważno-
ści między «Ciałem Jezusa, Ciałem Chrystusa (Kościół)» i «świą-
tynią» pozostaje jasne, że «Kościół» jest wspólnotą na poziomie 

17 Y. M.-J. Congar, L’«Ecclesia» ou communauté chrétienne, sujet intégral de 
l’action liturgique, w: La liturgie apres le Vatican II. Bilan, études, perspec
tive, éd. J.-P. Jossua, Y. M.-J. Congar, Paris 1967, s. 282. 

18 Por. Y. M.-J. Congar, Wezwani do życia, tłum. A. Ziernicki, Kraków 1999, 
s. 139–163 (Żywa Wiara, 24).
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lokalnym, zarówno dlatego, że jest miejscem prawdziwego kul-
tu na mocy faktu, że jest «Ciałem Chrystusa», jak i dlatego, że jest 
wspólnotą, która znajduje się w pewnym miejscu. Wiemy także, 
że to wszystko dokonuje się w sakramentalnym procesie Eucharystii, 
która w jedności «chleba – Ciała Jezusa» formuje wspólnotę «Ciała 
Chrystusa – Kościoła». Ale w jakim sensie Eucharystia, formując 
«Kościół», konstytuuje go takim na poziomie lokalnym?”19 Wydaje 
się, że teologia, wyrażona syntetycznie zarówno w pierwszej, jak 
i w drugiej wypowiedzi, stanowi już trwałe osiągnięcie eklezjolo-
gii Kościoła lokalnego, która pozwala na formułowanie pewnych 
uogólnień oraz wyprowadzanie konsekwencji praktycznych, które 
będą wychodzić od niej jako swego punktu odniesienia.

Po określeniu zasadniczej wizji Kościoła lokalnego, którą można 
wyprowadzić z nauczania Kościoła, należy teraz – również w opar-
ciu o to nauczanie – zapytać o jego konkretne przejawy. Kiedy mamy 
do czynienia z  jego manifestacją? Jeśli chodzi o sprecyzowanie, 
które wspólnoty zasługują na miano Kościołów lokalnych, najbar-
dziej trafna wydaje się klasyfikacja wypracowana przez Burkharda 
Neunheusera. Według niego kryteriami niezbędnymi do stwierdze-
nia istnienia Kościoła lokalnego są:

 – wspólnotowa celebracja wiernych pod przewodnictwem bis-
kupa w kościele katedralnym;

 – parafie20;
 – małe grupy zgromadzone na celebracje liturgiczne pod prze-

wodnictwem kapłana upoważnionego przez biskupa (szcze-
gólne grupy, małe wspólnoty zakonne nie-kleryckie, zebra-
nia i zgromadzenia, które mają na celu uaktywnienie życia 
chrześcijańskiego, apostolat lub rozwijanie studiów religij-
nych – por. EM 26–30);

 – wspólnoty monastyczne lub wspólnoty erygowane kanonicz-
nie, które celebrują kult nieeucharystyczny, w szczególności 

19 S. Marsili, Il culto locale forma la chiesa locale, w: La liturgia, momento della 
storia della salvezza, Genova 1981, s. 120 (Anamnesis, 1).

20 W nurcie teologii Kościoła lokalnego zdaje się nabierać szczególnego znacze-
nia kwestia teologii parafii jako jego bardzo specyficznego wyrażenia; por. La 
parocchia come Chiesa locale, Brescia 1993.
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Liturgię godzin, pod przewodnictwem przełożonego ducho-
wego uznanego lub mianowanego przez biskupa;

 – poranna i wieczorna Liturgia godzin celebrowana przez mał-
żonków i ich rodziny (por. SC 100, w którym zachęca się taką 
wspólnotę, aby modliła się jako Kościół i w imieniu Kościoła);

 – spontaniczne grupy chrześcijan, którzy – nawet bez kapłana – 
poświęcają się modlitwie Kościoła, jako Kościół, za pośred-
nictwem których uobecnia się Chrystus;

 – każdy chrześcijanin, który modli się modlitwą Kościoła, nawet 
samotnie, ale z intencją pozostania w jedności z ludem Bożym, 
który się modli21.

Do przytoczonych tutaj tekstów można by dodać jeszcze inne, ale 
nie wnoszą one niczego istotnie nowego do teologii Kościoła lokal-
nego. W polskiej teologii, niestety, brakuje szerszego omówienia 
znaczenia Kościoła lokalnego i jego bogactwa duchowego.

wniosKi i suGestie

Biorąc pod uwagę dynamiczne rozwijanie się teologii Kościoła 
lokalnego w oficjalnym nauczaniu Kościoła w duchu II Soboru 
Watykańskiego oraz w rozmaitych nurtach eklezjologicznych, trze-
ba przede wszystkim zauważyć, że w teologii polskiej wciąż bra-
kuje uwzględniania tego zagadnienia zarówno w systematycznej 
refleksji eklezjologicznej, jak i w katechezie i praktyce duszpaster-
skiej. Wydaje się tymczasem, że właśnie ta kwestia mogłaby mieć 
duże znaczenie dla dokonania skutecznego pogłębienia i moc-
niejszego włączenia wiernych w przeżywanie Kościoła. W tym 
miejscu zostaną wskazane niektóre zagadnienia, które zasługują 
na szersze uwzględnienie w refleksji systematycznej, a zarazem 
odnoszą się do aktualnego życia Kościoła, w tym także do kwe-
stii duszpasterskich.

21 Por. B. Neunheuser, La liturgia della chiesa come culto del Corpo di Cristo, 
w: Mysterion. Nella celebrazione del mistero di Cristo la vita della Chiesa. Mis
cellanea liturgica in occasione dei 70 anni dell’abate S. Marsili, Torino–Leu-
mann 1981, s. 40–47.
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a) W obecnej sytuacji wydaje się, że rozmaite czynniki kształtują-
ce świadomość eklezjalną wiernych (synody biskupów, konferencje 
episkopatu, synody diecezjalne itd.) powinny w większym stopniu 
uwzględnić teologię i fakt istnienia Kościoła lokalnego, dystansu-
jąc się od czysto „piramidalnej” wizji Kościoła, która została prze-
kroczona przez II Sobór Watykański. Odnosi się wrażenie, że pod-
kreślając mocno powszechność i  apostolskość Kościoła, a więc 
jego znamiona niezmienne i nienaruszalne, zapomina się o pod-
stawowym znaczeniu, w sensie aktualizującym, Kościoła lokalne-
go w jego celebracji eucharystycznej. Mocne zwracanie uwagi na 
instytucje makroskopijne w Kościele, które stanowią element ekle-
zjologii współczesnej, a dla zwyczajnych wiernych wydają się po 
prostu „nadbudową” instytucjonalną, która podporządkowuje sobie 
Kościół lokalny, powoduje zaciemnienie w nich żywego, bezpośred-
niego i osobistego odniesienia do Kościoła lokalnego. On zaś stanowi 
centrum eklezjologii, gdyż to w nim dokonuje się głoszenie słowa, 
celebracja Eucharystii i wspólna modlitwa, a więc pierwotne i istot-
ne „wydarzenia”, które budują Kościół, wyrażając to, czym on jest 
i czym żyje, a tym samym kształtują „wiarę w Kościół”. Wierni często 
odnoszą wrażenie, że rozmaite instytucje kościelne (np. konferencja 
episkopatu) stanowią szczyt katolickości i apostolskości Kościoła, 
podczas gdy wyrażają one jedyny Kościół tylko wtedy, jeśli pozosta-
ją w bezpośredniej relacji do Kościoła lokalnego. Tymczasem tego 
typu instytucja powinna być raczej widziana jako „grupa robocza”, 
mająca na względzie służbę na rzecz Kościołów lokalnych. Jeśli więc 
nawet II Sobór Watykański, przez wprowadzenie doktryny kole-
gialności, dokonał korekty w jednostronnej eklezjologii opartej na 
jakiejś formie monarchii papieskiej i związał cały episkopat z sze-
roką apostolskością Kościoła, to nie można jeszcze powiedzieć, że 
doktryna ta znalazła odzwierciedlenie w praktyce rozmaitych insty-
tucji kościelnych i w szerokiej mentalności wiernych.

Ta uwaga nie ma być zarzutem pod czyimś adresem, gdyż tak 
delikatna kwestia musi dojrzewać w swoim rozumieniu i w swoim 
zastosowaniu. Domaga się ona przede wszystkim głębokiego namy-
słu nad kwestią władzy w Kościele, która jest zagadnieniem bardzo 
trudnym, ale właściwe rozumienie jej znaczenia duchowego i jej 
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ograniczeń prowadzi do wielu wniosków praktycznych. Apostołowie 
otrzymali władzę zakładania i prowadzenia owczarni, i aby móc 
to czynić, otrzymali pełną, najwyższą i powszechną władzę, któ-
rej potrzebują, aby wypełnić swoje posłanie. Z drugiej strony także 
Piotrowi, aby mógł wypełnić zlecone przez Chrystusa posłanie two-
rzenia Kościoła i rządzenia nim, została udzielona pełna, najwyższa 
i powszechna władza. Na mocy konsekracji biskupiej corpus epi
scoporum otrzymuje pełną, najwyższą i powszechną władzę. Piotr, 
będący głową kolegium, musi paść owczarnię i utwierdzać w wierze 
braci, a do tego zadania potrzebuje pełnej, najwyższej i powszech-
nej władzy. Może to wydawać się sprzeczne i tak jest rzeczywiście. 
Rozmaite herezje eklezjologiczne oraz aktualne napięcia starają się 
wyeliminować jeden bądź drugi czynnik. Jeśli jednak posłanie papie-
ża i posłanie biskupów w ich kolegialności nie sprzeciwiają się sobie, 
wtedy także ich władza nie sprzeciwia się sobie. Musi więc istnieć 
modus vivendi, którego samo prawo nie jest w stanie wytworzyć – 
jest potrzebna równowaga w Duchu Świętym, opierająca się na wza-
jemnej służbie i na komunii braterskiej, która prowadzi do wzajem-
nego szacunku, zachowując nienaruszony prymat Piotra.

b) Teologia Kościoła lokalnego w sposób najbardziej ścisły łączy 
się z liturgią, która odgrywa decydującą rolę w jego konstytuowaniu 
się i wyrażaniu. Wynika z tego, że liturgia nie jest „obowiązkiem” 
czy „zadaniem”, które Kościół ma wypełnić, ale jest działaniem, któ-
re nadaje znaczenie oraz określa autentyczną naturę i tożsamość 
Kościoła. Kościół i jego liturgia splatają się w sposób nierozdziel-
ny tak bardzo, że istnieją tylko razem. Dlatego konstytucja Lumen 
gentium stwierdza, że każda wspólnota lokalna, nawet najmniej-
sza i najuboższa, stanowi autentyczne doświadczenie obecności 
i celu Kościoła. Doświadczenie liturgiczne Kościoła określa zarówno 
nowy sposób sprawowania kultu, jak i nowy sposób bycia Kościoła 
w świecie i dla świata. Jeśli chodzi o kult, to wskazuje ono, że powi-
nien on być sprawowany w sensie jak najbardziej eklezjalnym, to 
znaczy nadając pierwszeństwo liturgii w życiu Kościoła, a zatem 
także w życiu i doświadczeniu duchowym każdego chrześcijanina. 
Sprawowanie liturgii w Kościele musi opierać się na teologicznie 
uzasadnionym przekonaniu, że sprawuje się dzieło najważniejsze 
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z punktu widzenia życia Kościoła oraz najbardziej eklezjotwór-
cze, zarówno w aspekcie wspólnotowym, jak i indywidualnym22. 
Oczywiście liturgia nie wyczerpuje całości życia Kościoła i poje-
dynczego wierzącego, ale to wszystko, czym oni żyją, powinno być 
albo wyprowadzane z liturgii, albo do niej skierowane. Wtedy będzie 
można mówić – w możliwie szerokim znaczeniu – o eklezjalnym 
wymiarze życia wierzących. Jeśli natomiast chodzi o nowy sposób 
bycia Kościoła w świecie i wobec świata, to doświadczenie litur-
giczne wskazuje przede wszystkim, że powinien to mieć on cha-
rakter doksologiczny, czyli skierowany na oddawanie chwały Bogu. 
Kościół opiera się na pierwszeństwie adoracji w życiu wiary i w dzia-
łaniu chrześcijańskim. Żyje on, głosząc chwałę Bożą, zaś dla całego 
świata pozostaje wzorem i pośrednikiem tego głoszenia, z którego 
rodzi się zbawienie, a równocześnie autentyczne życie ludzkie, gdyż 
jego warunkiem jest nadanie pierwszeństwa Bogu w codziennym 
doświadczeniu człowieka w świecie.

c) Czytając dokumenty soborowe, stwierdzamy, iż uznają one 
i nauczają, że celebracja liturgiczna jest realizowana w sposób typo-
wy we wspólnocie lokalnej z biskupem. Wynika to z faktu, że biskup 
stanowi widzialną zasadę jedności Kościoła partykularnego oraz jest 
wyrażeniem jego apostolskości. Jeśli więc Kościół najbardziej auten-
tycznie wyraża się w liturgii, to przez obecność biskupa w szcze-
gólny sposób wyraża się apostolskość i jedność Kościoła lokalnego 
we wspólnocie Kościoła powszechnego. Przewodniczenie liturgii 
przez biskupa staje się więc naturalną okazją do doświadczenia peł-
nej eklezjalności wiary i życia chrześcijańskiego, a tym samym tak-
że antidotum na wszystkie tendencje, które zmierzają do trakto-
wania Kościoła lokalnego jako wspólnoty samowystarczalnej pod 
względem zbawczym. Warto zauważyć, że w Kościele starożytnym 
istniało wiele obrzędów, które miały na celu ukazanie ścisłej wię-
zi zachodzącej między każdą celebracją eucharystyczną wspólno-
ty lokalnej i biskupem, jeśli to nie on ją celebrował. Z tych obrzę-
dów do dzisiaj zachował się zwyczaj wypowiadania imienia biskupa 

22 Por. J. Królikowski, Eucharystia buduje wspólnotę Kościoła. Zasady teologiczne 
i propozycje pastoralne, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 27 (2008) s. 25–40.
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w modlitwie eucharystycznej. Z punktu widzenia autentyczności 
eklezjalnej celebracji eucharystycznej należałoby szczególnie dowar-
tościować te celebracje, którym przewodniczy biskup. Wiemy, że 
dzisiejsza praktyka nie zawsze to uwzględnia. Msza święta z udzia-
łem biskupa we wspólnocie lokalnej powinna być tak zorganizowa-
na, by nosiła wszystkie znamiona „mszy głównej”, która nie zosta-
ła bynajmniej wyeliminowana przez Sobór, jak się niekiedy sądzi23.

Aby móc sformułować inne postulaty, trzeba by podjąć dalsze 
studia nad teologią biskupstwa i Kościoła lokalnego. W każdym 
razie pozostaje pewne, że całe życie Kościoła lokalnego powinno 
być zawsze ujmowane w relacji do biskupa, nawet jeśli proboszcz 
jest w niej „pasterzem własnym”.

d) Ważnym elementem wskazującym na więź Kościoła partyku-
larnego i każdego Kościoła lokalnego z biskupem są święcenia bisku-
pie. Od czasów Hipolita Rzymskiego biskupi z sąsiednich diecezji 
przybywali konsekrować nowego biskupa w jego przyszłym Kościele. 
W czasie liturgii słowa i aż do swojej konsekracji przyszły biskup 
znajdował się po prawej stronie swego konsekratora; po dokonanej 
konsekracji on przejmował przewodniczenie Eucharystii jako głowa 
swojego Kościoła, otoczony swoimi wiernymi. Ten gest został zacho-
wany w odnowionym obrzędzie święceń biskupich. Taka liturgia ma 
duże znaczenie jako katecheza o biskupie w jego diecezji – katecheza 
przeżywana, której nie może zastąpić żaden wykład. Wskazuje prze-
de wszystkim na najbardziej wewnętrzną więź zachodzącą między 
biskupem i Kościołem partykularnym, o której teologia starożyt-
na mówiła jako o więzi oblubieńczości, wynikającej ze święceń 
jako aktu zaślubin. W tym kontekście zarówno teologia, jak i prak-
tyka kościelna podkreślają dzisiaj, że święcenia biskupa powinny 
odbywać się w Kościele, do którego zostaje posłany przez papieża. 
Zauważa się, że rozpowszechniona ostatnio praktyka przenoszenia 
biskupów z jednej diecezji do drugiej jest sprzeczna zarówno z tra-
dycją Kościoła, jak i z teologią posługi biskupiej.

Na rozważenie i włączenie do katechezy zasługuje kwestia urzę-
du biskupa w Kościele, która praktycznie nie zostaje w katechezie 

23 Por. II Sobór Watykański, konst. Sacrosanctum Concilium, 57.
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uwzględniona, a  ogranicza się często do spotkania z  biskupem 
podczas udzielania sakramentu bierzmowania. Jeśli chcemy, aby 
pogłębiała się eklezjalność życia chrześcijańskiego, to musi zostać 
wzmocniona więź wierzących z biskupem, akcentująca jego właści-
wą pozycję w Kościele, a zatem także znaczenie właściwego odnie-
sienia do niego. Jest niezwykle ważne, że konstytucja Lumen gen
tium stosuje do biskupów tytuł „wikariuszy i delegatów Chrystusa” 
(nr 27), wskazując w  ten sposób, że spełniają oni swoją władzę 
w imieniu Chrystusa, a zatem nie mogą być traktowani jako „wika-
riusze Biskupa Rzymu”, jak interpretowała pozycję biskupa teologia 
i praktyka przed II Soborem Watykańskim. Biskupi otrzymują swo-
ją władzę eklezjalną wraz z konsekracją biskupią. Z punktu widze-
nia eklezjalnego domaga się więc podkreślenia zarówno miejsce 
biskupa w Kościele, jak i relacja z biskupem ujmowana z perspek-
tywy doświadczenia wiary każdego wierzącego. Pozostaje faktem, 
że dotychczasowe ujęcia i praktyka nie są satysfakcjonujące.

e) Ważnym elementem praktycznym, który pokazuje naturę 
Kościoła lokalnego, jest udzielanie święceń kapłańskich. Pierwszo-
rzędne znaczenie ma tutaj fakt, że prezbiter jest wyświęcany do 
pomocy swojemu biskupowi w Kościele lokalnym, który zostaje mu 
powierzony. Wydaje się więc słuszne, aby biskup diecezjalny, jego 
własny biskup, go wyświęcił. Pokazuje to już wspomniana celebra-
cja opisana w Tradycji apostolskiej Hipolita. Warto tu zwrócić uwa-
gę na gest prezbiterium, które przyjmuje nowego kapłana, wkłada-
jąc mu ręce na głowę. Problem nabiera znaczenia, gdy kapłan nie jest 
wyświęcony przez swojego biskupa, ale inkardynowany do jakiejś die-
cezji. Taka sytuacja domagałaby się wypracowania jakiegoś obrzę-
du uzupełniającego – może należałoby to złączyć z mszą krzyżma 
w Wielki Czwartek. W każdym razie nie powinna ograniczać się do 
aktu prawnego, jak obecnie.

f ) W perspektywie Kościoła lokalnego szczególnego znaczenia 
nabiera sakrament małżeństwa, który jest znakiem zjednoczenia 
Jezusa Chrystusa (Oblubieńca) z Jego Kościołem (Oblubienicą). 
Sakrament małżeństwa nosi mocne znamię eklezjalne, dlatego 
wydaje się, iż w jego celebracji należałoby zwracać większą uwagę na 
Kościoły lokalne, do których należą nowożeńcy. Jest w najwyższym 
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stopniu czymś sztucznym błogosławienie małżeństw poza wspól-
notami eklezjalnymi, do których należą małżonkowie. Można by 
na przykład sugerować, aby przy zawarciu małżeństwa byli obec-
ni przedstawiciele wspólnot, z którymi złączeni są nowożeńcy. 
Mają oni tworzyć „Kościół domowy”, który jest Kościołem lokal-
nym we właściwym znaczeniu, dlatego Kościół powinien uczestni-
czyć w jego narodzinach i w jego urzeczywistnianiu się. Fakt o tak 
wielkim znaczeniu z punktu widzenia historiozbawczego nie powi-
nien być traktowany jako wydarzenie o charakterze prywatnym.

* * *

Celem podjętej w tym miejscu refleksji było zwrócenie uwagi 
na ważny aspekt eklezjologii, na którą zwróciły uwagę poszukiwa-
nia teologiczne rozwinięte w XX wieku, a która została następnie 
przyjęta w nauczaniu Kościoła posiadającym najwyższą rangę dok-
trynalną, czyli w nauczaniu soborowym. Recepcja tego nauczania 
przez dalsze poszukiwania teologiczne i propozycje pastoralne jest 
dzisiaj zadaniem Kościoła. Biorąc pod uwagę możliwe znaczenie tej 
kwestii dla życia kościelnego, należałoby zintensyfikować poszuki-
wania zmierzające do bardziej zdecydowanej jej recepcji w życiu 
Kościoła w Polsce.





Rozdział XViii

n 

Przeżywanie tajemnicy Kościoła 
we wspólnocie lokalnej

Jak przeżywać Kościół we wspólnocie lokalnej? Zagadnienie to 
staje się coraz ważniejsze i aktualniejsze. Najczęściej to właśnie we 
wspólnocie lokalnej zaczyna się nasza relacja z uniwersalną wspól-
notą Kościoła. Oczywiście, można łatwo nawiązać relację z wyda-
rzeniami całego Kościoła zarówno za pośrednictwem prasy, telewi-
zji czy Internetu, jak i dzięki wyjazdom za granicę, gdzie spotykamy 
się z innymi wierzącymi, zwłaszcza odwiedzając wielkie miejsca 
pielgrzymkowe. Niemniej jednak pozostaje prawdą, że wspólnota, 
w której uczestniczymy w Ofierze eucharystycznej i w której otrzy-
mujemy Ciało i Krew Chrystusa, jest zwyczajnym środkiem danym 
do dyspozycji wierzącemu, aby mógł przeżywać tajemnicę Kościoła, 
słuchając słowa Bożego i przyjmując sakramenty.

W XX wieku, a zwłaszcza w związku z II Soborem Watykańskim 
i jego nauczaniem, w Kościele zostało nadane szczególne znaczenie 
wspólnocie lokalnej1. Najwyraźniej wskazuje na to rozwój i reforma 
liturgii, w której wydatnie wydobyto jej aspekt eklezjalny i wspól-
notowy. Wprowadzając do użytku języki narodowe, Kościół szcze-
gólnie uwypuklił wartość kultury lokalnej, aby modlitwa znalazła 
przystosowane wyrażenie, a zarazem mocno ułatwił czynne uczest-

1 Por. G. Colombo, La teologia della Chiesa locale, Bologna 1970.
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niczenie wiernych w liturgii. Zostało w ten sposób przybliżone wier-
nym doświadczenie Kościoła jako wspólnoty.

zmiana mentaLności

Potrzeba wspólnoty jest jednym ze znaków wyróżniających współ-
czesny świat, a z punktu widzenia eklezjalnego może być ona uznana 
za znak czasu. Dzięki zauważeniu i uwzględnieniu tej potrzeby w dru-
giej połowie XX wieku dokonały się znaczące przemiany w mental-
ności ludzi. Powszechnie dostrzega się potrzebę przebywania razem, 
szerszej wymiany idei i doświadczeń, większej współpracy zespołowej, 
wspólnotowego odpoczywania itd. Także w życiu Kościoła i jego insty-
tucji odczuwa się potrzebę odnoszenia się do grupy, poddania się jej 
kontroli oraz oczekuje się wsparcia od rozmaitych grup wierzących. Ta 
nowa mentalność warunkuje w takiej samej mierze sposoby sprawo-
wania władzy. Przez dłuższy czas w sprawowaniu władzy w Kościele 
wystarczyło, że jakiś przełożony podejmował decyzję i ogłaszał ją pod-
władnym – prawowita władza decydowała w ramach swoich kom-
petencji. Dzisiaj sprawowanie władzy prawie zawsze zakłada dialog, 
który pozwala wydobyć wspólne oczekiwania oraz motywacje, które 
mają inspirować przełożonych, pozostawiając ostatecznie w ich gestii 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje na mocy posiadanego 
przez nich charyzmatu. Władza przełożonych oczywiście nie wypływa 
z dialogu, ale może być przez niego oświecona i wzmocniona. Zresztą 
wstępny dialog i przeprowadzona konsultacja na ogół ułatwiają osiąg-
nięcie tego, o czym zostało zdecydowane2. Odkrycie wspólnotowości 
znalazło także odzwierciedlenie w teologii, czego szczególnym wyra-
zem jest wciąż godne uwagi dzieło Katolicyzm Henriego de Lubaca3.

Wszystko to jest znakiem dojrzałej mentalności wspólnoto-
wej. Może być użyteczne podkreślenie, że dokonujące się obec-
nie w rozmaitych krajach reformy akademickie są uwarunkowane 

2 O pojęciu władzy w perspektywie nauczania II Soboru Watykańskiego por. 
J. Królikowski, Wolność, władza i wspólnota w świetle nauczania II Soboru 
Watykańskiego, „Studia Socialia Cracoviensia” 6 (2014) nr 2, s. 149–161.

3 Por. H. de Lubac, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokow-
ska, Kraków 1988. 
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tym samym. Prawie wszędzie pojawia się tendencja do poszerza-
nia tradycyjnego schematu nauczania. W przeszłości opierał się 
on w zasadzie na schemacie, w którym na nauczycielu spoczywała 
cała część aktywna przekazu wiedzy, natomiast uczeń był biernym 
odbiorcą. Dzisiaj coraz częściej pojawiają się „grupy robocze”, któ-
rych celem jest wspólnotowe dochodzenie do rezultatów nauko-
wych za pośrednictwem rozmaitego typu „ćwiczeń”. Nie przesądza 
to o osiąganych rezultatach, ale ogólna tendencja jest niewątpliwie 
godna uwagi i odpowiada współczesnym potrzebom duchowym.

Ta wspólnotowa mentalność jest faktem, chociaż nie jest wol-
na od pewnych ograniczeń, a nawet zjawisk negatywnych. Jednym 
z nich jest pewien rodzaj depersonalizacji, to znaczy utraty własnej 
tożsamości w grupie; następuje obniżenie rangi rozmaitych wystą-
pień publicznych i różnego rodzaju spotkań, pojawia się niezdolność 
do skupienia, do samotności, a także rodzą się trudności z podejmo-
waniem samodzielnych decyzji i zajmowaniem osobistego stanowi-
ska, gdy zachodzi taka potrzeba. Nie pasuje do dzisiejszego świata 
ideał Pascala, który mówił, że największym nieszczęściem człowie-
ka jest niemożność zamknięcia własnego pokoju. Do niewielu ludzi 
przemawia ideał, który wyraża znana sentencja: „Beata solitudo, 
sola beatitudo”. Podkreśla ona, że tylko w samotności człowiek może 
znaleźć spokój ducha oraz wyjśćna drogę prowadzącą do szczęścia. 

W każdym jednak razie ducha wspólnotowego nie można uwa-
żać za coś przejściowego, za rodzaj mody, a tym samym go bagate-
lizować i traktować w sposób dowolny. Duch wspólnotowy, utrzy-
mywany we właściwych proporcjach, stanowi wymiar egzystencji 
człowieka i dobrze się stało, że został on tak mocno podkreślony 
w życiu współczesnego człowieka. Osoba ludzka wyraża się w służ-
bie na rzecz wspólnoty. Gdy człowiek odrzuca służbę we wspólno-
cie, pomniejsza samego siebie i hamuje swój rozwój. W tej pespek-
tywie wszystko streszcza się w bardzo prostej, ale zarazem istotnej 
formule: Kościół jest komunią. Dla uzasadnienia tego faktu wystar-
czy przywołać kilka zdań z Nowego Testamentu: 

Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współ-
uczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć 
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je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. […] Jeżeli mówimy, że 
mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy 
i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, 
tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współ-
uczestnictwo (1 J 1, 3.6–7).

W przytoczonym tekście znajdujemy zasadnicze linie nowote-
stamentowego wykładu na temat komunii4. Komunia, która istnie-
je między chrześcijanami, zależy całkowicie od komunii z Ojcem 
i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Nie jest ona jakimś zwyczaj-
nym wynikiem wspólnego doświadczenia, spotkaniem woli, aby 
być razem. Jej źródłem jest sam Bóg. Wymiar wertykalny zwróco-
ny do Boga uwarunkowuje wymiar horyzontalny przynależności 
chrześcijan do tej samej komunii. Z drugiej strony św. Jan przed-
stawia się jako ten, który głosi komunię i w jakiś sposób ją współ-
tworzy przez swoją posługę.

Być chrześcijaninem to żyć w Komunii

Z Nowego Testamentu wynika bardzo jednoznacznie, że być 
chrześcijaninem to żyć w komunii, przy czym ta komunia przekra-
cza granice przestrzeni i czasu. Chrześcijanin z Tarnowa jest bra-
tem nie tylko tego, kogo mija na ulicy swojego miasta, ale na mocy 
komunii jest on wewnętrznie powiązany z chrześcijaninem z odle-
głej Syberii czy zagubionym w afrykańskim buszu. Jest także powią-
zany ze świętymi wszystkich czasów, którzy go poprzedzili w drodze 
do niebieskiej ojczyzny. Wspaniale wyraził tę prawdę Paul Claudel, 
wskazując, czym dysponuje człowiek, gdy znajdzie się we wspól-
nocie Kościoła: 

Nie rozporządzamy własnymi tylko siłami, by kochać Boga, by Go rozu-
mieć i Mu służyć, ale siłami wszystkich – począwszy od Dziewicy bło-
gosławionej na wyżynach niebios aż do tego ubogiego afrykańskiego 

4 Por. G. Panikulam, Koinônia in the New Testament. A dynamic expression of 
Christian life, Rome 1971.
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trędowatego, który z kołatką w ręku, na wpół zgniłymi ustami wyśpie-
wuje mszalne responsoria. Możemy rozporządzać całym stworzeniem 
widzialnym i niewidzialnym, cała naturą, całym skarbem świętych, zwie-
lokrotnionym przez działanie Łaski, i traktować jako nasze uzupełnie-
nie i niezwykłe narzędzie. Wszyscy święci, wszyscy aniołowie służą nam 
pomocą. Możemy korzystać z mądrości Świętego Tomasza, z ramie-
nia Świętego Michała lub z serca Joanny d’Arc i Katarzyny Sieeńskiej, 
i z wszystkich tych drzemiących zasobów, które lekkie dotknięcie ręki 
wprawić może w stan wrzenia. Całe dobro, piękno i wielkość, wszyst-
ko, co emanuje świętością – jest jakby naszym dziełem. Heroizm misjo-
narzy, natchnienie doktorów, odwaga męczenników, geniusz artystów, 
płomienna modlitwa klarysek i karmelitanek jest w pewnej mierze 
naszym udziałem, więcej nawet: jest naszym prawdziwym udziałem! 
Od Północy do Południa, od Alfy do Omegi, od Wschodu do Zachodu – 
wszystko tworzy jedność z nami; a my zaś się w to przyoblekamy i wpra-
wiamy w ruch w zestrojonym działaniu, które nas jednocześnie obja-
wia i unicestwia5.

Chrześcijanin wie, że ze wszystkimi stanowi jedną całość – Koś-
ciół katolicki, którego więzią jednoczącą jest tajemnica komunii. Na 
mocy swojej wiary chrześcijan nie tylko wie, że jest włączony w tę 
komunię uniwersalną, lecz także zdaje sobie sprawę, że przynależ-
ność do Kościoła warunkuje każdy jego czyn, nadając mu wymiar 
uniwersalny. Chrześcijanin nigdy nie jest sam – nigdy nie działa 
jako wyizolowana jednostka. Jako członek Kościoła jest on tym, 
który słucha słowa, który wierzy, który otrzymuje dar sakramen-
tów, który należy do rodziny dzieci Bożych, który wychowuje się 
pod jego przewodnictwem, który dzięki niemu zyskuje prowadze-
nie we wszystkich dziedzinach swego życia… Ponadto, jako czło-
nek komunii Kościoła, przygotowuje się, aby otrzymać od niego 
ostatnią posługę, a tym samym przeżyć po chrześcijańsku swoją 
śmierć. Kościół nakłada się więc na całe życie chrześcijanina i pod-
nosi je do Boga.

5 Cyt. za: H. de Lubac, Medytacje o Kościele, tłum. I. Bialkowska-Cichoń, Kra-
ków 1997, s. 199 (Myśl Teologiczna, 15).
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Pan Jezus obdarował komunię Kościoła rozmaitymi darami, 
wśród których pierwsze miejsce zajmuje sakramentalna służba na 
rzecz tej komunii – służba, która ma na celu włączanie ludzi do 
komunii eklezjalnej, do rozwijania, umacniania oraz do kierowania 
nią. Taki jest cel posługi kapłańskiej. W czasie ziemskiej pielgrzymki 
Kościoła posługa wypływająca ze święceń, w wielości swoich wymia-
rów i spełnianych funkcji, pełni służbę na rzecz komunii. Święcenia 
ze swej natury pozostają w służbie komunii6. Każdy biskup, prez-
biter i diakon przez głoszenie słowa Bożego, przez pełnioną misję 
uświęcania za pośrednictwem sakramentów oraz przez podejmo-
wanie odpowiedzialności w zakresie duszpasterstwa jest autentycz-
nym sługą komunii. Posługa ta wypełniana jest na różnych stop-
niach i w odpowiednim zakresie duszpasterskim. Przewodnikiem 
w wypełnianiu tej posługi w Kościele jest papież jako pasterz uni-
wersalny.

W przemówieniu wygłoszonym w Genewie podczas zgroma-
dzenia Światowej Rady Kościołów 10 czerwca 1969 roku papież 
Paweł VI wypowiedział bardzo znamienne słowa, w których wska-
zał na zasadniczą więź zachodzącą między jego urzędem następcy 
Piotra a wymiarem komunijnym jego posługi: 

Oto jesteśmy między wami. Nasze imię jest Piotr. Pismo Święte powie-
działo nam, jaki sens Chrystus chciał nadać temu imieniu, jakie obo-
wiązki na Nas złożył: odpowiedzialność apostoła i  jego następców. 
Pozwólcie Nam także przypomnieć jednak inne imiona, które Pan 
zechciał nadać Piotrowi, aby wskazać na jego charyzmaty. Piotr jest 
rybakiem ludzi, Piotr jest pasterzem. Jeśli chodzi o to, co Nas dotyczy, 
jesteśmy przekonani, że Pan powierzył Nam, bez żadnej Naszej zasłu-
gi, posługę komunii7.

Tą wypowiedzią papież Paweł VI jasno wskazał, że jego urząd 
pasterza powszechnego jest posługą komunii w  Kościele. Dwa 

6 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, 1534–1535.
7 Paweł VI, Allocutio Nous apprécions beaucoup (10.06.1969), „Acta Apostoli-

cae Sedis” 61 (1969), s. 503.
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So bory Watykańskie przypomniały w swoim nauczaniu, że papież 
jest zasadą komunii. Zasada nie tylko oznacza punkt odniesienia, ale 
początek, źródło życia, dynamizm sprawczy. Papież, będąc zasadą 
komunii, jest więc także jej promotorem. Jego posługa komunii ma 
taki sam dynamizm jak komunia powszechna. Ma cały zasięg odpo-
wiedzialności duszpasterskiej, która jest mu właściwa w wymia-
rze uniwersalnym Kościoła, obejmując tym samym także każdy 
Kościół lokalny8.

W Nowym Testamencie miano „Kościoła” jest odnoszone za równo 
do wspólnot lokalnych, jak i do całego ludu wiernego. Wspólnoty 
chrześcijańskie w Jerozolimie, Antiochii, Efezie, Koryn cie i innych 
miastach noszą miano Kościołów. U św. Pawła miano Kościoła jest 
nadawane niedzielnemu zgromadzeniu liturgicznemu. W Pierwszym 
Liście do Koryntian proste zgromadzenie zebrane w domu pozo-
staje w ścisłym związku z wielkimi wspólnotami eklezjalnymi: „Po -
zdrawiają was Kościoły Azji. Pozdrawiają was serdecznie w Panu 
Akwila i Pryscylla razem ze zbierającym się w ich domu Kościołem” 
(1 Kor 16, 19).

Odniesienie do przywołanych danych nowotestamentowych wska-
zuje więc, że podjęcie zagadnienia komunii uniwersalnej w niczym 
nie oddala nas od kwestii wspólnoty lokalnej, od której wyszliśmy 
w naszych refleksjach. Z katolickiego punktu widzenia jest to zagad-
nienie o zasadniczym znaczeniu. Pojawia się więc pytanie: w jaki spo-
sób przeżywać tę uniwersalność we wspólnocie lokalnej?

coraz więKsza wzajemność

Jak wyjaśnić to podwójne użycie słowa „Kościół” w Nowym 
Testamencie? Czy należy i wystarczy stwierdzić, że Kościół jako 
wspólnota całościowa jest sumą Kościołów lokalnych? Czy Kościoły 
lokalne, sumując się, mogłyby stopniowo dojść do uznania się za 
Kościół? Nie ma w Nowym Testamencie żadnych podstaw, by tak 

8 Por. Kongregacja Nauki Wiary, Prymat następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, 
w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995–2000, 
red. J. Królikowski, Z. Zimowski, Tarnów 2002, s. 57–65.
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ukierunkować proponowaną odpowiedź. Właściwe wyjaśnienie 
polega na stwierdzeniu, że Kościół znajduje się w różnych miejscach. 
Jedyny Kościół manifestuje się w takiej bądź innej wspólnocie par-
tykularnej. Święty Paweł nie mówi więc o Kościele korynckim, ale 
o Kościele, który jest w Koryncie, pozwalając w ten sposób zrozu-
mieć, że wspólnota ukonstytuowana w jakimś mieście w Grecji ma 
za zadanie uobecniać tam Kościół Chrystusa, który istnieje równo-
cześnie w innych miejscach. Właśnie dlatego słowo „Kościół” wska-
zuje równocześnie na lud Boży jako całość oraz na manifestację tego 
ludu w określonym miejscu.

Z łatwością można zrozumieć znaczenie tej analizy. Kościół 
lokalny nie jest rezultatem rozbicia Kościoła powszechnego, ale 
jego lokalną realizacją. Ten punkt widzenia został uznany przez 
II Sobór Watykański za kluczowy i będący punktem odniesienia 
dla życia Kościoła w przyszłości. Formułując podstawy teologii 
Kościoła partykularnego w Dekrecie o pasterskich zadaniach bisku-
pów w Kościele Christus Dominus, Sobór podaje następującą defi-
nicję Kościoła partykularnego: 

Diecezja jest częścią Ludu Bożego powierzoną pasterskiej pieczy bisku-
pa współpracującego z prezbiterium, aby trwając przy swoim paste-
rzu, zgromadzona przez niego w Duchu Świętym przez Ewangelię 
i Eucharystię, stanowiła Kościół partykularny, w którym prawdziwie 
jest obecny i działa jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusa 
(nr 11)9.

Ten tekst, który wykłada doktrynę Kościoła Chrystusowego 
obec nego i działającego w Kościele partykularnym, został poprze-
dzony wyjaśnieniem, które znalazło się w konstytucji o  liturgii 
Sacrosanctum Concilium (nr 41). W tym miejscu przytaczam jej roz-
winiętą wersję, która została zamieszczona w posoborowej instruk-
cji Świętej Kongregacji Obrzędów Eucharisticum mysterium z dnia 

9 Szerzej na temat teologii Kościoła partykularnego por. S. Napierała, Pojęcie 
Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II, 
Poznań 1985.
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13 kwietnia 1967 roku. Czytamy w niej: „W sprawowaniu Eucharystii, 
któremu, przy czynnym udziale całego ludu Bożego, przewodniczy 
biskup, otoczony zastępem swoich kapłanów i asysty, ma miejsce 
szczególna manifestacja hierarchicznie ukonstytuowanego Kościoła” 
(nr 42). W odniesieniu do wcześniejszych refleksji ten tekst uwypu-
kla, że to przede wszystkim w czasie celebracji Eucharystii dokonu-
je się lokalna manifestacja Kościoła powszechnego.

Kościół powszechny angażuje się w Kościół partykularny. Kościół 
partykularny manifestuje Kościół powszechny i go urzeczywistnia. 
To nauczanie jest pełne konsekwencji praktycznych. Pokazuje nam 
przede wszystkim, że Kościół powszechny nie jest tym, co pozosta-
je po wyeliminowaniu partykularności Kościołów lokalnych, nie 
jest drzewem sprowadzonym do pnia po usunięciu gałęzi. Kościół 
powszechny jest całym drzewem łącznie z jego ostatnim liściem. 
Kościół powszechny konstytuuje cała uprawniona różnorodność 
wspólnot lokalnych – różnorodność, która jest jego bogactwem. 
To Kościół powszechny chciał, aby powstały konferencje episko-
patu, i przyznał im szerokie kompetencje10. To Kościół powszech-
ny chciał przystosowania liturgii do kultur lokalnych. Te inicjatywy 
i instytucje lokalne stanowią w tej chwili część jego pełnego rozwo-
ju, wyrażając jego naturę oraz określając i konstytuując jego misję 
w dziejach11.

Z drugiej strony to nauczanie pokazuje nam także, że wszyst-
kie doświadczenia przeżywane lokalnie muszą służyć Kościołowi 
powszechnemu. Innymi słowy, każda wspólnota lokalna, we wszyst-
kim tym, co czyni, musi stale baczyć na oddźwięk, jaki wywołuje 
jej działanie w powszechnej komunii Kościoła. Pragnienie przeży-
wania tajemnicy Kościoła w naszym środowisku, odpowiednio do 
naszej mentalności, w centrum naszej partykularnej problematyki 
może zostać sprowadzone do pewnego prowincjonalizmu. Co 
to znaczy? O prowincjonalizmie można mówić wówczas, gdy jest 

10 Por. H. de Lubac, Kościoły partykularne w Kościele powszechnym, tłum. M. Spy-
ra, Kraków 2004, s. 75–84.

11 Por. J. Królikowski, Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologicznopneumato
logiczna geneza Kościoła, Kraków 2015, s. 256–265.
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się zadowolonym po prostu z tego, co się posiada, gdy jest się prze-
konanym, że ze swoim małym bagażem idei i doświadczeń można 
stawić czoło wszystkim wyzwaniom i odnaleźć się w każdej sytua-
cji. Taki człowiek, przekonany, że ma rację, nie ma w sobie żadnego 
pragnienia, by wyjść ze swojego środowiska, zobaczyć, czy te same 
problemy widziane z zewnątrz nie sytuują się w innej perspektywie 
i nie należałoby do nich podejść w inny sposób. Człowiek nazna-
czony partykularyzmem uważa, że słuchając kogoś innego, pocho-
dzącego z innej części świata, po prostu traci czas. Człowiek pro-
wincjonalny jest ślepo pewny siebie i nie rozumie, dlaczego inni 
weryfikują swoje idee i proponowane rozwiązania.

Taki opis sytuacji nie ma w sobie nic karykaturalnego. To praw-
da, że prowincjonalizm jest niekiedy malowniczy albo błazeński, 
a dzięki temu wywiera znaczny wpływ na ludzi. Prowincjonalizm 
może jednak równocześnie wywoływać burze i wstrząsy w Kościele. 
Wystarczy wziąć pod uwagę, że w każdym z nas mogą znaleźć się te 
braki. Za każdym razem, gdy człowiek zadowala się swoją formacją, 
swoją kulturą, swoją przeszłością, swoimi indywidualnymi przeko-
naniami religijnymi i teologicznymi, zamyka się w sobie, opowiada 
się za prowincjonalizmem, a tym samym zdradza Kościół. Dlaczego? 
Ponieważ Chrystus udzielił każdemu swoich darów, aby połączyć 
je z innymi darami, które posiadają inni w bogactwie i harmonii 
Kościoła, a nie po to, by egoistycznie ich bronić i trzymać tylko dla 
siebie, gdyż z takiej postawy rodzi się deprecjonowanie lub igno-
rowanie innych.

Komunia, a nie seKta

Jakie są więc środki, które pozwalają zwalczyć wskazaną wyżej 
pokusę, na którą wszyscy jesteśmy narażeni? Trzeba po prostu 
zaakceptować, że żyje się dla dobra komunii uniwersalnej; trze-
ba być świadomym, że wspólnota, do której się należy, nie jest 
niczym innym niż lokalną realizacją całego Kościoła. Trzeba pod-
dać się temu dziełu komplementarności, wzajemnej i wewnętrz-
nej wymienności, z której rodzi się pewność komunii całego Ciała 
Chrystusa. Łatwo zakłócić tę równowagę, nawet lekko zmieniając 
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środek ciężkości. Niestety, równie łatwo jest stracić ducha wspól-
noty na rzecz ducha sekty. Istnieje wiele podobieństw zewnętrz-
nych między wspólnotą i sektą. Jedna i druga grupa zmierza do 
pewnego ideału, a jednak różnica jest radykalna. Podczas gdy ruch, 
który formuje wspólnotę, jest ruchem koncentrującym, ruch, któ-
ry pobudza sektę, jest walką, która stawia sobie za cel oddzielenie, 
ekskluzywizm, potępianie innych. Widać to zjawisko bardzo wyraź-
nie, gdy patrzymy na rodzące się zakony. Nie powstają one po to, 
aby osądzać i potępiać Kościół, ale po to, aby lepiej przeżywać jego 
tajemnicę i podjąć służbę na jego rzecz. Sekta przeciwnie – odcina 
się od źródła i stawia na samorealizację.

Można by omówić to zagadnienie pod innym względem, mówiąc, 
że wspólnota lokalna ma przeżywać w sposób radykalny całe dzie-
dzictwo Kościoła Chrystusowego. Gdy mówi się o wspólnocie lokal-
nej, rozumiejąc ją w najszerszym sensie, ma się na myśli Kościół 
w jakimś narodzie, diecezję, parafię, ale także grupę wiernych mają-
cych podjąć wspólnie jakieś działanie lub wyrazić wspólnie swoją 
wiarę.

„Kościołem jest Jezus Chrystus rozprzestrzeniony i udziela-
ny, jest cały Jezus Chrystus” – tak odpowiadał kiedyś Jacques-Bé-
nigne Bossuet na pytanie o to, czym jest Kościół. Odpowiedź ta 
jest niezwykle oświecająca. Ten, kto wyklucza ze skarbca wspólno-
ty jakąkolwiek część dziedzictwa Kościoła, rani samego Chrystusa. 
Grupa wiernych zgromadzona na modlitwie oraz prowadząca życie 
duchowe i sakramentalne, która odrzucałaby zaangażowanie apo-
stolskie oraz włączenie się w budowanie lepszego świata, nie byłaby 
wspólnota kościelną. Grupa intelektualistów chrześcijańskich, która 
w nauczaniu Kościoła widziałaby tylko system idei bez odniesienia 
do życia i praktyki, zdolny do konkurowania z innymi systemami, 
nie byłaby wspólnotą kościelną. Grupa chrześcijan zaangażowa-
nych w sprawy społeczne i polityczne oraz walczących o większą 
sprawiedliwość, ale widząca tylko w zaangażowaniu tego rodzaju 
całość życia chrześcijańskiego i nieszukająca wznioślejszej inspi-
racji, nie byłaby wspólnotą kościelną. Grupa chrześcijan, która 
odrzucałaby jakąś część słowa Bożego lub powszechnego naucza-
nia Kościoła, czyli papieża lub soboru, i która chciałaby się oddzielić 
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od przewodnictwa prawowitych pasterzy, nie byłaby wspólnotą koś-
cielną. Ci, którzy trzymają się instytucji chrześcijańskich wyłącz-
nie jako formy i gwaranta stabilizacji społecznej, nie mogą budo-
wać wspólnoty Kościoła. Zawsze i wszędzie musi być obecne całe 
dziedzictwo, gdyż tylko wówczas Kościół urzeczywistnia to, czym 
jest: „Jezusem Chrystusem rozprzestrzenionym i udzielanym”. Tylko 
w takim wypadku Kościół powszechny urzeczywistnia się we wspól-
nocie partykularnej.

Wszystko musi być obecne. Każda epoka jest poddawana w ja -
kimś stopniu pokusie pomniejszenia tej całości. Byłoby uzasadnio-
ne w tym miejscu postawienie pytania, na czym polega ta pokusa 
dziś. Czy nie jest nią brak poczucia potrzeby adoracji Boga, uzna-
nia Jego majestatu i nienaruszalności Jego prawdy? Czy nie jest to 
pokusa najgorszego rodzaju pychy, czyli takiej, która usiłuje posta-
wić się w miejsce Boga? Czy nie jest to pokusa samowystarczal-
ności zbawczej? Autentyczna troska o przeżywanie Kościoła musi 
otwarcie stawiać sobie pytanie o to, czy przyjmujemy i przeżywa-
my całość dziedzictwa wiary, a zarazem wskazywać drogi powrotu 
do integralności, czyli do czystości wiary. To zagadnienie jest abso-
lutnie istotne dla wspólnoty Kościoła i jego poprawne ujmowanie 
warunkuje wszystko inne.

PotrzeBa PoGłęBienia

Zaproponowane wyżej refleksje nie rozwiązują oczywiście wszyst-
kich problemów, które dotyczą przeżywania tajemnicy Kościoła we 
wspólnocie lokalnej. Mogą one jednak posłużyć do pogłębienia życia 
chrześcijańskiego w takiej mierze, w jakiej uświadamiają znaczenie 
komunii uniwersalnej i wskazują na potrzebę zachowania za wszel-
ką cenę jej trwałości i spójności we wspólnocie lokalnej. Jednym 
słowem, wskazują one na potrzebę miłości do Kościoła na każdym 
poziomie jego istnienia. W tym czasie, w którym Kościół musi sta-
wić czoło poważnym wyzwaniom, biorąc pod uwagę zachodzące 
w świecie wielorakie przemiany, ta miłość musi być jednym z klu-
czowych elementów uczestniczenia w jego budowaniu i rozwoju.
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Formacja postawy ekumenicznej

Dobrze się dzieje, że w naszych poszukiwaniach ekumenicznych 
schodzimy na coraz bardziej podstawowe poziomy życia kościelne-
go, by na nich starać się wprowadzać w życie zasady ekumeniczne. 
Pytanie o ekumenizm w wymiarze parafialnym jest więc jak najbar-
dziej uzasadnione; co więcej, nadszedł już odpowiedni czas, by właś-
nie na tym poziomie życia kościelnego się skoncentrować. Wydaje się, 
że ekumenizm ogólnokościelny, w pewnym sensie oficjalny, pod wie-
loma względami wyczerpał już swoje możliwości i znajduje się w dość 
głębokim kryzysie. Nie oznacza to oczywiście, że ekumenizm wyczer-
pał się jako zadanie eklezjalne i nie mamy już nic do zrobienia w tym 
względzie. Życie powszednie wierzących otwiera się na coraz to nowe 
doświadczenia, także w dziedzinie ekumenizmu. Przyczyniają się do 
tego choćby wielkie migracje ludności na kontynencie europejskim.

Ekumenizm parafialny nie jest oczywiście prosty i łatwy do wpro-
wadzenia w życie, chociaż tak mogłoby się wydawać. W znacznym 
stopniu nasze propozycje w tym względzie są uwarunkowane fak-
tem, że w polskiej sytuacji konkretna wspólnota parafialna i kon-
kretny katolik, który w niej żyje, ma raczej niewiele możliwości bez-
pośredniego spotkania się z braćmi odłączonymi. Niejednokrotnie 
w dyskusjach na ten temat można odnotować odczuwanie cze-
goś w rodzaju „deficytu” braci odłączonych w Polsce. Jest oczywi-
ste, że w polskiej sytuacji w ogóle, nie tylko na poziomie parafii, 
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ekumenizm dotyczący „dialogu prawdy”, czyli szukania uzgodnień 
doktrynalnych, ma niewielkie szanse urzeczywistnienia; ekumenizm 
idący po linii miłości, czyli wspólnych działań różnych wspólnot 
chrześcijańskich w dziedzinie charytatywnej, ma większe możliwo-
ści zastosowania, czego konkretnych przykładów jest już wystarcza-
jąco dużo. W naszych warunkach największe możliwości otwierają 
się przed „ekumenizmem duchowym”, który nie jest oczywiście bez 
znaczenia, gdyż chodzi w nim o samą „duszę” ruchu ekumenicz-
nego, jak słusznie podkreślają dokumenty kościelne, począwszy od 
dekretu Unitatis redintegratio II Soboru Watykańskiego.

Biorąc pod uwagę tę specyficzną sytuację, która stanowi niewąt-
pliwie proprium Kościoła w Polsce, a zwłaszcza przeciętnej polskiej 
parafii, chciałbym zwrócić uwagę na pewną możliwość, która sytu-
uje się właśnie w kontekście ekumenizmu duchowego i jego roz-
wijania się w Kościele. Chodzi mi mianowicie o zwrócenie uwagi 
na potrzebę kształtowania pewnej bardzo podstawowej postawy 
osobowej, którą postuluje nasza wiara. Z takiej postawy mógłby 
się zrodzić zarówno szeroko rozumiany ekumenizm duchowy, jak 
i ekumenizm bardziej pragmatyczny, którego domagają się rozma-
ite sytuacje, w których znajdują się nasi wierni, na przykład gdy 
będąc za granicą, spotykają się z przedstawicielami innych wyznań 
chrześcijańskich. Jak pokazuje doświadczenie, faktyczny ekumenizm 
rodził się i rozwija obecnie przede wszystkim na gruncie osobiste-
go doświadczenia wierzących, którzy mają za sobą odpowiednio 
pogłębioną formację duchową. Dopiero potem z tego doświadczenia 
przechodzi się na poziom doktrynalny i instytucjonalny, na którym 
dokonuje się aplikacji swoich doświadczeń duchowych. W posta-
wie, którą proponuję, chodzi więc o to, by odpowiednio zrozumieć 
człowieka i zrozumieć Jezusa Chrystusa w odniesieniu do doświad-
czeń naszego życia. Z takiego doświadczenia może z kolei zrodzić 
się szeroko rozumiane doświadczenie ekumeniczne.

ortodoKsja i doświadczenie wiary

Wiara chrześcijańska jest ściśle związana z ortodoksją języka, 
która jest dla niej czymś nieodzownym i zasadniczym, skoro wiara 
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zakłada mówienie o niej, które jest streszczane w odpowiednich 
formułach, na czele z Credo. Jej istota słowna może być przedmio-
tem nauczania; aby ją posiąść, w pewnym sensie wystarczy pamięć 
i uległość. Służy ona za normę, która charakteryzuje przynależ-
ność do wspólnoty opartej na wspólnej łączności ideowej. Zapewnia 
ona nieodzowną jedność zewnętrzną członków wspólnoty. Jednak 
zachowanie tej ortodoksji, użytecznej w takiej mierze, w jakiej przy-
czynia się do szanowania człowieka i pomaga mu żyć w społeczeń-
stwie, nie dosięga głębi człowieka i nie jest w stanie jej adekwatnie 
dowartościować. Jeśli na początku spełnia ona swoją funkcję także 
w duchowości, czyli w egzystencjalnym wyrażaniu wiary, to jednak 
na końcu okazuje się ona niewystarczająca, a nawet prowadzi do 
pewnego zamknięcia na to, co duchowe, które nigdy nie ogranicza 
się do formuł językowych.

Kościół, do którego należy wierzący, będąc społecznością, jest 
jednak czymś bardzo różnym od przeciętnego społeczeństwa. Ale 
ponieważ jest on złożony z ludzi, którzy nie są doskonali ducho-
wo z powodu braku formacji i osobistych sił, zmierza całą swoją 
siłą instytucjonalną do utrwalenia się jako kolektyw religijny. Tym, 
co jest istotne dla Kościoła, i tym, co jest mu dawane przez jego 
Założyciela, tym, co decyduje o jego istnieniu i wyrażaniu się, jest 
wiara. Wiara jako taka nie jest przedmiotem nauczania, chociaż 
jest przekazywana. Można pomóc w sposób pośredni w jej wyzwo-
leniu się w człowieku i w uświadomieniu sobie jej wewnętrznej rze-
czywistości, na przykład wyjaśniając formuły wiary, które mogą być 
nauczane, oraz prowadząc działalność katechetyczną. Zachodzi to 
właściwie w każdej wspólnocie chrześcijańskiej, która ma świado-
mość uczestniczenia w darze Bożym i troszczy się o jego trwanie 
w swoich spadkobiercach.

Ortodoksja języka wiary, której uczymy się od dzieciństwa, 
za kłada pewną całość wypowiedzi, które chrześcijanin przyjmu-
je i akceptuje. Niestety, zbyt często ogranicza się do ich intelektu-
alnego posiadania (niekiedy nawet traktuje je jako narzucony mu 
ciężar) i do zewnętrznego zachowywania ich w życiu jako reguł 
postępowania i norm myślenia. Doktryna najczęściej jest przyjmo-
wana w takim okresie życia wierzącego, w którym nie jest on jeszcze 
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w stanie postawić zasadniczych pytań, na które ta doktryna ma być 
odpowiedzią, i podjąć życia w świetle tych odpowiedzi. Nauczanie 
religii i katecheza, ponieważ bardziej zasadniczo są nastawione na 
przekazanie pewnej ilości treści intelektualnych niż na ukształto-
wanie postaw osobowych i duchowych, nie służą realnemu pogłę-
bieniu wiary. Po zaproponowaniu rozwiązania jakichś problemów, 
często odnoszącego się do nieaktualnej już mentalności i sytuacji 
duchowej należącej do minionej epoki, doktryna raczej wymusza 
wyrażanie zgody, nie prowadząc do zrozumienia, do czego jest prze-
cież powołana. Z tego powodu nie jest ona przeżywana na co dzień, 
ale jej znaczenie ogranicza się do pewnych sytuacji krytycznych, 
w których człowiek szuka pewności i oparcia. W takich okolicz-
nościach wiara zostaje zredukowana do czystych opinii, które mogą 
okazać się użyteczne dla człowieka w pewnych osobistych sytua-
cjach, dostarczając jakiegoś ogólnego punktu odniesienia, poma-
gającego zwrócić się do przyszłości. Nie wywołuje ona jednak tego, 
co zasadnicze, czyli osobistego poszukiwania, które powinno sty-
mulować i kształtować życie duchowe. Postawy ludzkie czerpią 
z prawdziwej wiary i wyrażają ją wtedy, gdy są stopniowo wypra-
cowywane jako indywidualne zasoby duchowe na gruncie osobi-
stego doświadczenia. Natomiast społeczność chrześcijańska jako 
całość może i powinna je chronić za pośrednictwem ogólnego kli-
matu duchowego, który współtworzy i którego broni dzięki swo-
im instytucjom. W takim wypadku Kościół rzeczywiście staje się 
środowiskiem wiary i życia duchowego, faktycznie wspierając wie-
rzącego w jego dążeniu do świętości.

Każde z wyrażeń, którymi posługuje się człowiek, by wypowie-
dzieć swój sposób odczuwania rzeczywistości, czyli swoje doświad-
czenie duchowe, a które nie należą do dziedziny nauki, zawiera 
w sobie taki sens i taką nośność, jakie nadaje im ten, kto się nimi 
posługuje. Odnosi się to przede wszystkim do opisywania i wyra-
żania osobistego przeżywania tego, kim jest Bóg . Sens i war-
tość słów dotyczących sfery egzystencjalnej, nawet jeśli są używa-
ne przez wszystkich, w zdecydowanym stopniu zależy u każdego od 
indywidualnej wędrówki, którą odbył i która doprowadziła go do 
posługiwania się właśnie tymi słowami. Zatem także recytowanie 
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wspólnego Credo przyjmuje u każdego wierzącego wartość i zna-
czenie, które w najwyższym stopniu mają charakter osobisty; rów-
nież w takiej mierze, w jakiej przez osobisty wysiłek wierzący uczynił 
swoimi formuły wiary, osiąga zdolność przeżywania ich i stosowa-
nia w życiu, a nie tylko przyjmowania ich teoretycznie. Nie ma ćwi-
czeń, którymi można by uczynić własnymi te formuły. Każdy musi 
to odkryć sam i dla siebie oraz kontynuować przez całe życie to 
odkrywanie, bez którego jego przekonania nie zapewniałyby nicze-
go istotnego autentyczności jego wiary.

To podstawowe doświadczenie, wypływające z samej natury 
wiary, każe nam szukać właśnie w nim pewnej drogi realizacji 
ekumenizmu na najbardziej podstawowym poziomie. W niczym 
nie pomniejsza ono normatywnego znaczenia formuł wiary, łącz-
nie z Credo, ale pokazuje ich zasadniczą funkcję, którą jest wzbu-
dzenie w człowieku pewnej opcji egzystencjalnej. Jeśli zyska ona 
odpowiednie miejsce i wyrażenie w życiu chrześcijańskim, to rów-
nocześnie będzie można także mówić o odpowiedniej postawie 
w stosunku do innych, która umożliwi rozpoznanie w nich bra-
ci w wierze. Wspólnota egzystencjalna i życiowe oparcie się na 
wierze staną się wówczas jedną rzeczywistością, a tym samym 
będzie możliwe szerokie spotkanie się ze sobą tych, którzy w niej 
uczestniczą.

Byłoby więc słuszne, by w ramach rozmaitych poszukiwań eku-
menicznych znalazło się wiele miejsca na dzielenie się przez wierzą-
cych należących do różnych wyznań osobistymi doświadczeniami 
wiary. Mogłoby ono faktycznie pokazać, czym jest dla nich wiara 
i jakie miejsce zajmuje w ich życiu. Byłoby to rzeczywiste spotka-
nie w wierze, która jest sposobem życia, a zatem spotkanie w czymś 
zasadniczym dla codziennego chrześcijaństwa. Niestety, zbyt czę-
sto nasze spotkania ekumeniczne, nawet te związane z Tygodniem 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, grzeszą zbytnim 
formalizmem, a niekiedy wprost chęcią pokazania się, by zyskać 
coś w rodzaju legitymizacji ze strony innych Kościołów i wyznań. 
Pokażmy więc najpierw, że wiara jest tworzywem egzystencjalnym 
naszego życia, a potem będziemy mogli tworzyć rzeczywistą wspól-
notę prawdy, miłości, modlitwy. 
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od rozumienia człowieKa  
do rozumienia wiary

To, co jest rzeczywiście przeżywane przez człowieka, należy 
więc do innego porządku niż wyznanie ortodoksji związanej tylko 
z językiem i nie może zostać pokazane za pośrednictwem prostych 
formuł, które same w sobie mają charakter wyłącznie zewnętrzny. 
Wyrażenia, które są stosowane do zamanifestowania wiary, nie osią-
gają całego swojego znaczenia, jeśli nie są oświecane przez kontekst, 
który im towarzyszy i od którego nie mogą być oddzielone, pod 
sankcją zagubienia swojego autentycznego sensu. Nawet jeśli język 
polski, będący owocem długiej tradycji duchowej, która rozwinęła 
się bardzo wyraźnie, jest wystarczająco przystosowany do wyraże-
nia tego, czym żyje wierzący, to trzeba przyznać, że nie wszystko, 
co się mówi i przeżywa, zostaje w nim faktycznie wyrażone.

Zasadnicze linie wędrówki do wiary i przez wiarę urzeczywist-
niają się za pośrednictwem rozwoju duchowego, gdyż wzrost ducho-
wy i wiara nierozdzielnie zależą od siebie. Biorąc równocześnie pod 
uwagę nieskończoną różnorodność osób, moja wędrówka w żaden 
sposób nie może być jedynym wskaźnikiem tego, co każdy powi-
nien przejść indywidualnie, na swoją odpowiedzialność oraz bio-
rąc na siebie ryzyko. Abyśmy zyskali najbardziej obiektywny punkt 
odniesienia dla naszej wędrówki wiary, trzeba odnieść się do Jezusa 
Chrystusa i Jego ludzkich doświadczeń. Możliwość zrozumienia 
tego, co Jezus przeżył jako człowiek, przynajmniej na tyle, na ile 
można to zrozumieć, ma zasadnicze znaczenie, by ukształtować 
podstawy naszej wiary i dojść do czci, która jest Mu należna. Bez 
takiego zrozumienia chrześcijańska adoracja opierałaby się tylko 
na religijności odziedziczonej od minionych pokoleń. Byłaby zatem 
oddzielona od ludzkiej wolności, a jako taka byłaby pozbawiona 
pełnego znaczenia religijnego; mogłaby więc być tylko pozornie 
religijna.

Aby takie zrozumienie stało się możliwe, trzeba najpierw spoj-
rzeć na siebie i na innych, by zobaczyć to, co nas łączy czysto po 
ludzku, a więc trzeba zweryfikować nasze ludzkie doświadczenia, 
mając równocześnie na względzie, że te doświadczenia nie zamykają 



Od rozumienia człowieka do rozumienia wiary 311

się same w sobie. Człowiek przez to, czym jest jako całość, prze-
kracza swoje zachowania (to znaczy to, co mówi, i to, co robi), któ-
re w dużej mierze zależą – oprócz osobistej historii każdego – od 
czasów i miejsc, okoliczności i spotkań itd. W ten sposób istnieje 
wspólne dla wszystkich ludzi tło, które pozwala im, odpowiednio 
do osobistych możliwości, rozumieć drugiego, przy czym to rozu-
mienie jest nie tylko subiektywne i wykracza poza proste poznanie 
tego, co drugi mówi i robi. Gdy człowiek jest obecny „wobec same-
go siebie”, jest zdolny otworzyć się na obecność drugiego i uobec-
nić go względem siebie ponad tym wszystkim, co jego zmysły i jego 
rozum pozwalają mu bezpośrednio poznać w drugim. Im bardziej 
człowiek jest zaawansowany w odkrywaniu swojego człowieczeń-
stwa, tym bardziej jest zdolny dojść do tego rozumienia w sposób 
rzeczywisty i osiągnąć tę obecność, przekraczając wszystkie barie-
ry, które konkretnie, a jeszcze bardziej z egzystencjalnego punktu 
widzenia, oddzielają go od innych.

Zasada ta odnosi się także do Jezusa i ma wpływ na naszą rze-
czywistą postawę wobec Niego. Jezus jest człowiekiem i przez rozu-
mienie tego, kim był, przede wszystkim dzięki temu, co o Nim 
powiedziano, możemy mieć przeczucie tego, co w Nim jest nie tyl-
ko ludzkie. Bez tego rozumienia słowa używane, by wyrazić Jego 
transcendencję, mają tylko nośność afektywną lub abstrakcyjną; 
pozwalają jedynie na sformułowania, które można przyjąć przez 
sentymentalizm i intelektualizm, jeśli nie tylko w oparciu o dyscy-
plinę i tradycję.

Jak już wyżej zostało powiedziane, elementem wędrówki ekume-
nicznej powinno być dzielenie się doświadczeniem wiary. Jej ele-
mentem, co podkreślaliśmy, wcale nie drugorzędnym, jest dzielenie 
się codziennym doświadczeniem drugiego człowieka. W znacznym 
stopniu jest ono drogą do doświadczenia wiary w Jezusa Chrystusa, 
gdyż był On prawdziwym człowiekiem.

Na ile zatem rozumiemy człowieka, na tyle zrozumiemy Chrystusa. 
Dlatego też nawet zwyczajna rozmowa, spełniająca wszystkie warun-
ki spotkania międzyludzkiego, jest elementem doświadczenia eku-
menicznego. Stąd też tak zwany „dialog miłości” jest wpisany na 
trwałe do ekumenizmu chrześcijańskiego, stanowiąc jego zasadniczy 
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element i kryterium weryfikacji w praktyce. Spotkanie człowieka 
jako człowieka, bez pytania od razu o jego wiarę, jest już elemen-
tem ekumenizmu praktycznego, który może być urzeczywistniany 
w każdej wspólnocie, w każdym miejscu i w każdych okolicznoś-
ciach. Dzielenie się ludzkimi doświadczeniami stanowi najbardziej 
podstawowe otwarcie się na innych i zapowiada dążenie do zrozu-
mienia siebie w wierze. Już Platon w słynnym Liście VII zauważył, 
że drogą do kształtowania postaw ludzkich jest po prostu „rodzin-
na rozmowa”, stanowiąca niejako archetyp wszystkich rozmów mię-
dzyludzkich. Takich rodzinnych rozmów potrzebuje nasz ekume-
nizm parafialny. Byłoby dobrze, gdyby także w ramach ekumenizmu 
na wyższych poziomach więcej uwagi poświęcono kwestiom antro-
pologicznym.

zrozumieć GłęBiej chrystusa

Opisane wyżej doświadczenie antropologiczne ma swoje zasto-
sowanie do spojrzenia na Jezusa Chrystusa, by odkryć w Nim zasad-
nicze kryterium życia wiary i realizowania jej w naszej codzien-
ności. Gdy patrzymy uważnie na Chrystusa, którego ukazują nam 
Ewangelie, rodzi się w nas „imperatyw” ciągłego przekraczania tego, 
co zewnętrzne, by zobaczyć w Nim „kogoś więcej” niż zwyczajne-
go człowieka. Widzimy więc w Ewangelii, jak sam Jezus dokonu-
je odkrycia swego posłania i szczególnego wymiaru, którego ono 
stopniowo nabierało w Jego oczach. Świadczy o tym Jego przybycie 
do świątyni w dwunastym roku życia, Jego chrzest dokonany przez 
Jana Chrzciciela, a ściślej mówiąc, spotkanie z Janem, Jego odczy-
tanie tekstu Izajasza w szabat w synagodze. Świadczą o tym kusze-
nia, które skompromitowałyby Go, gdyby im uległ. Pokusa sukcesu 
związanego z mocą uzdrawiania, która manifestowała się, gdy prze-
chodził pośród ludzi, uczyniłaby z Niego człowieka obdarzonego 
opatrznościowymi darami. Pokusa bycia oczekiwanym Mesjaszem 
doprowadziłaby Go do przyjęcia misji wyzwoliciela Izraela, który 
zapisałby się w historii. Pokusa niecierpliwości wobec ostatecznej 
klęski, coraz bardziej widocznej w Jego działaniu, doprowadziła-
by Go do beznadziejności, która w każdym czasie jest ostateczną 
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ucieczką dla ludzkiej manii wielkości. Są to pokusy, na które jest 
wystawiony każdy człowiek, spotykając je na swojej życiowej dro-
dze; Kościół uległ im niejednokrotnie, gdy napotkał je w wypełnia-
niu swojej misji.

Powszednie postępowanie Jezusa i  Jego ludzkie dojrzewanie 
w wypełnianiu swojego posłania dowodzą, że pierwszorzędne zna-
czenie nadaje On prawości swoich czynów. Nie poddaje się oko-
licznościom i ludzkim naciskom. Właśnie ta absolutna prawość jest 
już manifestacją rzeczywistości obecnej w Nim, która – mimo że 
jest ludzka – nie należy całkowicie do tego świata, tak jest wyjąt-
kowa w swoim przejawianiu się. Dostrzeżenie tego aspektu życia 
Jezusa zwraca naszą uwagę na potrzebę ciągłego przekraczania siebie 
w odniesieniu do naszej prawości. Nie ulega wątpliwości, że uwaga 
ta ma także znaczenie ekumeniczne. Jednym z warunków dojrze-
wania ekumenicznego jest dojrzewanie w prawości, a więc w całej 
etycznej sferze naszego życia. W znacznym stopniu jest to waru-
nek wzajemnego zrozumienia, wykraczającego poza małostkowość 
naszych odczuć i uwarunkowania związane z przesądami i uprze-
dzeniami, których wciąż jest tak wiele w relacjach między różny-
mi wyznaniami. Ciągłe przekraczanie naszej prawości wyrażanej 
pośród codziennych doświadczeń ma potem także znaczenie teo-
logiczne, to znaczy wpływa na nasze odniesienie do Boga, które 
również domaga się wewnętrznej prawości. Niestety, trzeba jasno 
powiedzieć, że destrukcyjne dla ruchu ekumenicznego okazuje się 
obniżenie wymagań moralnych w różnych wyznaniach chrześcijań-
skich oraz kompromisy etyczne, które się w nich aprobuje. Jest to 
znak odchodzenia od Chrystusa, potem przejawiający się następ-
nie w odchodzeniu od wspólnoty międzyludzkiej, której zworni-
kiem jest etyka.

Oprócz postawy Jezusa jeszcze bardziej znaczące są Jego słowa, 
które musiał powiedzieć w niektórych sytuacjach – słowa niesłycha-
ne i o zdumiewającej głębi; różnią się one od tych, które wypowiada 
się w ramach jakiegoś dyskursu rozumowego, czy też gdy podejmu-
je się wysiłek uzasadnienia tego, co się stwierdza. Są to więc słowa 
zmierzające nie tyle do pouczenia, ile raczej do wzbudzenia kon-
kretnej postawy duchowej.
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Jezus stanął więc wobec konieczności zapytania swoich przy-
jaciół: „A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16, 15). Jakiż niepokój 
wyraża to pytanie – niepokój przeżywany przez Jezusa wobec tego, 
co w Nim niesłychane, wykraczające poza Jego niewiarygodną jedy-
ność, a zarazem wobec eskalacji kontestacji i potępień, które zwra-
cają się przeciw Niemu! Jest to niepokój, który skłania Go do zda-
nia się na Jego uczniów, szczególnie na Piotra, któremu powierza 
swój Kościół. To pytanie Jezusa zmusza nas do ciągłego szukania 
i odkrywania Jego wielkości. Poważne potraktowanie tego pyta-
nia, zadawanego nieuchronnie każdemu z nas, skłania do zoba-
czenia w Jezusie tego, który domaga się od nas czegoś więcej niż 
tylko uznania czy czci. Domaga się oparcia na Nim i na Jego wiel-
kości swojego życia.

W innym miejscu Jezus pyta świadków swoich czynów: „Kto z was 
dowiedzie mi grzechu?” On umiał odróżnić wykroczenie legalne od 
niewierności i potwierdzić to z mocą wobec tych wszystkich, któ-
rzy – zasklepieni w swojej formalnej religijności – czynili z posza-
nowania prawa twierdzę broniącą ich od ukrytego odstępstwa. 
On doskonale wiedział, co oznacza „żyć w duchu i prawdzie”. Któż 
ośmieliłby się nie tylko powiedzieć o sobie coś takiego, ale choćby 
pomyśleć? To pytanie, wobec niewierności, których się dopuszcza-
my i które w niejednym przypadku poznajemy dopiero po pewnym 
czasie, pozwalają nam odkryć, na jakim nadzwyczajnym poziomie 
Jezus żył wobec Boga, którego nazywał także swoim Ojcem.

Jezus mógł w końcu osiągnąć pełną przejrzystość i złożyć całko-
wity dar z siebie, jak pozwala dostrzec jedno z Jego ostatnich słów, 
wypowiedzianych w Jego „godzinie” – godzinie, dla której przy-
szedł: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). To wyznanie, wobec osta-
tecznego niepowodzenia tylu nadziei i tylu wysiłków, w wyśmia-
niu i opuszczeniu, w którym kończy się Jezusowe życie zjednoczo-
ne z Bogiem, pozwala w Nim odkryć miłość o niewyobrażalnych 
wymiarach, nam, którzy tak mało i tak źle kochamy.

Przytoczone pytania i ostateczne wyznanie Jezusa przypominają 
nam o potrzebie ciągłego przekraczania naszej wiary w Niego. Miał 
rację Rudolf Bultmann, gdy pisał: 
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Jezus pozwala się znaleźć przebrany ciągle w inną postać. Taka jest 
tajemnica wezwania Bożego: brzmi ciągle inaczej, ciągle jest nowe, 
właśnie tam, gdzie się tego nie oczekuje, i w sposób, którego się nie 
spodziewa. […] Bóg, Jezus przychodzi do nas przebrany; jeśli nie roz-
poznamy przyjścia, jeśli tracimy spotkanie z Nim, chwila mija nie-
odwołalnie i pozbawiamy się na zawsze błogosławieństw tej godziny.

Nie można więc zadowolić się osiągniętym poziomem pozna-
nia Jezusa i osiągniętym poziomem zażyłości z Nim. Jedną z przy-
czyn ograniczających nasze zaangażowanie apostolskie, w tym tak-
że zaangażowanie ekumeniczne, jest pewien stan wewnętrznego 
zadowolenia z naszej wiary i wiary wspólnot, do których należy-
my. Wywołuje on poczucie samowystarczalności, która eliminu-
je z kolei potrzebę poszukiwania ubogacającego wiarę spotkania 
z innymi wierzącymi. Pod wieloma względami taką postawę można 
zauważyć u polskich wierzących, katolików i nie tylko, którzy cią-
gle krytykują chrześcijan z innych krajów europejskich, zarzucając 
im rozmaite braki w wierze i w moralności. Taką postawę można 
spotkać u większości kapłanów, którzy już po kilku dniach poby-
tu na Zachodzie przenikliwie stwierdzają, jak źle tam się dzieje, 
i nie szczędzą krytyki pod adresem swoich konfratrów. W naszym 
Kościele wszystko jest najlepsze! Jeśli zaś zacznie się wykazywać, że 
jednak tak dobrze u nas rzeczy się nie mają, to w odpowiedzi moż-
na usłyszeć, że i tak jest tutaj lepiej niż gdzie indziej. Taka posta-
wa uniemożliwia nie tylko autentyczne otwarcie ekumeniczne, lecz 
także kulturowe. W punkcie wyjścia eliminuje taką potrzebę, skoro 
my już wszystko wiemy i mamy to, co najlepsze.

Wypowiedzi Jezusa każą nam nieustannie weryfikować naszą 
wiarę i dążyć do tego, by ją owocnie przekraczać. Teologia nie zna 
punktu, w którym można by powiedzieć, że jest to ostateczna i nie-
przekraczalna granica wiary. Mówi ona raczej, że w wierze ciągle 
trzeba iść dalej. Inni wierzący ze swoimi doświadczeniami mogą nas 
owocnie inspirować w tym przekraczaniu siebie i unikaniu samoza-
dowolenia, które jest destrukcyjne dla wiary i świadomości kościel-
nej. Nikt nie ma monopolu na udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
„A wy za kogo Mnie uważacie?”. Takiej odpowiedzi ciągle wszyscy 
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musimy się uczyć, a będzie to również droga do spotkania i pogłę-
bienia ekumenicznego. Ponieważ jest to kwestia fundamentalna, 
trzeba ją adekwatnie rozważać na bardzo podstawowym poziomie 
formacji wiary i duszpasterstwa.



Rozdział XX

n 

Dialog ekumeniczny  
jako styl życia chrześcijańskiego

Rozdział Kościołów jest największym publicznym skandalem chrześci-
jaństwa. Nie jest w niczym usprawiedliwiony, zarówno jeśli idzie o jego 
przyczyny, jak i skutki.

Hans Urs von Balthasar1

Żyjemy w czasach, w których wiele mówi się o dialogu i  jego 
potrzebie. Mimo iż jest to temat bardzo rozpowszechniony, to jed-
nak ciągle mamy do czynienia z niepoprawnym lub bardzo powierz-
chownym sposobem rozumienia dialogu. Przede wszystkim błąd 
polega na tym, że często uważa się go za pewną technikę, a nie 
za podstawową, poniekąd pierwotną drogę do osiągania coraz to 
większych celów2. Owszem, można dialog uważać także za tech-

1 H. U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin?, tłum. F. Wycisk, Paris 1971, s. 36 
(Znaki Czasu, 20).

2 O rozmaitych ograniczeniach dialogu w przypadku jego błędnego traktowa-
nia por. J. Królikowski, O dialogu i jego ograniczeniach. Kilka uwag z punktu 
widzenia filozofii, w: Wyzwania moralne przełomu tysiącleci, red. J. Nagórny, 
A. Derdziuk, Lublin–Sandomierz 1999, s. 98–106 (Spotkania Naukowe Sek-
cji Polskich Teologów Moralistów, 3).
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nikę, ale w tym sensie nie może on być uznany za wartość autono-
miczną i absolutną, która żyłaby swoim własnym życiem. Nie pro-
wadzi się dialogu dla dialogu. Oczywiście także uznanie, że za jego 
pośrednictwem można zwrócić się do celu, nie oznacza, że automa-
tycznie można dialog zaliczyć do narzędzi i środków. Także życie 
i miłość zakładają odniesienie do innych wartości, które określa-
ją ich „jakość”, ale to nie oznacza, że życie i miłość redukują się do 
bycia narzędziami. Środek jako taki jest czymś względnym, ponie-
waż wyczerpuje się w tym momencie, w którym został użyty, robiąc 
miejsce dla skutku, który zamierza osiągnąć lub który osiągnął. Na 
poziomie bytowym jest jakby powrotem do nicości. Po osiągnięciu 
zamierzonego celu środek przestaje istnieć jako taki. W tej perspek-
tywie również należy rozumieć nieredukowalność zagadnienia dia-
logu do problemu techniki.

Zarysowany problem ma odniesienie do dialogu ekumenicznego 
i ten dialog weryfikuje właśnie takie jego znaczenie. Dotychczasowe 
doświadczenia dialogów ekumenicznych zdają się formułować 
zasadnicze przesłanie, że dialog ma być traktowany przede wszyst-
kim jako styl życia kościelnego, jako wyrażenie i forma dojrzało-
ści chrześcijańskiej. Nie należy go oceniać na podstawie osiągnię-
tych owoców ani tylko w odniesieniu funkcjonalnym do egzystencji 
chrześcijańskiej, a więc wyłącznie w perspektywie nadprzyrodzonej. 
Można by dyskutować o miejscu, jakie należy się dialogowi wśród 
wartości ściśle chrześcijańskich. Wystarczy jednak usytuować się 
w perspektywie czysto „ludzkiej”, by zdać sobie sprawę, że dialog 
powinien wyrażać wznioślejszą formę egzystencji, odpowiadającą 
stopniowi dojrzałości osoby, a więc należy go uznać za doskonal-
szą postać życia i działania dojrzałego chrześcijanina i dojrzałego 
Kościoła.

W tym więc miejscu chcemy zwrócić uwagę na wymiar dialo-
giczny ekumenizmu, który jawi się jako jego kryterium oraz dojrzały 
sposób jego traktowania i przeżywania. Mimo swojego względnego 
znaczenia jest on bardzo wyraźnie złączony z celem ekumenizmu, 
którym jest wzmocniona jedność kościelna. Aby ten fakt docenić, 
nie tyle zwrócimy tutaj uwagę na konkretne efekty prowadzone-
go dotychczas dialogu ekumenicznego, ile dokonamy podkreślenia 
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dialogicznego charakteru życia chrześcijańskiego, z którego wyni-
ka także podstawowe znaczenie dialogu w postawie ekumenicznej 
Kościoła katolickiego.

diaLoG jaKo styL  
dojrzałości chrześcijańsKiej

Warto mieć na uwadze, że strukturę dialogiczną życia chrześ-
cijańskiego można by, ogólnie rzecz biorąc, oprzeć na pierwszym 
dogmacie wiary chrześcijańskiej, którym jest dogmat trynitarny. 
W Trójcy Przenajświętszej widzimy „doskonały dialog”, który pro-
wadzą między sobą trzy Osoby Boskie. To nie tylko jakaś Ich nie-
wystarczalność wewnętrzna, ale boska nadobfitość i pełnia życia 
otwierają osoby Boże jedna na drugą i dzięki nim dogłębnie prze-
nikają się One między sobą; to nie jakaś potrzeba wzrostu i otrzy-
mywania, ale siła świętości i doskonałość Ich wiecznego Bytu pro-
wadzi Je do komunikowania się między sobą i wzajemnego dawania 
się sobie. To nie brak tego czy owego, ale doskonałe posiadanie tego, 
kto ma w sposób nadobfity – posiadanie, które jest równoznacz-
ne ze zdolnością wiecznego odradzania się – określa wewnętrzną 
i wieczną wymianę osób Bożych między sobą. Jest to jakby dialog 
w wiecznej miłości i w wewnętrznym życiu Boga.

Wprawdzie powyższe stwierdzenia są tylko ogólnikami, ale 
po zwalają niejako musnąć wieczną tajemnicę Boga, która jest tajem-
nicą wiecznej dynamiki. Wskazanie na ten trwający nieustannie 
„ruch” w Bogu wystarczy, aby pokazać, że w dziedzinie wiary nie 
można myśleć o dialogu w perspektywie jakiejś gry taktycznej, 
nastawionej na to, by wyznaczyć sposób odniesienia do jakichś 
poszczególnych zagadnień czy też sposób funkcjonowania w pew-
nej epoce, ale trzeba mieć go na względzie jako pewien idealny, 
doskonały i dojrzały sposób bytowania osoby wierzącej i wspól-
noty eklezjalnej. Aby jednak nie zostać oskarżonym o popadanie 
w abstrakcję, gdy uzasadniamy dialog w odniesieniu do tajemni-
cy Trójcy Świętej, trzeba w pewnym sensie obniżyć rangę poda-
wanych argumentów, schodząc na niższy poziom, który będzie 
dostępny dla zwykłych ludzi, a tym samym wzmocni także zasięg 
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swego oddziaływania, pokazując, że chrześcijaństwo jest propozy-
cją skierowaną do wszystkich ludzi.

Dość rozpowszechniany przesąd, stający się niekiedy prawie 
oskarżeniem, głosi, że chrześcijaństwo przedstawia to, co nadprzy-
rodzone, w taki sposób, że nie da się go pogodzić z tym, co ludzkie; 
co więcej, jawi się ono jako obce człowiekowi, odcieleśniające go 
i odrywające od toczących się dziejów, które go obejmują. Zarzuca 
się chrześcijaństwu, że jest dogmatyczne, że wszystko w nim jest 
głoszone z wysokości katedry, a tym samym jest bezdyskusyjne 
i domaga się tylko ślepego posłuszeństwa. Z tej racji miałoby być 
niezrozumiałe dla dzisiejszego człowieka, który jest samodzielny, 
dostrzega pojawiające się problemy, a w końcu stale i świadomie 
szuka prawdy. Oskarża się chrześcijaństwo o pomijanie człowie-
ka, zapominanie o nim, wszystko sprowadzając do zestawu prze-
konań doktrynalnych, które należy bezdusznie i bezrozumnie zaak-
ceptować.

Aby pokazać, że są to wszystko uprzedzenia, trzeba mocno 
odnieść się do tajemnicy wcielenia Syna Bożego, które określa za -
równo tajemnicę zbawienia, jak i sposób urzeczywistniania wia-
ry chrześcijańskiej w dziejach. Wcielenie wyznacza strukturalną 
zasadę przeżywania i głoszenia wiary chrześcijańskiej w świecie. 
Tajemnica wcielenia nie dotyczy tylko pewnej „pierwotnej” chwili, 
wydarzenia i tajemnicy Syna Bożego, który staje się człowiekiem. 
Obejmuje ona całe następne dzieje i wszystkie wynikające z niego 
konsekwencje. Także wiara chrześcijańska, aby była autentyczna, 
to znaczy by nie tylko odpowiadała strukturze człowieka, do któ-
rego się zwraca, lecz także by określała ducha całego chrześcijań-
stwa, musi koniecznie wcielać się, to znaczy wchodzić w osobę i we 
wspólnotę oraz w pełni uwzględniać historyczność, stanowiącą klu-
czowy wymiar życia ludzkiego.

Z tej racji na przykład zasady sformułowane w Deklaracji o wol-
ności religijnej Dignitatis humanae II Soboru Watykańskiego nie 
powinny być uważane za jakieś ustępstwa na rzecz sytuacji ducho-
wej naszych czasów ani za zewnętrzne w stosunku do wielkich war-
tości doktrynalnych stwierdzonych i podkreślonych w konstytu-
cjach dogmatycznych Dei Verbum czy Lumen gentium. Stanowią 
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one część integrującą orędzia chrześcijańskiego. Czyż nie wynika to 
z mocnych stwierdzeń deklaracji, że człowiek jest poszukiwaczem 
prawdy, że powinien otworzyć się na prawdę, także prawdę obja-
wianą i przekazywaną przez wiarę Kościoła, że gdy uzna ją waru-
nek jego zbawienia, to powinien do niej wewnętrznie i osobowo 
przylgnąć, podporządkowując jej całe swoje życie, niezależnie od 
okoliczności? Jest to droga wyznaczona przez Boga, ukazana przez 
Jego Słowo i Jego Ducha. Jest to droga autentyczności wiary, która 
określa stale i niezmiennie sytuację człowieka.

Jeśli człowiek jest świadomym i wolnym poszukiwaczem praw-
dy, to jako istona z natury społeczna będzie urzeczywistniał auten-
tycznie to poszukiwanie tylko wtedy, gdy stanie się ono współszuka-
niem z innymi, a więc gdy stanie się dialogiem. Również propozycje 
dotyczące słowa Bożego, także orędzie wiary chrześcijańskiej, a więc 
doktryna Kościoła, powinny oprzeć się na tym podstawowym pra-
wie, powinny stanąć blisko człowieka, akceptując jego radykalną 
tajemnicę oraz wymaganie „komunii”, której elementem funkcjo-
nalnym i sprawczym staje się komunikacja3. By być dysponowanym 
do takiego komunikującego stanięcia obok drugiego i na tej samej 
pozycji, aby można było zaproponować prawdę, która pochodzi „z 
wysoka”, jest konieczne otwarte i aprobujące zwrócenie się do dru-
giego. Nie można ograniczać się do formalnych schematów logiki 
i zasad dedukcji, czyli procesu czysto obiektywnego i zewnętrzne-
go w stosunku do człowieka, który sprawia, że prawda wprawdzie 
zostaje pokazana człowiekowi, ale nie jest jeszcze uczestniczeniem 
w komunii między człowiekiem i człowiekiem.

Jest w tym „stylu” coś bardzo podstawowego. Każda religia – nie 
tylko chrześcijaństwo – często przyjmuje taką postać, że stawiając 
na pierwszym miejscu Absolut, co jest słuszne, skłania się do dog-
matyzmu, a to nie jest już całkowicie słuszne. Jeśli dzisiaj wszystkie 
religie znajdują się w sytuacji kryzysowej, to wynika to właśnie z fak-
tu, że niewystarczająco uwzględniono w nich człowieka i jego spra-
wy. Dlatego potrzebny jest dialog. Chrześcijaństwo i Kościół szu-
kają dialogu na tym radykalnym – głębokim – poziomie, to znaczy 

3 Por. K. Góźdź, Kościół zbawienia, Lublin 2010, s. 207–215.
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ze względu na większą wierność człowiekowi. W takim przypad-
ku oznacza on zaangażowanie, by zbliżyć się do drugiego człowie-
ka, znajdującego się obok nas, bądź też – na odwrót – by postawić 
siebie obok drugiego.

Zauważmy wagę przyjęcia takiej perspektywy. Zobowiązuje ona 
do przezwyciężenia ukrytego mechanizmu, który mógłby wyzna-
czać nam sposób traktowania religii jako usytuowanej „między” 
Kościołem i światem. Tymczasem Kościół i świat nie są dwoma 
rzeczywistościami przeciwstawnymi, ostatecznie oddzielonymi od 
siebie w sensie etycznym i religijnym; chociaż w historii nie są spro-
wadzalne do siebie (prowadziłoby to sekularyzmu), to jednak częś-
ciowo nachodzą na siebie i wprost na siebie oddziałują. To nie tylko 
jakaś kwestia językowa, którą wyraził II Sobór Watykański, kładąc 
nacisk na „Kościół w świecie”. Przynajmniej częściowo jest prawdzi-
wa także formuła przeciwna, która mówi, że „świat jest w Kościele”. 
Sobór jest świadomy, że Kościół sytuuje się względem świata na 
pozycji dawania, ale także otrzymywania.

Ewangelizacja, świadectwo, nauczanie i katecheza – to praw-
da – sytuują się po stronie Boga, a więc po stronie prawdy absolut-
nej i bezdyskusyjnej. Człowiek jest jednak tym, który jest powoła-
ny, by komunikować innym ludziom prawdę Bożą, którą przyjmuje 
i którą żyje. Także w Kościele człowiek jest naznaczony ogranicze-
niami, błędami i sprzecznościami, ale stara się wejść w doskona-
le przejrzyste światło Boże. To światło Boże, powierzone ludziom, 
ma nabierać promieniującej wymowy także przy udziale tych, któ-
rym jest powierzone i którym jest dawane. W ten sposób ci wszy-
scy, z którymi został nawiązany dialog, stają obok Kościoła z moż-
liwością dostarczania mu stymulujących impulsów, które pomagają 
wyeliminować pojawiające się przesądy, oczyścić sposób przyjęcia 
prawdy, posiadania jej i wyrażania. Dzięki temu poszerza się wspól-
na baza, wspólny teren spotkania, a także staje się łatwiejsza droga 
prowadząca do prawdy oraz do jej przyjęcia.

Gdy uwzględniamy to wszystko, można łatwo zdać sobie sprawę 
z duchowej wartości dialogu. Czynne włączenie się, będąc zaanga-
żowanym w przekazywanie wartości chrześcijańskich, jest równo-
znaczne z przyjęciem pomocy, jakich sam Bóg udziela nam w celu 
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oczyszczenia naszej wiary od egoizmu i rozmaitych „nieczysto-
ści” nagromadzonych z biegiem czasu. W tym wyraża się najbar-
dziej autentyczna katolickość Kościoła. Jest to otwarcie się na 
powszechne działanie zbawcze Boga w Jezusie Chrystusie. Chodzi 
tutaj o coś bardzo konkretnego, co nie jest prostym odwołaniem 
się do transcendencji Boga i niewyrażalności Jego tajemnicy. Jest 
także ważne, by uniknąć zawężania doktrynalnego wiary i popad-
nięcia w zamknięty dogmatyzm. Równocześnie trzeba być jednak 
świadomym – i historia to potwierdza – że religia i filozofia, któ-
re wychodzą od silnej, ale jednostronnej afirmacji transcendencji 
i niewyrażalności Boga, popadają w oderwany od życia mistycyzm, 
a szczególnie w indyferentyzm i eklektyzm. Trzeba więc wyjść od 
prawdziwego Boga, od Boga objawienia, aby uniknąć niebezpie-
czeństwa odwoływania się do samej abstrakcyjnej transcendencji. 
Bóg objawia się jako miłość, jako Bóg dawca, jako Bóg zstępujący, 
który działa w dziejach powszechnych i we wnętrzu człowieka – 
każdego człowieka.

Podkreślenie przez II Sobór Watykański centralnego miejsca 
Jezusa Chrystusa w dziejach i w kosmosie przyczyniło się do wzbu-
dzenia najbardziej autentycznej katolickości Kościoła, która obe-
jmuje zwrócenie się także ku tym wszystkim, którzy są jeszcze 
poza Kościołem. Jeśli Chrystus działa nie tylko w Kościele, jeśli 
Duch Święty obejmuje swoim wpływem całą historię powszech-
ną, to chrześcijanie, aby realizować doskonałą komunię, nie mogą 
zawężać swojego oddziaływania tylko do braci w wierze, by z nimi 
uczestniczyć w dobrach zbawczych przyniesionych przez Chrystusa 
i danych Kościołowi, ale muszą nawiązać wspólnotę z wszystkimi 
ludźmi, by uczestniczyć w dobrach także im łaskawie udzielanych 
przez Chrystusa i Jego Ducha – właśnie po to, by być we wspólno-
cie z Chrystusem i Jego Duchem.

Możemy więc mówić o uniwersalnej communicatio in bonis, 
o komunii dynamicznej, która przekracza granice Kościoła widzial-
nego. Oczywiście, „dobra” obecne poza Kościołem należy uznać 
za ukierunkowane – „zwrócone”, jak mówi Sobór – na doskonałe 
włączenie w tajemnicę Boga obecną w pełni w Kościele. Stanowią 
one raczej zarodki wartości niż samą wartość, bardziej elementy 
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niż całość. W dynamicznej komunii Kościoła i w dokonującej się 
komunikacji nie można jednak pomniejszać urzeczywistniającej się 
wędrówki, która prowadzi do doskonałości i do komunii życia. W tej 
perspektywie dialog oznacza odpowiedź udzielaną Bogu, a nie tyl-
ko ludziom; oznacza uwagę zwracaną na Jego inspirujący wpływ, 
gdziekolwiek by on zaistniał. Oznacza rezygnację z ludzkich pew-
ności, która jest odległa od autentycznej propozycji zawartej w sło-
wie Bożym. Tutaj pokazuje się autentyczność świadectwa chrześ-
cijańskiego.

Z powyższych refleksji wynika bardzo ważna konstatacja: posta-
wa dialogu nabiera radykalnego znaczenia apostolskiego. Oczywiście 
dialog nie jest jeszcze w sensie ścisłym ewangelizacją, ale nie moż-
na go tak po prostu przeciwstawić apostolatowi. Nie można rów-
nież przesadzić z przeciwstawianiem encykliki Ecclesiam suam 
Pawła VI (która prezentowałaby raczej „narzędziową” koncepcję dia-
logu w funkcji apostolatu) najnowszym dokumentom na temat dia-
logu ekumenicznego (mówią o dialogu, który nie jest jednostronnie 
nastawiony na nawrócenie).

Postawa dialogu objawia światu przynajmniej jedną rzecz, i to 
wcale nie drugorzędną, a wręcz podstawową, a mianowicie rady-
kalny wymiar świadectwa, który obejmuje cały Kościół i wszyst-
kich jego członków. Świadkowie muszą ukazać się absolutnie czy-
ści i autentyczni w tym znaczeniu, że nie chodzi im o nic innego, 
jak tylko o prawdę. Jeśli Kościół jest profetyczny i ma być dla świata 
sakramentem zbawienia, powinien jasno ukazywać wszystkim, że 
absolutnie cały jest pro veritate, a tym samym jest pro vita mundi. 
Cały jego byt i całe jego działanie od początku musi zostać usytu-
owane w takiej perspektywie, w sposób ewidentny dla wszystkich.

Przyjęcie takiej postawy oznacza dla Kościoła oddanie się do dys-
pozycji Duchowi Świętemu i poddanie się Jego działaniu. Kto uznaje, 
że dialog nigdy nie jest celem samym w sobie, ale jest służbą, przy-
najmniej w sensie szerokim i powszechnym, że jest stylem i posłu-
gą miłości, ten nawiązuje więź z niewidzialnym działaniem Ducha 
Chrystusowego, który ma na celu doprowadzenie do zbawienia 
człowieka traktowanego całościowo i w pogłębiony sposób. Można 
więc powiedzieć, że dialog jest znakiem autentyczności świadectwa 
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chrześcijańskiego i staje się pierwszym zadaniem Kościoła oraz zna-
kiem podjętej przez niego służby względem Chrystusa – Zbawiciela 
ludzi. Dialog posiada zatem wartość religijną i sens apostolski, a więc 
jego podejmowanie i kontynuowanie jest stałym zadaniem Kościoła 
jako sakramentu zbawienia.

diaLoG eKumeniczny

W podjętych refleksjach położyliśmy nacisk na aspekty wewnętrz-
ne i uniwersalne postawy dialogu, gdyż jesteśmy przekonani, że prob-
lem ekumenizmu jest przede wszystkim problemem mentalności, 
dyspozycji duchowej, wrażliwości, otwartej wzajemności, a dopiero 
później problem techniki i metody. Dialog zakorzenia się w osobie 
i w jej zdolnościach duchowych. Wystarczałoby teraz powiedzieć 
odnośnie do dialogu ekumenicznego, że nie jest on niczym innym 
niż zastosowaniem przedstawionych wyżej zasad ogólnych zakorze-
nionych w osobowości i duchowości wierzących. Trzeba jednak cze-
goś bardziej konsekwentnego i praktycznego – to znaczy potrzebna 
jest jakaś konkretna propozycja.

Pokazaliśmy wyżej, że w dialogu należy zauważyć różnicę zależną 
od celu, jaki jest mu stawiany. Dialog apostolski różni się od dialogu 
ekumenicznego, a obydwa różnią się od dialogu ze światem. W pew-
nym sensie taki trójpodział form dialogu jest do przyjęcia, byle nie 
zaakcentować go za mocno, ze szkodą dla wzajemnego oddziały-
wania tych form i ich implikacji. Zaproponowana wyżej koncepcja 
dialogu, który idzie raczej w głąb, ma na uwadze, że dialog ekume-
niczny różni się od innych form dialogu właśnie stawianymi sobie 
celami. Oczywiście nie różni się celem głębokim i radykalnym posta-
wy dialogu, ale raczej faktem, że ma on zastosowanie do określonej 
dziedziny życia lub do określonych problemów.

Jeśli pytamy więc, dlaczego dialog ekumeniczny powinien anga-
żować wiarę, aby ta rosła w swoim ludzkim i integralnym wymia-
rze, to trzeba powiedzieć, że chodzi w nim o konkretne poszu-
kiwanie jedności Kościoła w jej wymiarze historycznym. Chodzi 
o dziedzinę, w której zerwanie relacji między wierzącymi przynosi 
w konsekwencji kryzys dialogu. Pojawia się niezdolność do podjęcia 
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zadań wynikających z wiary oraz niewierność względem prawa, któ-
re wskazuje, w jaki sposób wysiłek wiary powinien stawać się tak-
że wysiłkiem realizowania „współwiary”, w jaki sposób może prze-
zwyciężać pojawiające się przejawy jednostronności, kwestionującej 
harmonijną komplementarność perspektyw.

Po wielu doświadczeniach trudności w prowadzonym dialogu 
(dialogach) ekumenizm ma dzisiaj wiele do zrobienia, aby ożywić 
swoją aktywność w Kościele i uczynić go Kościołem fundamentalnie 
ekumenicznym. Trzeba podjąć wielką pracę, aby wytworzyć przede 
wszystkim nową kulturę psychologiczną sprzyjającą kontynuowa-
niu dialogu i podejmowaniu nowych inicjatyw. Chrześcijanie muszą 
przeanalizować wiele zagadnień, by wyeliminować takie posta-
wy, które są sprzeczne z Ewangelią i z jej duchem. Muszą przede 
wszystkim zrezygnować we wzajemnych kontaktach z oskarżania 
się o minione winy, którego ciągle jest jeszcze bardzo dużo. Muszą 
odstąpić od kompromisów z polityką, od odwoływania się do infan-
tylnych metod osiągania własnego powodzenia i zadowolenia. Dialog 
zarażony takimi defektami nie będzie dialogiem efektywnym, sprzy-
jającym autentycznemu klimatowi ekumenicznemu.

Mając to wszystko na uwadze, należy jednak stwierdzić, że nie 
wystarczy ogólna odpowiedzialność ludu Bożego i poszczególnych 
chrześcijan, aby dialog był owocny. Dialog ekumeniczny domaga się, 
aby zaangażowały się w niego w sposób instytucjonalny Kościoły 
i wspólnoty chrześcijańskie i oficjalnie czuły się podmiotami bez-
pośrednio odpowiedzialnymi za dialog ekumeniczny. Trzeba zatem 
uwzględnić także zaangażowanie określonych chrześcijan i małych 
wspólnot chrześcijan, którzy przyjmują ekumenizm jako właści-
wy przedmiot swojej troski i swego zaangażowania. W przypad-
ku Kościoła katolickiego chodzi przede wszystkim o duchownych, 
ponieważ oni są jego pierwszymi przedstawicielami. Dialog eku-
meniczny zakłada jednak szerszą gamę zaangażowania i domaga 
się, aby uczestniczyli w nim kompetentni delegaci i ludzie, którym 
dialog leży na sercu. Oficjalne autorytety mają swoją własną odpo-
wiedzialność, ale nie jest ona od razu pełna i ostateczna. Dialog 
urzeczywistnia się konkretnie w sferze, którą możemy nazwać „rela-
cyjną”, a ta musi być odpowiednio uformowana i przygotowana do 
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podjęcia aktów lub gestów, aby nie były one tylko formalne i praw-
ne, a więc jednostronne. Dziedzina działania symbolicznego, bar-
dzo ważnego w dialogu ekumenicznym, domaga się odpowiedniej 
uwagi i jeszcze bardziej odpowiedniego wyrażenia.

Taki dialog nie jest jeszcze faktem całkowicie „publicznym”, 
w sensie „oficjalnym”, ani nie oznacza definitywnego i pełnego zaan-
gażowania Kościoła. Jest punktem odniesienia, który ma za zadanie 
ukazać właściwe relacje między Kościołami oraz potrzebę szukania 
bardziej zobowiązujących rozwiązań. W dążeniu do wypracowania 
form realnej jedności, coraz bardziej wiążących Kościoły między 
sobą, zachodzi potrzeba wpisania dialogu ekumenicznego do kano-
nu najbardziej podstawowych działań eklezjalnych, które nie są ani 
luksusem, ani koniecznością wynikającą z uwarunkowań historycz-
nych, ale są pełnieniem woli Chrystusa wyrażonej w Wieczerniku 
w ścisłym związku z Eucharystią. Jedność wierzących jest wymo-
giem eucharystycznym, a więc formą życia kościelnego w każdym 
czasie i w każdym miejscu, jak codzienna jest w Kościele celebracja 
Eucharystii – sakramentu jedności.

Ramy prowadzonego dotychczas dialogu ekumenicznego nie 
są jeszcze kompletne i nie wyczerpaliśmy wszystkich możliwości 
szukania jedności Kościoła. Trzeba uwzględnić w nim również te 
środki, których dostarcza społeczeństwo zorganizowane w oparciu 
o pryncypium pluralizmu i informacji: uniwersytety, szkoły, środki 
społecznego przekazu itd. Są to struktury świeckie, ale mogą z nich 
korzystać różne siły duchowe, wykorzystując je do kontaktów spo-
łecznych i do nawiązywania relacji. Jest to ekumenizm w obecno-
ści „innych”, ale właśnie ten wywierany przez tych innych swoisty 
nacisk, aby zdać sprawę ze swojej wiary, przyczynia się do tego, 
aby chrześcijanie różnych wyznań otwarcie spojrzeli sobie w oczy 
i zapytali się o to, czego szukają i o czym świadczą. Tak rozwijany 
dialog ekumeniczny będzie stawał się równocześnie dialogiem ze 
światem i niejako pierwszym krokiem w dziele ewangelizacji. Taki 
dialog stanie się decydującym faktem społecznym i wydarzeniem 
historycznym. Służąc człowiekowi, jest wspomagany przez czło-
wieka, gdyż dokonuje otwarcia go na to, co go przekracza, a w ten 
sposób wpisuje się w logikę ewangelizacji.
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***

Dialog w chrześcijaństwie, a więc i w ekumenizmie, jest koniecz-
nością. Ponieważ jest on tylko ludzkim środkiem, nie jest środkiem 
absolutnym i pozostaje naznaczony rozmaitymi ograniczeniami. Ma 
rację przywołany na początku H. U. von Balthasar, gdy stwierdza: 
„Niedoskonałość naszych poczynań musimy nieustannie konfron-
tować ze słowem Bożym”4. Każdy dialog, także dialog ekumeniczny, 
potrzebuje takiej właśnie konfrontacji, i to potrzebuje jej w sposób 
najbardziej pierwotny i najbardziej znaczący. To jest jego pierwsza 
inspiracja i pierwsze źródło jego żywotności, dlatego podkreśla-
jąc konieczność dialogu, musimy pamiętać, że są rzeczy bardziej 
pierwotne, a to nas uchroni od absolutyzowania środków. Pierwsza 
pozostaje zawsze „wzmożona koncentracja sił duchowych”5.

4 H. U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin?, dz. cyt., s. 37.
5 H. U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin?, dz. cyt., s. 39.



Rozdział XXi

n 

Rola chrześcijanina  
w powszechnym aktualizowaniu 

boskiego daru zbawienia. Propozycje 
przeżywania chrześcijaństwa  

w relacji do innych religii

Communis fuit perditio, sit communis inventio: simul perieramus, simul 
inveniamur in Christo. Dispar est meritum, sed communis est gratia.

św. Augustyn1

Idea zastępstwa jest jedną z pierwszych danych świadectwa biblijnego; 
jej ponowne odkrycie może w chwili obecnej pomóc chrześcijaństwu 
w decydującym odrodzeniu i pogłębieniu zrozumienia, jakie posiada 
odnośnie do samego siebie.

Joseph Ratzinger2

1 Augustyn, Sermo 115, 4 (PL 38, col. 657).
2 J. Ratzinger, Stellvertretung, w: Handbuch theologischer Grundbegriffe 

zum Alten und Neuen Testament, Hrsg. H. Fries, Bd. 2, München 1963, 
s. 575. 
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aKtuaLne Pytania w teoLoGii reLiGii

Nie ulega wątpliwości, że okres wielkich odkryć geograficznych 
i zmiany orientacji kulturowej na początku czasów nowożytnych, 
jaka została nimi wywołana, pod wieloma względami zmienił sytua-
cję Kościoła w świecie, a tym samym wzbudził także potrzebę istot-
nego zweryfikowania wielu starych kwestii teologicznych, które 
były już uważane za ostatecznie rozwiązane. Jedna z tych kwestii 
dotyczyła między innymi zbawienia niewierzących. Okazało 
się, że stara zasada teologiczna extra Ecclesiam nulla salus, która 
bardzo znacząco uległa skostnieniu pod wpływem zacieśniających 
i dalekich od jej pierwotnego znaczenia interpretacji, okazała się nie 
dość dostosowana do podjęcia nowych wyzwań. W nowym kon-
tekście kulturowym bardzo szybko została ona postawiona w spo-
sób rzeczywiście nowy, chociaż różne okoliczności historyczne nie 
pozwoliły na jej rozwinięcie i zastosowanie3.

Ten sam problem, w jeszcze szerszej perspektywie, pojawił się 
na nowo w XX wieku, do czego przyczyniły się zarówno niektóre 
odkrycia naukowe, jak i przemiany kulturowe zachodzące w dzi-
siejszym świecie. Ostatnie studia paleontologiczne ustalają na 
przykład, że historia człowieka ma około miliona lat, co sprawia, 
że cztery tysiące lat biblijnej historii zbawienia wydają się tylko 
maleńkim epizodem na tle szerokiej panoramy historii ludzkiej. 
Jeśli chodzi o rozwój populacji światowej i rozwój Kościoła, to nie 
przebiega on w sposób proporcjonalny. Okazuje się, że przewa-
ga katolicyzmu nad innymi religiami, która jeszcze nie tak daw-
no była dość oczywista, jest dzisiaj bardzo zagrożona i za kilka lat 
może należeć do przeszłości. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że cyfry 
nie wyrażają adekwatnie kwestii duchowych, gdyż liczba kato-
lików „nominalnych” jest raczej dość duża, to problem staje się 
jeszcze wyraźniejszy4 i trzeba pytać nawet o stosunek Kościoła do 

3 Por. F. A. Sullivan, Salvation outside the Church? Tracing the history of the 
catholic response, New Jersey 1992.

4 Por. Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria 
Messoriego, Lublin 1995, s. 89–91.
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„nowych pogan”5. Wielkie procesy migracyjne, jakich świadkiem 
jest współczesny świat, dokonały rozbicia dość monolitycznych 
kulturowo i religijnie społeczeństw Zachodu, stawiając je wobec 
konieczności spotkania z wielością zarówno kulturową, jak i reli-
gijną różnych narodów. Bliskie spotkanie z innymi religiami i kul-
turami stało się jednym z większych wyzwań, przed jakim stanę-
ła i przed jakim nadal stoi teologia chrześcijańska. Została ona 
zmuszona do odnowionego uświadomienia sobie pozycji Kościoła 
w historii zbawienia i do ukazania jej zarówno samym chrześcija-
nom, jak i wyznawcom innych religii.

Trzeba przyznać, że teologia współczesna dobrze zdaje sobie 
sprawę z tych faktów, a pojawienie się na gruncie refleksji nad rela-
cjami między chrześcijaństwem i religiami nowego działu teologii 
nazywanego teologią religii jest tego dowodem6. Pojawiają się 
już pierwsze syntezy tej teologii, wśród których wyjątkowe zna-
czenie należy przypisać dokumentowi Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej pt. Chrześcijaństwo a religie z 1996 roku7. Teologia 
religii rozwinęła się w sposób rzeczywiście imponujący, a wiele jej 
osiągnięć weszło już na trwałe w życie Kościoła, czego przejawem 
jest między innymi dialog międzyreligijny8.

Teologia religii stawia sobie przede wszystkim pytania o to, czy 
i w jaki sposób inni, to znaczy niechrześcijanie, będą zbawieni. Są 
to pytania ważne, a odpowiedzi na nie są nie tylko zaspokojeniem 
zwyczajnej ciekawości intelektualnej. Chodzi w nich o aktualny 
problem żywo i egzystencjalnie interesujący każdego wierzącego, 
który nie myśli egoistycznie tylko o swoim zbawieniu, lecz także 
o zbawieniu innych, oraz zadaje sobie pytania o zbawcze działanie 

5 Por. mój artykuł: Il „neopaganesimo”. La sfida politeista tra Oriente e Occiden
te, „Annales Theologici” 13 (1999) s. 133–172.

6 Por. H. R. Schlette, Die Religionen als Thema der Theologie, Freiburg–Basel–
Wien 1964 (Quaestiones Disputatae, t. 22).

7 Por. Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teolo
gicznej. Tekst – komentarze – studia, red. I. S. Ledwoń, K. Pek, Warszawa 
1999.

8 Por. Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Il dialogo interreligioso 
nel magistero pontificio (1963–1993), red. F. Gioia, Città del Vaticano 1994.
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Boga w świecie9. W niniejszych rozważaniach nie podejmujemy jed-
nak tego problemu w sposób bezpośredni; w ich ramach wystarczy 
zauważyć, że oficjalne nauczanie Kościoła zawsze było w jakiś spo-
sób otwarte na ten problem, nie przesądzając kwestii, kto będzie, 
a kto nie będzie zbawiony. Dla nikogo poważnie wierzącego w Boga, 
który zbawia, zasadniczo nie ulegało i nie ulega dzisiaj wątpliwo-
ści, że „inni” mogą być zbawieni i że Bóg może znaleźć sobie tylko 
znany sposób, aby ich zbawić10.

W kontekście spotkania z wyznawcami innych religii chrześcija-
nie są dzisiaj bardziej zainteresowani innym problemem, a mianowi-
cie pytają – w sensie pozytywnym – jakie jest miejsce i jaka jest misja 
Kościoła w historii, które uwzględniałyby zarówno powszechność 
Boskiego daru zbawienia, jak i istotną rolę Kościoła w przekazywa-
niu tego daru. Innymi słowy, dlaczego – mimo szerokich możliwo-
ści zbawienia – jest jeszcze konieczne istnienie Kościoła oraz pełna 
oferta wiary i życia za pośrednictwem Kościoła i w Kościele. Jeśli 
Kościół jest konieczny do zbawienia, gdyż zasada extra Ecclesiam 
nulla salus nadal zachowuje swoją wartość dogmatyczną11, chociaż 
wymaga dalszych pogłębionych interpretacji12, to w takim razie jaką 
rolę bierze na siebie każdy chrześcijanin w odniesieniu do zbawie-
nia innych poprzez swoją przynależność do Kościoła? Co więcej, 
poszukiwanie odpowiedzi na nasze pytanie również musi być ści-
śle związane z powyższą zasadą, ponieważ z ustanowienia Bożego 

9 Por. Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm religii. Materiały z sympozjum 
Tarnów–Kraków, 14–15 kwietnia 1999 r., red. S. Budzik, Z. Kijas, Tarnów 2000.

10 Na przykład św. Bernard z Clairvaux, zastanawiając się nad zbawieniem nie-
-chrześcijan, stwierdził bardzo prosto, iż Bóg nie śpi w tym względzie; por. 
Ad Hugonem de Sancto Victore Epistola seu tractatus de baptismo aliisque 
quaestionibus ab ipso propositis 1, 5 (PL 182, col. 1034). Ważne uwagi odnoś-
nie do oficjalnych wypowiedzi Kościoła na ten temat: J. Hoefer, On tolerance, 
w: Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Hrsg. J. B. Metz, W. Kern, A. Dar-
lapp, H. Vorgrimler, Bd. 2, Freiburg–Basel–Wien 1964, s. 610–639.

11 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 14; dekret Ad gentes, 7.
12 Por. A. Nowicki, Kościół Jezusa Chrystusa miejscem zbawienia. Wokół zasa

dy „extra Ecclesiam nulla salus”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 4 (1996) 
nr 1, s. 59–69; J. Królikowski, Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel i pytania o zba
wienie niechrześcijan, w: J. Ratzinger, J. Królikowski, Z Chrystusem w historii. 
Rozważania chrystologiczne, Kraków 1999, s. 65–78 (Na Drogach Wiary, 3).
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Kościół pozostaje stałym znakiem łaski w świecie. Kościół nie jest 
rzeczywistością abstrakcyjną, ale konkretną, do której należą kon-
kretni wierzący, dlatego ich rola także nie jest czymś abstrakcyjnym, 
ale jest związana z przeżywaniem ich przynależności do Kościoła. 
Pewność zbawienia indywidualnego niewątpliwie określa sens przy-
należności do Kościoła jako wybranego ludu Bożego, ale się w nim 
nie wyczerpuje, choćby dlatego, że sens ten powinien być rozważa-
ny jako egzystencjalne świadectwo eschatologicznej chwały Bożej, 
która ukaże się w zbawieniu powszechnym.

Tradycyjna teologia rozwiązuje wyżej wspomniany problem, 
podkreślając, iż zaangażowanie na rzecz zbawienia innych dokonuje 
się poprzez różne formy uczestniczenia w dziele misyjnym Kościoła. 
W ostatnim czasie doszedł do nich udział w dialogu międzyreligij-
nym. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę zasięg tego uczestnicze-
nia, to w sposób oczywisty musimy stwierdzić, że problem posia-
da wprawdzie rozwiązanie, ale tylko częściowe. Liczba chrześcijan 
zaangażowanych bezpośrednio w dzieło misyjne jest dość ogra-
niczona, a dla wielu ma ono charakter tylko okazyjny. Duża część 
chrześcijan w ogóle nie ma z nim nic wspólnego, co, biorąc pod uwa-
gę, że Kościół ze swej natury jest misyjny, musi postawić poważ-
ne problemy teologiczne i moralno-duchowe dotyczące postawy 
chrześcijańskiej. Ofiara na rzecz misji, a nawet modlitwa w inten-
cjach misyjnych, jakkolwiek są bardzo ważne, nie dają wyczerpują-
cych odpowiedzi na pytanie o udział chrześcijan w zbawieniu nie-
wierzących czy też wyznawców innych religii. Jeśli weźmiemy pod 
uwagę udział chrześcijan w dialogu międzyreligijnym, to ma on 
jeszcze mniejszy zasięg.

Tradycja Kościoła podpowiada nam kilka kolejnych sposobów 
czynnego uczestniczenia w zbawieniu „innych”. W niniejszych roz-
ważaniach chciałbym nawiązać przede wszystkim do teologicznej 
idei zastępstwa – przedstawicielstwa13. Koncepcja ta jest kontynu-

13 W niniejszych rozważaniach używam zamiennie pojęć „zastępstwo” i „repre-
zentacja”, mimo iż ich zakres znaczeniowy nie pokrywa się. Uzasadniam to 
trudnościami w użyciu niektórych form pojęcia zastępstwa, któremu daję 
pierwszeństwo w omawianej tutaj kwestii.
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acją znanej idei biblijnej, według której za pośrednictwem „resz-
ty” – „małej trzódki” – Bóg pragnie zbawienia i rzeczywiście zba-
wia wielu. Idea ta jest znana od początku w teologii chrześcijańskiej, 
chociaż ze zmiennym powodzeniem była w niej stosowana. Od 
początku XX wieku wieku wydaje się nabierać nowego znaczenia 
w pobożności i duchowości chrześcijańskiej, na co niebagatelny 
wpływ wywiera rozpowszechniająca się duchowość inspirowana 
życiem i pismami św. Teresy z Lisieux.

Ważną inspiracją do podjęcia tego zagadnienia w takiej właś-
nie perspektywie stały się refleksje Henriego de Lubaca zawarte 
w jego Katolicyzmie. Zapisał on w tej głębokiej i pouczającej książ-
ce takie myśli na temat odpowiedzialności chrześcijanina za zba-
wienie innych, które zmuszają do zastanowienia: 

Im więcej się dostało talentów, tym bardziej należy obawiać się ich nie-
wykorzystania: quibus plus dedit, plus ab eis exacturus. Cały pozostały 
świat jest w łączności z nami i nie może zbawić się bez nas. Czyż staw-
ka w grze naszego osobistego postępowania nie zwiększa się przez to 
stokrotnie? Paucis humanum vivit genus – ta starodawna maksyma 
zawiera bardzo głęboką prawdę. To prawo natury i chrześcijanin je 
zna. Ale dopełnia je i odwraca prawem łaski. Nieliczna elita, do której 
istnienia wielka rzesza ludzi przyczyniała się w ukryciu, nie powinna 
samotnie i dumnie cieszyć się swoim niepewnym wyniesieniem. Nie 
do siebie ona należy, ale jest obowiązana służyć ogółowi. „Niechaj ten, 
kto jest większy pośród was, będzie jako sługa” – te słowa Chrystusowe 
odnoszą się nie tylko do dzierżących jakąś cząstkę władzy, ale do wszel-
kiej wielkości. Otrzymując od Chrystusa, otrzymali wszystko i zostali 
ustanowieni dla zbawienia tych, którzy nie mogli Go poznać. Ich przy-
wilej jest posłannictwem. Jest to dla nich jedyny sposób zachowania 
otrzymanego bogactwa, gdyż w porządku duchowym „posiada się tyl-
ko to, co się daje” i zatrzymuje się tylko przez dalsze dawanie, a w osta-
tecznym dniu nikt nie okaże się bardziej pozbawiony wszystkiego niż 
marnotrawca, któremu się zdawało, że we wszystko opływa. Vide hunc 
vacuum, qui sibi abundare omnibus videbatur. Sąd nad uprzywilejo-
wanym będzie wydany na podstawie wydajności otrzymanych przy-
wilejów i przemiany ich we wspólne dobro obrócone na korzyść tych, 



Aktualne pytania w teologii religii 335

którzy byli ich pozbawieni. Wyrównanie w dół, którego synkretycy 
niesłusznie żądali dla ujednostajnienia nauki, dokona się w dniu Sądu, 
w sprawiedliwej ocenie odpowiedzialności14.

Idea zastępczości nie budziła w teologii zaufania przede wszyst-
kim dlatego, że nie posiada swojego odpowiednika w dziedzinie filo-
zofii. Co więcej, spotkała się ona ze sceptycyzmem filozofii oświece-
niowej, a zwłaszcza z radykalną krytyką ze strony Kanta. W dziele 
Religia w obrębie samego rozumu filozof z Królewca pisał: 

Człowiek, jakim go znamy, jest zepsuty i sam z siebie w żaden sposób 
nie odpowiada świętemu prawu. Chociaż jeżeli dobroć Boga powo-
łała go do istnienia (na członka Królestwa Niebieskiego), tj. zaprosi-
ła go do szczególnego rodzaju egzystencji, to człowiek musi mieć tak-
że jakiś sposób, aby brak wymaganych zdolności uzupełnić, czerpiąc 
z pełni Bożej świętości. Przeczy to jednak spontaniczności (którą zakła-
da się przy wszelkim moralnym dobru albo złu, jakie człowiek może 
mieć w sobie), zgodnie z którą jeżeli człowiekowi ma być przypisane 
dobro, to musi ono pochodzić od niego samego, a nie od kogoś innego. 
Zatem tak jak pojmuje to rozum, nikt inny przez nadmiar swego dobre-
go postępowania albo przez swoją zasługę nie może człowieka wyrę-
czyć; a jeżeli coś takiego przyjmujemy, to musi to być konieczne tylko 
dla celu moralnego, bo żadne mędrkowanie nie zgłębi tej tajemnicy15.

Mimo trudności teoretycznych, jakie napotykała i napotyka 
idea zastępstwa w teologii, zasługuje ona na dalszą refleksję i dal-
sze poszukiwania. Wydaje się, że może mieć ona duże znaczenie 
także w ramach ujmowania relacji między chrześcijaństwem i inny-
mi religiami, zwłaszcza że wypracowane dzisiaj modele tych relacji 
nie oddają w sposób adekwatny uniwersalnego charakteru chrześci-
jaństwa. Włączenie idei zastępstwa do refleksji nad tymi relacjami 

14 H. de Lubac, Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu, tłum. M. Stokowska, 
Kraków 19882, s. 202–203.

15 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 1993, s. 176–
177 (Biblioteka Filozofii Religii).
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wydaje się mieć związki z tak zwanym modelem „inkluzywnym” 
teologii religii, który dochodząc do dość spójnego stwierdzenia uni-
wersalności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, popada jednak 
w trudności odnośnie do sposobu jej urzeczywistniania. Idea zastęp-
stwa natomiast podpowiada, w jaki sposób mogłaby praktycznie 
funkcjonować ta inkluzywność.

rozwój idei zastęPstwa  
w starym testamencie

Gdy idea zastępstwa16 pojawia się w Biblii, jest już ideą wolną od 
wszelkich naleciałości typu magicznego, którymi była obciążona 
w religiach starożytnego Wschodu. Podczas gdy cechą charaktery-
styczną postawy człowieka w działaniu o charakterze zastępczym 
jest zgoda się na bycie reprezentowanym przez kogoś lub przez coś, 
co zostało postawione w jego miejsce i na co zostaje zrzucone jego 
własne zło, to już w starożytnym opowiadaniu o Abrahamie wsta-
wiającym się za Sodomę, przekazanym przez Jahwistę w Księdze 
Rodzaju (18, 20n), mamy do czynienia z postawą całkowicie prze-
ciwną. Abraham, który zmaga się z Jahwe o ocalenie Sodomy, kła-
dzie na szalę samego siebie i swoją osobistą przyjaźń z Bogiem, by 
w ten sposób ocalić miasto z powodu zła, w którym się pogrąża. 
Sprawiedliwy czuje się solidarny z grzesznikami i wstawia się za 
nimi, starając się swoim osobistym autorytetem uzupełnić to, czego 
im brakuje, czyli stara się reprezentować ich przed Bogiem. Przez 
Abrahama zostaje ukazane, że wybór jednego otwiera możliwość 
zbawienia dla wielu; że partykularyzm wybrania służy uniwersali-
zmowi zbawczemu (por. Rdz 18, 18; 26, 4).

W wyraźniejszy sposób praktyczne przeżywanie zastępstwa uka-
zuje się w obrzędzie kozła wypędzanego na pustynię, na którego 

16 Omawiając biblijne wątki idei zastępstwa, szeroko korzystam z: J. Ratzinger, 
Stellvertretung, dz. cyt., s. 566–572. Wiele ważnych uwag zaczerpnąłem z: J. de 
Fraine, Adam und seine Nachkommen, Bruges 1959; E. Farahian, Bibbia e reli
gioni. Problematica – capitoli scelti, vol. I, Antico Testamento (ad uso degli 
studenti), Roma 19942; E. Farahian, Bibbia e religioni. Problematica – capito
li scelti, vol. II, Nuovo Testamento (ad uso degli studenti), Roma 1992–1993.



Rozwój idei zastępstwa w Starym Testamencie 337

zostają włożone wszystkie niegodziwości ludu i który zabiera je ze 
sobą (por. Kpł 16, 20–22; Ez 4, 4n). Jest to czyn symboliczny, któ-
ry z jednej strony zwraca uwagę na potrzebę osobistego nawróce-
nia, a z drugiej wzywa do zaufania łaskawości i życzliwości Jahwe, 
gdyż tylko od Niego można się spodziewać przebaczenia i zbawie-
nia. W pobożności i kulcie żydowskim ten czyn ma charakter jak 
najbardziej osobowy, co sprawia, że idea wyrażona w opowiadaniu 
o Abrahamie wstawiającym się za Sodomą (por. Rdz 18, 20n) staje 
się coraz czystsza i dojrzalsza, przyjmując znamiona wolnej repre-
zentacji osobowej, już całkowicie wolnej od wpływów magicznych 
i materialnych, chociaż można jeszcze w niej odnaleźć wschodnią 
koncepcję kulturową, według której król jest reprezentantem swo-
jego narodu, dzięki czemu staje się kultycznym administratorem 
jego błogosławieństwa i jego orędownikiem.

Starotestamentalna idea reprezentacji osiąga swoją rzeczywi-
stą i szczytową konkretyzację w postaci Mojżesza w Księdze Pow-
tórzonego Prawa, gdzie Mojżesz nieustannie reprezentuje swój 
lud przed Bogiem, oraz w pieśniach o „Słudze Jahwe” u Deutero-
Izajasza. Gerhard von Rad mówi w tych przypadkach o „dwu opi-
sach zastępstwa w sensie totalnym”17. Chociaż jeszcze Jeremiasz 
znosi swoje cierpienia jako nieszczęsne przeznaczenie, które sta-
wia przed nim więcej pytań niż mogłoby udzielić odpowiedzi, to 
u Deutero-Izajasza wyłania się pełny obraz proroka, który wyda-
je się za swój naród (por. Ps 106, 23), ofiarowuje się za niego aż do 
wyrzucenia z krainy żyjących (por. Ez 32, 32) i rzeczywiście bie-
rze na siebie jego nieszczęsne przeznaczenie. Mojżesz umiera, nie 
wszedłszy do Ziemi Obiecanej, gdyż z miłości wziął na siebie karę, 
na jaką zasłużył jego lud (por. Pwt 3, 23–28; 4, 21n). W ten sposób 
antycypuje już to, co u Deutero-Izajasza będzie przeznaczeniem 
Sługi Jahwe, który również wychodzi na spotkanie ze śmiercią wraz 
z odrzuconymi i winnymi, otrzymując w zamian wielu, to znaczy 
ludzkość jako swoje dziedzictwo: 

17 G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, 
s. 681.
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Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zabi-
ty na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci 
swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy 
i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć 
Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy 
potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. 
Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa 
usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego 
w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za 
to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestęp-
ców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami (Iz 53, 8–12). 

Sługa Jahwe przyjmuje cierpienie i składa ofiarę z własnego życia 
za grzechy ludzi – za „wielu”. Takie jest Jego najważniejsze zadanie 
i w tym dziele streszcza się Jego misja18.

Ten sam wątek pojawia się także w księdze proroka Zachariasza, 
gdy jest mowa o przeznaczeniu „przebitego”, którego śmierć staje się 
początkiem zbawienia dla narodu. W lamentacjach nad przebitym 
wydaje się odzwierciedlać ówczesny kult oddawany Tammuzowi 
(por. Za 12, 11; Ez 8, 14)19, który mógł również wywrzeć wpływ na 
53 rozdział z Księgi Izajasza20. Można by również wymienić pewne 
podobieństwa do obrzędów babilońskiego Nowego Roku. Mimo tych 
wpływów można jednak łatwo wykazać, że biblijna idea cierpienia 
zastępczego zdecydowanie różni się od założeń duchowych pogań-
skich liturgii misteryjnych. Sens alegorii obecnych w tych liturgiach 
pozostaje w sposób oczywisty naturalistyczny. Podobny charakter ma 
męka rytualna, jaką w noc noworoczną musiał wziąć na siebie król 

18 Por. J. Paściak, Izajasz wieszczem Chrystusa, Katowice 1987, s.  122–142 
(At tende Lectioni, 12). Jeśli chodzi o całość zagadnień związanych z pieś-
niami Sługi Jahwe, zob. P. Grelot, Le poèmes de Serviteur. De la lecture cri
tique à l’herméneutique, Paris 1981 (Lectio Divina, 103).

19 Najpierw sumeryjskie, a potem babilońskie bóstwo wegetacji, czczone później 
w Syrii i Grecji jako Adonis. Por. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, 
t. 1, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, tłum. S. Tokarski, War-
szawa 1988, s. 47–48.

20 Biblia Tysiąclecia odnotowuje taki wpływ w Iz 1, 29; 17, 10; 65, 3; 66, 17. Por. 
przypis do Ez 8, 14.
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babiloński. Tammuz jest uosobieniem natury, która umiera i powsta-
je do życia; jego kult obejmuje więc działanie mające wymiar zastęp-
czy, ale – jak już zostało wspomniane – ma ono charakter wyraźnie 
naturalistyczny. To, czego pragnie się w świecie rzeczywistym, czyli 
ponowna wegetacja, jest antycypowane w sposób zastępczy w świe-
cie obrzędowym, stawiającym sobie za cel wywarcie wpływu na bieg 
rzeczywistego świata. W taki sam sposób babilońskie upokorzenie 
i wywyższenie króla w noc Nowego Roku staje się czymś w rodza-
ju nowego stworzenia czasu, zmierzając do zabezpieczenia zbawie-
nia na poziomie naturalnym i politycznym w nadchodzącym roku.

Nawet jeśli coś z tych misteryjnych obrzędów zostało zastoso-
wane do opisania postaci cierpiącego Proroka, to nabrało ono cał-
kowicie nowego znaczenia, a mianowicie w tym przypadku ma sens 
personalistyczny. Nie chodzi już o śmierć i powrót do życia biolo-
gicznego, ani nawet o magiczne zapewnienie sobie potęgi politycz-
nej. W przypadku Proroka cierpienie i miłość człowieka są rozumia-
ne jako postawy „reprezentowania”, która prowadzi do prawdziwego 
zbawienia wszystkich, daleko poza granicami Izraela. W tym przy-
padku cierpliwe znoszenie cierpienia jawi się jako prawdziwy kult, 
który ma na celu odnowić świat i doprowadzić do tego, by został 
przeniknięty przez moce prawdziwego życia. Jest jasne, że takie 
udzielenie zbawienia nie następuje na sposób magiczny, ale wyma-
ga nawrócenia i wewnętrznej zgody ze strony zbawionych, którzy 
w 53 rozdziale Księgi Izajasza zostali przedstawieni w liczbie mno-
giej („wielu”). Ta wielość, która wcześniej lekceważyła Sługę Jahwe, 
teraz otwarła się na zbawienie, jakie on przynosi.

Idea zastępczości wyłaniająca się z Księgi Izajasza (Iz 53) odpowiada 
sposobowi, w jaki Stary Testament rozumie wspólnotę. Wielu autorów 
uważa, że można to rozumienie streścić za pomocą pojęcia solidar-
ności, chociaż nie jest to pojęcie biblijne. W tej wizji społecznej jed-
nostka nie odpowiada indywidualistycznie za siebie, chociaż nie jest 
także zdominowana przez kolektyw, ale przeżywa swój los w żywej 
i wzajemnej wymianie między działaniem swoim i wspólnoty21.

21 Por. B. Maggioni, Uomo e società nella Bibbia, Milano 1987, s. 161–164; L. A. Schö-
kel, Lezioni sulla Bibbia, Casale Monferrato 1996, s. 131–158.
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W epoce powygnaniowej idea postawy cierpienia zastępczego 
weszła na stałe w świadomość narodu izraelskiego, a nawet w kon-
kretne życie poszczególnych wierzących. Teksty z Księgi Daniela 
(3, 25–45) i Drugiej Księgi Machabejskiej (7, 38: „Na mnie i na bra-
ciach moich niech zatrzyma się gniew Wszechmogącego, który 
sprawiedliwie spadł na cały nasz naród”) pokazują nową i głębszą 
teologię męczeństwa (świadectwa). Pierwszy tekst mówi o cier-
pieniu wiernego w świecie: stojący w płonącym piecu utrapień jest 
ofiarą przebłagalną, a stanie w tym piecu jest świętym kultem, za 
pośrednictwem którego lud Boży na wygnaniu przeciwstawia się 
kultowi bożków. W drugim przypadku ta sama męka stanowi świa-
dectwo krwi, jakie pobożny człowiek składa w nadziei, że – z powo-
du jego cierpienia – Bóg powstrzyma swój gniew. Te dwie wielkie 
i znaczące wizje cierpiącego Izraela, który uznaje swój los w obra-
zie trzech młodzieńców wrzuconych do płonącego pieca i sied-
miu braci skazanych na śmierć z powodu słowa Bożego, sugeru-
je nam także, w jaki sposób pobożni żydzi z epoki powygnaniowej 
mogli rozumieć, inspirując się postacią Sługi Jahwe, nieprzerwa-
ny niedostatek Izraela, a konkretnie niedostatek, jaki musieli zno-
sić sprawiedliwi.

Przekazany przez Izajasza opis Sługi Jahwe pozostaje szczy-
tem całej myśli Starego Testamentu w kwestii przedstawicielstwa-
-zastępstwa. Zostaje w tym opisie przekroczony wszelki eksklu-
zywizm narodowy. Sługa Jahwe staje się światłem oświecającym 
narody, a Jego zbawienie sięga aż po krańce ziemi (por. Iz 49, 6; 51, 
5; 45, 22). Właśnie w tekstach, w których została sformułowana ta 
myśl, posłanie Izraela w całej swojej złożoności zostało dość ściśle 
powiązane z postacią Sługi Jahwe – Izrael powinien uznać w losie 
Sługi Jahwe swoje własne posłanie, doświadczając, że misterium 
zastępczości jest istotą jego egzystencji historycznej. Wygnany, 
podeptany i wzgardzony Izrael daje świadectwo jedynemu Bogu 
i właśnie poprzez narodową tragedię wygnania staje się coraz bar-
dziej światłem narodów, które zaniesie orędzie Boże aż na krańce 
świata. W ten sposób wyłoniła się idea, że wybranie Izraela, będą-
ce powołaniem do współdziałania z Bogiem na rzecz dobra, jest 
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równocześnie powołaniem do cierpienia, to znaczy jest powoła-
niem na rzecz innych22.

zastęPczość w nowym testamencie

Starotestamentalna idea zastępstwa osiąga oczywiście szczyt 
swojej realizacji w Nowym Testamencie w postaci Jezusa Chrystusa, 
Sługi Bożego. W  taki sposób Chrystus rozumiał sam siebie23. 
W od niesieniu do tego podstawowego faktu cała teologia nowote-
stamentalna jest teologią reprezentacji. Współcześnie refleksje nad 
chrystologią biblijną wykazały w sposób pewny, że najstarsza chry-
stologia jerozolimska była chrystologią Sługi Bożego. Ewangeliści 
podkreślają symbolicznie w całym życiu Jezusa ten sam temat wyra-
żony przez głos z nieba w czasie Jego chrztu, który rzeczywiście 
stanowi wprowadzenie do pieśni Sługi Bożego: „Ty jesteś moim 
Synem umiłowanym, w którym mam upodobanie” (Mk 1, 11 i par.; 
por. Mt 12, 18; Ps 2, 7; Iz 42, 1). Te słowa stanowią przede wszystkim 
klucz do zinterpretowania chrztu Jezusa, ale rzucają także światło 
na znaczenie całej Jego egzystencji. Ludzie udają się nad Jordan, 
by przyjąć chrzest i podjąć pokutę za swoje grzechy. Jezus jest bez 
grzechu, a więc nie może nadać takiego znaczenia swojemu chrzto-
wi. Nie przyjmuje chrztu dla siebie, ale dla innych; staje się uczest-
nikiem losu innych, a w ten sposób symbolicznie urzeczywistnia 
to, co od tej chwili będzie treścią Jego egzystencji – zajmuje miej-
sce grzeszników, biorąc na siebie ich przeznaczenie i otwierając 
im dostęp do zbawienia. Od chrztu Jezus inauguruje swoje posła-
nie Sługi Bożego – żyje tylko dla innych („proegzystencja”). Z tego 
powodu Jego życie mogło zakończyć się tylko „chrztem śmierci” 
(por. Mk 10, 38; Łk 12, 50), tym chrztem, w którym dopełnia się jed-
ność przeznaczenia z człowiekiem, który popadł właśnie w niewolę 

22 Por. A. J. Heschel, Dio alla ricerca dell’uomo (Una filosofia dell’ebraismo), Tori-
no 1969, s. 395–409.

23 Por. P. Grelot, Sens chrétien de l’Ancien Testament. Esquisse d’un traité dog
matique, Tournai 19622, s. 481–484; A. Jankowski, Biblijna teologia przymie
rza, Kraków 1997, s. 126–135.
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śmierci. Chrzest przyjęty przez Jezusa w Jordanie jakby wprowa-
dza w perspektywę zastępczości związaną z Jego posłaniem, nato-
miast chrzest śmierci wyraża jej skuteczność, gdyż jest ona ekspia-
cją za grzechy wielu24.

To, co na początku publicznej działalności Jezusa zostało ogło-
szone jako słowo Ducha, zostało podjęte przez samego Jezusa na 
końcu Jego życia w mowie podczas ostatniej wieczerzy. Postawił 
w niej całe swoje ziemskie życie pod znakiem kluczowego słowa 
z księgi proroka Izajasza, a mianowicie ukazał je jako służbę „dla 
wielu” i wyjaśnił swoje życie za pośrednictwem idei wymiany swo-
jego przeznaczenia z przeznaczeniem „wielu” (por. Mk 14, 23 i par.; 
także Mk 10, 45). Skoro ta Wieczerza miała stanowić unifikujący 
ośrodek wspólnoty chrześcijańskiej, a równocześnie podać podsta-
wowe określenie życia chrześcijańskiego, to właśnie za jej pośred-
nictwem zostaje ukazane i przekazane także misterium zastępstwa. 
Cała wspólnota chrześcijańska żyje dzięki posłudze zastępstwa, 
jaką wypełnił Pan, a ponadto w Eucharystii sprawowanej „za wie-
lu” zostaje jej powierzona posługa zastępstwa jako podstawowe pra-
wo jej życia. Znaczenie misterium Eucharystii w ramach posła-
nia Chrystusa i życia wspólnoty potwierdza ponadto, że misterium 
zastępstwa powinno równocześnie stać się dla niej podstawową 
kategorią interpretacyjną postawionych przed nią problemów, tak 
jak zostało zastosowane do interpretacji samej Eucharystii25.

Nowotestamentalna teologia zastępczości osiągnęła swój szczyt 
w pismach św. Pawła i św. Jana. Święty Paweł w Liście do Rzymian 
(Rz 9–11), wychodząc od idei przedstawicielstwa, dokonuje jej posze-
rzenia, wpisując ją w uniwersalną koncepcję historii26. Jak na staro-

24 Por. J. Jeremias, Teologia del Nuovo Testamento, vol. 1, La predicazione di 
Gesù, Brescia 19762, s. 326–329; A. Schenker, L’Eucarestia nell’Antico Testa
mento, Milano 1982, s. 155–177.

25 Por. J. Gnilka, Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje, tłum. J. Zychowicz, Kraków 
1997, s. 343–344 (Teologia Żywa); C. Giraudo, Eucaristia per la Chiesa. Pros
pettive teologiche sull’eucaristia a partire dalla „lex orandi”, Roma–Brescia 
1989, s. 214–218 i 235–236.

26 Por. S. Lyonnet, La storia della salvezza nella Lettera ai Romani, Napoli 19672, 
s. 1–21.
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testamentalnej teologii powygnaniowej spoczęło zadanie zinterpre-
towania cierpień narodu wybranego, tak teraz na św. Pawle spoczęło 
zadanie wyjaśnienia odrzucenia, jakiego dopuścił się Izrael, i jego 
niewiary, a w konsekwencji pozorne wykluczenie z linii obietnicy, 
oraz wyjaśnienie upadku tysiącletniej historii relacji Boga z czło-
wiekiem. Proroctwo o Słudze Jahwe osiągnęło swoje wypełnienie 
i światło Jahwe rzeczywiście zaświeciło dla pogan, ale równocześ-
nie Izrael wydawał się w sposób definitywny przedmiotem odrzu-
cenia i hańby nie tylko w historii świata, lecz także w historii zba-
wienia. Doprowadziło to do dalszego pogłębienia i poszerzenia idei 
wybrania w oparciu o ideę przedstawicielstwa. Odrzucenie Izraela 
otwarło drogę do rozprzestrzenienia orędzia wśród pogan, narodów 
całego świata. Upadek Izraela stał się dzięki temu zbawieniem naro-
dów, doprowadzając do wymiany pozycji w historii świata: poganie 
do tej chwili znajdujący się daleko od Boga weszli w miejsce wybra-
nia, które odrzucił stary lud Boży.

Według św. Pawła dramat historii świata nie jest jeszcze jednak 
zakończony. W Liście do Rzymian zadaje on pytanie: „Bo je żeli ich 
odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże bę dzie ich przy-
jęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?” (Rz 11, 15). Za odpo-
wiedź na to pytanie można uznać inwokację kończącą rozdział 11 
z tego listu: „O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże 
niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto 
bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go 
pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem 
z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na 
wieki! Amen” (Rz 11, 33–36). Odpowiedź ta wskazuje na nieskończo-
ną wielkość zbawczego zamysłu Bożego urzeczywistnianego przez 
Chrystusa w historii i niemożliwość jego schematycznej klasyfika-
cji27. Tutaj staje się zrozumiałe, dlaczego dotychczasowe wypowiedzi 
Kościoła na temat zbawienia niechrześcijan są tak bardzo wstrze-
mięźliwe, łącznie z soborowym sformułowaniem modo Deo cognito28.

27 Por. A. Paciorek, Człowiek bez Chrystusa w soteriologii Listu św. Pawła do Rzy
mian, Tarnów 1995, s. 256–269.

28 II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 22.
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Za pośrednictwem tej odważnej wizji historii, w której różne czę-
ści ludzkości są połączone i ukierunkowane na wzajemną służbę oraz 
nie żyją dla siebie, ale jedni dla drugich, św. Paweł sytuuje w nowym 
kontekście całą poprzednią historię Izraela i nadaje jej ostateczną 
interpretację. Już w Starym Testamencie, w opowiadaniach o wybra-
niu kogoś przez Boga, mogło na przykład uderzać pojawianie się 
par braci: Izaak wypiera Izmaela; Jakub wypiera Ezawa w tej dziw-
nej zamianie, która idzie przeciw pierwotnemu prawu starszego 
brata; Efraim zyskuje pierwszeństwo przed Manassesem wbrew 
prawu pierworództwa. Jezus w nowy sposób podejmuje ten temat 
dwóch braci, posługując się nim, by w zrozumiały sposób wyrazić 
„przewrót historyczny”, jaki dokonał się wraz z przyjściem „Jego 
godziny” (por. Łk 15, 11–32; Mt 21, 28–32). Przypowieść z Ewangelii 
św. Mateusza przedstawia nam zbuntowanego syna, który wrogo 
nastawiony mówi „nie” swojemu ojcu, ale potem okazuje posłu-
szeństwo, podczas gdy brat, na początku posłuszny ojcu, w rzeczy-
wistości później nie wypełnia jego woli (por. Mt 21, 28–32). Celem 
przypowieści jest uzasadnienie Dobrej Nowiny jako zwróconej do 
wszystkich. Joachim Jeremias tak streszcza przesłanie, z jakim Jezus 
zwraca się do swoich słuchaczy w tej przypowieści: „Nie przyjęli-
ście powołania Bożego, podczas gdy przyjęli je ci, których poniża-
liście, dlatego obietnica zwraca się do nich!”29.

W Ewangelii św. Mateusza została przedstawiona ponadto kon -
kretna sytuacja historyczna przyjęcia orędzia Jezusa. Zostaje ono 
przyjęte przez celników i nierządnice, podczas gdy tak zwani „poboż-
ni” i „sprawiedliwi” w gruncie rzeczy nie robią nic innego, jak tylko 
to, co się im podoba. W Ewangelii św. Łukasza jest wyraźnie obecne 
uniwersalne znaczenie wydarzenia historiozbawczego, weryfikują-
cego się w „godzinie” Jezusa Chrystusa. Autor stara się podkreślić, 
że Jezus aktualizuje w swoim działaniu miłość Boga do wszystkich 
ludzi, próbuje uzasadnić sens tego działania wobec tych, którzy kry-
tykują Jezusa, oraz pokazać, że jest ona Dobrą Nowiną nawet dla jej 
przeciwników. W uniwersalistycznej perspektywie św. Łukasza za 
synem marnotrawnym z przypowieści (por. Łk 15, 11–32) – który 

29 J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen 198410, s. 79.
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zagubił się a potem powrócił – stoją oczywiście narody całego świa-
ta, przez tysiąclecia zagubione daleko od ojcowskiego domu jedy-
nego Boga, zagubione za pozorną pobożnością bałwochwalstwa 
i skazane na końcowy upadek. Postawa starszego brata, który został 
w domu, brata sprawiedliwego, a teraz zazdrosnego, wskazuje na 
sprawiedliwy Izrael niemogącego znieść powrotu pogan, za którą 
stoi bezwarunkowa dobroć Boga w stosunku do grzeszników. Starszy 
brat czuje się pozbawiony zapłaty za swoją wytrwałość w wierze, 
którą okazywał w ciągu stuleci30.

Analizując te przypowieści Jezusa, odnosi się wrażenie, że doko-
nuje się w nich przywrócenie utraconej jedności poprzez powrót 
Izmaela i Ezawa, którzy od dłuższego czasu pozostawali na wygna-
niu, pozbawieni możliwości korzystania ze wszystkich dobrodziejstw 
ojcowskiego domu.

Wspomniane teksty pozostawiają jednak otwartą kwestię, „w ja ki 
sposób” harmonizują się przeznaczenia dwóch braci, tak dziwnie 
splecione ze sobą, i  jaki jest los tego, który do tej pory był tym 
„wybranym”. Teksty ograniczają się do patrzenia na teraźniejszość, 
pozostając radosnym głoszeniem dobroci Bożej dla tych, którzy na 
pozór są zapomniani i odrzuceni. Święty Paweł w Liście do Rzymian 
(Rz 9–11) usiłował dokonać syntezy tych wszystkich danych31. Po 
ustaleniu najwyższej zasady nieprzeniknionej wolności, jaka kryje 
się w wybraniu Bożym, ukazuje wzajemne splatanie się przeciwnych 
przeznaczeń. Z tego powodu na końcu wzajemne połączenie odrzu-
cenia i wybrania posłuży do wspólnego zbawienia. Kończy więc 
swoje rozważania stwierdzeniem: „Albowiem Bóg poddał wszyst-
kich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie” 
(Rz 11, 32).

Z powyższych przykładów, które można by oczywiście mno-
żyć, jasno wynika, że każda wzajemna służba opiera się ostatecz-
nie na zastępczej postawie Jezusa Chrystusa, który stał się źródłem 
życia dla jednych i dla drugich. Dwoma podstawowymi punktami 

30 Por. A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Niepokalanów 19922, 
s. 120 (Teologia Żywa).

31 Por. J. Gnilka, Teologia del Nuovo Testamento, Brescia 1992, s. 79–104.
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przeciwstawienia według św. Pawła nie są „żyd” i „poganin”, ale 
„ludzkość” i „Jezus Chrystus”. Chrystus „stał się dla nas grzechem” 
(2 Kor 5, 21), wziął na siebie przekleństwo, któremu podlegali prze-
kraczający prawo, czyli w rzeczywistości wszyscy, przez to, że został 
ukrzyżowany „za nas”, to znaczy w nasze miejsce (por. Ga 3, 13)32. 
Teologia w całej swojej historii mało zdawała sobie sprawę z tego 
faktu, kładąc decydujący nacisk na postawę „oddzielenia” chrześci-
jan od pogan i niechrześcijan. Na tym gruncie należy również tłu-
maczyć pojawianie się „ekskluzywistycznych” interpretacji zasady 
extra Ecclesiam nulla salus.

W doktrynie dwóch Adamów (por. Rz 5, 12–21; 1 Kor 15, 45–49) 
św. Paweł ukazał w sposób spekulatywny tło teologii przedstawi-
cielstwa, umożliwiając równocześnie jej zastosowanie do histo-
rycznego istnienia poszczególnych ludzi, którzy żyją Chrystusem33. 
Rzeczywiście, my wszyscy na mocy naszych narodzin jesteśmy 
„pierwszym Adamem”, żyjemy w egoizmie i izolacji, a także jesteśmy 
nieprzyjaciółmi innych. Jesteśmy więc skazani na śmierć, ponieważ 
nie jesteśmy panami tego życia, którego szukamy w nas samych. 
Jesteśmy równocześnie powołani do stania się w Chrystusie „dru-
gim Adamem”, do przejścia od życia egoistycznego do życia dla 
innych, do uczestniczenia w służbie zastępczej, za pośrednictwem 
której drugi Adam udzielił nam życia, zajmując nasze miejsce – 
miejsce śmierci – i przekazując nam w ten sposób swoje miejsce, 
to znaczy miejsce życia. Święty Leon Wielki stwierdza lapidarnie: 
„Quod cecidit in primo Adam, erigitur in secundo”34.

Z tego punktu widzenia jest zrozumiałe, dlaczego Paweł nie tyl-
ko kompleksowo zastosował ideę zamiany miejsc, czyli zastęp-
stwa, do struktury historii (a więc zamiany między żydami i poga-
nami), lecz także dlaczego zarezerwował dla tej idei decydujące 
miejsce także w odniesieniu do życia pojedynczego chrześcijanina, 

32 Por. H. Schlier, Der Brief an die Epheser. Ein Kommentar, Düsseldorf 19686, 
s. 133–145.

33 Por. A. Vitti, ChristusAdam, „Biblica” 7 (1926), s. 237–285, 384–401; G. Iam-
marone, L’uomo immagine di Dio. Antropologia e Cristologia, Roma 1989, 
s. 15–80.

34 Leon Wielki, Sermo 12 (De Jejunio decimi mensis I) 1 (PL 54, col. 168–169).
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a w szczególności apostoła. W ten sposób podjął gest Mojżesza, któ-
ry ofiarował samego siebie, by być odrzuconym przez Boga (przez 
Chrystusa) na rzecz swoich braci (por. Rz 9, 2–3), traktując trud swo-
jego apostolatu i cierpienia znoszone w więzieniu jako dopełnienie 
w swoim ciele cierpień Chrystusa na rzecz Jego Ciała, którym jest 
Kościół (por. Kol 1, 24). Te same charakterystyczne rysy są bardzo 
dobrze widoczne w portrecie apostoła, jaki znajdujemy w Drugim 
Liście do Koryntian, przede wszystkim w rozdziałach 4–5 i 11.

Pisma św. Jana rozciągają na życie każdego chrześcijanina zastęp-
czą służbę Chrystusa: „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za 
nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3, 16). 
Przede wszystkim należy jednak przypomnieć niedościgniony przy-
kład Pana, który wobec swoich uczniów przyjmuje postawę sługi, 
obmywając im nogi. Stawia w ten sposób przed nimi żywy przykład 
tego, czym począwszy od tej chwili powinno być „życie chrześci-
jańskie” (J 13, 1–16).

Analizując ideę przedstawicielstwa w biblijnej historii zbawie-
nia, można wyprowadzić następujący wniosek: 

Zastępstwo jest strukturalnym prawem historii zbawienia, na podsta-
wie którego jeden może działać w sposób zbawczy na korzyść drugiego 
w jego miejsce. Oparte na powszechnej woli zbawczej Boga wyraża się 
w solidarności zbawczej ludzi i posiada swoje kryterium wewnętrzne 
i punkt kulminacyjny w osobie i dziele Jezusa Chrystusa35.

teoLoGia zastęPstwa  
w eKLezjoLoGii Patrystycznej

Biblijna idea zastępstwa od samego początku stała się przed-
miotem praktyki i refleksji w pierwotnym Kościele. W Tradycji 
zachodniej prawo zastępczości jest szeroko obecne w soteriologii, 
przede wszystkim w formule „przedziwnej wymiany” – admirabile 

35 L. Urlich, Rappresentanza, w: Lessico di teologia sistematica, a cura di W. Bein-
ert, Brescia 1990, s. 550.
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commercium bądź „wymiany miłości” – commercium caritatis36. 
Chrześcijański Wschód wyrażał to prawo za pomocą formuły sote-
riologicznej: Syn Boży stał się człowiekiem, aby człowiek stał się 
Bogiem37.

Prawo zastępstwa było szeroko obecne w patrystycznej teolo-
gii praktyki pokutnej oraz męczeństwa. W refleksji teologicznej 
nad tym zagadnieniami pojawia się idea, według której modlitwa 
wstawiennicza za pokutujących38 oraz śmierć świętych mają zna-
czenie zbawcze dla wspólnoty chrześcijańskiej39. Z biegiem czasu 
idea zastępstwa została ściśle złączona przez ojców Kościoła z teo-
logią wiary. Święty Cyryl Jerozolimski wyraził to w sposób bardzo 
przejrzysty i obrazowy: 

Wiara ma tak wielką siłę, iż nie tylko ten, kto wierzy, osiąga zbawienie, 
ale przez wiarę jednych zbawiają się drudzy. Nie wierzył ów paralityk 
w Kafarnaum, ale wierzyli ci, którzy go nieśli i przez powałę spuścili. 
Był on chory nie tylko na ciele, lecz i na duszy. Nie myśl, iż lekkomyśl-
nie stawiam mu zarzut. Sama Ewangelia mówi: „Jezus widząc” nie jego, 
lecz „ich wiarę”, rzekł do niego: „Wstań”. Ponieważ wierzyli ci, którzy 
go nieśli, paralityk odzyskał zdrowie40.

Idea zastępstwa jest w szczególny sposób obecna w eklezjologii 
ojców Kościoła. Wychodząc z Pawłowej wizji Kościoła jako Ciała 

36 Augustyn, Contra Faustum 5, 9 (PL 42, col. 226).
37 Por. np.: Ireneusz, Adversus haereses V, praefatio, 14 (SCh 153); Atanazy, Ora

tio contra Arianos 1, 54 (PG 25, col. 192B); Grzegorz z Nazjanzu, Poemata dog
matica 10, 5–9 (PG 37, col. 465); Grzegorz z Nyssy, Oratio catechetica magna 
25 (PG 45, col. 65).

38 Por. Tertulian, De paenitentia 10, 5–6, 2, 180–183 (SCh, 316).
39 Ignacy Antiocheński w liście do Kościoła w Efezie (VIII, 1) pisze: „Ja, najmniej-

szy pośród was, składam moje życie, Efezjanie, na ofiarę za wasz Kościół prze-
sławny na wieki”; cyt. za: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, tłum. 
A. Świderkówna, Kraków 1998, s. 115 (Biblioteka Ojców Kościoła, 10). Nato-
miast w liście do Kościoła w Tralleis (XIII, 3) stwierdza: „Składam w ofierze 
mego ducha za was, nie tylko teraz, lecz także i wówczas, gdy już Pana posią-
dę”; cyt. za: Pierwsi swiadkowie…, dz. cyt., s. 127.

40 Cyryl Jerozolimski, Katechezy, tłum. W. Kania, Warszawa 1973, s. 79 (Pisma 
Starochrześcijańskich Pisarzy, 9).
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Chrystusa, czyli – najogólniej mówiąc – wspólnoty obejmującej 
„wielu” we wzajemnej służbie, ojcowie widzieli wzajemną odpo-
wiedzialność wiernych za siebie jako istotny element przynależ-
ności do Kościoła. Aby dostrzec, że chodziło w tym o coś rzeczy-
wiście istotnego, trzeba zatrzymać się na dłużej nad problemami 
pierwotnej eklezjologii.

Na gruncie biblijnym stwierdzamy, że pojęcie Ciała Chrystusa 
posiada dwa wyraźne wymiary: kosmiczno-mistyczny i sakramen-
talno-prawny41. Wymiar kosmiczny tego pojęcia został rozwinięty 
przez św. Pawła przede wszystkim w listach więziennych, w których 
Apostoł ukazał Chrystusa jako zasadę stworzenia, pierworodnego 
pośród umarłych i Głowę Kościoła (por. Kol 1, 15–19). Kościół w tym 
ujęciu jest jakby „kosmosem” Chrystusa, wypełnieniem odnawiają-
cej woli Bożej. Ojcowie Kościoła tę myśl św. Pawła ściśle powiązali 
z jego doktryną dwóch Adamów, która mówi, że jeśli na początku 
zostaliśmy włączeni do potomstwa starego Adama, który zgrzeszył, 
to teraz wszyscy mamy utworzyć nową ludzkość zjednoczoną wokół 
„drugiego Adama” (por. 1 Kor 15, 45). Realizm hebrajski „osobowo-
ści korporatywnej”, który w założycielach jakiegoś rodu widzi całość 
tych, którzy od niego pochodzą, spotkał się u ojców z platońskim 
realizmem idei, w wyniku czego stało się możliwe wprowadzenie 
pojęcia Pawłowego w ich świat duchowy oraz owocne rozwinięcie 
go i zastosowanie w refleksji teologicznej.

Na tej podstawie dla ojców Kościoła było jasne, że rodzaj ludzki 
nie składa się z tłumu autonomicznych jednostek, ale że „Adam” jest 
realną rzeczywistością, która sprawia, iż w oczach Bożych wszyscy 
ludzie jawią się jako jeden człowiek. Święty Augustyn, jako jeden 
z bardzo wielu, w komentarzu do wiersza 10 z psalmu 95: „Sądzić 
będzie okrąg ziemi w sprawiedliwości”, wyraził to przekonanie 
w następujący sposób: 

Nie część, wszak nie część kupił. Ma sądzić całość, ponieważ za całość 
dał cenę. Słyszeliście w Ewangelii, że kiedy przyjdzie: „zgromadzi wybra-
nych z czterech wiatrów”. Wszystkich wybranych zgromadzi z czterech 

41 Por. P. Benoit, Exégèse et Théologie, vol. 4, Paris 1982, s. 207–262.
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stron świata, zatem z całego świata. Ponieważ i sam Adam […] oznacza 
w języku greckim okrąg ziemi. Są bowiem cztery litery: A, D, A i M. Jak 
mówią Greccy, cztery strony świata na początku mają te litery, „anato-
len”, co oznacza wschód, „dysin”, czyli zachód; „arkton”, to jest północ; 
i „masembrion”, to jest południe. Te cztery litery tworzą imię Adam. 
Tak więc Adam rozproszony został po całym świecie. W jednym miej-
scu był i upadł, a w pewnym sensie został starty i napełnił okrąg ziemi. 
Miłosierdzie jednak Boże zebrało cząstki i zespoliło ogniem miłości, 
i z rozbitego sprawiło jedność42. 

Święty Grzegorz z Nyssy poszedł jeszcze dalej, stwierdzając, że 
jak w chrześcijaństwie nie można mówić o trzech bogach, tak nie 
powinno się też mówić o ludziach w liczbie mnogiej, ponieważ jed-
ność ludzi jest bardzo widoczna43.

Ta jedność, o której mówią ojcowie, nie ogranicza się tylko do 
ścisłych ram Kościoła. Wielu ojców Kościoła, przede wszystkim 
wywodzących się z tradycji aleksandryjskiej, w zagubionej owcy 
z Ewangelii widziało obraz natury ludzkiej, której przyszedł szukać 
Syn Boży, aby na nowo przyprowadzić ją do domu44. Jeśli w inter-
pretacji alegorycznej przenosi się przypowieść o pasterzu, któ-
ry na ramionach przynosi zagubioną owcę do domu, na działa-
nie Logosu, który od początku prowadzi ludzkość, to okazuje się, 
że Kościół przekracza siebie i przez Kościół rozumie się całą ludz-
kość. To zagadnienie często streszczają ojcowie, mówiąc o Ecclesia 
ab Abel45. Kościół nie odpowiada więc tylko za siebie, ale może 
rozumieć siebie (w pokorze bycia wybranym) jako przedstawiciela 
ludzkości przed Bogiem w wierze, modlitwie, ofierze, nadziei dla 
wszystkich, a przede wszystkim miłości za wszystkich.

42 Augustyn, Enarrationes in Psalmos 95, 15; tłumaczenie polskie według: Augu-
styn, Objaśnienia Psalmów. Ps 78–102, tłum. J. Sulowski, Warszawa 1986, 
s. 277–278 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 40). Por. także Augustyn, In 
Iohannis Evangelium Tractatus 9, 14 i 10, 12.

43 Por. Grzegorz z Nyssy, De hominis opificio 16 (PG 44, col. 184–185).
44 Por. F. Malmberg, Ein Leib – ein Geist. Vom Mysterium der Kirche, Freiburg–

Basel–Wien 1960, s. 223–243.
45 Por. F. Malmberg, Ein Leib – ein Geist, dz. cyt., s. 89–102.



Teologia zastępstwa w eklezjologii patrystycznej 351

W pełni realistyczne pojęcie jedności rodzaju ludzkiego w odnie-
sieniu do Kościoła ściśle łączy się u ojców ze sposobem rozumie-
nia grzechu oraz zbawienia. Grzech polega na nieprzyjaźni rodza-
ju ludzkiego do Boga; jako taki spowodował on, że pierwszy Adam 
rozbił się na cząstki, a w konsekwencji w wielu jednostkach i naro-
dach został rozproszony po ziemi. Z powodu grzechu rodzaj ludz-
ki podzielił się na jednostki, które w swoim egoistycznym nasta-
wieniu znają i widzą tylko siebie. Wieża Babel (według etymologii 
ojców Kościoła Babel oznacza „pomieszanie”) stała się tajemniczym 
symbolem natury grzechu, który sprawił, że człowiek – który był 
jeden – zwrócił się jeden przeciw drugiemu. Zróżnicowanie języ-
ków jest tylko zewnętrznym przejawem tego faktu. W świetle tej 
teologii grzechu staje się równocześnie jasne, na czym powinno 
polegać zbawienie, a mianowicie na zgromadzeniu rozbitej ludzko-
ści w jedną nową i ostateczną całość. Mówi o tym List do Efezjan, 
który ukazuje Chrystusa jako będącego pokojem i wprowadzające-
go pokój, gdyż zburzył On mur podziału i połączył w jednym czło-
wieku części rodzaju ludzkiego wrogie w stosunku do siebie. Mówi 
o tym także bogaty w znaczenia Pawłowy obraz Ciała Chrystusa; 
Chrystus jest nowym Adamem, który obala nieprzyjaźń i prowa-
dzi wszystkich do pierwotnej jedności46. Z tego powodu Jerozolima 
(według etymologii ojców Kościoła oznacza ona visio pacis) stała się 
symbolem tego, czym jest Kościół, a misterium Pięćdziesiątnicy – 
antytezą pomieszania języków, a w końcu podstawowym kluczem 
do uchwycenia, czym jest misterium Kościoła.

Polemizując z donatystami, św. Augustyn krytykuje między inny-
mi ich izolowanie się od innych, a tym samym kwestionowanie przez 
nich uniwersalności Kościoła: 

Czemu – pyta Augustyn – nie chcesz przemawiać wszystkimi językami? 
Oto tam [w Jerozolimie – przyp. J. K.] rozbrzmiewały wszystkie języki. 
Dlaczego to obecnie, kiedy zostaje udzielony Duch Święty, nie mówię 
wszystkimi językami? Wtedy bowiem było to wskazówką zstępującego 
na ludzi Ducha Świętego, że przemawiali wszystkimi językami. Co ty 

46 Por. H. Schlier, Der Brief an die Epheser, s. 135–139.
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teraz powiesz, heretyku? Że nie jest udzielany Duch Święty? Nie mówię: 
Gdzie? Udzielany jest, czy nie jest? Jeżeli nie jest udzielany, to co robisz, 
przemawiając, chrzcząc, błogosławiąc? Co to wszystko znaczy, co robi-
cie? Na próżno celebrujecie. A zatem udzielany. Jeżeli jest udzielany, 
to dlaczego nie mówią wszystkimi językami ci, którym zostaje dany? 
Czy może wyczerpał się dar Boży, albo też mniejszy jest owoc? […] 
Dlaczego zatem obecnie nie okazuje się Duch Święty w darze mówie-
nia wszystkimi językami. Przeciwnie, ukazuje się w darze mówienia 
wszystkimi językami. Wtedy bowiem Kościół jeszcze nie był rozprze-
strzeniony po całej ziemi, żeby członki Chrystusa pośród wszystkich 
narodów przemawiały. Wtedy spełniło się w jednym to, co było prze-
powiadane wśród wszystkich. Już całe ciało Chrystusowe mówi języka-
mi wszystkich; a którymi jeszcze nie mówi, to będzie mówił. Wzrasta 
bowiem Kościół, dokąd nie obejmie wszystkich języków. Jakże roz-
rósł się ten, któryście opuścili! Wraz z nami trzymacie się aż do miej-
sca, do którego rozrósł się, żebyście razem z nami doszli tam, gdzie 
jeszcze nie sięgnął. Śmiem ci powiedzieć, że mówię językami wszyst-
kich. Jestem w ciele Chrystusowym, jestem jego w Kościele. Jeżeli ciało 
Chrystusowe już przemawia językami wszystkich, to i ja jestem pośród 
tych wszystkich języków. Mój jest grecki, mój jest syryjski, mój jest 
hebrajski, mój jest język wszystkich ludów, ponieważ należę do jed-
ności wszystkich narodów47. 

W komentarzu do Ewangelii św. Jana znajdujemy takie lapidar-
ne ujęcie tego samego zagadnienia: „Już co owa wieża rozdzieliła, 
to Kościół [w jedno] zbiera. Z jednego języka wiele powstało. Nie 
dziw się, pycha to sprawiła. Z wielu języków stał się jeden. Nie dziw 
się, miłość to sprawiła”48.

47 Augustyn, Enarrationes in Psalmos 147, 119; tłumaczenie polskie według: 
Augustyn, Objaśnienia Psalmów. Ps 124–150, tłum. J. Sulowski, Warszawa 
1986, s. 358–359 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, 42).

48 Augustyn, In Iohannis Evangelium Tractatus 6, 10; tłumaczenie polskie według: 
Augustyn, Homilie na Ewangelie i pierwszy List św. Jana, cz. I, tłum. W. Szołd-
ski, W. Kania, Warszawa 1977, s. 101–102 (Pisma Starochrześcijańskich Pisa-
rzy, 15/1).
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Dla św. Augustyna i wielu innych ojców Kościoła stać się chrześ-
cijaninem oznacza przejść od rozproszenia do jedności, od wieży 
Babel do Wieczernika Pięćdziesiątnicy, w jednym nowym ludzie wie-
lu narodów rodzaju ludzkiego. Być człowiekiem oznacza to samo 
dla wszystkich ludzi. To, że nazywamy „ludźmi” tych wszystkich, 
którzy mają ludzkie kształty, nie jest dla nich zwykłym słowem, 
ale najbardziej intensywną rzeczywistością. Z tego powodu to, co 
dotyka naturę ludzką w jednej z jej części, w jakiś sposób wywiera 
swój wpływ także na całość. Jeśli człowiek tworzy wraz z całą ludz-
kością niejako jeden żywy organizm, to dotknięcie tego organizmu 
w jakiejś części oznacza dotknięcie go całego. Wynika z tego, że jeśli 
Bóg, stając się człowiekiem i podnosząc człowieka do komunii ze 
sobą, dotknął całej ludzkości, to cały ten organizm został skierowa-
ny do Boga. Przez wcielenie Słowo zjednoczyło się więc z każdym 
człowiekiem, a teraz łączy wszystkich ze sobą w jedności swego cia-
ła, przekraczając ograniczenia powodowane przez grzech, będący 
wrogiem tej jedności. Jezus Chrystus ofiarował ludzkości dynami-
kę przejścia od izolacji istniejącej między wieloma jednostkami do 
wspólnej jedności z Nim – jedności z Bogiem. Kościół natomiast 
jest zwróceniem się w oparciu o tę dynamikę całego rodzaju ludz-
kiego do Boga49.

Gdybyśmy zatrzymali naszą refleksję o ciele Chrystusa w tym 
miejscu, to można by powiedzieć, że jest ona wprawdzie piękna, 
ale ma charakter czysto spekulatywny i jest pozbawiona związku 
z rzeczywistością. Także ojcowie Kościoła dobrze o tym wie dzieli, 
dlatego wiele uwagi poświęcili jej ukonkretnieniu i urealnieniu. 
Dokonali tego przede wszystkim przez silne podkreślenie jedności 
chrześcijan z Chrystusem i między sobą, którą sprawia Eucharystia. 
Święty Jan Chryzostom tak mówi na ten temat: 

„Ponieważ jeden jest chleb, wielu jesteśmy jednym ciałem”. Co nazy-
wam – mówi – „uczestnictwem”? Jesteśmy tym samym ciałem. Czym 
bowiem jest chleb? Ciałem Chrystusa. A czym stają się komunikujący? 

49 Szerzej na ten temat w: J. Ratzinger, Die Einheit der Nationen. Eine Vision der 
Kirchenväter, Salzburg – München 1971.
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Ciałem Chrystusa, ale nie wielu ciałami, lecz jednym ciałem. Jak bo wiem 
chleb, mimo że składa się z wielu ziaren, jest czymś jednym tak, że 
w ogóle ziaren nie widać, choć one są obecne, wszelako ich odrębność 
nie jest widoczna z powodu ich zespolenia; tak samo i my łączymy się 
wzajemnie z Chrystusem50. 

Święty Hilary z Poitiers tak wyraża tę ideę: 

Że jesteśmy z Nim przez sakrament uczestniczenia w Ciele i Krwi, On 
sam daje świadectwo słowami: „Jeszcze chwila, a świat nie będzie już 
Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będzie-
cie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie 
i Ja w was” (J 14, 19–20). Czy w takim razie chciałby, aby przez to rozu-
miano tylko jedność woli, o której wtedy zamierzał powiedzieć w spo-
sób stopniowy i uporządkowany odnośnie do uczestniczenia w jednoś-
ci? Nie ulega wątpliwości, że jak On jest w Ojcu dzięki swojej naturze 
boskiej, tak my jesteśmy w Nim dzięki Jego cielesnemu narodzeniu, 
a On ze swej strony jest w nas dzięki misterium sakramentów”51.

Misterium Ciała Chrystusa tworzonego przez wierzących jest 
tu wyjaśniane za pośrednictwem ich zjednoczenia w sakramencie 
Ciała Chrystusa. Ojcowie, którzy powszechnie widzą bardzo bez-
pośrednią więź między Ciałem Chrystusa w Eucharystii i ciałem 
Kościoła, nawiązują do teologii św. Pawła, a przede wszystkim do 
słów z Pierwszego Listu do Koryntian: „Kielich błogosławieństwa, 
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 cia-
ło. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor 10, 
16–17). Za pośrednictwem Eucharystii dokonuje się to, że ludzie, 
spożywając Ciało Chrystusa, stają się ciałem Chrystusa i są włą-
czani w ciało nowego Adama. Dla ojców Eucharystia ma zawsze 
znaczenie eklezjalne, a Kościół ze swej strony bez Eucharystii nie 

50 Cyt. za: Sakramenty wiary, tłum. W. Kania, Kraków 1970, s. 211.
51 Hilary z Poitiers, De Trinitate 8, 15 (PL 10, col. 247–248).
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jest w stanie określić własnej tożsamości ani wypełniać swojego 
posłania52.

Znaczenie Eucharystii dla Kościoła nie wyczerpuje się w tym 
miejscu, ale zostaje rozwinięte przez jej dwa zasadnicze wymiary. 
Z jednej strony jest ona ukierunkowana na człowieka, w którym ma 
wyrazić swoje działanie, a z drugiej strony łączy się z hierarchicz-
ną strukturą Kościoła, która kieruje jej prawomocnym i ważnym 
celebrowaniem. W tych rozważaniach interesuje nas tylko pierw-
szy wymiar. Ponieważ ojcowie Kościoła wychodzą od kosmiczno-
-powszechnego znaczenia przyjścia Chrystusa, ich zainteresowa-
nie nie zatrzymuje się na sferze kultu53. Eucharystyczna komunia 
chrześcijan w Ciele i Krwi Chrystusa według nich ma sens, jeśli 
chrześcijanie także w życiu codziennym przezwyciężają istniejące 
między nimi różnice i żyją jak bracia54. Święty Jan Chryzostom był 
być może najgorliwszym ojcem Kościoła w głoszeniu tej zależno-
ści. Napomina między innymi: 

„Wszyscy w jednym chlebie uczestniczymy”. Jeżeli zatem stajemy się 
[wzrastamy] z tego samego i tym samym, to czemu nie okazujemy tej 
samej miłości i według tego nie stajemy się czymś jednym? A przecież 
tak właśnie rzecz się miała z naszymi przodkami w starodawnych cza-
sach: „Mnóstwo zaś wierzących miało jedno serce i jedną duszę” (Dz 
4, 32). Dziś niestety już tak nie jest, owszem wręcz przeciwnie. Wiele 

52 Por. B. Studer, I sacramenti e l’identità cristiana in Agostino, w: Sacramenti ed 
etica. I sacramenti della Chiesa tra preoccupazioni dottrinali, interesse disci
plinare ed esperienza vissuta. Atti del simposio della specializzazione dogmati
cosacramentaria presso la Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo S. Ansel
mo, Roma 15–16 marzo 1991, a cura di M. Löhrer, Roma 1993, s. 33–46.

53 Dla naszych rozważań o idei zastępstwa miałoby także znaczenie szersze uwa-
gi zwrócenie na pojęcie kultu u ojców Kościoła. Taka idea znajduje się w poję-
ciu kultu na przykład u św. Augustyna. Augustyn uważa, że communio sanc
torum, to znaczy wspólnota Kościoła modlącego się, cierpiącego i miłującego, 
jest prawdziwym „rozdawcą” sakramentów i że funkcja pośrednicząca Chry-
stusa aktualizuje się przez Christus totus, caput et membra.

54 Por. J.-M. R. Tillard, Eucaristia e Fraternità, Milano 1969; A. Schmemann, 
Eucharystia. Misterium Królestwa, tłum. A. Turczyński, Białystok 1997, s. 102–
122.
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jest między wszystkimi przeróżnych wojen i jeden na drugiego sroży-
my się gorzej niż dzikie bestie55.

Duch braterstwa chrześcijan do innych jest konieczną konse-
kwencją tej komunii między ludźmi, jaka jest nierozerwalnie związa-
na z uczestniczeniem w sakramencie Eucharystii. Dlatego Komunia 
eucharystyczna jest równocześnie wezwaniem skierowanym do każ-
dego chrześcijanina, by otworzył się na innych, rezygnując z szuka-
nia siebie na rzecz odnalezienia się w całości. „Przejście”, którym jest 
Kościół, urzeczywistnia się w pojedynczym człowieku jako przej-
ście od pychy własnego „ja” do jedności członków ciała Chrystusa. 
Pascha, czyli przejście, jest podstawowym zadaniem chrześcijań-
stwa, wypisanym na stałe właśnie w Eucharystii, którą celebruje 
Kościół jako sakrament swojego życia. W tym miejscu konkretyzuje 
się w sposób szczególnie widoczny jedność rodzaju ludzkiego, któ-
ra jest ostatecznym celem przyjścia Chrystusa. Wspólnota eucha-
rystyczna staje się wspólnotą braterską i tworzy ją także z innymi 
wspólnotami eucharystycznymi na świecie. Co więcej, wspólnoty 
eucharystyczne pozostają otwarte na wszystkich ludzi, wstawiając 
się za nimi, wypraszając dla nich dar zbawienia oraz zapraszając ich 
do wejścia na drogę, która prowadzi do udziału w najpierw sakra-
mentalnej, a potem wiecznej Uczcie Pana.

W omówionych tutaj ideach eklezjologicznych idea zastęp-
stwa jest jednym z kluczowych elementów i rzeczywiście była ona 
przeżywana przez Kościół w pierwszych wiekach. Niejednokrotnie 
została ona sformułowana w sposób tak jednoznaczny, że nie moż-
na mieć wątpliwości co do jej treści i znaczenia. Święty Metody 
z Olimpu wyraził tę ideę tak przejrzyście, że tekst z  jego Uczty 
jest powszechnie uznawany za klasyczny w tym względzie i może 
zostać wykorzystany jako streszczenie tego zasadniczego wątku 
eklezjologii patrystycznej, który tutaj omawiamy. W taki sposób 
mówi na ten temat: 

55 Jan Chryzostom, In Epistolam I ad Corinthios Hom. 24, 2; tłumaczenie pol-
skie według: Sakramenty wiary, dz. cyt., s. 211–212.
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Zdarza się bowiem często, że pismo Kościołem nazywa zgromadze-
nie i gromadę wiernych: doskonali, czyniąc postępy, tworzą jedno obli-
cze i jedno ciało Kościoła. Ludzie doskonali i ci, którzy już wcześniej 
wchłonęli Prawdę oraz przez doskonałe oczyszczenie i wiarę pozbyli 
się głupstw cielesnych, stają się Kościołem, pomocą Chrystusa i dzie-
wicą, jak gdyby, wedle słów Apostoła (por. 2 Kor 11, 2), zaręczeniu 
mu i zaślubieniu, aby po przyjęciu czystego, płodnego posiewu nauki 
współpracowali i pomagali przepowiadać ją dla zbawienia pozostałych 
ludzi. Ci natomiast, którzy nie są jeszcze doskonali i dopiero stawia-
ją pierwsze kroki w zbawiennych naukach, są rodzeni i kształtowa-
ni przez doskonałych jakby przez matki tak długo, aż po narodzeniu 
odnowią się dla wielkości i piękna cnoty, czyniąc dalsze postępy sami 
się staną Kościołem i będą z kolei pomagać przy rodzeniu i karmieniu 
innych dzieci; będą donosić w zakamarkach duszy nieskażoną wolę 
Słowa niczym płód w łonie56.

Losy idei zastęPstwa w teoLoGii  
druGieGo tysiącLecia

Idea Kościoła, który prowadzi i jest prowadzony, w którym sła-
bi żyją dzięki mocnym, dzięki zdolności podtrzymywania innych, 
jaką ma miłość chrześcijańska, była w różnych formach urzeczy-
wistniana w życiu duchowym chrześcijan. Niestety w okresie śred-
niowiecza „teoria zadośćuczynienia” jednostronnie zdominowała 
aspekt chrystologiczny idei zastępstwa57. Teoria zadośćuczynienia 
wprawdzie obejmuje ideę zastępstwa, ale została ona do tego stop-
nia zdominowana kategoriami prawnymi, że zatraciła pierwotną 
nośność. Także na polu eklezjologii, mimo uwzględniania ważnych 

56 Metody z Olimpu, Symposion 3, 8; tłumaczenie polskie według: Metody z Olim-
pu, Uczta, Orygenes, Homilie o Pieśni nad pieśniami. Zachęta do męczeństwa, 
tłum. S. Kalinkowski, Warszawa 1980, s. 47 (Pisma Starochrześcijańskich Pisa-
rzy, 24).

57 Teologowie prawosławni słusznie krytykują to redukcyjne podejście teologii 
zachodniej; por. V. Lossky, À l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris 1967, 
s. 95–108.
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dla niej rozważań teologicznych o gratia Christi Capitis, nastą-
piło takie samo uwypuklenie i rozwinięcie elementów prawnych, 
wskutek czego idea Kościoła jako przedstawiciela ludzkości zosta-
ła wyparta przez mało rozwiniętą z teologicznego punktu widze-
nia doktrynę thesaurus Ecclesiae. Doszły do tego nadużycia w teo-
rii i praktyce dotyczącej mszy świętej oraz w praktyce odpustów. 
Teologiczna wizja Kościoła w służbie ludzkości zanikła prawie cał-
kowicie; została zastąpiona ideą Kościoła otoczonego „bastionami”, 
jak mówił Hans Urs von Balthasar58, Kościoła, który skoncentro-
wał się na sobie i trosce o swoje zbawienie. Idea zastępstwa prze-
trwała tylko w mistyce i w pewnych formach pobożności, zwłasz-
cza w średniowiecznej mistyce pasyjnej oraz w idei ekspiacji, ale 
ponieważ nie była wpisana w ramy wielkiego prądu myśli teologicz-
nej, która zresztą cała uwikłała się w sztywne kategorie prawne, idea 
zastępstwa została sprowadzona do epizodu w pobożności, który 
uważano raczej za dość dziwny i mało istotny dla szerokich kręgów 
wierzących w Kościele59. Nowy i żywy wyraz znalazła ona w długo 
przygotowywanej pobożności związanej z kultem Najświętszego 
Serca Jezusa60; wpłynęły na nią także objawienia maryjne w Lourdes 
i Fatimie.

Aluzje do idei zastępstwa w oficjalnym nauczaniu Kościoła są 
wprawdzie obecne w dokumentach Soboru Trydenckiego61, ale 
dopiero w kontekście rozwijającego się kultu Najświętszego Serca 
Jezusa stała się ona przedmiotem ważnych wypowiedzi doktrynal-
nych, chociaż nie są one definitywne. Pierwszą taką ważną wypowie-
dzią jest encyklika Annum sacrum Leona XIII. Papież zachęca w niej 
między innymi do poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa za 

58 Por. H. U. von Balthasar, Schleifung der Bastionen, Einsiedeln 1952.
59 W ramach tej mistyki na szczególne uwzględnienie zasługują Matylda z Mag-

deburga, bł. Aniela z Foligno, św. Katarzyna ze Sieny. Zagadnienie obecności 
i znaczenia idei zastępstwa w mistyce chrześcijańskiej zasługiwałoby na osob-
ne omówienie.

60 Por. B. de Margerie, Histoire doctrinale du culte envers le Coeur de Jésus, t. 1, 
Premières lumière(s) sur l’amour, Paris 1992.

61 Por. Sobór Trydencki, Decretum de iustificatione, cap. 7, w: DH 1529; Doctri
na de sacramento paenitentiae, cap. 8, w: DH 1690.
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innych, zwłaszcza za niewierzących. „Nie możemy – pisze – jednak 
pozostawić w zapomnieniu tych, którzy nie zostali jeszcze oświece-
ni światłem Chrystusowej wiary. Działamy bowiem w imieniu tego, 
który przyszedł ratować to, co zginęło, i który Krew Swoją przelał 
dla zbawienia rodzaju ludzkiego. Dlatego troszczymy się nieustan-
nie, by ci, którzy przebywają jeszcze w cieniu śmierci, zbliżyli się 
do prawdziwego życia. W tym celu posyłamy do wszystkich części 
świata głosicieli Chrystusa, by pouczali niewiedzących. Teraz zaś, 
litując się nad ich losem, polecamy ich tym goręcej i oddajemy z całej 
duszy Najświętszemu Sercu Jezusowemu”62. Na szczególną uwagę 
zasługuje w tej wypowiedzi, oprócz samej idei zastępstwa, połącze-
nie jej z ideą zaangażowania misyjnego, jej ważnym dopełnieniem.

Papież Pius XI w encyklice Miserentissimus Redemptor rozwi-
nął ideę zastępstwa, łącząc ją z ideą ekspiacji (zadośćuczynienia) za 
grzechy i „wynagradzającego pocieszania” Chrystusa. Potwierdził 
tym samym, że zwłaszcza ekspiacja stanowi istotny element kultu 
Bożego Serca63. 

W encyklice Haurietis aquas, która do dzisiaj stanowi wielką kar-
tę teologiczną dotyczącą kultu Serca Jezusa, Pius XII nawiązał do 
wypowiedzi swoich poprzedników, wskazując na słuszność i aktu-
alność ich stwierdzeń i propozycji, w tym także idei poświęcenia 
i ekspiacji64.

Pośród wypowiedzi doktrynalnych dotyczących idei zastępstwa 
na szczególną uwagę zasługuje także encyklika Mystici Corporis 
Piusa XII, w której została ona na nowo włączona w ścisły kontekst 
eklezjologiczny. Papież sformułował w niej ważne zasady dotyczące 
teologii zastępstwa. Stwierdza najpierw: „Jak w naszym śmiertelnym 

62 Leon XIII, enc. Annum sacrum; cyt. za: Bóg bliski. Historia i teologia kultu 
Najświętszego Serca Jezusa, red. C. Drążek, L. Grzebień, Kraków 1983, s. 286. 
Idea wyrażona w encyklice została wprowadzona przez Leona XIII do Aktu 
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu; por. Bóg bliski, dz .cyt., 
s. 288.

63 Por. Pius XI, enc. Miserentissimus Redemptor, tłum. polskie w: Bóg bliski, dz. 
cyt., s. 294–295. Por. także: B. de Margerie, Histoire doctrinale du culte envers 
le Coeur de Jésus, vol. 2: L’amour devenu Lumière(s), Paris 1995, s. 56–107.

64 Por. Pius XII, enc. Haurietis aquas; tłum. polskie w: Bóg bliski, dz. cyt., s. 300–
329.
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organizmie współcierpią wszystkie członki, gdy jeden cierpi i człon-
ki zdrowe pomagają chorym, tak w Kościele poszczególne członki 
nie żyją wyłącznie dla siebie, lecz także okazują pomoc innym, ofia-
rując sobie nawzajem współpracę, zarówno ze względu na wza-
jemne umocnienie, jak i ze względu na coraz większy rozwój całe-
go ciała”65. W innym miejscu precyzuje: „Rzeczywiście straszna to 
tajemnica, ani rozważania o niej nigdy nie będzie za wiele, a miano-
wicie, że zbawienie wielu zależy od modlitw i dobrowolnych umar-
twień podejmowanych w tym celu przez członków mistycznego 
Ciała Jezusa Chrystusa oraz od współdziałania pasterzy i wiernych, 
szczególnie przez ojców i matki rodzin, we współpracy z Boskim 
Zbawicielem”66. Idea ta zostaje potem odniesiona do posługi kapłań-
skiej, wyrażanej zwłaszcza w celebracji Eucharystii, jako posługi 
spełnianej w imieniu oraz na rzecz całego Ciała Chrystusa i wszyst-
kich wierzących67. W szerszy sposób papież podkreśla zastępczą 
funkcję miłości chrześcijańskiej, nadając jej wymiar uniwersalny, 
gdyż powinna ze swej natury obejmować wszystkich ludzi. W tym 
duchu zachęca do naśladowania miłości Chrystusa: 

Przede wszystkim starajmy się naśladować zasięg tej miłości. Jedna jest 
Oblubienica Chrystusa, a jest nią Kościół. Miłość Boskiego Oblubieńca 
jest jednak tak szeroka, że nie wykluczając nikogo, obejmuje w swojej 
Oblubienicy cały rodzaj ludzki. W tym bowiem celu nasz Zbawiciel 
przelał swoją krew, aby wszystkich ludzi z różnych narodów i pokoleń 
pojednać na krzyżu i połączyć ich w jednym Ciele. Prawdziwa miłość 
Kościoła wymaga więc nie tylko, abyśmy w tym Ciele byli członka-
mi jedni drugich (por. Rz 12, 5; 1 Kor 12, 25), troszcząc się nawzajem 
o siebie, ciesząc się z chwały innych członków i cierpiąc z cierpiący-
mi (por. 1 Kor 12, 26), ale abyśmy także w innych ludziach, chociaż nie 
są jeszcze włączeni do Ciała Kościoła, uznali braci Chrystusa według 
ciała, powołanych wraz z nami do tego samego wiecznego zbawienia68. 

65 Pius XII, enc. Mystici Corporis, „Acta Apostolicae Sedis” 35 (1943), s. 200.
66 Pius XII, enc. Mystici Corporis, dz. cyt., s. 213.
67 Por. Pius XII, enc. Mystici Corporis, dz. cyt., s. 232–233.
68 Pius XII, enc. Mystici Corporis, dz. cyt., s. 239–240.
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Idea zastępstwa powraca też na końcu encykliki, gdy papież, 
odwołując się do św. Tomasza z Akwinu, wskazuje, że Maryja speł-
niła funkcję zastępczą w zbawieniu, gdy „w imieniu całej natury 
ludzkiej” wyraziła swoją zgodę na zaślubiny między Synem Bożym 
i naturą ludzką69.

Encyklikę Mystici Corporis Piusa XII możemy uznać za wezwa-
nie do ponownego włączenia idei zastępstwa do eklezjologii i prak-
tycznego przeżywania przynależności do Kościoła, która powinna 
uwzględniać zadanie powszechnego aktualizowania daru zbawie-
nia wysłużonego przez Jezusa Chrystusa.

Ważne elementy dla idei zastępstwa zostały przypomniane 
w na uczaniu II Soboru Watykańskiego. Są one obecne w nauczaniu 
o Kościele jako powszechnym sakramencie zbawienia70, w chrysto-
logii, która ukazuje Chrystusa jako zjednoczonego przez wcielenie 
z każdym człowiekiem71, w teologii święceń, w której kapłan jest 
ukazany jako działający in persona Christi Capitis72, oraz w teologii 
misji, gdzie kilkakrotnie pojawia się motyw ofiarowania modlitwy 
i uczynków pokutnych w intencji dzieła misyjnego jako formy sku-
tecznej współpracy w dziele zbawienia73. Na podkreślenie zasługu-
je również kontekst eklezjologiczny, w którym II Sobór Watykański 
sytuuje ideę zastępstwa.

Idea zastępstwa pojawiła się kilkakrotnie w nauczaniu papie-
ża Jana Pawła II, a w bulli ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000 
Incarnationis mysterium „zastępstwo” zostało zaprezentowane jako 
jedna z naczelnych zasad życia chrześcijańskiego: 

Objawienie poucza […], że chrześcijanin nie idzie samotnie drogą 
nawrócenia. W Chrystusie i przez Chrystusa jego życie zostaje złą-
czone tajemniczą więzią z życiem innych chrześcijan w nadprzyro-
dzonej jedności Mistycznego Ciała. Dzięki temu między wiernymi 
dokonuje się przedziwna wymiana darów duchowych, która sprawia, 

69 Por. Pius XII, enc. Mystici Corporis, dz. cyt., s. 247.
70 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 9, 26, 48.
71 Por. II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 22.
72 Por. II Sobór Watykański, dekret Presbyterorum ordinis, 2.
73 Por. II Sobór Watykański, dekret Ad gentes, 35–41.
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że świętość jednego wspomaga innych w znacznie większej mierze, 
niż grzech jednego może zaszkodzić innym. Niektórzy ludzie pozo-
stawiają po sobie jak gdyby nadmiar miłości, poniesionych cierpień, 
czystości i prawdy, który ogarnia i wspiera innych. Na tym właśnie 
polega rzeczywistość zastępstwa (vicarietas), na której opiera się cała 
tajemnica Chrystusa. Jego przeobfita miłość zbawia nas wszystkich. 
O ogromie miłości Chrystusa świadczy również to, że On nie pozo-
stawia nas w kondycji biernych odbiorców, ale włącza nas w swoje 
dzieło zbawcze, a zwłaszcza w swoją mękę. Mówi o tym znany werset 
z Listu do Kolosan: „w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa 
dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (1, 24). Wszystko pocho-
dzi od Chrystusa, ponieważ jednak należymy do Niego, również to, 
co jest nasze, staje się Jego własnością i zyskuje uzdrawiającą moc. 
To właśnie mamy na myśli, gdy mówimy o „skarbcu Kościoła”, któ-
ry zawiera dobre czyny świętych. Modlić się o uzyskanie odpustu 
znaczy włączyć się w tę duchową komunię, a tym samym otworzyć 
się całkowicie na innych. Także bowiem w sferze duchowej nikt nie 
żyje tylko dla siebie. Chwalebna troska o zbawienie własnej duszy 
zostaje oczyszczona z bojaźni i egoizmu dopiero wówczas, gdy sta-
je się również troską o zbawienie innych. Jest to rzeczywistość świę-
tych obcowania, tajemnica „rzeczywistości zastępstwa” (vicarietas), 
modlitwy jako drogi do jedności z Chrystusem i z Jego Świętymi. On 
przyjmuje nas do siebie, abyśmy razem z Nim tkali białą szatę nowej 
ludzkości, szatę z lśniącego bisioru, w którą odziana jest Oblubienica 
Chrystusa74.

Wypowiedzi II Soboru Watykańskiego stały się inspiracją w rozwi-
jającej się w ostatnich dziesięcioleciach teologii zastępstwa. W kontek-
ście chrystologiczno-soteriologicznym z większym bądź mniejszym 
nawiązaniem do eklezjologii rozwijają ideę zastępstwa Karl Rahner75, 

74 Jan Paweł II, bulla Incarnationis mysterium, 10.
75 Por. K. Rahner, Versöhnung und Stellvertretung. Das Erlösungswerk Jesu Chris

ti als Grund der Vergebung und Solidarität unter den Menschen, „Geist und 
Leben” 56 (1983), s. 98–110.
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Hans Urs von Balthasar76 Raymund Schwager77 i Roman E. Rogowski78; 
w kontekście eklezjologiczno-misyjnym rozwijają ją Henri de Lubac79 
i Joseph Ratzinger;80 Leo Scheffczyk podejmuje ją w kontekście teologii 
kapłaństwa81. Całościowy wykład zagadnienia, szeroko łączący wszyst-
kie te wątki, zaprezentował Karl-Heinz Menke82.

misja zastęPstwa w życiu chrześcijańsKim

Przedstawiona tutaj idea zastępstwa może mieć duże znaczenie 
dla nadania odpowiedniej perspektywy życiu chrześcijańskiemu 
w dzisiejszym świecie. Może być istotna, jeśli chodzi o przeżywanie 
chrześcijaństwa w odniesieniu do innych religii, gdyż zawiera ona 
pewne treści, które rozwijają bądź ukonkretniają doktrynę o abso-
lutnym charakterze chrześcijaństwa oraz o konieczności Kościoła 
do zbawienia. Jakkolwiek idea ta nie rozwiązuje wszystkich prob-
lemów związanych z tymi elementami doktryny chrześcijańskiej, 
które zwłaszcza w naszych czasach wydają się trudne do zrealizo-
wania, to jednak może dostarczyć nowych i spójnych danych teo-
logicznych dla kształtowania samoświadomości chrześcijańskiej.

a) Idea zastępstwa pozwala przede wszystkim na spójne uzna-
nie, że nie tylko chrześcijanin może osiągnąć zbawienie, nie chcąc 
za wszelką cenę w niechrześcijanach widzieć chrześcijan in voto. 
Tak zwane „chrześcijaństwo pragnienia” bądź „chrześcijaństwo 
anonimowe” nie dodaje niczego chrześcijaninowi ani w sferze jego 

76 Por. H. U. von Balthasar, Über Stellvertretung, w: H. U. von Balthasar, Pneuma 
und Institution. Skizzen zur Theologie, Bd. 4, Einsiedeln 1974, s. 401–409.

77 Por. R. Schwager, Brauchen wir einen Sündenbock? Gewalt und Erlösung in der 
biblischen Schriften, München 1978, s. 205–219.

78 Por. R. E. Rogowski, Wicher i myśl, Katowice 1999, s. 407–420.
79 Por. H. de Lubac, Katolicyzm, dz. cyt., s. 201–204.
80 Por. J. Ratzinger, I nuovi pagani e la Chiesa i Nessuna salvezza fuori della Chie

sa?, w: J. Ratzinger, Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche, Brescia 
19924, s. 351–364 i 365–389. Ten motyw pojawia się również w wielu innych 
pismach kard. J. Ratzingera.

81 Por. L. Scheffczyk, „Stellvertretung” und Sendung des Priesters, w: L. Scheffc-
zyk, Glaube als Lebensinspiration, Einsiedeln 1980, s. 413–425.

82 Por. K.-H. Menke, Stellvertretung. Schlüsselbegriff christlichen Lebens und the
ologische Grundkategorie, Einsiedeln–Freiburg 1991.
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tożsamości, ani w jego misji. Idea zastępstwa prowadzi do radykal-
nego uznania, że wszystko w sposób absolutny opiera się na Jezusie 
Chrystusie, a w Kościele istnieją różne formy służby i różne funk-
cje, które chociaż nie muszą być spełniane przez wszystkich, to jed-
nak służą wszystkim, przekazując im życie. W niezrównany sposób 
wyraził to św. Augustyn, mówiąc po prostu, że w chrześcijaństwie 
są różne zasługi, ale wspólna łaska83. Jest to możliwe, ponieważ 
Kościół – Ciało Chrystusa aktualizuje w historii Jego zbawcze dzie-
ło, bez którego nie byłoby możliwe życie ludzkości.

b) Takie ujęcie rzeczywistości chrześcijańskiej uzasadnia posta-
wę nieporównywania się z innymi i niezestawiania swojego bycia 
chrześcijaninem ze sposobem bycia nim przez innych. Prowadzi to 
z kolei do tego, że chrześcijanin stara się zrozumieć nie tyle innych 
w stosunku do siebie, odwracając uwagę od siebie, ale siebie w sto-
sunku do innych, unikając – z jednej strony – upodobnienia się 
do nich, gdyż w żadnym wypadku nie ma takiej potrzeby, a z dru-
giej ofiarując im to, co własne. Chrześcijanin żyjący taką postawą 
będzie w mniejszym stopniu ulegał pokusie pytania samego siebie, 
jakie korzyści daje mu chrześcijaństwo, dlaczego jego życie nie jest 
łatwiejsze niż życie wyznawców innych religii czy nawet niewierzą-
cych, dlaczego jego poczucie szczęścia nie jest większe niż innych 
ludzi. W ten sposób będzie po prostu katolikiem, według tej wizji 
katolickości, jaką w obliczu podobnych problemów wypracowali 
ojcowie Kościoła. Chrześcijaństwo będzie dla niego po prostu śro-
dowiskiem jego egzystencji. 

c) Idea zastępstwa ma duże znaczenie dla zrozumienia sposobu 
przynależności wierzącego do Kościoła. Nie chodzi w nim o to, by 
Kościół czynił jego życie łatwiejszym, ale – przeciwnie – właśnie 
o uczynienie go (z ludzkiego punktu widzenia) trudniejszym, gdyż 
powołanie do Kościoła i przynależność do niego oznaczają bycie 
włączonym w służbę dla dobra innych – dla dobra powszechne-
go. Zarówno chrystologia, jak i eklezjologia uzasadniają proegzy-
stencyjny charakter życia chrześcijańskiego. Być w Kościele ozna-
cza „być dla innych”; oznacza podjęcie bezinteresownej służby na 

83 Por. przypis 1.



Misja zastępstwa w życiu chrześcijańskim 365

rzecz całej ludzkości. Cyrenejczyk i kobiety z drogi krzyżowej Jezusa 
Chrystusa, a w najwyższym stopniu Maryja pod krzyżem są arche-
typicznym przypomnieniem, że nikt nie jest chrześcijaninem tyl-
ko dla siebie samego i że istotnym zadaniem każdego chrześcija-
nina jest przyjmowanie ciężaru całej historii, by służyć zbawieniu 
powszechnemu.

d) Idea ta może odegrać ważną rolę w przyjęciu własnego powo-
łania. Jako wpisane w powszechną historię zbawienia, nie tylko nie 
potrzebuje ono porównywania się z powołaniem innych, lecz także 
zyskuje nową pewność, że jest powołaniem jedynym, gdyż potrze-
bował go sam Bóg ze względu na zbawienie wszystkich; może przy 
tym służyć kontrolowaniu przesadnych osobistych ambicji i dać uza-
sadnienie dla wytrwałości w chwilach pokus. Chrześcijanin żyją-
cy w tym duchu nie będzie już sądził, że jego powołanie jest czymś 
wielkim, gdyż dzięki niemu może się zbawić, ale że jest czymś rze-
czywiście wielkim właśnie dlatego, że także inni mogą zostać zba-
wieni dzięki niemu.

e) Taka wizja życia chrześcijańskiego ściśle łączy się z teologią 
historii i pozwala ją właściwie rozwijać. Idea zastępstwa pozwa-
la spokojnie patrzeć na świat i nie uznawać za nierozwiązywalną 
zagadkę, dlaczego epoka chrześcijańska jest tak krótka w stosunku 
do historii powszechnej, dlaczego orędzie Chrystusa dociera tyl-
ko do małej części ludzkości, dlaczego spotyka się z tyloma opo-
rami, wrogością i prześladowaniem. Kościół, by być sakramentem 
zbawienia dla wszystkich, nie musi utożsamiać się z wszystkimi. 
Ważne jest, aby w „niewielu” utożsamiał się coraz bardziej z Jezusem 
Chrystusem przez pójście za Nim, gdyż przez nich Bóg pragnie 
zbawić wielu. Być w Kościele nie jest zadaniem dla wszystkich, ale 
zadaniem ze względu na wszystkich.

f ) Powyższe stwierdzenia nie kwestionują znaczenia misji chrześ-
cijańskich, ale poszerzają ich sens, a także wskazują ważny spo-
sób uczestniczenia w nich, dostępny dla wszystkich. Każde coraz 
pełniejsze utożsamienie z Chrystusem ma samo w sobie wymiar 
misyjny, a działania misyjne są jego wyrazem. Bez utożsamienia 
z Chrystusem w Kościele misjonarz będzie głosił albo siebie, albo 
ideologię.
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Idea zastępstwa nie ma nic wspólnego z ideą apokatastazy i wszel-
kimi ideami koniecznego zbawienia wszystkich, które eliminują 
osobistą odpowiedzialność jednostki oraz możliwość winy i potę-
pienia. Idea ta ukazuje, że na chrześcijaninie spoczywa pełniejsza 
odpowiedzialność i wymaga się od niego „większej” sprawiedliwo-
ści84. Każdy jest powołany w Kościele do podjęcia własnego zadania – 
jego odrzucenie lub połowiczne potraktowanie powoduje obciążenie 
się winą wobec zbawczej woli Boga, który z tym zadaniem złączył 
służbę na rzecz aktualizowania zbawienia innych. Zbawienie, które 
aktualizuje się poprzez zastępstwo, nie jest czymś mechanicznym, 
gdyż jest tylko subiektywnym elementem całości: zastępstwa reali-
zowanego przez Christus totus. Zaciemnienie tej prawdy równało-
by się stwierdzeniu, że większość ludzi zbawia się dzięki samej swo-
jej dobrej woli, a to jest niedopuszczalne, gdyż zawsze i w każdym 
przypadku „łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”.

84 Niektóre interpretacje związane z tak zwanym votum Ecclesiae często popada-
ły w błąd semipelagianizmu, gdyż zbytnio akcentowały znaczenie „dobrej 
wia ry” lub „dobrej woli”.



Rozdział XXii

n 

Kościół i świat.  
Wzajemne relacje w perspektywie 

II Soboru Watykańskiego

Czy to Kościół zawiódł ludzkość,
czy to ludzkość zawiodła Kościół?

Thomas S. Eliot, Chóry z „Opoki”1

Dzisiejszy świat dotknął głęboki kryzys, którego odzwiercied-
leniem są liczne niepokoje i znaki zapytania, na które trzeba pil-
nie udzielać odpowiedzi. Człowiek jest wciągany w ruch eman-
cypacji, który zamierza być początkiem totalnego wyzwolenia. 
Coraz głębszemu rozumieniu tajemnic wszechświata i tajemnicy 
człowieka wychodzi naprzeciw rozprestrzeniająca się obecnie ten-
dencja do samowystarczalności i narcyzmu powodowanego coraz 
większym zadowoleniem z tego, że można dowolnie decydować 
o sobie. Dążenie do zaspokojenia swoich aspiracji, które mimo 
wszystko są zaspokajane tylko w niewielkim stopniu, nie odsyła do 

1 T. S. Eliot, W moim początku jest mój kres, przeł. i oprac. A. Pomorski, War-
szawa 2007, s. 197.
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hipotetycznego dnia Bożego, który miałby kiedyś nadejść, jako do 
momentu ich spełnienia; człowiek dzisiejszy coraz częściej zado-
wala się dniem, który nadszedł, którego doczekał, który się rozpo-
czął – zadowala się po prostu swoim dniem. Tak samo zamiast hipo-
tetycznego odkupienia, które miałoby przyjść z zewnątrz, pojawia 
się atrakcyjna propozycja odkupienia „laickiego”, którego sam czło-
wiek jest sprawcą, czerpiąc spełnienie z samej natury i jej wewnętrz-
nych możliwości2. Z tych powodów, przynajmniej w pewnym stop-
niu, człowiek współczesny oddala się od Kościoła i rezygnuje z jego 
„oferty”. Odrzuca jego inspirujący i zbawczy wpływ, kontestując 
niejednokrotnie nawet prawomocność jego obecności w świecie, 
a wszystkie nadzieje, których był on przez stulecia nośnikiem i orę-
downikiem, uznaje za zbędne, a nawet zwodnicze, a tym samym 
za szkodliwe dla człowieka współczesnego.

Kościół nie mógł jednak czynić inaczej – zawsze głosił jasno, 
czym jest, jakie są jego najbardziej autentyczne intencje i  jakimi 
celami się kieruje. Od samego początku nie tylko przypisuje sobie 
prawo, lecz także podkreśla z naciskiem spoczywający na nim obo-
wiązek bycia w świecie świadkiem Boga, który pragnie zbawienia 
wszystkich, uznając, że rezygnacja z dawania takiego świadectwa 
byłaby w jego przypadku najcięższą zdradą człowieka. Jego proeg-
zystencja (bardziej niż egzystencja czy koegzystencja) w świecie 
polega na konsekwentnym pozostawaniu w służbie ludzi; jest ofer-
tą przyjaźni dawaną wszystkim i każdemu. II Sobór Watykański we 
wszystkich swoich dokumentach, w sposób bardziej lub mniej okre-
ślony, przypominał, czym jest Kościół i jakie są jego intencje, zobo-
wiązujące do kontynuowania jego misji, przy czym starał się określić 
i uzasadnić nowe postawy, które należałoby ujawnić w zmienionym 
świecie, także takie, których do tej pory nie prezentował. Sobór nie 

2 Pierwsze, a zarazem ukierunkowujące próby zmierzenia się z tym zagadnie-
niem po II Soborze Watykańskim zostały zaprezentowane w zbiorze studiów: 
Erlösung und Emanzipation, Hrsg. L. Scheffczyk, Freiburg–Basel–Wien 1973. 
Na temat współczesnych przemian duchowych i ich wpływu na soteriologię 
por. B. Sesboüé, Jezus Chrystus jedyny Pośrednik. Rzecz o odkupieniu i zba
wieniu, tłum. A. Kuryś, t. 1, Poznań 2015, s. 41–63 (Alfa – Omega – W Dro-
dze, 33).
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wahał się stanąć z podniesionym czołem i otwartymi propozycjami 
także w stosunku do dzisiejszego świata w jego konkretności spo-
łecznej, kulturowej, politycznej i dziejowej. Sobór streścił te posta-
wy w deklaracji, że chce „sprzyjać i służyć człowiekowi”, dostarcza-
jąc poprawnej i wnikliwej interpretacji ludzkich spraw „na mocy 
posiadanej znajomości Boga”3.

Ta odnowiona deklaracja Kościoła, że jest w służbie ludzko-
ści, która w ostatnim czasie zdaje się nieco tracić na znaczeniu 
pod wpływem ideologicznego manipulowania głosem Kościoła 
albo wprost pozbawiania go prawa do urzeczywistniania tej służby, 
pobudza do wzmożenia refleksji nad podstawami teologicznymi, 
które mogą pomóc ukierunkować faktyczną aktualizację tej fun-
damentalnej i odważnej deklaracji soborowej. Wydaje się, że szu-
kając tych podstaw, należy mieć na uwadze troistą relację Kościoła 
ze światem, którą można schematycznie opisać za pomocą trzech 
odpowiednich zasad, wprawdzie zbliżonych do siebie, jeśli cho-
dzi o sformułowanie, ale dobrze odpowiadających znaczeniowo 
postawionemu zagadnieniu. Są to: zasada komunii, zasada auto-
nomii i zasada transcendencji. Sens i ograniczenia każdej z tych 
zasad ujawniają się, gdy rozpatrujemy je w ogólniejszej perspekty-
wie, wyznaczającej cel zbawczy Kościoła, który może zostać w peł-
ni osiągnięty tylko poza ziemskim etapem jego istnienia. Misja 
Kościoła na ziemi jest „głęboko ludzka” właśnie z tej racji, że ma 
ona charakter zasadniczo religijny4, a więc także relacja Kościoła do 
świata może być uchwycona tylko na gruncie wiary i za jej pośred-
nictwem5.

Zasady, które zostaną tutaj omówione, mają kluczowe znaczenie 
dla interpretacji pojawiających się wypowiedzi i postulatów dotyczą-
cych tak zwanego Kościoła „otwartego”. Określenie to ma na ogół 
znamiona sloganu, który niewiele mówi o rzeczywistości eklezjal-
nej i służy tylko wywieraniu ideologicznych nacisków na Kościół. 

3 Paweł VI, Homilia na ostatniej sesji publicznej II Soboru Watykańskiego 
(7.12.1965), „Acta Apostolicae Sedis” 58 (1966), s. 58.

4 Por. II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 11.
5 Por. II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 40.
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Wydaje się więc, że w tej sytuacji lepiej powrócić do soborowej 
doktryny mówiącej o Kościele w świecie, zagłębiając się w jej spe-
cyfikę, by w tym świetle kształtować eklezjalność wiary chrześci-
jańskiej. Chodzi tutaj także o to, by nie ulec zbytniemu „urzeczeniu 
«świeckim światem»”, którego silna pokusa kryje się w postulacie 
Kościoła „otwartego”6.

reLacja Komunii

Kościół ze swej istoty jest instytucją samodzielną, która z siebie samej 
bierze swe racje życia, swoje siły duchowe, podstawy swojego działa-
nia; przypomnijmy sobie to, co powiada święty Paweł: „Co za udział 
wiernemu z niewiernym” (2 Kor 6, 15); ale Kościół to nie jakieś „getto”, 
jakaś społeczność zamknięta, to nie jest jakaś ku sobie samej zwróco-
na instytucja, wyobcowująca się absolutnie z ludzkiego środowiska, 
w którym żyje; jakaś instytucja nieposiadająca historycznego zmysłu 
powstawania i mnożenia się form kulturowych, zadowalająca się oka-
zyjnymi i nieuniknionymi stosunkami ze światem7. 

Kościół ze swej istoty jest Kościołem dla świata i takim musi 
pozostać w swoim wymiarze historycznym ujawniającym się w peł-
nieniu przez niego zleconej mu misji zbawczej, a więc w tym, cze-
go nie może on dać sam sobie. Trafnie streścił ten wymiar Kościoła 
kard. Joseph Ratzinger: „Jego [Kościoła – przyp. J. K.] istotę stano-
wi właśnie «bycie dla»”8.

Bóg, stając się człowiekiem, wszedł widzialnie i nieodwracalnie 
w porządek stworzenia, aby „zjednoczyć wszystko w Chrystusie” 
(Ef 1, 10). W Nim zatem, będącym obecnością i działaniem jedynego 

6 Por. H. U. von Balthasar, Kim jest chrześcijanin?, tłum. F. Wycisk, Paris 1971, 
s. 40–49 (Znaki Czasu, 20).

7 Paweł VI, „Obowiązek pójścia do świata”. Katecheza w czasie audiencji ogól
nej (19.07.1967), w: Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, tłum. L. Paluch, Kra-
ków 1971, s. 277.

8 J. Ratzinger, Kościół – opracowanie systematyczne, w: J. Ratzinger, Kościół – 
znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, tłum. W. Szymo-
na, Lublin 2013, s. 197 (Opera Omnia, 8/1).
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zbawienia, ludzie odzyskują realną i bliską zdolność osiągnięcia 
zbawienia utraconą z powodu grzechu pierworodnego. Całe stwo-
rzenie – w Chrystusie, który jest Stwórcą i stworzeniem – na swój 
sposób współdziała z Bogiem w zbawieniu człowieka, współtwo-
rząc harmonijną syntezę religijną ukierunkowaną teocentrycznie. 
Kościół zaś jest ukonstytuowanym w Chrystusie głosicielem i świad-
kiem obecności Boga pośród ludzi, by ich zbawić w ich konkretnej 
sytuacji egzystencjalnej. Jak w Jezusie Chrystusie Bóg jest w ludzko-
ści, a ludzkość jest przyjęta przez Boga, tak Kościół jest w świecie, 
a świat jest w Kościele złożonym z ludzi, którzy są w nim, mimo że 
przynależą jeszcze do świata, w którym byli, gdy zostali powołani 
(1 Kor 7, 24). Kościół znajduje się więc ze światem w relacji komu-
nii, opartej na wzajemności dążeń i doświadczeń, które odzwier-
ciedlają się przede wszystkim w działaniach ludzkich oraz w poszu-
kiwaniach nowych perspektyw wzajemnej afirmacji.

Biblijne i soborowe określenie Kościoła mianem Ludu Bożego nie 
czyni z niego sekty, czyli grupy składającej się z członków wydzie-
lonych z całości i zwróconych ekskluzywnie do siebie. Wybranie 
i powołanie, łączące się z każdym Bożym wyborem, wyrażają się 
w Kościele za pośrednictwem zlecenia każdemu wybranemu i powo-
łanemu misji „głoszenia Ewangelii Bożej” (Rz 1, 1). Ponieważ Kościół 
został przyjęty przez Chrystusa, aby być narzędziem zbawienia 
wszystkich, jest posłany przez Niego do świata9 jako wspólnota 
ludzi pośród ludzi, żywy organizm Jego czynnej i przemieniającej 
obecności pośród nich (por. J 17, 18). Określenie, według którego 
Kościół jest sakramentem10, stanowi natomiast dla niego konstytu-
tywny wymóg, aby w pełni wejść we wszystkie struktury społeczne 
i dziedziny życia świata, zachowując oczywiście w tym wejściu nie-
naruszoną swoją specyfikę i swoje własne przesłanie, dzięki czemu 
będzie mógł pokazać jednoczącą moc Tego, którego jest rzeczni-
kiem i znakiem w świecie11.

9 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 9.
10 II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 1.
11 Na temat eklezjologii soborowej por. J. Królikowski, Kościół w Jezusie Chrystu

sie. Chrystologicznopneumatologiczna geneza Kościoła, Kraków 2015, s. 329–
374.
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Kościół wypełnia swoją misję obecności w świecie najbardziej 
bezpośrednio na sposób anamnezy, to znaczy będąc pamięcią tego, 
czym dotąd był świat. Jest to przede wszystkim pamięć boskiego 
pochodzenia wszystkich rzeczy. Jest ona wpisana w pierwotny akt 
stworzenia, który wyraża się w nowych aspektach zostawiających na 
nim swój ślad przez aktywne zaangażowanie człowieka oraz przez 
następujące nieustannie wydarzenia dziejów. Właśnie z tej racji, że 
wszystko jest stworzone i zachowywane w istnieniu przez Boga za 
pośrednictwem wiecznego Słowa, wszystko, co istnieje, składa Bogu 
swoje wymowne i pociągające świadectwo12. Świadectwo to stało się 
szczególnie przejrzyste i zostało uwypuklone w Jezusie Chrystusie, 
tak że ten, kto Go widzi, widzi równocześnie Ojca (por. J 14, 9). 
Dzięki Synowi Bożemu została również dana ludziom niezwykła 
możliwość, aby to, co czynią jednemu z najmniejszych, było uzna-
ne za czynione Jemu samemu, a tym samym zasługiwało na wiecz-
ną nagrodę (por. Mt 25, 40).

Kościół jest następnie nośnikiem pamięci o przeszłości ludzkości 
i świata. Nie oznacza to, że głosi on jakąś potrzebę oderwania się od 
teraźniejszości i dyspensowania się od interesowania się obecnymi 
losami ludzkości i świata, ale przypomina on nieustannie, w jak wiel-
kim stopniu dzisiejsza ludzkość zależy – oprócz zależności od Boga – 
od wkładu wniesionego w jej rozwój i jej dzieje przez pokolenia, któ-
re ją poprzedziły w dziejowej wędrówce. Dzieje ludzkości są dziejami 
zachowującymi wewnętrzną ciągłość w dokonującym się postępie.

Wskrzeszanej pamięci początku i przeszłości Kościół nadaje tak-
że znaczenie kulturowe, dokonując w ten sposób znaczącej afirma-
cji wszystkiego tego, co ludzkie. Wchodzi zdecydowanie w całość 
natury ludzkiej z postawą wdzięczności za to, co otrzymane od 
Boga i od ludzi. Celebrowanie Eucharystii oznacza i urzeczywist-
nia jedność ludu Bożego13, który ze swej strony jest „zaczynem bra-
terskiego współistnienia we wspólnocie narodów”14. Ta celebra-

12 Por. II Sobór Watykański, konst. Dei Verbum, 3.
13 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 11.
14 Paweł VI, adhort. Paterna cum benevolentia, „Acta Apostolicae Sedis” 67 

(1975), s. 10.
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cja kościelna jest więc nieustannym impulsem zwracającym się do 
wszystkich ludzi, aby także oni trwali w „eucharystycznym” wymia-
rze dziękczynienia, które wyzwoli ich od poczucia zwodniczej samo-
wystarczalności i otworzy przed nimi możliwie najszersze horyzon-
ty czasu i przestrzeni.

W tej perspektywie Kościół łączy swój głos z głosem świata, aby 
uznać obecne w nim wszystkie elementy po ludzku ważne, jeśli są 
oparte na prawdzie, dobru i pięknie, oraz oferuje swój zasadniczy 
wkład, aby dopełnić elementy ludzkie relacją z Bogiem i Jego mocą, 
sięgając do zasobów łaski, której dysponowanie zostało mu zlecone 
przez Jezusa Chrystusa. Kościół nie decyduje o tym, co jest praw-
dziwym dobrem, ani nie uznaje za fałszywe tego, co pozostaje poza 
sferą jego specyficznej kompetencji. Uznaje on natomiast, że istnie-
ją pewne dobra, dawane zarówno jemu, jak i całemu światu przez tę 
samą dobroć i życzliwość Boga, która pierwotnie ma charakter uni-
wersalny, jak mocno zostało podkreślone w księgach mądrościowych 
w Starym Testamencie. Kościół wspiera więc wszelkie doskonale-
nie człowieka i świata zakorzenione w pierwotnych darach Bożych 
oraz strzeże go, dostrzegając w każdej wartości stworzenia otwar-
tość na wartości ewangeliczne (praeparatio evangelica). Z tej racji 
szanuje odrębność każdego człowieka, zarówno funkcjonującego 
pojedynczo, jak i uczestniczącego w wielości form życia zbiorowe-
go, ponieważ uważa ten sposób postępowania za najbardziej odpo-
wiedni, aby współdziałać we wszelkich ludzkich dążeniach zmie-
rzających do osiągnięcia większej dojrzałości. Z tej samej przyczyny 
Kościół nie łączy się z żadną szczególną kulturą, ponieważ wszyst-
kie uznaje za potrzebujące doskonalenia i rzeczywiście podlegające 
doskonaleniu, i dlatego dąży do wspierania autentycznej cywiliza-
cji ludzkiej – żeby to było faktycznie możliwe, zabiega o to, by mieć 
do wszystkich wolny dostęp i wszystkim móc suwerennie komuni-
kować swoje przesłanie. Uczestnicząc potem także we wspólnych 
inicjatywach – we wszystkich dziedzinach i na wszystkich pozio-
mach – natury kulturowej i religijnej, także posiadających nośność 
społeczną i polityczną, Kościół jest przekonany, że pełni autentycz-
ną posługę ewangeliczną, właśnie dlatego że jego zadaniem jest pro-
mocja całego i każdego człowieka. To uczestniczenie, owszem, może 
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budzić zastrzeżenia, a nawet otwarty sprzeciw, gdy Kościół czuje się 
zobowiązany do wypowiadania się zwłaszcza w dziedzinie wartości 
uznanych za ogólnoludzkie, jak na przykład przekazywanie i obro-
na życia. Dzieje się tak w myśl przyjmowanej w szerokich kręgach 
zasady, że Kościół może wypowiadać się tylko w kwestiach, które 
mają charakter ściśle religijny, co z teologicznego punktu widzenia 
oznacza, że nadal wielu ludziom, także w pewnych nastawionych 
legalistycznie kręgach chrześcijańskich, sprawia poważną trudność 
zrozumienie jedności porządku stworzenia, a tym samym porząd-
ku doczesnego, i porządku zbawienia.

Kościół utrzymuje więc ze światem relację komunii jako „eks-
pert w tym, co ludzkie” (expert en humanité), jak trafnie stwierdził 
papież Paweł VI15, aby wnosić efektywny wkład w zachowanie go 
w pełni ludzkim, aby bronić go przed naciskami i siłami, które usi-
łowałyby pozbawić go pierwotnej godności bądź też w jakimś przy-
najmniej zakresie dokonać takiej czy innej manipulacji. Jest to pier-
wotny wymóg wierności wobec otrzymanej doktryny i zleconego 
posłania, który spoczywa na Kościele, nawet jeśli jego misja zbaw-
cza nie zatrzymuje się w tym miejscu.

reLacja autonomii

Kościół, chociaż należy do rzeczywistości światowych, posia-
da jednak własną konstytucję ontologiczną oraz specyficzną misję 
zbawczą, które wyróżniają go wśród wszystkich innych rzeczywisto-
ści doczesnych. Bóg stworzył świat z dobroci i z miłości, w pewnym 
sensie zniżając się do tego świata na mocy samego faktu dawania – 
On nieskończony dał istnienie temu, co skończone. Od początku 
Kościoła w Chrystusie jest obecny nowy akt stwórczy i to pierwotne 
boskie zniżanie się zostaje doprowadzone do kresu wywłaszczenia – 
aż do kenozy, jak możemy powiedzieć za św. Pawłem (por. Flp 2, 8). 
Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby 
dokonać jego zbawienia (por. J 3, 16). On zaś ogołocił samego siebie, 

15 Paweł VI, Allocutio in Consilio Nationum Unitarum „Au moment” (4.10.1965), 
„Acta Apostolicae Sedis” 57 (1965), s. 878.
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przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi (Flp 2, 7), 
z wyjątkiem grzechu (por. Hbr 4, 15). Ponieważ Kościół wywodzi 
się ze szczególnej konstytutywnej, uprzedzającej istnienie świata, 
inicjatywy Boga, jego istnienie nie jest wynikiem jakiegoś postula-
tu, który można by rozpatrywać w immanentnym porządku świa-
ta i w świetle tego porządku autentycznie go odczytać. Nic w świe-
cie nie domaga się istnienia i własnej misji Kościoła. Jego istnienie 
jest całkowicie autonomiczne, na co wyraźnie wskazuje jego trans-
cendentne pochodzenie związane organicznie z boskim zamysłem 
zbawienia.

Z autonomią początku Kościoła łączy się nierozdzielnie autono-
mia jego misji. Wypełnia się ona w świecie, w którym działają alienu-
jące siły grzechu, poddające go „mocy złego” (1 J 5, 19), sprawiające, 
że zostają wyeliminowane wszelkie rozróżnienia wewnętrzne między 
ludźmi, ponieważ „wszyscy […] zgrzeszyli i pozbawieni są chwały 
Bożej” (Rz 3, 23). Wszyscy są grzesznikami. Kościół – w odróżnie-
niu od Chrystusa, który nie znał grzechu – jest święty, ale zarazem 
nieustannie potrzebuje oczyszczenia16. Jest jednak przez Chrystusa 
ustanowiony jako narzędzie odkupienia wszystkich i właśnie jako 
taki działa, aby wszyscy powołani do zbawienia stali się sługami 
Bożymi (por. Rz 6, 22). Posługa zatem, do pełnienia której Kościół 
jest powołany, jest przede wszystkim posługą wyzwolenia na pozio-
mie religijnym. Owszem, Kościół uczestniczy także w działaniach 
zmierzających do wyzwolenia człowieka na innych poziomach egzy-
stencji, ale uczestniczy w nich na tyle, na ile służą one wyzwoleniu 
religijnemu, przybliżają je lub pozwalają je lepiej zrozumieć17.

Jest to posługa wyzwalająca, ponieważ zmierza do wyprowadzenia 
na nowo ludzi ze stanu nienaturalnego, w którym znaleźli się z powo-
du grzechu, aby mogli powrócić do tego stanu, w którym zo stali 
stworzeni – stanu przyjaźni z Bogiem. Wynika z tego, że Kościół 
musi pozostać niezależny od systemów i metod działania właści-
wych dla struktur i instytucji czysto ludzkich, które – zachowując 

16 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 8.
17 Por. Y. M.-J. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia, tłum. T. Mazuś, War-

szawa 1980, s. 107–211.
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swoje znaczenie i służąc właściwemu im celowi – w odniesieniu 
do celów jego misji zbawczej mogą pełnić funkcję pomocniczą, ale 
zawsze ma ona charakter bardzo ograniczony. Do samej celowo-
ści misji Kościoła należy więc spełnianie w stosunku do porządku 
doczesnego funkcji krytycznej, a więc praca nad uzdrawianiem go, 
zwłaszcza przez wskazywanie na to, jakie powinno być jego włas-
ne ukierunkowanie, bez nakładania na niego własnego charakte-
ru i wyznaczania mu swoich specyficznych celów. Kardynał Karol 
Wojtyła proponował w tym przypadku, zwłaszcza w odniesieniu do 
funkcji spełnianej przez katolicką naukę społeczną, aby traktować 
posługę Kościoła w perspektywie profetycznej18.

Jest to następnie posługa o  charakterze specyficznie religij-
nym. Także grzech jest w gruncie rzeczy rzeczywistością religij-
ną, nie tylko dlatego, że zburzył zamysł Boży, ale także dlatego, 
że Bóg, aby odnowić wprowadzony nieporządek, który z niego 
wynikł, Chrystusa „uczynił dla nas grzechem” (2 Kor 5, 21). Jest 
więc pierwszorzędnym zadaniem Kościoła wiernie przekazywać 
światu Chrystusa i Jego Ewangelię jako normę i punkt odniesienia 
dla ludzkich wyborów i wynikających z nich czynów oraz mierzyć 
je miarą sądu Bożego. Funkcja krytyczna spełniana przez Kościół 
zakłada, że będzie on świadkiem rozeznawania dobra i zła, osą-
dzając je wnikliwie, ponieważ chodzi w tym przypadku o wieczne 
zbawienie człowieka, w którym czynnik etyczny odgrywa kluczową 
rolę. Jest to idea przenikająca dogłębnie całą Ewangelię i kształtu-
jąca misję nauczycielską realizowaną przez Kościół. Rozdzielające 
efektywnie rozeznawanie etyczne, wskazane przez Chrystusa jako 
kluczowa racja obecności Kościoła w świecie (Mt 10, 34–35; Łk 12, 
51), przechodzi przez całe dzieje, które zakończą się ostatecznym 
rozdzieleniem, gdy przed Synem Człowieczym zostaną zgromadzo-
ne wszystkie narody, a On „oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak 
pasterz oddziela owce od kozłów” (Mt 25, 32).

Funkcja profetyczno-krytyczna spełniana przez Kościół posiada 
podwójny punkt odniesienia. Z jednej strony znajduje się objawienie 

18 Por. K. Wojtyła – Jan Paweł II, Nauczanie społeczne Kościoła integralną częś
cią jego misji, Rzym 1996, s. 72–73.
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Boże, które musi być zachowywane w swojej specyfice i suweren-
ności normatywnej, a z drugiej strony jest współczesność Kościoła 
z każdą chwilą i z każdym wyrażeniem ludzkiej egzystencji. Ta 
współczesność niesie ze sobą „znaki czasu”, jak często podkreślał 
papież św. Jan XXIII, które domagają się wnikliwej analizy, aby 
potem móc je interpretować w świetle Ewangelii, odpowiadając na 
liczne pytania ludzi w sposób uwzględniający wrażliwość każdego 
pokolenia19. Za pośrednictwem tego ewangelicznego przenikania 
świata niejako od wewnątrz Kościół jest w stanie uchwycić żywy 
Boży „głos” obecny w zjawiskach charakteryzujących każdą epo-
kę. Wejście Kościoła w świat pozwala zdemaskować zasadzki kry-
jące się w rozmaitych zjawiskach kulturowych, ale także uwzględ-
nić czynniki przychylne, które w nich się znajdują i mogą się stać 
nośnikiem treści ewangelicznych. Podejmując odważnie i odpo-
wiedzialnie takie kroki, Kościół pokazuje, że nie działa w sposób 
obskurantystyczny, czyli ograniczający się do uporczywego tropie-
nia wrogości i podkreślania napotykanych przeciwności, jak nie-
kiedy sądzą ci, którzy w punkcie wyjścia odrzucają lojalny wysiłek 
myślenia. Właśnie przeciwnie, jest on niestrudzonym badaczem 
światła, które przyniesione przez Słowo na świat we wcieleniu jaś-
nieje także w ciemnościach, a ciemności nie są w stanie go przy-
ćmić (por. J 1, 5)20.

Funkcja specyficznie religijna pełniona przez Kościół polega 
następnie na tym, by obecność Boża – bardziej lub mniej uchwyt-
na na wszystkich poziomach doświadczenia – docierała do wnę-
trza człowieka i wzmacniała go w jego powrocie do wewnętrznej 
autentyczności jako stworzenia Bożego odkupionego przez Jezusa 
Chrystusa. W tym celu Kościół proponuje ludziom typ człowie-
czeństwa w pełni odnowionego, wskazując w Jezusie Chrystusie 
źródło, zasadę i wzór, który gwarantuje, że ta odnowa może fak-
tycznie nastąpić. Gdy Chrystus proponuje krzyż jako warunek, 

19 II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 4, 11. Por. Jan Paweł II, enc. Cen
tesimus annus, 3.

20 Por. M. Bierdiajew, Głoszę wolność. Wybór pism, przeł. i oprac. H. Paprocki, 
Warszawa 1999, s. 167–180.
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by stać się Jego uczniem (por. Mt 16, 24; Mk 8, 34; Łk 14, 27), nie 
ma na myśli protego pogodzenia się z pojawiającymi się trudnoś-
ciami. Zdecydowanie zaleca wolny wybór, który obejmuje także 
ukryte intencje – wybór przynależności do Niego przez ukrzyżo-
wanie swoich pragnień, oczekiwań i namiętności (por. Ga 5, 24), 
które mogą skłonić do grzechu „aktywność ludzką, przeznaczoną 
do służby Bogu i człowiekowi”21. Jak dla Chrystusa było koniecz-
ne cierpienie, aby wszedł do swojej chwały (por. Łk 24, 26), tak 
i  ludzie muszą przejść wędrówkę pokutną, która wyzwalając ich 
od mentalności świata, przekształci ich wewnętrznie i będą mogli 
pewniej rozpoznawać wolę Bożą i poddawać się jej rozporządze-
niom (por. Rz 12, 2).

To głoszenie Chrystusa, i to Chrystusa ukrzyżowanego, nie sta-
wia Kościoła w sytuacji konfliktu z ludzkością, ponieważ wydarze-
nie Boga, który stał się człowiekiem i umarł dla zbawienia człowie-
ka, stanowi część samej ludzkości i jest stałym dowodem miłości, 
którą On obdarzył świat. Stawia go jednak w sytuacji dynamiczne-
go napięcia, ukierunkowanego na to, by ta miłość otrzymała ade-
kwatną i dogłębnie przeżytą odpowiedź, uświadamiając zarazem 
ludziom, że ich aktywność, codziennie narażona na niebezpieczeń-
stwo grzechu, musi zostać jeszcze bardziej oczyszczona i udosko-
nalona za pośrednictwem krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, 
gdyż tylko w ten sposób cała ludzkość zostanie przyciągnięta do 
Niego (por. J 12, 32)22.

Z drugiej strony to dynamiczne napięcie odbija się na Kościele, 
zobowiązując go do antykonformizmu określającego jego status peł-
nej wolności danej przez Chrystusa, który „wyzwolił nas, abyśmy byli 
wolnymi” (Ga 5, 1). W konsekwencji waga i oddziaływanie obecno-
ści Kościoła i twórczego działania w świecie są związane wyłącznie 
z integralnym przyjmowaniem i wprowadzaniem w życie orędzia 
ewangelicznego, którego jest on stróżem i interpretatorem. Ewangelia 
jest pierwotnym i jedynym właściwym zwierciadłem Kościoła. Każdy 
kompromis, redukujący choćby w najmniejszym stopniu Ewangelię, 

21 II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 37.
22 Por. II Sobór Watykański, konst. Gaudium et spes, 37.
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by spodobać się ludziom, byłby rezygnacją z pełnionej służby na ich 
rzecz, ponieważ byłby rezygnacją ze służby pełnionej przez samego 
Chrystusa (por. Ga 1, 10). Choćby jednorazowe rozmycie Ewangelii 
w ideologii kulturowej, społecznej czy też politycznej, z wynikającą 
z tego redukcją wiary do prostej etyki religijnej bądź też do czynnika 
pragmatycznego, powodowałoby, że wkład Kościoła w postęp ludz-
kości byłby całkowicie pozbawiony sensu, a więc i zbyteczny, bo nie 
byłby oryginalny – ograniczałby się do tego, co robią inni, a może 
nawet inni robiliby to lepiej. Co więcej, po dwuznacznej pochwale 
ewentualnie osiągniętego rezultatu doczesnego, który posiada więk-
szą rangę użyteczną niż ciężar prawdy, Kościół zostałby oskarżony 
o atak na nienaruszalną autonomię porządku doczesnego. A gdyby 
w ogóle takiego rezultatu zabrakło, zostałby skazany na banicję. Nie 
ulega wątpliwości, że najlepszą sytuację gwarantuje Kościołowi bycie 
takim, jakim ustanowił go Chrystus, i pełnienie właściwej dla niego 
misji. Doświadczenia końca XX wieku wymownie to potwierdziły – 
nigdy nie sprzyjało Kościołowi opowiadanie się po stronie tego, co 
jest mu wewnętrznie obce i co oddala go od jego misji.

Kościół, mimo że działa w wymiarze horyzontalnym, aby pozo-
stać sobą, nie może w najmniejszym stopniu zrezygnować ze swo-
jej wertykalności, która jest dla niego punktem wyjścia, racją jego 
bytu i jego celem. Nie może więc szukać realizacji siebie w bezpo-
średnich rezultatach podejmowanego działania ani utożsamiać się 
z nim. Jego dzieje są nieuchronnie także dziejami jego porażek, 
wobec których nie pozostaje mu nic innego, jak przyjąć wskaza-
nia dane przez Chrystusa: „Jeśli w jakimś miejscu was nie przyj-
mą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch 
z nóg waszych na świadectwo dla nich” (Mk 6, 11). Nie jest to gest 
lekceważenia ludzkości przez Kościół. Jest to wyznanie, że chce on 
jej służyć z pokorą zaczynu (por. Mk 13, 33; Łk 13, 21), który potrze-
buje długiego czasu, by przekształcić ciasto w chleb.

reLacja transcendencji

Służba Kościoła na rzecz ludzkości pozostaje ciągle niedopeł-
niona, ponieważ niedopełniona jest ludzkość i niedopełniony jest 
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sam Kościół, pozostający ciągle rzeczywistością „przedostatecz-
ną”. Żadna rzeczywistość stworzona nigdy nie jest w stanie sama 
z siebie osiągnąć stan ostateczny i trwały. Wszystkie rzeczywistości 
stworzone ze swej natury są wezwane do przekraczania ograniczeń 
historycznych na mocy samej swojej czasowości, wywodzącej się 
z aktu stworzenia, który w tę czasowość je wpisał. Także śmierć tyl-
ko pozornie jest unicestwieniem człowieka, gdyż jest jego elemen-
tem ontologicznym, a więc chwilą życia – chwilą decydującą. Tutaj 
na ziemi także sam Kościół jest tylko zarodkiem i początkiem króle-
stwa Bożego, które powoli wzrasta i utrwala się, aby osiągnąć pew-
nego dnia swoją pełnię. Nawet w swoich sakramentach i w swoich 
instytucjach, które należą integralnie do obecnego wieku, Kościół 
jest poddany przemijającej postaci tego świata23. Całe stworzenie 
jest więc włączone w proces oczyszczenia i przemiany, „aż do odno-
wienia wszystkich rzeczy, gdy wszystkie stworzenia spotkają się na 
nowo z Chrystusem, Pierworodnym wszystkich wskrzeszonych”24.

Kościół, zgodnie z logiką hierarchii wartości oraz wierności trans-
cendencji swojego początku i swojej misji, ma za zadanie przyjmo-
wać i stale potwierdzać prymat przyszłości, która będzie dla stwo-
rzenia spełnieniem nadziei wyzwolenia od marności, której zostało 
poddane z powodu grzechu (por. Rz 9, 19–21). Dla Kościoła pozo-
staje nieusuwalnym pewnikiem, że „Bóg przychodzi z przyszłości”25, 
co determinuje jego teraźniejszość, a zwłaszcza konkretyzuje jego 
działania, które zawsze zmierzają do pewnego spełnienia.

Głoszenie prymatu tego, co pozaczasowe, nie jest dla nikogo 
motywem ucieczki czy obojętności wobec ludzkich problemów, któ-
re potrzebują bezpośrednich rozwiązań. Prymat tego, co duchowe 
i wieczne, domaga się raczej tego, aby dać im lepsze rozwiązanie, 
które je skieruje, jakby antycypując, do tego, co powinno być rozwią-
zaniem ostatecznym. Także świętość, aby mogła zostać uznana za 
w pełni chrześcijańską, domaga się tego, aby była całkowicie ludzka. 

23 Por. II Sobór Watykański, konst. Lumen gentium, 5, 48.
24 Paweł VI, adhort. Paterna cum benevolentia, II, „Acta Apostolicae Sedis” 57 

(1965), s. 9–10.
25 Por. P. Talec, Bóg przychodzi z przyszłości przekazywać nadzieję, tłum. A. Turo-

wiczowa, Paris 1981 (Znaki Czasu, 40).
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Oznacza to, że ma ona rodzić się z postawy „godnej Ewangelii” (por. 
Flp 1, 27) w czasie ziemskiego życia i podejmowanych na ziemi dzia-
łań. Jest wymowne w tym względzie wezwanie, które rozbrzmiewa 
w liturgii Wielkiego Postu, a które jest wezwaniem do owocnego 
przygotowania do przeżycia zmartwychwstania – podkreśla ono, 
abyśmy „wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim 
o wieczne zbawienie”26.

Oczekiwanie przyszłości, którą głosi Kościół, jako decydujące 
ukierunkowanie dla teraźniejszości jest więc jakby epiklezą wydo-
bywającą i zapładniającą wszystkie nasiona wieczności pozostają-
ce w ukryciu w czasie. Jest to natchnienie i wsparcie dla tej wielkiej 
i dynamicznej nadziei, która mimo wszystko przenika świat i któ-
ra niezmiennie prorokuje nad światem, że może on jeszcze i nie-
ustannie doznawać odnowy. Nadzieja jest życiem świata i jego prze-
kształcającą siłą. W nadziei opartej na działaniu Boga przez Kościół 
świat staje się „światem człowieka, który […] przez Boga-Człowieka 
dostąpił godności uczestniczenia w życiu Boga”27.

* * *

Kościół jest dla świata, ale pod warunkiem, że pozostaje sobą. 
Tym wierniej i skuteczniej wypełnia również swoje posłanie, im 
autentyczniej pozostaje sobą. Przyjęcie i przeżywanie przypom-
nianych wyżej relacji, określonych bardzo wyraźnie w nauczaniu 
II Soboru Watykańskiego, stanowi kluczowy wyznacznik urzeczy-
wistniania się Kościoła w jego byciu dla świata, zarówno w jego 
wyodrębnianiu się od niego, jak i w jego nieodwracalnej konieczno-
ści solidaryzowania się z nim w tym, co najbardziej kluczowe, a więc 
etyczne i zbawcze. Za papieżem Pawłem VI można więc powiedzieć: 
„Iść do świata, takie jest więc posłannictwo, jakie Kościół sobie sta-
wia z nową jasnością, w nowym duchu miłości i ofiary”28. To pój-

26 Mszał rzymski, 2. prefacja wielkopostna.
27 Por. K. Rahner, Czy wierzysz w Boga?, tłum. K. Napiórkowski, Poznań 2015, 

s. 73.
28 Paweł VI, „Iść do świata zostając sobą”. Katecheza w czasie audiencji ogólnej 

(12.07.1967), w: Paweł VI, Trwajcie mocni w wierze, dz. cyt., s. 275.
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ście do świata domaga się jednak respektowania podstawowych 
zasad, które określają relacje Kościoła do świata, gdyż tylko dzię-
ki nim może on być „źródłem światła, mocy, odnowy, wywyższe-
nia i zbawienia”29.

29 Paweł VI, „Iść do świata zostając sobą”, dz. cyt., s. 278.



Rozdział XXiii

n 

Możliwości ewangelizacji w sytuacji 
duchowej współczesnego świata

rozejście się dróG wiary i życia

II Sobór Watykański w konstytucji Gaudium et spes słusznie 
i zdecydowanie zauważył, że rozejście się dróg wiary i życia codzien-
nego jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych problemów 
dzisiejszego świata (por. nr 43). Pojawia się oczywiście pytanie, co 
to faktycznie oznacza dla Kościoła, a zwłaszcza jak spojrzeć na 
ten problem w kontekście misji ewangelizacyjnej pełnionej przez 
Kościół w świecie. W kontekście europejskim chodzi na pewno 
przede wszystkim o zadanie „nowej ewangelizacji” wyznaczone 
Kościołowi przez papieża Jana Pawła II. Problem jest jednak bar-
dziej skomplikowany, gdyż mimo dostrzegania rozmaitych, nawet 
wymownych i obiecujących znaków otwartości współczesnego spo-
łeczeństwa na Kościół, zasadniczą relację między społeczeństwem 
i Kościołem należy widzieć w perspektywie obcości.

Można by tę obcość zilustrować wieloma przykładami. W tym 
miejscu odwołam się do tego, co wydaje się stanowić specyficzny 
wyznacznik nowych czasów, a mianowicie do kwestii obrazu. Mówi 
się więc – i jest to jeden z powszechniej głoszonych dzisiaj sloga-
nów – że współczesna kultura i cywilizacja są oparte na obrazie. Nie 
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chodzi tutaj bynajmniej tylko o aspekt estetyczny. Wystarczy wejść 
do pierwszego napotkanego muzeum, by uświadomić sobie, na czym 
polega problem. Co tam widzimy? Z „wielkiej sztuki”, czyli tej, która 
kończy się w okresie baroku, którą możemy oglądać w pinakotekach 
i na wystawach, wraz z nastaniem epoki przemysłowej niemal w jed-
nej chwili znikają treści chrześcijańskie. Istnienie pewnego przełomu 
niemal narzuca się nawet niezbyt przygotowanemu obserwatorowi1. 
To, że niektórzy artyści nowożytni zdołali jeszcze na nowo przed-
stawić w przekonujący sposób niektóre tematy biblijne i stworzyli 
przejmujące dzieła religijne, w niczym nie zmienia tego podstawo-
wego faktu, że ta tematyka stanowi margines twórczości w dziedzi-
nie sztuk pięknych. To, co przekazują artyści współcześni, począw-
szy od okresu oświecenia i uprzemysłowienia, nie jest już orędziem 
ewangelicznym. Wiek XIX – owszem – przekazał nam jeszcze wiele 
obrazów o tematyce religijnej, ale nie należą one już w sposób inte-
gralny do kultury swojego czasu, jak na przykład było to w wypadku 
barokowych fresków, które żywo i niemal bezpośrednio odzwier-
ciedlały odczucia swojej epoki. Aby wyjaśnić zaistniałą sytuację, nie 
potrzeba wyszukanych studiów, gdyż wystarczy spojrzeć na pewne 
zjawiska w sztuce po prostu z obecnej perspektywy. Otóż kto dzi-
siaj zajmuje się sztuką malarską średniowiecza lub chrześcijaństwa 
starożytnego, spotyka się zasadniczo z „innym światem” niż ten, 
w którym żyje. Okazuje się konieczne dokonanie czegoś w rodza-
ju przeskoku kulturowego, by znaleźć dojście do tego świata i by 
zacząć go rozumieć. Trudność wywołuje zupełnie inny sposób, dzię-
ki któremu przedstawiciele różnych epok doświadczali rzeczywi-
stości i przyjęli zwyczaje, wyrażając je za pomocą słów i obrazów 
doskonale zintegrowanych ze światem, w którym żyli. Wprawdzie 
nie należy idealizować na przykład religijności średniowiecza, jak 
często się to zdarza, ale pozostaje faktem, że wymiar transcenden-

1 Aby ten przełom nie był tak wyraźnie widoczny i by nie prowokował widza, 
z wielu muzeów i pinakotek z działów przedstawiających sztukę sprzed okresu 
baroku „po cichu” usuwa się liczne dzieła o tematyce chrześcijańskiej, a w ich 
miejsce wstawia się nawet mierne zabytki o tematyce „świeckiej”. Takie zjawi-
sko można zaobserwować na przykład w Luwrze, gdzie próżno szukać wielu 
obrazów o tematyce chrzescijańskiej, które od dawna były tam wystawiane.
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cji i podstawowa relacja człowieka z tym, co boskie, należały do 
kwestii podstawowych w ówczesnej kulturze2. Wprawdzie można 
powiedzieć, że już w późnym średniowieczu nastąpiła rewolucja 
kulturowa, której widzialnym znakiem jest powstanie świata miesz-
czańskiego, nawiązującego do starożytności klasycznej, ale jednak 
ówczesne przejście nie było przełomem, czyli nie doprowadziło do 
zerwania ciągłości kulturowej, ponieważ nie nastąpiło na pozio-
mie treści, ale na poziomie sposobu ich wyrażania. Przejście, które 
nastąpiło w epoce oświecenia i uprzemysłowienia, dokonało zmian 
treściowych, i dlatego należy je widzieć jako przełom3.

Wydaje się więc w pełni uprawniany wniosek, że współczesny 
świat obrazów i aktualne środowisko życiowe nie stanowią już natu-
ralnego kontekstu, w którym można usytuować i przekazywać pod-
stawowe treści chrześcijańskie. Dla naszego głoszenia Ewangelii i dla 
naszego mówienia o wierze wynika z tego zupełnie nowa sytuacja, 
którą w znacznej mierze jeszcze ignorujemy, a w każdym razie na 
pewno nie bierzemy jej adekwatnie pod uwagę.

cechy charaKterystyczne naszej ePoKi

W świetle ewolucji kulturowej i cywilizacyjnej, która nastąpiła 
w naszej epoce, można wyodrębnić w sytuacji duchowej naszych 
czasów trzy cechy charakterystyczne4:

a) Pierwszą cechą wyróżniającą naszej epoki jest to, że są w niej 
obecne inne obrazy niż w przeszłości – a jeśli są inne obrazy, ozna-
cza to, że również życie uległo zmianie. Kościół i społeczeństwo, 
Ewangelia i  ludzie dzisiejsi – jak już stwierdziliśmy – nie uznają 
się wzajemnie, ale pozostają dla siebie obcy. Mówiąc syntetycz-
nie, oznacza to, że wiara jest bez obrazów, a obrazy są bez wia-
ry. Starożytna wiara wydaje się już nie wpisywać spójnie w ramy 
świata technologicznego, w którym – ze swej strony – obrazy tej 

2 Por. S. Bylina, Religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura 
tradycyjna w Europie ŚrodkowoWschodniej w XIV–XV w., Warszawa 2009.

3 O zmianach, które nastąpiły w czasach nowożytnych i o ich założeniach ideo-
wych, zob. A. Compagnon, Les cinq paradoxes de la modernité, Paris 1990.

4 Por. J. M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 40–50.
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wiary mogłyby wywołać fascynację lub wzbudzić lęk. W ostatnich 
czasach osnowa tej kultury, która w minionych epokach uformo-
wała określoną wizję świata i życia, stopniowo popadła w próżnię, 
a w jej miejsce weszły na ogół fantazje nowej, najczęściej ezote-
rycznej religijności. Ta nowa religijność – poruszając się w „lesie 
symboli”, by powołać się na znane stwierdzenie Victora Turnera5 – 
oddaliła się od chrześcijańskiego orędzia związanego z tajemnica-
mi Trójcy Świętej, wcielenia Słowa, misterium paschalnego, zba-
wienia, łaski itd.

b) Drugą cechą charakterystyczną i wyróżniającą naszych cza-
sów, ściśle łączącą się z pierwszą, jest, jak się wydaje, załama-
nie się ciągłości tradycji, która zakłada jakąś formę autorytetu 
i która przekazuje obrazy i treści z pokolenia na pokolenie. Idee 
i obrazy należące do naszego czasu są tak wielopostaciowe i obce 
w stosunku do siebie, że nie mogą stworzyć jakiegoś określonego 
i  jednorodnego „świata obrazów”. Jedność naszego świata, któ-
ra niewątpliwie przejawia się w wielu jego elementach, w coraz 
większym stopniu ma charakter funkcjonalny – jak przewidział 
Hegel – i opiera się na światowej wymianie informacji i współ-
pracy, zwłaszcza ekonomicznej, a nie na tradycji duchowej, któ-
ra obejmuje czasy i przestrzenie, tworząc klimat do wspólnego 
myślenia, wspólnych dążeń i wspólnego podejmowania trudu. 
Kluczowa zasada współczesnej antropologii, według której każdy 
jest wolny w swoim decydowaniu i w uzasadnianiu swoich decy-
zji, opierając się tylko na osobistych przekonaniach i indywidual-
nych odczuciach, radykalnie różni się od ufności – bynajmniej nie 
bezkrytycznej – jaką w przeszłości darzono autorytet i tradycję. 
W minionych epokach nawet najbardziej anarchicznie nastawie-
ni nowinkarze zawsze byli świadomi, że z głoszonych poglądów 
muszą zdać sprawę istniejącym autorytetom i tradycji. Idee rewo-
lucyjne epoki nowożytnej odzwierciedlają się w coraz większym 
stopniu w życiu jednostek i właśnie dlatego tym bardziej uwarun-
kowują globalnie naszą mentalność.

5 Por. V. Turner, Las symboli. Aspekty rytuałów u ludów Ndembu, tłum. A. Szy-
jewski, Kraków 2006 (Antropologia Religii).
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c) Z prymatu podmiotu i jego wolności w stosunku do obiek-
tywnego autorytetu i tradycji wypływa trzecia cecha charaktery-
styczna sytuacji duchowej naszych czasów. Kultura technologiczna 
jest kulturą jednorodną, rozwijającą się pod naciskiem coraz dalej 
idących unifikacji. Niemal wszystkie dobra kulturowe są wykona-
ne w taki sam sposób i na ogół są produktami ludzkiego planowa-
nia – mają spełniać z góry określone standardy6. Chociaż człowiek 
umie wytwarzać rzeczy, jakie tylko sobie zdoła wyobrazić, chociaż 
w naszym złożonym świecie podejmuje najwznioślejsze role i cho-
ciaż wszyscy są – z punktu widzenia technologiczno-funkcjonal-
nego – powiązani z wszystkimi, to widzimy, że wraz z tym postę-
pem pojawiają się nowe formy ubóstwa, niejednokrotnie bardziej 
dotkliwe niż te z ubiegłych epok.

W sytuacji duchowej naszych czasów pojawiają się więc daleko 
idące pytania. Gdzie i jak, w obliczu tej złożonej sytuacji, człowiek 
może odnaleźć jedność swojej osoby i swojego życia? Gdzie są ide-
ały zdolne do zjednoczenia kultur i narodów? Z czego może wynik-
nąć jedność świata i życia człowieka, postulowana zresztą w roz-
maitych kręgach?

Rozbicie między orędziem chrześcijańskim i aktualnymi doświad-
czeniami życia naraża na niebezpieczeństwo zaciemnienia odpo-
wiedź, która zachowywała wartość przez dwa tysiące lat. Tą siłą jed-
noczącą są osoba i orędzie Jezusa Chrystusa. Obecnie wydaje się 
pochodzić jakby z innego świata doświadczenie pierwszych chrześ-
cijan, którzy w Jezusie Chrystusie znaleźli jedność wszystkiego, gło-
szoną entuzjastycznie na przykład w Liście do Efezjan, a potem stale 
obecną w tradycji chrześcijańskiej. To w tym liście zostaje stwier-
dzone, że w Kościele utraciła znaczenie radykalna różnica religij-
na – dziś powiedzielibyśmy: konflikt ideologiczny – między żydami 
i poganami, ponieważ Chrystus jest „naszym pokojem” (Ef 2, 14). 
Dzisiaj Ewangelia i wiara nie jawią się już bezpośrednio jako punkt 
jednoczący całość rzeczywistości. W najlepszym razie są trakto-
wane jako wyspa przez tych, który potrzebują pocieszenia – jak 

6 O niebezpieczeństwach związanych z tym aspektem mentalności współczes-
nej piszę w: Wyznania konserwatysty, Mielec 2004, s. 161–163.
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jakieś „miejsce ucieczki”, a nawet jakieś „getto” dla tego, co prywat-
ne i wewnętrzne.

Rozbicie między codziennością życia i obrazem wiary w kulturze 
charakteryzującej się technologią i subiektywnością, pomniejsze-
niem wiążącej wszystkich tradycji, niespokojnym poszukiwaniem 
nowej jedności, której nie oczekuje się już od wiary chrześcijań-
skiej – takie są niektóre cechy charakterystyczne sytuacji duchowej 
czasów, w których żyjemy. Dlatego głoszenie wiary, które dokonu-
je się w takim właśnie świecie, domaga się refleksji i odnowionego 
ukierunkowania, ale do tego trzeba uwzględnić kontekst, do któ-
rego należy również omawiane rozbicie. Nie ulega przecież wątpli-
wości, że to w tych aktualnych warunkach mamy rozprzestrzeniać 
wiarę, ewangelizować i dokonywać konsekracji świata. Ma niebaga-
telne znaczenie pytanie, jak właśnie w dzisiejszej sytuacji duchowej 
mogłaby wyrazić się nasza wiara w słowach, jakie mogłaby przy-
jąć postawy i jakie obrazy uznać za wyrażenie swojej tożsamości.

ewanGeLizacja Po ii soBorze watyKańsKim

Po określeniu sytuacji duchowej współczesnego świata przejdź-
my teraz do refleksji nad Ewangelią, aby zapytać o to, jak można 
próbować włączyć ją w życie dzisiejszego człowieka. Chodzi nam 
o wskazanie aktualnych możliwości ewangelizacji. Mówiąc o ewan-
gelizacji, warto pamiętać, że pojawienie się tego pojęcia w środo-
wisku katolickim jest względzie niedawne, wiąże się bezpośrednio 
z adhortacją Pawła VI Evangelii nuntiandi ogłoszoną w 1975 roku. 
W następnych latach to pojęcie bardzo szybko się rozpowszech-
niło, zdobywając szczególne uznanie w młodych Kościołach, wraz 
z refleksjami nad nauczaniem papieża Pawła VI, i w niejednym przy-
padku zbyt szybko zastępując tradycyjne pojęcie misji.

Z jakich powodów Kościół zwraca szczególną uwagę na poję-
cie ewangelizacji? Słowo „ewangelizować”, czyli „głosić Ewangelię”, 
zajmuje bardzo ważne miejsce w  Nowym Testamencie. By się 
o tym przekonać, wystarczy odnieść się do programowej mowy 
Jezusa w Ewangelii św. Łukasza. To, co przynosi ze sobą Jezus jako 
Chrystus, jako Mesjasz, jako Namaszczony przez Ducha, zostaje 
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wyjaśniane przez Niego samego, gdy mówi, że został posłany, „aby 
ubogim nieść dobrą nowinę” (por. Łk 4, 18). Jest to echo – zarów-
no u św. Łukasza, jak i św. Mateusza – odpowiedzi danej przez 
samego Jezusa na pytanie uczniów Jana Chrzciciela, który chce wie-
dzieć, „czy On jest Tym, który ma przyjść, czy też innego trzeba 
oczekiwać” (por. Łk 7, 20; Mt 11, 5). Stopniowe wyliczanie tych, 
do których zwraca się Jezus, zwieńczają: „ubodzy, którym głosi się 
Ewangelię” (Łk 7, 22). Ewangelizacja ubogich jest faktem najważ-
niejszym, istotnym, dowodem decydującym o mesjańskości Jezusa. 
Co jednak w tym przypadku oznacza ewangelizowanie ubogich?

Chcąc udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy uwzględnić 
wydarzenie, z którym łączy się greckie słowo euangelizesthai i odpo-
wiednie słowa w języku hebrajskim. Analiza języka biblijnego pozwa-
la na wydobycie treści tego słowa. „Ewangelizować” oznacza zatem 
„przekazywać orędzie”. Jednak to orędzie nie może być wyizolowane 
od wydarzeń, które mu towarzyszą i w których ono się historycznie 
uobecnia. Uważna analiza pokazuje prymat samego wydarzenia. 
Ono przyciąga, rozprzestrzenia się, staje się nowiną-wiadomością. 
Wydarzenie królestwa Bożego, które przychodzi wraz z Jezusem, 
obejmuje „głosiciela” i – co więcej – w Nim żyje. Podczas gdy wyda-
rzenie dochodzi przez orędzie głosiciela do tego, kto go słucha, ten 
ze swej strony zostaje włączony w dynamikę wydarzenia, a nie tylko 
objęty prądem nowości słyszanego słowa. Jak kamień wrzucony do 
wody wywołuje ciąg następujących po sobie fal, tak do wydarzenia 
należą nierozdzielnie: orędzie, głosiciel, który je przekazuje, i adre-
saci, którzy je przyjmują. Wydarzenie rozprzestrzenia się i rozwija. 
Mówiąc konkretniej, miłość Boga do ludzi i świata, wydarzenie kró-
lestwa Bożego manifestuje się i urzeczywistnia w posłaniu Jezusa. 
To posłanie włącza w wydarzenie zbawienia ubogich, małych, tych, 
którzy w najwyższym stopniu czują, że zależą od Boga; stają się nosi-
cielami tego orędzia, które chce zrobić dla siebie miejsce i dojść do 
innych, aby ich całkowicie objąć. Ewangelia nie jest więc streszcze-
niem wydarzenia, ale raczej jego manifestacją; jest wydarzeniem, 
które przez Ewangelię dociera do ludzi. To, co Jezus mówi, to, co 
czyni i czym jest, ma charakter wydarzenia ostatecznego i powszech-
nego. Raz na zawsze dokonało się ono w Jezusie i jest przeznaczone 
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do wypełniania się ciągle na nowo, aby wszyscy głoszący i wszyscy 
adresaci stali się jego świadkami.

Ewangelizacja jest więc procesem żywym, który rodzi nową jed-
ność. To, czym Syn żyje w Ojcu, zostaje objawione w świecie przez 
Jezusa – w Nim i w Jego działaniu. Życie, którym żyje Jezus, wzbu-
dza życie za pośrednictwem Jego słowa, z którym On wychodzi 
z siebie, dochodzi do słuchaczy i staje się pytaniem skierowanym 
pod ich adresem. W ten sposób Ewangelia staje się żywotną prze-
strzenią, która gromadzi wiernych, jednoczy ich z Jezusem i mię-
dzy sobą, a także siłą, która ich posyła do świata.

teoLoGia Komunii jaKo odPowiedŹ  
na wyzwanie ewanGeLizacji

Teologia komunii podana w zarysie w dokumentach II Soboru 
Watykańskiego i utrwalona podczas Synodów Biskupów w 1985 
i 1987 roku nie jest niczym innym, jak spójnym rozwinięciem tego, 
czym w Piśmie Świętym jest ewangelizacja7. Teologia komunii odno-
si się do trzech podstawowych pojęć: mysterium, communio i missio. 
Obejmuje więc tajemnicę, czyli wydarzenie zbawienia, jest komu-
nią, która urzeczywistnia się w tej tajemnicy, oraz domaga się pod-
jęcia misji, która z niej wynika.

a) Mysterium oznacza, najogólniej mówiąc, wydarzenie zbawienia. 
Ewangelizacja to proces komunikacji tego wydarzenia. Wewnętrzna 
tajemnica Boga – Jego „świat” – komunikuje się w pełni i defini-
tywnie w świecie ludzi bez mieszania się z nim i bez rozmycia się 
w nim. Zachowuje w tej kwestii pełne znaczenie definicja chrysto-
logiczna sformułowana na soborze chalcedońskim o dwóch natu-
rach w Jezusie Chrystusie, boskiej i ludzkiej, różnych, ale nierozdziel-
nych, zjednoczonych, ale niepomieszanych. Życie Boże, które jest 
obecne w Jezusie, Słowie, które stało się ciałem, wyraża się histo-
rycznie pośród ludzi i ze swej natury zmierza do rozpowszechnienia 

7 Por. S. Dianich, La Chiesa mistero di comunione, Genova 19917; J. Rigal, 
L’ecclésiologie de communion. Son évolution historique et ses fondements, Paris 
1997.
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się i „stania się historią”. W każdej osobie i w każdym czasie Ewan-
gelia pojawia się ciągle jako nowość zwracająca się do człowieka. 
Szczególnie w chwilach wielkich przełomów i na początku każdej 
nowej epoki historycznej objawia się wewnętrzna witalność i siła 
tradycji, która toruje sobie drogę, by dokonywać twórczego odro-
dzenia świata.

b) Communio wskazuje na wspólnotę między człowiekiem 
i Bo giem, z której rodzi się wspólnota między ludźmi. W tym proce-
sie przekazywania wydarzenia zbawienia nabiera znaczenia doświad-
czenie nowej jedności, o której mówi List do Efezjan. W Jezusie 
Chrystusie został zburzony mur podziału między nowym Ludem 
Bożym i światem pogan, a także ten mur, który stał między Bogiem 
i ludzkością (por. Ef 2, 11n). W Ewangelii Jezusa Chrystusa realizu-
je się wydarzenie jedności między dwoma podzielonymi światami: 
grekami i żydami, a poprzez ich wzajemną jedność wydarzenie jed-
ności Boga ze światem, dzięki któremu urzeczywistnia się uniwer-
salne i wewnętrzne zjednoczenie świata rozbitego na różne sposoby. 
Ewangelizacja – i to należy podkreślić – jest procesem komunika-
cji, którego autorem jest sam Bóg, chociaż nie jest Bogiem samot-
nym. Bóg włącza człowieka, a mówiąc ściślej – każdego człowie-
ka i każde wydarzenie życia – w dzieje zbawienia we właściwej dla 
nich konfiguracji.

c) Misterium i komunia wypełniają się w posłaniu – missio. 
Stale niedokończony proces ewangelizacji nieustannie jest burzo-
ny, ulega modyfikacji i ciągle poszerza się wraz z postępem histo-
rii, wraz z przekształceniem języka obrazów i życia z przeszłości. 
Dotyczy to także jego fazy początkowej. Nie chodzi w tym wypad-
ku tylko o odnoszenie się za wszelką cenę do początków historycz-
nych, np. do czasu publicznego życia Jezusa. Taki czysto histo-
ryczny powrót do przeszłości nie jest i nie może być warunkiem 
przekazywania wiary chrześcijańskiej oraz założeniem dla pro-
wadzenia autentycznej ewangelizacji. Nie chodzi o tradycjona-
lizm, ale raczej o dynamiczny proces, który od początku zmierza 
do przekazywania orędzia biblijnego. Historia ewangelizacji jest 
historią ciągle nowego przekraczania rozmaitych ograniczeń: od 
wspólnoty przedpaschalnej uczniów zgromadzonych wokół Jezusa 
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do pierwszej wspólnoty w dniu Pięćdziesiątnicy zebranej wokół 
Zmartwychwstałego, od „misji” pośród żydów do misji pośród 
pogan, od biblijnego świata kulturowego do świata helleńskie-
go itd. W historii posłania chrześcijańskiego powtarza się w spo-
sób analogiczny to, czym było zburzenie muru podziału między 
żydami i poganami w Kościele pierwotnym. Strzeżona ściśle jed-
ność i tożsamość Ewangelii i jej istoty jest czymś zupełnie innym 
niż dodatkiem metodologicznym do jej podstawowego ośrodka. 
Bez communio i missio Ewangelia przestałaby być sobą; co więcej, 
zostałaby zachwiana jej wewnętrzna dynamika. Ta świadomość 
nie może nie mieć daleko idących konsekwencji dla decydującej 
chwili w historii ewangelizacji, tej chwili, którą dzisiaj przeżywa-
my i która stanowi prawdziwy i radykalny zwrot w dziejach kultu-
ry ludzkiej. Potrzebny jest więc nowy początek, który proponuje 
papieskie wezwanie do „nowej ewangelizacji”.

Zestawiając pierwotny charakter ewangelizacji jako procesu 
ko munikacyjnego z dzisiejszym pomniejszaniem znaczenia obra-
zów inspirujących się wiarą chrześcijańską, narzuca się dość zaska-
kująca idea, nawiązująca jednak ściśle do tego, że dzisiejsza cywi-
lizacja związana jest z obrazem. Otóż rozbicie między Słowem 
i naszym życiem, między Słowem i naszym światem wyobraźni 
domaga się wytworzenia jakichś „nowych obrazów”, nowych w tym 
znaczeniu, że nie będą już namalowane na płótnie, desce czy mu rze, 
ale zostaną wymalowane na życiu, na tym życiu, które przeżywa-
my osobiście lub wspólnotowo. To my mamy stać się „nowymi 
obrazami”, które przemówią do świata patrzącego na obrazy, cią-
gle czekającego na nowe, bardziej wymowne. Nie chodzi tutaj tyl-
ko o proste stwierdzenie, ale raczej o prowokację, o pobudzenie, 
o stanie się wyzwaniem. Nie chodzi o pokazanie tylko, jacy jeste-
śmy, ale także jacy możemy i powinniśmy się stać. Trzeba przy 
tym pamiętać, że orędzie Ewangelii nie zwraca się przez nas jedy-
nie i pierwszorzędnie do „innych”, określonych jako „dalecy” lub 
„niewierzący”, ale zwraca się najpierw do nas samych, którzy jeste-
śmy i chcemy wciąż na nowo stawać się chrześcijanami. Mając 
to wszystko na względzie, musimy znowu – jak dzieci – nauczyć 
się przeżywać ABC Ewangelii. Kluczem do zrozumienia Ewangelii 
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nie jest w głównej mierze ani spekulacja, ani medytacja, ale życie 
osobiste w jego relacjach związanych z wiarą. Trzeba więc prze-
de wszystkim, abyśmy my sami, krok po kroku, odkryli Ewangelię 
i doświadczyli jej w naszym życiu. Wtedy będzie mogła stać się 
światłem i wyzwaniem dla innych.

W wielu wypowiedziach Jana Pawła II i Benedykta XVI można 
znaleźć ważne wskazanie, zachętę, którą można określić jako zachę-
tę do stania się „żywym katechizmem”. Nie chodzi tutaj bynajmniej 
o wskazówkę o charakterze moralizującym, ale o styl życia dogłęb-
nie oparty na wyznawanej wierze. Nie chodzi w tej propozycji rów-
nież o jakieś pomniejszenie roli słowa Bożego, które jest dostępne 
dla człowieka samo przez się, ale o egzystencjalne otwarcie dostę-
pu do tego słowa. Ewangelia rozbrzmiewa w pełni i staje się zrozu-
miała w chwili, gdy formując życie chrześcijan, jawi się jako kon-
kretna odpowiedź na pytania egzystencjalne stawiane przez ludzi 
każdej epoki. Tę odpowiedź znajdują oni w obrazie, czyli przedsta-
wieniu życia wyrażonym w odnowionych relacjach człowieka, któ-
re są podstawą odnowy każdej społeczności. Nade wszystko jest 
oczywiste, że taki obraz zawsze odsyła poza siebie, gdyż nigdy nie 
wyczerpuje się w rzeczywistości, którą wyraża.

Tym, co jawi się dzisiaj jako szczególnie ważne, jest więc twór-
cze konstruowanie nowego świata obrazów, wymalowanych życiem 
naznaczonym autentycznymi relacjami, oraz uznanie go za zasadni-
czą drogę otwierającą dostęp do Ewangelii, który jest nieodzowny. 
Można tu wspomnieć, że już ojcowie Kościoła byli dogłębnie prze-
konani o więzi zachodzącej między życiem, jego relacjami i two-
rzoną komunią eklezjalną z jednej strony a rozumieniem Ewangelii 
z drugiej strony8. Nasza sytuacja jest jednak wyraźnie nowa w tym 
sensie, że we współczesnym świecie Ewangelia, która wydawała się 
już objęta procesem inkulturacji i w pełni uzdolniona do formowa-
nia życia, sprawia wrażenie coraz bardziej odległej od życia, w wyni-
ku czego stoimy wobec wyzwania podjęcia nowej inkulturacji, któ-
ra nie może być czystym powtórzeniem tej wcześniejszej.

8 Wiele aspektów tego zagadnienia w: H. de Lubac, Katolicyzm. Społeczne aspek
ty dogmatu, tłum. M. Stokowska, Kraków 1988.
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Pojawiają się dzisiaj na nowo zasadnicze pytania. Jak możemy rozu-
mieć Boga-Trójcę, który stanowi oparcie dla chrześcijańskiego rozu-
mienia świata i dokonuje jego najgłębszej przemiany, jeśli nie nawią-
żemy między sobą relacji, które pozwolą nam skutecznie doświadczyć 
jedności mimo zachodzących między nami różnic? Chrystus prze-
cież zachęca, abyśmy stali się jednym, jak On jest w Ojcu, a Ojciec 
w Nim, ze względu na wiarę świata (por. J 17, 21–23). Jak będzie moż-
na zrozumieć wcielenie Słowa jako epifanię obecności Bożej w świe-
cie, jeśli w chrześcijaninie nie będzie można „dotknąć” tej obecno-
ści w jego relacji do świata traktowanego jako „pustynia Boża”? Jak 
będzie można zrozumieć misterium paschalne – krzyż i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa – jeśli jako chrześcijanie nie pokażemy za 
pośrednictwem czynionego bliźniemu dobra, że uznajemy, iż jest 
ono silniejsze od zła, czy też jeśli przez nasz szacunek do życia nie 
pokażemy, że uznajemy, iż jest ono mocniejsze od śmierci, a więc jeśli 
nie będziemy poprzez czynione dobro pokazywać tego, że Chrystus 
Zbawiciel zwyciężył zło i śmierć, czyli dwie podstawowe formy zła, 
które nękają człowieka? Każde misterium należące do orędzia chrześ-
cijańskiego powinno na nowo ukazywać się w różnych wymiarach 
życia, aby stać się wskaźnikiem nowości tego orędzia i jego decydu-
jącego znaczenia dla człowieka i świata. W przeciwnym wypadku to 
orędzie zostanie narażone na niebezpieczeństwo zaklasyfikowania 
go jako blady mit lub alienującą ideologię.

KonKretyzacja aKtuaLizująca

Proponując tworzenie nowych obrazów, które przemawiałyby do 
nas i innych w naszym czasie, należy wyjść od odnotowania pod-
stawowego faktu, że wiara chrześcijańska opiera się na relacjach 
i w relacjach się wyraża9. Ta relacyjność zostaje wyrażona dogłębnie 
przez objawienie Boże, które jest rzeczywistością relacyjną, zarówno 
w treściach, które przekazuje, jak i faktach, które tworzy. Wystarczy 

9 Szerzej na ten temat por. J. Królikowski, Chrześcijaństwo jako relacja Boga i czło
wieka, w: Neopogaństwo. Nowe czasy – stare idee, red. J. Królikowski, Poz  nań 
2001, s. 155–168 (Kultura Religijna Dzisiaj).
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przyjrzeć się historii powstania i treściom Credo chrześcijańskie-
go, by się o tym przekonać. Można ogólnie powiedzieć, że cho-
dzi w nim o takie wyrażenie obrazu-pojęcia Boga, by była możliwa 
Jego relacja z człowiekiem i światem, jak i o takie otwarcie dostępu 
do Niego, by mogła zostać nawiązana z Nim relacja religijna, którą 
streszczają pojęcia „wierzę” i „amen”.

Jeśli chodzi więc o podjęcie ewangelizacji w sytuacji duchowej dzi-
siejszego świata, to pierwsza kwestia, która jawi się tutaj z całą oczy-
wistością, dotyczy odkrycia i wyrażenia relacyjności wiary chrześ-
cijańskiej zarówno w wymiarze treści, jak i w wymiarze postawy 
egzystencjalnej. Można by w tym miejscu sformułować liczne postu-
laty pod adresem poszczególnych dyscyplin teologicznych: dogma-
tyki, moralnej, duchowości, pastoralnej itd. Jest to zresztą postulat 
dość powszechnie formułowany, choć rzadko bywa wprowadzany 
w życie. Należy jednak pamiętać o zasadniczej trudności, którą napo-
tykamy w realizacji tego postulatu. Dzisiejszy człowiek, który stara się 
żyć Ewangelią, w wyniku przemian wywołanych przewrotem karte-
zjańskim w filozofii o przełomowym wpływie na nowożytną kulturę 
i cywilizację, żyje w świecie, w którym wprawdzie odkryto antropo-
logiczne znaczenie relacji, ale to odkrycie uległo redukcji interpreta-
cyjnej, gdyż za najważniejszą i wszystko organizującą została uzna-
na ta relacja, którą człowiek ma z samym sobą.

Przykładów kulturowych, które ilustrują takie zjawisko, jest wys-
tarczająco dużo. Widać je bardzo wyraźnie na przykład w literaturze 
współczesnej, a jeśli chodzi o teologię, to przykłady znajdujemy w roz-
maitych pismach z dziedziny duchowości. W dużej ich części pomija 
się zagadnienie relacji człowieka ze światem materii i z innymi, wszyst-
ko sprowadzając do psychoanalitycznej penetracji siebie samego; sam 
Bóg jest widziany tylko jako element wewnętrznego doświadczenia 
ludzkiego, niewywierający większego wpływu na ludzką egzystencję. 
Nawet jeśli przyjmie się, że pojawia się tu jakiś „uświadomiony’ czy 
„nieuświadomiony” Bóg, to nie oznacza to, że jest On Bogiem real-
nym10. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które nosi nawet pew-

10 Niektóre aspekty tego zagadnienia w: V. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, tłum. 
B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978.
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ne rysy patologiczne, a które średniowieczna teologia streszczała za 
pomocą wymownego określenia amor curvus. 

Dla tworzenia właściwego środowiska ewangelizacyjnego wyda-
je się więc nieodzowne malowanie obrazów – oczywiście inspiru-
jących się Ewangelią – ilustrujących podstawowe relacje człowie-
ka z tym, co jest poza nim, gdyż poprzez kształtowanie jego relacji 
otwiera się dostęp do orędzia chrześcijańskiego. Już pobieżne spoj-
rzenie na człowieka pokazuje, że żyje on zanurzony w świecie, z któ-
rym może nawiązać i nawiązuje trzy zasadnicze relacje – są to rela-
cje ze światem materialnym, z innymi ludźmi i z Bogiem. Stanowią 
one pewną całość, tak że rezygnacja z którejś z nich prowadzi do 
destrukcji całej ich struktury.

Jeśli więc mowa o relacjach, to trzeba przede wszystkim zauwa-
żyć, że sposobem ich kształtowania są trzy uczynki nazywane w tra-
dycji chrześcijańskiej „pokutnymi”: post, jałmużna i modlitwa. Lepiej 
byłoby jednak nazywać je zgodnie z nauczaniem samego Chrystusa 
„uczynkami pobożnymi” (por. Mt 6, 1–6), ponieważ pomimo swej 
„materialności” stanowią one decydujące sposoby kształtowania 
życia duchowego chrześcijanina, a tym samym także oddziaływania 
na rzeczywistość, w której żyje i którą przekształca. Chrześcijańskie 
życie duchowe, jako życie wyrażające wiarę, jest życiem ściśle rela-
cyjnym, ponieważ duchowość pojęta jako „życie w Duchu Świętym” 
jest właściwie relacyjnością. Duch Święty jest przecież w Bogu osobą 
relacyjną, co najlepiej wyrażają Jego imiona: Miłość, Dar, Komunia11.

Spróbujmy więc w  tym miejscu, w  bardzo ogólnym zarysie, 
od malować trzy obrazy relacyjności w odniesieniu do trzech uczyn-
ków duchowych jako podstawowych obrazów, w których wyraża 
się ogólna relacyjność ludzka, będąca także podstawą relacyjności 
chrześcijańskiej, wypełniającej się w świętości.

a) Post , najogólniej mówiąc, oznacza rezygnację z czegoś mate-
rialnego. Najczęściej chodzi o rezygnację z pokarmu, zarówno 

11 Jeszcze zbyt często pomija się w teologii zasadniczy i znaczący egzystencjal-
nie, szczególnie w kontekście społecznym, fakt, że Duch Święty jest relacją . 
Por. W. Siebel, Der heilige Geist als Relation. Eine soziale Trinitätslehre, Mün-
ster 1986.
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w sensie ilościowym, jak i  jakościowym. Jaki jest sens duchowy 
tego „uczynku pobożnego”? Trzeba przede wszystkim zauważyć, 
że człowiek jest powołany do panowania nad światem materii jako 
wyższy do niej, co wyraża nakaz Boży skierowany w raju do człowie-
ka: „Czyńcie sobie ziemię poddaną!” (Rdz 1, 28). Jak łatwo zauwa-
żyć, to poddawanie sobie ziemi jest związane z realnym i stałym 
niebezpieczeństwem, które polega na tym, że fascynacja uprawia-
ną ziemią, zwłaszcza owocami tej uprawy, możliwościami dokony-
wania twórczych przekształceń materii i własnymi wynalazkami, 
które tę uprawę intensyfikują, może łatwo doprowadzić do zamia-
ny ról, w której człowiek z poddającego sobie materię zostaje pod-
dany materii, często nawet sobie tego nie uświadamiając, a nawet 
może się to stać wbrew jego woli. Bardzo łatwo może nastąpić przej-
ście od zasady: „jem, aby żyć” do zasady: „żyję, aby jeść”. Łatwo 
może dokonać się przejście od zasady: „używam samochodu, aby 
lepiej i wydajniej żyć” do zasady: „żyję, aby mieć i używać samo-
chód”. Przykłady można by mnożyć. Trzeba jednak powiedzieć, 
że w dzisiejszej cywilizacji zdominowanej technologią i techniką 
człowiek nieświadomie i w coraz większym stopniu zostaje pod-
dany jej panowaniu, stając się niewolnikiem materii i tego wszyst-
kiego, co zostało z niej wytworzone, zwłaszcza osiągnięć techni-
ki. Człowiek z tego, który miał panować, staje się tym, nad którym 
panuje materia i jej wytwory.

Rozumne i dobrowolne dystansowanie się w stosunku do mate-
rii – mimo jej dobroci, jak od początku konsekwentnie głosi wiara 
chrześcijańska – jest jedyną drogą do ustanowienia właściwej rela-
cji między człowiekiem i materią, czyli takiej, w której człowiek jest 
wyżej niż materia. Stąd pozostaje w mocy wstrzemięźliwość – iloś-
ciowa i jakościowa – w jedzeniu. Oczywiście rezygnacja z pokar-
mów mięsnych jest czymś podstawowym dla zapewnienia właś-
ciwej relacji ze światem natury ożywionej. Trzeba jednak szerzej 
rozwinąć dzisiaj kwestię postu także w odniesieniu do rezygnacji 
z wytworów techniki, które w niejednym przypadku podporządko-
wują sobie człowieka, zamykając go na relacje z innymi i z Bogiem. 
Skoro technika jest źródłem nowych zniewoleń, to trzeba podjąć 
działania mające na celu wyzwolenie się od nich.
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W takim ujęciu okazuje się także słuszne tradycyjne rozumie-
nie postu, który był widziany przez teologię jako jeden z elemen-
tów przygotowania się do śmierci. Praktyka postu przypominała, 
że pewnego dnia człowiek w sposób definitywny zostanie oddzie-
lony od świata materialnego przez śmierć. Aby więc człowiek nie 
przeżywał przerastającego go lęku i bólu z powodu rozstania się 
z ciałem, powinien przygotowywać się do niego właśnie przez 
integralnie rozumiany post. Jest to ujęcie aktualne w dzisiejszej 
sytuacji, gdy śmierć jest uparcie eliminowana z doświadczenia 
codziennego, a tym samym pojawiają się nowe trudności w jej 
przeżywaniu.

Post, kształtując adekwatną relację człowieka ze światem mate-
rii, nawet w ujęciu bardzo minimalnym, jest praktyką, która sta-
wia go ponad tym światem, a tym samym otwiera go na przesłanie 
sięgające wyżej i dalej. Doświadczenia ascetyczne, które i dzisiaj są 
szeroko podziwiane, zachowują swoją wartość ewangelizacyjną, 
stając się znakiem czegoś w rodzaju prześwitu w świecie materii, 
otwierającego dostęp do świata duchowego. Obraz ascety – oczy-
wiście w nowym i pogłębionym rozumieniu – powinien być zatem 
na nowo proponowany i włączany do dzisiejszego świata obrazów.

b) Jałmużna oznacza akt ofiarowania czegoś bliźniemu znajdu-
jącemu się w potrzebie. Najczęściej wyraża się w okazaniu pomo-
cy ekonomicznej lub materialnej. Jak jałmużna wpisuje się w rela-
cję z bliźnim? Trzeba przede wszystkim zauważyć, że jałmużna 
jest wyrazem wspólnoty i solidarności, która opiera się na ważnym 
założeniu antropologicznym, mówiącym, że wszyscy ludzie są rów-
ni – że są braćmi12. Jałmużna jest wyrażeniem w czynie tego podsta-
wowego przekonania chrześcijańskiego. Jako akt opierający się na 
zróżnicowaniu w sferze posiadania (bogaty–biedny) jałmużna jest 
przekraczającą to zróżnicowanie afirmacją fundamentalnie rów-
nej godności darczyńcy i odbiorcy daru. Wyraża się w niej uzna-
nie godności osobowej drugiego człowieka, a tym samym jest ona 
nawiązaniem z nim relacji na najgłębszym poziomie jego bytu oso-
bowego, która potem może rozwinąć się w kierunku autentyczne-

12 Por. J. Ratzinger, Chrześcijańskie braterstwo, tłum. J. Merecki, Kraków 2007.
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go braterstwa. Kwestia dzielenia się dobrami nie tylko jest kwestią 
moralną, w której chodzi o udzielenie pomocy potrzebującemu. 
W tym dzieleniu się chodzi przede wszystkim o odkrycie i afirma-
cję łączących wszystkich ludzi dogłębnych relacji ontologicznych 
i religijnych. Jest ono czymś w rodzaju antropologii stosowanej.

Bardzo dobrze takie rozumienie tego zagadnienia uwidacznia się 
w Kościele w rozwijaniu się ideału braterstwa jako podstawowego 
ideału chrześcijańskiego. Widać to na przykład w nauczaniu ojców 
Kościoła, gdzie obecny jest ważny wątek eklezjologiczny: rozumienie 
Kościoła jako wspólnoty braterskiej, do którego trafnie nawiąże 
potem św. Franciszek z Asyżu i do którego będzie szeroko nawią-
zywać tradycja franciszkańska13. Ubranie Biedaczyny z Asyżu, które 
oddał ojcu, jest symbolem wyzwania rzuconego średniowiecznemu 
feudalizmowi, wprowadzającego w jego miejsce ideał społeczeń-
stwa braterskiego, w którym wszyscy – zgodnie z literą i duchem 
Ewangelii – są braćmi.

Wydaje się, że w dzisiejszym świecie – zwłaszcza wobec dwu-
znacznych propozycji ideologicznych ukrywających się za szeroką 
kurtyną liberalizmu, który między innymi mocno różnicuje ludzi 
pod względem ekonomicznym – Kościół powinien bardziej zdecy-
dowanie powrócić do głoszenia i wprowadzania w życie ideału bra-
terstwa, mogącego stać się drogą prowadzącą do nowego porządku 
światowego. Jałmużna, rozumiana jako dzielenie się dobrami mate-
rialnymi i duchowymi, jest jednym z podstawowych narzędzi, które 
chrześcijanie mają do dyspozycji, aby ten ideał urzeczywistniać. Co 
więcej, warto zwrócić uwagę na to, że dzisiejsze okoliczności bardzo 
sprzyjają temu ideałowi, a nawet daje się w świecie słyszeć wołanie 
o większe braterstwo. Jest to w gruncie rzeczy wołanie o chrześci-
jaństwo, które jako jedyne uznaje braterstwo jako postawę funda-
mentalną, wyrastającą z samych podstaw wiary chrześcijańskiej, 
szczególnie z pojęcia komunii.

W dzisiejszy świat należy więc starać się wchodzić z obrazem bra-
terstwa, który może być łatwo odczytany i jest oczekiwany. Dzieło 

13 Por. M. Dujarier, L’Églisefraternité. Les origines de l’éxpression « adelphotès
fraternitas » aux trois premiers siècles du christianisme, Paris 1991.
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św. Matki Teresy z Kalkuty, wpisane wymownie w dzieje ludzkości 
w ostatnich dziesięcioleciach, pokazuje, że taki obraz jest nie tylko 
możliwy do wymalowania, lecz także że ma on w sobie wyjątkową 
trwałość i siłę oddziaływania, przekraczając ograniczenia spowo-
dowane przez sytuację duchową dzisiejszego świata.

c) Modlitwa – bez wchodzenia w szczegóły tej rozległej kwe-
stii, które w tym miejscu nie są konieczne, można powiedzieć, że 
modlitwa jest nawiązaniem osobowej relacji z Bogiem. Właściwie 
wszystkie definicje religii – w sposób szczególny czyni to definicja 
św. Tomasza z Akwinu14 – stwierdzają, że religia jest „jakąś relacją”. 
Już samo to stwierdzenie wystarcza do uznania modlitwy za pod-
stawowy akt religijny i do przyznania jej podstawowej roli w dzie-
dzinie religijności. Modlitwa, będąc relacją, nakłada się na religię 
jako relację, konstytuując postawę religijną w człowieku.

W kontekście, który w tym miejscu podejmujemy, należy zwró-
cić uwagę na pewne elementy teologii modlitwy, które mają cha-
rakter formacyjny. Otóż modlitwa jest szczególną formą uznania 
przez modlącego się człowieka, egzystencjalnie najbardziej donio-
słą i jednoznaczną, że ponad nim i ponad jego istnieniem jest Ktoś 
wyższy, że jest Bóg, Byt absolutny, któremu wszystko podlega, do 
którego wszystko zmierza i w którym wszystko znajdzie ostatecz-
ne spełnienie. Modlitwa ukazuje więc człowiekowi, że jego istnie-
nie – jak wymownie stwierdził Hans Urs von Balthasar – jest „ist-
nieniem zawdzięczanym”15.

Człowiek nie posiada istnienia sam z siebie i sam o nim nie decy-
duje. Modlitwa jest więc zasadniczą lekcją, w której ta prawda roz-
brzmiewa i w której jest ona wyznawana. Co więcej, jest ona szkołą, 
która to do pewnego stopnia ulotne doświadczenie stale potwier-
dza i formuje, prowadząc człowieka do poznania Majestatu Boga 
i własnej znikomości, a tym samym głosząc, że tylko w Bogu może 
znaleźć ocalenie i utrwalenie swojego bytu. Można całkowicie pra-
womocnie powiedzieć, że modlitwa jest warunkiem autentycznego 
odczytywania przez człowieka siebie samego, swojego bytu i swojego 

14 Por. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae I–II q. 81 a. 1.
15 H. U. von Balthasar, W pełni wiary, tłum. J. Fenrychowa, Kraków 1991, s. 86.
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przeznaczenia. Tylko ona może się przyczynić do oczekiwanej dzi-
siaj „zmiany podmiotu”, która sprawi, że „ja przestanie być autono-
micznym, trwającym w sobie podmiotem”16. Modlitwa jest warun-
kiem i narzędziem otwarcia się człowieka na innych i świat, czyli 
nawiązania relacji ze światem zewnętrznym.

W sytuacji duchowej naszych czasów, naznaczonej wiele mówią-
cym odejściem od Boga człowieka poszukującego własnej autono-
mii, człowieka wyemancypowanego, modlitwa niesie więc szczegól-
ne przesłanie. Wskazuje ona na Tego, który jest Panem wszystkiego, 
który jest Panem Majestatu. Obraz człowieka klęczącego nabiera 
szczególnej wymowy i wyjątkowo czytelnego sensu, który może 
okazać się przydatny do pokazania człowiekowi współczesnemu 
tego, co w najwyższym stopniu określa ludzkie istnienie. Pozostaje 
prawdą, czy chce się tego czy też nie, że „Słowo «Bóg» jest najbar-
dziej znaczącym symbolem kultury zachodniej”17, stojącym u pod-
staw całej jej wielkości i zdolności podnoszenia się z upadku, gdy już 
do niego doszło – ale aby to słowo obronić, czerpiąc z Tego, który 
stoi za tym słowem, trzeba powrócić do radykalnie pokornej mod-
litwy, która będzie jednoznacznym i widzialnym potwierdzeniem, 
że Bóg jest ponad wszystkim.

zaKończenie

Zarysowana wyżej propozycja ma tę zasadniczą zaletę, że nie redu-
kuje orędzia chrześcijańskiego do pewnych procesów społecznych 
i etycznych, które miałyby charakter tylko ludzki. Uświadamia ona, 
że człowiek w swoich podstawowych relacjach jest niemal natural-
nie otwarty na orędzie ewangeliczne, a tworzone przez niego obra-
zy mogą uobecnić to, co zawiera się w orędziu chrześcijańskim. 
Zadaniem nowej egzystencjalnej sztuki chrześcijaństwa, tworzącej 
nowe obrazy, będzie przede wszystkim ukazywanie słowa Bożego jako 
życia i relacji, to znaczy jako komunii – jako Kościoła. Od tych obra-
zów można oczekiwać wzbudzenia witalnej siły, która potem pozwoli 

16 J. Ratzinger, Prawda w teologii, tłum. M. Mijalska, Kraków 2001, s. 57.
17 G. D. Kaufman, La question de Dieu aujourd’hui, Paris 1975, s. 119.
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także artystom stworzyć nowe dzieła sztuki, a pisarzom zastosować 
nowe słowa. Te nowe obrazy, w których rozumie się autentycznie 
Ewangelię i  ludzkie doświadczenie, rodzą wymóg takiego osobi-
stego i wspólnotowego przeżywania Ewangelii, by mogło zrodzić 
się z niego nowe życie. Tam, gdzie słowo jest przekładane na życie, 
a doświadczenia, które z tego przekładu się rodzą, są komunikowa-
ne innym i z nimi dzielone, orędzie słowa konkretyzuje się w życiu 
i typie współżycia społecznego, które są zrozumiałe i wiarygodne.

Podkreśliliśmy na początku istnienie w świadomości współczes-
nej napięcia między autonomicznym podmiotem z jednej strony, 
a autorytetem i tradycją z drugiej. Gdy autorytet i tradycja słowa 
zostają jednak zrozumiane jako wyzwanie do doświadczania i kon-
kretyzowania w sposób autentyczny Ewangelii we własnym życiu, 
wtedy także autorytet i tradycja stają się zarówno czynnikami inspi-
rującymi podmiot, jak i drogą prowadzącą do oryginalności i odpo-
wiedzialności, obejmując w ja współczesnym ty i my z przeszłości. 
Przeżywana w taki sposób Ewangelia zyskuje znaczenie, które prze-
kracza poziom czystej logiki i racjonalności, a przeżywane spójnie 
i wspólnotowo słowo Boże wyzwala z siebie ukrytą siłę przekony-
wania i fascynuje z powodu „nowej logiki” Ewangelii.

Zwróciliśmy uwagę, że współczesne poszukiwanie świata zjedno-
czonego narażone jest na niebezpieczeństwo ignorowania unifikują-
cej siły osoby Jezusa Chrystusa. Jednak tam, gdzie Kościół żyje tym, 
co głosi, stając się niejako społecznym obrazem Ewangelii, oka-
zuje się oczywiste, że nikt poza Zmartwychwstałym nie może zre-
alizować upragnionej jedności zarówno w życiu jednostki, jak i we 
współżyciu ludzkim. Kościół jako komunia objawia się jako „inna 
jedność”, przekraczająca więzi funkcjonalno-technologiczne społe-
czeństwa, w którym jednostki oddziałują na innych, pozostając jed-
nak w osamotnieniu. Jest to jedność, która wykracza poza global-
ny i zamknięty system, zagłuszający wolność jednostki. Oczywiście 
to nie my sami z siebie możemy zrealizować ten pociągający ideał. 
Tylko Duch Święty, boski Artysta, jak mówił św. Ireneusz z Lyonu, 
może nas uczynić żywym obrazem zdolnym do komunikowania dzi-
siejszym ludziom jednej i tej samej Ewangelii, wyrażając ją w nowych 
obrazach i nowych słowach.
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Doświadczenie świętych w dziejach 
Kościoła i nowa ewangelizacja

wyzwanie

Papież Jan Paweł II skłonił nas do namysłu nad nową ewangeli-
zacją, a papież Benedykt XVI, niewątpliwie w odniesieniu do nau-
czania swego poprzednika i do podjętych na dużą skalę poszukiwań 
teologicznych, poszedł jeszcze dalej i uczynił z nowej ewangeliza-
cji instytucję kościelną, powołując do istnienia Papieską Radę ds. 
Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz zwołując Synod Biskupów, 
który ma zająć się tą ważną kwestią. Nie oznacza to, że w kwestii 
nowej ewangelizacji, zarówno od strony teologicznej, jak i pastoral-
no-instytucjonalnej, wszystko jest już jasne i wiemy, jak adekwatnie 
przełożyć ideę teologiczną na skuteczną praktykę eklezjalną. W każ-
dym razie jednak kwestia ta posiada doniosłe znaczenie eklezjalne, 
a to oznacza, że należy uczynić ją przedmiotem dalszego pogłębienia 
teologicznego i spojrzeć na nią z nowej perspektywy. Może właśnie 
pewna nieokreśloność, jaka cechuje obecnie nową ewangelizację, 
sprzyja dalszej refleksji nad nią, ponieważ pozostaje ona otwarta na 
wielość tematów i sposobów ich ujęcia. Można powiedzieć zatem, 
że kwestia jawi się jako szczególnie atrakcyjna dla poszukującego 
teologa. Jej atrakcyjność ujawnia się tym bardziej, gdy zdamy sobie 
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sprawę, że nowa ewangelizacja dość powszechnie jest widziana jako 
możliwość i szansa dla Kościoła w dzisiejszym świecie. 

W związku z  poszukiwaniem specyfiki nowej ewangelizacji, 
a także aby wskazać na jej możliwości, proponuję w tym miejscu 
refleksję nad dziejami ewangelizacji na Zachodzie. To spojrzenie 
jest bardzo inspirujące, ponieważ w dziejach ewangelizacji bardzo 
wyraźnie widzimy, że „nowa” ewangelizacja jest zjawiskiem stałym. 
W każdej epoce ewangelizacja odznaczała się pewną nowością, a jej 
kształt zależał od uwarunkowań kulturowych oraz od konkretnych 
ludzi, którzy odczytując te uwarunkowania, starali się znaleźć moż-
liwość i sposób wpisania w nie jedynej Ewangelii Jezusa Chrystusa. 
W sposób szczególny tego dzieła dokonywali emblematyczni święci, 
którzy mimo upływu czasu wciąż żyją w pamięci Kościoła i w pamię-
ci kulturowej Zachodu. Nasze poszukiwanie będzie więc zmierzało 
do wydobycia przesłania, które ma swoje zakorzenienie w czymś, 
co można by określić jako magisterium historiae albo magisterium 
sanctorum.

Podejmując zagadnienie nowej ewangelizacji w takim kluczu, 
opieramy się na zasadniczym przekonaniu, które potwierdzają liczne 
eklezjalne doświadczenia historyczne, a z którym zgadzają się nawet 
myśliciele niezwiązani wprost z Kościołem – przekonaniu że ludź-
mi, którzy zaważyli na dziejach Europy i jej tożsamości, są święci. 
Patrząc zresztą na skomplikowaną teraźniejszość i szukając nowych 
perspektyw na przyszłość, bardzo często podkreśla się, że Europa 
potrzebuje świętych, a Jan Paweł II, odpowiadając na to szczegól-
ne zapotrzebowanie, nie ustawał w dziele ogłaszania nowych świę-
tych i błogosławionych. Papież Benedykt XVI kontynuuje to ważne 
dzieło eklezjalne. Brakiem jednak tego mówienia o potrzebie świę-
tych jest jego ogólnikowość, która wyraża się w tym, że świętość 
pojmuje się trochę biernie albo mechanicystycznie, zapominając, 
że świętość chrześcijańska wyraża się w działaniu, nastawionym na 
wzbudzenie jak najszerszego oddziaływania eklezjalnego i kulturo-
wego. Stare zasady teologiczne bardzo przejrzyście potwierdzają ten 
fakt: 1. „Deus non dat gratiam homini nisi utatur illa”1, to znaczy 

1 Tomasz z Akwinu, In Psalmos Davidis expositio, 38, 1.
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łaska jest dawana przez Boga po to, aby jej używać, oraz 2. każda 
łaska jest fraterna, to znaczy braterska i społeczna, czyli ma objąć 
innych swym oddziaływaniem2. Wprawdzie każda świętość jest war-
tością samą w sobie, nawet jeśli jest najbardziej ukryta i dyskret-
na, ale świętość chrześcijańska w swoim szczytowym wyrazie jest 
nastawiona na oddziaływanie, na dokonywanie przemiany świata 
i do takiej przemiany zmierza, biorąc ją intensywnie pod uwagę. 
Świętość jest więc działaniem nastawionym na wywarcie wpływu, 
i taka świętość wywołuje szczególnie trwałe skutki w dziejach. Taka 
świętość doprowadziła po kilku wiekach oddziaływania do wyło-
nienia się Europy, do której w znacznym stopniu można zastoso-
wać miano „chrześcijańskiej”, albo, nieco łagodniej, można też 
mówić o jej chrześcijańskim zakorzenieniu, którego znaczenie pod-
kreślił papież Jan Paweł II w sformułowanej propozycji powrotu do 
chrześcijańskich korzeni Europy3.

świętość chrześcijańsKa

Gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie się pojawia, świętym jest 
ten, kto jest w stanie osiągnąć pełnię swojej osobowości, przyjmując 
łaskę Jezusa Chrystusa i odpowiadając na nią, czyli idąc Jego ślada-
mi. To jest doskonałość chrześcijańska. Nie jest ważne, czy święty 
ma jakieś ograniczenia charakterologiczne, czy dotykają go cierpie-
nia fizyczne i lęki psychologiczne, słabości i braki moralne – świę-
tość nie jest statyczną kondycją jakiegoś hipotetycznego, uprzed-
nio spreparowanego supermena; jest to raczej zwyczajna kondycja 
każdego człowieka doprowadzona do pełni. Jest pełnym objawie-
niem się osoby, która przyjęła orędzie chrystologiczne i przeżyła je 
eklezjalnie. Jak nie ma zatem dwóch takich samych osób, tak rów-
nież nie ma dwóch takich samych świętych. Dlatego święty jest oso-
bą w dziejach – jest człowiekiem historycznym; nie jest to jedynie 

2 Por. R. Spiazzi, Natura e Grazia. Fondamenti dell’antropologia cristiana sec
ondo San Tommaso d’Aquino, Bologna 1991.

3 Por. J. Królikowski, Budzenie Kościoła. O misji Papieża Jana Pawła II po dwu
dziestu latach pontyfikatu, Kraków 2000, s. 97–118.
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kondycja ducha – jak w przypadku bóstw pogańskich – lub tyl-
ko pewna funkcja człowieka przekształcona w jakiś stały i utrwa-
lony atrybut. Święty jest osobą historyczną, która czynnie, w ciele 
i w duchu, uczestniczy w dziejach, zanurzona w ich uwarunkowa-
nia, oraz pokazuje wartość i ograniczenia tych dziejów, a zarazem 
w ich ramach potrafi pokazać specyfikę i wielkość postępowania, 
które jest nie tylko ludzkie, lecz także chrześcijańskie.

Dlatego świętość w Nowym Testamencie jest pojmowana jako 
zadanie każdego ochrzczonego. Święty Jan mówi bardzo jasno: 

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. 
Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, iż będziemy mieli pełną 
ufność w dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest w niebie, i my jesteśmy 
na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa 
lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydo-
skonalił się w miłości. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierw-
szy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: „Miłuję Boga”, a brata swego nie-
nawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego 
widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od 
Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swe-
go (1 J 4, 16–21).

Jest oczywiste, że świętość chrześcijańska polega na miłości, 
a konkretnie na obecności Boga-Miłości w człowieku. Imieniem, 
które konkretyzuje obecność Boga-Miłości w człowieku, jest łaska. 
Świętym jest więc ten, kto stawia się w kondycji przyjęcia łaski, 
czyli życia Bożego. „O, gdybyś znała dar Boży” – mówi Jezus do 
Samarytanki (J 4, 10), a tym darem jest „woda żywa”, dzięki któ-
rej człowiek nie będzie więcej pragnął (por. J 4, 14). Innymi słowy, 
jest to uczestniczenie człowieka w życiu Bożym – dar dla każdego 
człowieka, którym jest sam Bóg4. Świętość chrześcijańska opie-
ra się na przyjętym osobiście, w pełnej wolności, życiu Bożym, 

4 Por. J. Królikowski, Świętość i święci w Kościele, w: A. Witkowska, Mocarze ducha. 
Polscy święci i błogosławieni 999–2007, Tarnów 2008, s. 15–35 (Bibliotheca Tarno-
viensis, 1).
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na samym żywym Bogu obecnym w człowieku; bardziej jest więc 
dziełem Ducha Świętego – który jest miłością – niż dziełem czło-
wieka. Można powiedzieć, że jest to odpowiedź na exitus a Deo, 
dzięki któremu Bóg w Synu przyjmuje człowieczeństwo, polegają-
ca na reditus in Deum, dzięki któremu człowiek upodabnia się do 
Boga. Świętym jest ten, kto jest zdolny do okazania miłości wszyst-
kim, także nieprzyjaciołom, ponieważ przyjął w sobie Boga-Miłość  
i Nim żyje.

Przynajmniej począwszy od IV wieku, to znaczy od czasu cesarza 
Konstantyna, a potem Teodozjusza wiara chrześcijańska, z dobrze 
już określoną wizją świętości widzianą jako jej wypełnienie5, zyska-
ła duże znaczenie społeczne i polityczne (od chwili, gdy władza 
cesarska uznała się za chrześcijańską i zaczęła pełnić funkcję prze-
wodnika narodu); język kultury i społeczeństwa zrobił miejsce dla 
pojęć chrześcijańskich, a tym samym także samo życie historycz-
ne uwzględniło wartości, które wyraża i kształtuje wiara chrześ-
cijańska. Innymi słowy, Kościół rzymski na Zachodzie i Kościoły 
wschodnie zaczęły współtworzyć kontekst społeczny, który moż-
na nazwać chrześcijańskością. Pojawił się model działania, w któ-
rym w różnym stopniu zaczęło uczestniczyć całe społeczeństwo, 
począwszy od władzy. Wystarczy wspomnieć sobory powszechne, 
które w pierwszym tysiącleciu były zwoływane i kierowane przez 
władzę cesarską, a których znaczenie wykraczało zawsze poza ramy 
czysto kościelne6. Cesarz Konstantyn wprowadził zasadę, że trzecie 
przykazanie Boże powinno konkretyzować się w obowiązku uczest-
niczenia w niedzielę w mszy świętej. Cesarz Teodozjusz zobowiązał 
obywateli rzymskich do wyznawania wiary chrześcijańskiej (także 
pod naciskiem prześladowań), a więc nadał chrześcijaństwu oficjal-
ny charakter. Ta kondycja chrześcijańskości charakteryzowała się 
w najwyższym stopniu obecnością świętych, która wyrażała się – 

5 Por. E. Zocca, Dai «santi» al «santo». Un percorso storicolinguistico intorno 
all’idea di santità (Africa romana secc. II–V), Roma 2003.

6 G.K. Chesterton napisał bardzo słusznie: „Nikt nie napisze nigdy historii Euro-
py, która miałaby sens, dopóki nie odda sprawiedliwości soborom Kościoła” 
(cyt. za: L. D. Davis, Storia e cronaca dei sette concili che definirono la dottri
na cristiana, Csale Monferrato 1998, s. 5; tłum własne autora).
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najogólniej biorąc – jako doświadczenie mistyczne albo jako świa-
dectwo formowania dziejów w duchu chrześcijańskim7.

W naszych czasach chrześcijańskość w znacznym stopniu stra-
ciła swoją wyrazistość – nie można już mówić o zwyczajnej i jed-
noznacznej obecności przekonań chrześcijańskich w strukturach 
społecznych i kulturowych Europy i świata. To sprawia, że również 
trudniejsze staje się zrozumienie powszechnej akceptacji świętych 
w Kościele oraz uznania ich roli kulturotwórczej, niebudzącej opo-
rów ze strony zarówno chrześcijan, jak i przedstawicieli innych tra-
dycji religijnych. Jest owszem prawdą, że wielkie tłumy ciągną do 
Medjugorie, zachowując tradycyjną wierność wobec Rzymu, Ziemi 
Świętej, Fatimy, Lourdes czy Jasnej Góry, nie zapominając o San 
Giovanni Rotondo i św. ojcu Pio. Te zjawiska zachodzą w społeczeń-
stwie, które nie jest już – przynajmniej w Europie – czysto chrześ-
cijańskie. Europa, przynajmniej dla nas, Europejczyków, jawi się 
jako miejsce, w którym urzeczywistnia się pochrześcijańska cywi-
lizacja technologiczna. Jest w niej wyraźnie obecny wymóg zrozu-
mienia siebie i świata, szuka się punktu odniesienia w codziennej 
egzystencji i wartości mogących udzielić odpowiedzi na pojawiają-
ce się pytania natury duchowej. Widzi się, owszem, w zjawieniach 
się Maryi, w stygmatach i w charyzmatycznych zdolnościach czy-
tania w duszach sposoby niespodziewanego i nadzwyczajnego rea-
lizowania się tego wymogu, ale to wszystko nie wpisuje się inte-
gralnie w zwyczajne życie ludzkie i w każdy system wartości – jawi 
się jako coś zewnętrznego w stosunku do biegu codziennego życia. 
Ludzie niewątpliwie podziwiają dzisiaj zjawiska i postawy religijne, 
ale nie zmieniają się odpowiednio do tego, co one reprezentują i do 
czego starają się skłaniać. Właśnie z tego powodu wydaje się szcze-
gólnie ważne powracanie do świętych, gdyż pokazują oni w sposób 
bardzo zdecydowany i wymowny, że właściwą postawą z punktu 
widzenia eklezjalnego i kulturowego jest postawa przeciwna do tej 
widocznej obecnie. Święci w każdej epoce dokonują znaczącej synte-
zy w pojawiających się antynomiach, jakie zachodzą w relacjach mię-
dzy wiarą i kulturą, a tym samym jawią się jako ludzie zrealizowanej 

7 Por. J. W. O’Malley, Quattro culture dell’Occidente, Milano 2007.
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syntezy religijno-cywilizacyjnej. Ich osobowe i dziejowe magiste
rium posiada w tej materii szczególne znaczenie.

święty-ProroK

Historię świętości na Zachodzie, idącą w znaczącym stopniu po 
linii teologicznej wyznaczonej przez św. Augustyna, tworzy impo-
nująca seria wielkich postaci. Niektóre z nich wydają się kluczowe 
dla tożsamości europejskiej w ciągu wieków, a także inspirujące na 
nowe czasy, w których żyjemy, mimo odległości historycznej, nie-
jednokrotnie bardzo wielkiej, jaka nas od nich dzieli. Jakkolwiek każ-
dy wybór takich kluczowych postaci może być uznany za arbitral-
ny, to jednak patrząc całościowo na dzieje Kościoła zachodniego, 
można podjąć próby wyznaczenia jakichś ogólniejszych linii rozwi-
jania się świętości wywierającej ogólniejszy wpływ, przede wszyst-
kim w aspekcie ewangelizacyjnym, który potem przekłada się tak-
że na oddziaływanie o charakterze kulturowym.

Pierwszą z kluczowych postaci w dziejach świętości, która wpisu-
je się w nurt naszych poszukiwań, jest Salwian z Marsylii, współczes-
ny św. Augustynowi. Był żonaty, potem wybrał życie monastyczne, 
a w końcu pełnił posługę kapłańską. Zasługuje on na wyróżnie-
nie, ponieważ dostrzegłszy grzech i zaniepokoiwszy się nim, poło-
żył nacisk na proroctwo, co bardzo wyraźnie widać w jego dziele 
O rządach Boga. Był bardzo polemiczny wobec chrześcijan swo-
jego czasu, których z pasją oskarżał o przywiązanie do pieniądza 
i o dogłębne zepsucie. Nie jest jakimś wielkim teologiem, daleko 
mu do św. Augustyna, ale tym, co nadaje szczególne znaczenie jego 
przesłaniu, jest przekonanie o możliwości wyjścia ze stanu korup-
cji przez zajęcie innej, alternatywnej postawy osobowej i dziejo-
wej. Nadzieję pokładał w środowiskach germańskich, które coraz 
bardziej przenikały wówczas na terytorium rzymskie i wstrząsały 
nim, a które były dla niego wyrazem woli Bożej. Germanowie mniej 
zepsuci – według Salwiana – od chrześcijan rzymskich byli nie tylko 
narzędziem kary Bożej, lecz także historycznym narzędziem, któ-
remu zostało przez Boga powierzone zadanie odnowienia życia na 
Zachodzie przez przywrócenie szacunku dla dobra.
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W VI wieku ten wymiar profetyczny postawy i świętości chrześ-
cijańskiej zyska szczególne rozwinięcie. Widać go w wielu ówczes-
nych pismach hagiograficznych, które wyraźnie nawiązują do tego 
tematu, na przykład w żywocie św. Genowefy, która przewodziła 
ludowi Paryża przy okazji najazdu Hunów, uśmierzając wywołaną 
panikę, a potem odegrała ważną rolę w nawróceniu Franków. Na 
końcu wieku św. Grzegorz Wielki, który w swoim emblematycz-
nym świętym – mnichu cenobicie Benedykcie z Nursji – był w sta-
nie zobaczyć także proroka, podjął problem proroctwa na pozio-
mie teologicznym. W Homiliach do Ezechiela określił teoretyczne 
cechy charakterystyczne proroctwa, a zarazem starał się uhistorycz-
nić jego rolę, wyznaczając biskupowi (episcopus), który prowadzi 
lud chrześcijański, rolę proroka wobec swojego czasu. 

Wymiar profetyczny w doświadczeniu Kościoła rzymskiego nigdy 
nie został zapomniany. Był bardzo wyraźnie obecny w refleksjach 
teologicznych scholastyki, która potwierdziła aktualność tego cha-
ryzmatu, co widać na przykład w teologii św. Tomasza z Akwinu. 
Te podstawy teologiczne przyczyniły się do tego, że profetyzm mógł 
następnie zaprezentować się w dziejach Kościoła średniowieczne-
go – widać go w wielkich postaciach Hildegardy z Bingen i Joachima 
z Fiore, w wielkich prorokach i prorokiniach wieków XIV i XV, od 
Katarzyny ze Sieny do Joanny d’Arc, od Brygidy Szwedzkiej do 
Girolamo Savonaroliego8.

Proroctwo rozwija się po linii wyznaczonej przez św. Augustyna, 
ale z biegiem czasu nabiera znaczenia wspólnotowego i publicznego, 
do czego przyczyniła się pogłębiona świadomość, że grzech posiada 
także wymiar społeczny: grzesznikiem jest lud, a także grzesznikiem 
jest ten, kto go prowadzi, to znaczy władza polityczna i/lub władza 
kościelna. Hildegarda z Bingen wystąpiła zdecydowanie przeciw 
schizmie Fryderyka Barbarossy. Joachim z Fiore, widząc zło swe-
go czasu, snuł myśli o przyszłej odnowie ludu i przemienieniu go 

8 Na temat profetyzmu średniowiecznego por. Les textes prophétiques et la 
prophétie en Occident (XIIeXVIe siècles). Actes de la Table rotonde organ
isée par l’U.R.A 1011 du CNRS et le Centre de recherche «Histoire sociale 
et culturelle de l’occident, XIIXVIII siècle» de l’Université de Paris XNan
terre (Chantilly, 30–31 mai 1988), éd. A. Vauchez, Rome 1990.
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w lud mnichów. Katarzyna ze Sieny uparcie napominała papieży, 
by wrócili do Rzymu. Joanna d’Arc stała się przewodniczką ludu, 
którym inni nie byli w stanie pokierować. Savonarola ze współczu-
ciem myślał o ludzie Florencji, mocno krytykował Medyceuszów, 
którzy rządzili nim po tyrańsku, oraz niepokoił się o wiernych, któ-
rych niewierny papież nie mógł doprowadzić do czego innego jak do 
większego zepsucia. Teologiczne założenia swojej aktywności pro-
fetycznej Savonarola wyraził w dziele Dialogus de veritate profetica. 
Kształtujące się w tym kontekście proroctwo zwraca się coraz bar-
dziej do dziejów ludzkich i to dziejów grzesznych, stając się szcze-
gólnym zadaniem świętych (reagować na zło w świecie i Kościele), 
a niejednokrotnie także miarą ich świętości9. Oczywiście, tego pro-
roctwa nie należy mieszać z tendencjami utopijnymi i z różnymi 
formami eschatologizmu i millenaryzmu.

Na poziomie osoby świadomość grzechu i pragnienie Boga pro-
wadzi następnie do uformowania się ideału pokutnika, który jest 
swoistym suplementem proroka. Święty średniowieczny koniecznie 
i wyraźnie musi być pokutnikiem – to jest pierwsze kryterium jego 
świętości. Pokuta, podobnie jak proroctwo, musi z kolei prowadzić 
do podjęcia konkretnego i zdecydowanego działania. Proroctwo 
domaga się na poziomie kolektywnym działania historycznego 
różnego od działalności korupcyjnej, analogicznie pokuta domaga 
się podjęcia działania, które by ją odzwierciedlało. Kapitalne zna-
czenie dla zrozumienia średniowiecznego świętego i problematyki 
pokutnej posiada postać św. Kolumbana. Jego pozycja w dziejach 
nie wynika tylko z ksiąg pokutnych, które opracował (wraz z inny-
mi Irlandczykami), ale przede wszystkim z tego, że zwrócił uwagę, 
nawet jeśli tylko w sposób ogólny, na powszechną konieczność peł-
nienia dzieł pokutnych, czyli podejmowania naprawy życia osobiste-
go i społecznego zachwianego w swoim porządku z powodu popeł-
nionego grzechu. Pokuta jest bowiem miejscem psychologicznym 

9 Por. C. Leonardi, La crisi della cristianità medievale, il ruolo della profezia 
e Girolamo Savonarola, w: Verso Savonarola: misticismo, profezia, empiti 
reformistici fra Medioevao ed età moderna. Atti della giornata di studi (Pog
gibonsi, 30 aprile 1997), a cura di G. C. Garfagnini, G. Picone, Firenze 1999, 
s. 3–23.
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i historycznym, dzięki któremu grzech pierworodny, który plami 
całe człowieczeństwo, stając się grzechem osobistym, może zostać 
naprawiony. W ten sposób wraz z pokutą na Zachodzie i w świę-
tym zachodnim zostaje postawiony we właściwym świetle problem 
sumienia, a zarazem problem działania (mało obecny na Wschodzie). 
W całym tym procesie teologicznym kształtowania świętości mają-
cej wyraźne odniesienie historyczne pokuta została podniesiona 
do rangi zasadniczego elementu pedagogii społecznej. Została ona 
następnie wsparta w okresie średniowiecza przez formację, którą 
w ramach duszpasterstwa trafnie rozwijano w oparciu o nauczanie 
teologiczne na temat wad głównych10.

Kluczem do zrozumienia świętego zachodniego i całej średnio-
wiecznej kultury zachodniej jest więc pokuta, konkretyzująca się 
w ramach sakramentu pokuty – to znaczy w tym, jak jest rozumia-
ny i przeżywany moment, w którym chrześcijanin uznaje się za 
grzesznika, ponieważ popełnił grzechy, do których się przyzna-
je, oraz wkracza na drogę nawrócenia i naprawy. Monastycyzm 
iroszkocki połączył dodatkowo tę kwestię z odpowiedniością lub 
nawet koniecznością pielgrzymowania, czyli z wędrówką, której 
celem jest rezygnacja z ojczyzny jako dzieło umartwienia i odno-
wy duchowej, przypominającej o pierwszeństwie spraw niebieskich 
nad ziemskimi. Nawet krucjaty, począwszy od końca XI wieku, były 
rozumiane jako dzieła pokutne. Dlatego średniowiecze stało się epo-
ką pielgrzymek, zwłaszcza o charakterze pokutnym, które odegrały 
niezastąpioną rolę w kształtowaniu Kościoła, ale także Europy, jak 
trafnie zauważył Goethe11.

święty-Kaznodzieja

Monastycyzm zachodni uczynił własnym doświadczenie Irland-
czyków i uczynił je własnym także Kościół rzymski. W ten sposób 

10 Por. C. Casagrande, S. Vecchio, J. Baschet, I sette vizi capitali. Storia dei pec
cati nel Medioevo, Torino 2000.

11 Por. J. Leclercq, U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy sta
łe, tłum. S. Sztuka, Kraków 2009, s. 47–111 (Źródła Monastyczne. Opraco-
wania, 11).
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monastycyzm wypracował własną fizjonomię duchową. Już św. Jan 
Kasjan, współczesny św. Augustynowi i jego przeciwnik, wskazał 
na cenobityzm jako lepszą i bardziej odpowiednią formę monasty-
cyzmu dla Zachodu. Wschód bardziej optował za eremityzmem. 
Później papież Grzegorz Wielki, w duchu św. Augustyna, doko-
nał ściślejszego określenia specyfiki monastycyzmu zachodniego. 
Był on mistykiem i widział w kontemplacji proprium prawdziwego 
chrześcijanina, a więc świętego. Kontemplacja jest typową czyn-
nością określającą mnicha, który nie tyle zajmuje się działaniem, 
ile pragnie, podejmując trudne dzieło ascezy, dojść do kontempla-
cji Boga i rzeczywistości niebieskich12. Przeciwstawienie typowo 
monastyczne między contemplatio i actio zostało rozwiązane przez 
Jana Kasjana całkowicie na rzecz kontemplacji. Według niego naj-
większym niebezpieczeństwem zepsucia dla chrześcijanina jest sta-
nie się kapłanem, to znaczy przyjęcie roli wprawdzie wyjątkowej, 
ale nastawionej na działanie, na zajmowanie się wiernymi, dlate-
go też narażonej na zbyt głębokie wejście w rzeczywistość świata, 
a więc również na zwodnicze pomieszanie się z nią. Jest to dla nie-
go sytuacja demoniczna, od której może uciec tylko mnich przez 
swoje oddalenie się od świata i schronienie się w twierdzy Bożej, 
którą jest klasztor.

Grzegorz Wielki dokonał odwrócenia tego stanowiska. Bez kon-
templacji nie ma prawdziwego chrześcijanina, bez niego nie narodzi 
się świadectwo, w najwyższym stopniu prowadzące do świętości. 
Najwznioślejszym świadectwem według Grzegorza jest umiejętne 
przechodzenie od contemplatio do actio. Dla niego już nie mnich, 
którego nadal bardzo ceni, reprezentuje szczytowe doświadcze-
nie chrześcijańskie, ale praedicator. Już zresztą w Vita Augustini 
Possydiusza wzorem chrześcijanina nie jest św. Antoni, czy nawet 
św. Marcin, czyli mnich-eremita i eremita-biskup, ale ten, kto żyje 
jak mnich, poświęcając się głoszeniu Ewangelii i apostolatowi oraz 
zwalczaniu herezji. Dlatego u Grzegorza praedicator uosabia ideal-
ną postać świętego; w nim zjednoczenie z Bogiem łączy się z dzia-
łaniem i w nim się manifestuje. Kontemplując, napełniony Duchem 

12 Por. A. de Vogüé, Sguardi sul monachesimo, Bologna 2006, s. 55–137.
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Świętym jak Maryja Dziewica, kaznodzieja w głoszonym przez sie-
bie słowie niesie Słowo, aby zostało rozdzielone między ludźmi, 
i w ten sposób poświadcza pełnię Kościoła. Kościół nękany przez 
Germanów, przez Arabów, a potem przez Węgrów i przez innych, 
składa się z chrześcijan, którzy są gotowi podjąć na nowo męczeń-
stwo i zmierzyć się z wszelkimi trudnościami historycznymi. Rodzą 
się na nowo męczennicy w trakcie ewangelizacji narodów słowiań-
skich między X i XI wiekiem (są także męczennicy wewnątrzchrześ-
cijańscy na czele z Tomaszem Becketem, a potem z Małgorzatą 
Porete i Savonarolą). Dlatego też Kościół mógł zrozumieć i zreali-
zować krucjaty na Wschód, w których podstawowe intencje pod-
jęcia pokuty łączą się z motywami profetycznymi i eschatologicz-
nymi, nawet jeśli interesy ekonomiczne mieszają się, jak zwykle 
zresztą, z interesami duchowymi.

Monastycyzm zachodni jest więc dzieckiem nie tylko samego 
Antoniego i medytacji Jana Kasjana, ale także Augustyna i Grzegorza. 
Jest to monastycyzm, jak zaznaczono, który odrzuca skrajne formy 
izolowania się od świata i który rozumie swoje świadectwo jako zwią-
zane nie tylko z contemplatio, lecz także z actio. Powraca tutaj kwe-
stia monastycyzmu irlandzkiego, a także monastycyzmu irlandzko-
-frankońskiego wieków od VI do IX, od Kolumbana do Bonifacego. 
Nawet jeśli monastycyzm benedyktyński jest bardziej statyczny 
i mniej misyjny, to jednak także jemu nie są obce komponenty apo-
stolskie i profetyczne, które podkreślił już Grzegorz Wielki, gdy 
w Dialogach opisywał życie św. Benedykta. Późniejszy monastycyzm 
reformowany, od walombrozjanów do cystersów, reprezentuje nie-
wątpliwie najsilniejsze przywiązanie do wartości mistyki i oddale-
nia do świata, ale nie przeszkadza mu to w podjęciu walki z symonią 
i herezjami (jak św. Jan Gwalbert) lub wyjść z klasztoru, aby pod-
jąć wielorakie interwencje w rozmaitych trudnościach doświad-
czanych przez Kościół (jak czynił Bernard z Clairvaux), ale nawet 
w problemach o charakterze politycznym13. Actio tego monastycy-
zmu staje się dominującą duchowością Zachodu: misja apostolska 
jest naśladowaniem Chrystusa apostoła, podjęciem wyzwania pły-

13 Por. J. Leclercq, St. Bernard et l’esprit cistercien, Paris 1966.
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nącego z przeżywanych dziejów aż do ewentualnego męczeństwa, 
upodobnieniem się do Słowa, które się wciela. Chrześcijaninem 
jest ten, kto jak Chrystus składa się w ofierze wszędzie tam, gdzie 
zachodzi taka potrzeba.

Głównymi etapami, które wyznaczają nowy wzór świętego 
za chodniego, są: reforma kościelna nosząca imię papieża Grze go-
rza VII (XI wiek) i neomonastycyzm mendykantów (XIII wiek). 
Pierwsze i nadzwyczajne wydarzenie buduje bowiem na Zachodzie 
inną postać Kościoła i świętości. W miejsce mnicha znaczenia koś-
cielnego nabierają papież, biskup i kapłan i teraz oni stają się wzo-
rem doskonałości. Sam papież jest święty i będzie odtąd nazywany 
„Jego Świątobliwością”. Ulega zmianie cała perspektywa teologicz-
na i duchowa. Kościół staje się odtąd autonomicznym podmiotem 
władzy politycznej; ziemia i ciało są traktowane jako skraj duszy 
i nieba (nie są już widziane negatywnie jako przeszkoda dla dosko-
nałości), ale także jako narzędzie uświęcenia, pozostając przedmio-
tem oczyszczenia. Świętość urzeczywistnia się nie przez odrzucenie 
ziemi, ale w nabyciu odnowionej świadomości, że wszelkie stwo-
rzenie jest dobre. Samym rozumem człowiek może dojść do Boga, 
jak zaproponuje św. Anzelm z Canterbury; człowiek może swoim 
rozumem i dzięki otrzymanemu darowi wiary budować swoje życie. 
Każdy człowiek jest osobą; jego boskie pochodzenie i możliwość sta-
nia się dzieckiem Bożym w Jezusie Chrystusie budzą w nim nową 
świadomość: jest grzesznikiem, nawet wielkim grzesznikiem, ale 
wie zarazem, że może odwołać się do miłosierdzia Bożego. Od cza-
sów Grzegorza VII święty jest tak samo pokutnikiem jak w wiekach 
wcześniejszych, ale jego pokuta weryfikuje się w innej atmosferze 
duchowej, przez co zło, którego ma się wyrzec, nie jest już rzeczą 
stworzoną, jak przyjmuje się w kręgach monastycznych, ale jest nade 
wszystko związane z własną decyzją zmierzającą do nadania zna-
czenia absolutnego rzeczy stworzonej.

Jest to oczywiste u mendykantów, którzy reformują i refundu-
ją tradycję monastyczną. Dla św. Franciszka z Asyżu każda rzecz 
stworzona jest piękna i święta, ponieważ zostaje uświęcona przez 
człowieka, uznającego w niej ślad Boży. Tym, co się odtąd dowartoś-
ciowuje, także dzięki doświadczeniu duchowemu wypracowanemu 
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przez cystersów, jest człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, Jego ludzkie 
doświadczenie, narodziny w Betlejem, śmierć na krzyżu. Dochodzi 
się do Jezusa i nawiązuje z Nim wspólnotę, postępując drogą naśla-
dowania Jego życia i Jego czynów; weryfikuje się i urzeczywistnia 
wymiar subiektywny i osobowy męki. Teraz raczej Christus patiens 
niż Pantocrator dominuje w duszy brata i wiernego. Ten brat, szcze-
gólnie pod wpływem św. Dominika Guzmana, realizuje się jako 
kaznodzieja14. Ta rola, zarezerwowana wcześniej prawie wyłącznie 
dla biskupów i opatów, staje się teraz pierwszorzędną rolą każdego 
kapłana i każdego brata. Po raz pierwszy, między XII i XIII wiekiem, 
sam lud chrześcijański jest przedmiotem pouczenia i jemu głosi się 
kazania: żąda się nawrócenia masowego po tym, jak Kościół osiąg-
nął wyjątkowy prestiż za papieża Innocentego III15. Przepowiadanie 
nabiera charakteru powszechnego. Franciszek z Asyżu stwierdza, 
że można przepowiadać także bez słów; w pewnych przypadkach, 
na przykład pośród niewiernych, samo życie jest najlepszym prze-
powiadaniem.

święci-Patroni

Przepowiadanie jest głównym wyrażeniem świętości, która trosz-
czy się o ocalenie ziemi, o nawrócenie ludu, o doprowadzenie nie-
wiernych do wierności. Jest to znakiem człowieczeństwa Chrystusa 
i całego Jego ziemskiego życia. Ponieważ w Kościele człowieczeń-
stwo nabrało nowej wartości, dostarczyło ono podstaw teologicz-
nych do wyłonienia się zjawiska patronatu świętych nad ludźmi i nad 
rzeczami. Rozwinęło się ono bardzo szeroko w Kościele zarówno 
na Wschodzie, jak i na Zachodzie, chociaż szerzej na Zachodzie16. 

14 O wyłonieniu się tego ideału na gruncie osobistego doświadczenia św. Dominika 
por. R. Spiazzi, San Domenico di Guzman, biografia documentata, Bologna 
1999.

15 Por. J. Sayers, Innocent III. Leader of Europe 1198–1216, London 1994; B. Bolton, 
Innocent III. Studies on papal authority and pastoral care, Aldershot 1995.

16 Na temat genezy i kształtowania się kultu świętych por. P. Brown, Kult świę
tych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, tłum. J. Partyka, Kraków 
2007 (Mysterion).
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Jest w pewnym stopniu prawdą, że nabierając takiego charakteru, 
święty wziął na siebie, przynajmniej częściowo, rolę, którą w pogań-
stwie pełniły rozmaite bóstwa. Koncepcja świętego jako patrona 
(patronus, advocatus, defensor) wywodzi się jednak przede wszyst-
kim z koncepcji patronatu rzymskiego, który potem powoli ewoluo-
wał i skonkretyzował się w okresie wczesnego średniowiecza. Patron 
nie jest już tylko tym, który towarzyszy i poleca duszę zmarłego 
przed Majestatem Bożym, ale jest coraz bardziej tym, który strze-
że człowieka w jego człowieczeństwie i w jego dziejach. Dopiero 
w okresie pełnego i późnego średniowiecza z tą funkcją połączy się 
funkcja o charakterze bardziej mistycznym, pewnego współuczest-
nictwa duchowego.

Obecność Germanów, a potem Arabów, z ich inwazjami i ok ru  cień-
stwami, szczególnie w VI wieku (czego świadkiem jest św. Grzegorz 
z Tours), przyczyniła się do uformowania wizji świętego jako patro-
na jakiegoś miejsca (miasta lub jakiegoś większego obszaru) oraz 
jakiegoś narodu. Rolą patrona jest strzec w obliczu niebezpieczeństw 
oraz wspierać w podejmowanych dziełach. Ta wizja rozszerzyła się 
następnie na poszczególne osoby: dać nowonarodzonemu dziecku 
imię świętego oznacza powierzyć się jego mocy i protekcji już od 
narodzin. Świętego-patrona wzywa się w każdej potrzebie doczesnej 
i duchowej, w przypadku zagrożeń, nieszczęść, chorób, epidemii itd. 
Święty-patron z biegiem czasu w przekonaniu i zaufaniu wiernych, 
dzięki mocy Bożej, w której uczestniczy, ponieważ w Chrystusie 
należy do Jego Ciała i do wspólnoty wszystkich świętych, przyjmuje 
na siebie coraz bardziej wyspecjalizowaną rolę: może bronić bram 
miasta, daje wezwanie kościołom, jego relikwie (nazywane niekie-
dy patrocinia) są gwarancją jego mocnej protekcji, podziela patro-
nat z aniołami i archaniołami, broni od demona.

Święty-patron jest znakiem, że niebo i  ziemia komunikują 
się ze sobą. Dla człowieka średniowiecznego święty-patron był 
koniecznym elementem i warunkiem jego życia. Dlatego nazwie 
Dziewicę Maryję advocata, uznając Ją za patronkę wszystkich 
patronów. Święty Augustyn Chrystusa nazywał magnus patronus. 
Właśnie ze względu na tę swoją pośrednicząca rolę – jest oczywi-
ste, że jedynym Pośrednikiem jest Jezus – święty-patron wpisuje 
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się we wszystkie modele świętości, jakie zrodziły się na Zachodzie: 
w model męczennika, mnicha, a potem brata mendykanta, biskupa, 
wyznawcy i dziewicy konsekrowanej, mistyka i mistyczki w sen-
sie szczególnym, to znaczy tych świętych, którzy wyraźnie ukazali 
relację łączącą ich w duchu z Jezusem Chrystusem.

Zachód, oprócz modelu męczennika, znanego także na Wscho-
dzie, gdzie wyraźniej niż na Zachodzie zaznaczyła się obecność 
męczenników wewnątrzchrześcijańskich głównie w okresie walk iko-
nofilów i ikonoklastów, zwraca zasadniczą uwagę na model kazno-
dziei (praedicator) – by użyć pojęcia św. Grzegorza Wielkiego – to 
znaczy świętego, który żyje kontemplacją, ale jest przez nią skłania-
ny i jakby zmuszany do actio, to znaczy do konfrontowania się ze 
światem w celu doprowadzenia go do nawrócenia. Ten model ma 
wiele wariantów: mnicha, proroka, wyznawcy, cudotwórcy. Jest to 
model, który widzi w Christus patiens – w męce Chrystusa dro-
gę, która prowadzi go do zbawienia, i dlatego domaga się przejścia 
z Chrystusem przez tę samą próbę, by móc zbawić wraz z Nim tak-
że świat.

Model świętego-patrona nie reprezentuje w sensie ścisłym jakie-
goś odrębnego modelu świętości, ale jest cechą charakterystyczną 
świętego zachodniego. Właśnie dlatego, że uczestniczy w dziejach, 
wyraża moc, która przychodzi do świętego przez jego włączenie 
w to, co boskie, i wyraża równocześnie grzech człowieka, który 
potrzebuje wsparcia. Idea patronatu kształtuje więc chrześcijań-
ską wizję świata, który jest otwarty na działanie Boże i je przyjmu-
je w konkretnych okolicznościach historycznych. Nie jest to idea 
drugorzędna, ale podstawowa, ponieważ odzwierciedla się w niej 
zasadniczy aspekt biblijnego obrazu Boga, a zarazem wiary, której 
objawienie od Boga się domaga. Wyraża się w ten sposób zasad-
nicze przekonanie, że człowiek w świecie przeżywa bezpośrednia 
relację z Bogiem i to, co czyni, jest wyrazem tej relacji i ma odnie-
sienie do zbawienia człowieka. Nie powinno więc być rozdźwięku 
między codziennym życiem i doświadczeniami egzystencji a wia-
rą – chrześcijanin jako zanurzony w świecie jest wierzącym dążą-
cym do świętości, którą dokonuje także przemiany świata, w któ-
rym żyje.
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uwaGi Końcowe

Z tego zarysu rozwijania się modelów świętości w Kościele wyni-
ka bardzo jednoznacznie, że doświadczenia świętych są żywą lek-
cją wpisywania wiary w dzieje ludzkie, a tym samym dokonywania 
przemiany tych dziejów w duchu chrześcijańskim. Świętość jawi się 
rzeczywiście jako czynnik ewangelizacyjny. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt, który daje się zauważyć w dziejach świętości, że kon-
kretne jej modele są w znacznym stopniu odpowiedzią na wymaga-
nia sytuacji duchowej poszczególnych epok. Nie ma świętości abs-
trakcyjnej. Świętość nie jest oderwaniem się od świata, ale głębszym 
wejściem w niego, by od wewnątrz dokonywać jego przemiany.

Przed nami więc zasadnicze pytanie: jaki model świętości był-
by najbardziej adekwatny do naszych czasów? Odpowiedź na tak 
postawione pytanie domaga się pogłębionej analizy kulturowej 
w odniesieniu do sytuacji naszego czasu, ale na pewno jest możliwa17. 
W każdym razie niewątpliwie w traktowaniu o świętości, zwłasz-
cza w kontekście nowej ewangelizacji, zachodzi potrzeba szersze-
go uwzględnienia czynnika kulturowego, gdyż tylko w ten sposób 
będzie można pokazać, w którym miejscu nasz świat jest otwarty 
na zbawcze orędzie Boże. Oczywiście, należy także zastanowić się 
nad wypracowaniem odpowiedniego sposobu dokonywania takiej 
analizy. Takie postępowanie może wydatnie pomóc w znalezieniu 
odpowiedzi na pytanie o skuteczność ewangelizacji i w ogóle obec-
ności chrześcijan we współczesnym świecie.

W poszukiwaniu modelu świętości na miarę naszych czasów na 
pewno warto wziąć pod uwagę przypomniane tutaj modele proroka 
i kaznodziei, które w świetle doświadczeń historycznych jawią się 
jako ponadczasowe, choć może zachodzić potrzeba ich ewentual-
nego przystosowania do nowej sytuacji dziejowej i wrażliwości kul-
turowej. Kościół i świat w każdym czasie i w każdych okolicznoś-
ciach potrzebują instancji krytycznej, to znaczy proroka, gdyż tylko 

17 Własną propozycję sformułowałem w innym artykule: Możliwość ewangelizacji 
w sytuacji duchowej współczesnego świata, „Studia Socialia Cracoviensia” 2 
(2010) nr 2, s. 139–152.
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w ten sposób mogą uchronić się przed zachwyceniem się swoim sta-
nem duchowym oraz zdołają zwrócić się do właściwego dla nich 
celu. Nie chodzi tutaj tylko o ustrzeżenie się jakiegoś tryumfalizmu 
światowego, lecz także o realistyczne podejmowanie tego, co niosą 
dzieje, zwłaszcza zwracanie uwagi na pojawiające się nieustannie 
niebezpieczeństwa i fakty korupcji. Kaznodzieja zaś jest tym, któ-
ry ma ciągle na nowo, nowym pokoleniom i w nowych sytuacjach, 
proponować jedyną prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Jego pozycja 
jest nad wyraz uprzywilejowana w każdym czasie, chociaż spoczy-
wające na nim zadanie nie jest proste, a jego realizowanie nie spo-
tyka się z łatwym uznaniem. Zachętą do jego podejmowania niech 
będą zawsze słowa św. Pawła: „Prezbiterzy, którzy dobrze przewod-
niczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a najbardziej 
ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem” (1 Tm 5, 17).
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n 

Nowa ewangelizacja  
w kontekście nowego ateizmu

nowa ewanGeLizacja w sytuacji duchowej 
dzisiejszych czasów

Na początku należy poczynić kilka uwag metodologicznych, gdyż 
dzięki nim będzie można przyjąć nasz sposób interpretowania zjawi-
ska nowego ateizmu, a także uzasadnić formułowane na tle tej inter-
pretacji wnioski i propozycje. Oczywiście, sprawa jest o tyle skompli-
kowana, że miano nowego ateizmu nadaje się zjawisku niezupełnie 
ustalonemu z filozoficznego i religijnego punktu widzenia. Jest to 
raczej ogólne określenie pewnego nowego i radykalnego ataku na 
religię, którego ani motywacje, ani założenia ideologiczne nie są do 
końca sformułowane. Podobny problem dotyczy także nowej ewan-
gelizacji. Chociaż dzięki nauczaniu Jana Pawła II już ćwierć wieku 
mówi się o niej i weszła na stałe do języka teologii pastoralnej, nie sta-
nowi ona jakiegoś jednoznacznego programu eklezjalnego, ale raczej 
ciągle sytuuje się na poziomie pewnej inspiracji, która ma pobudzać 
do aktywnego, na miarę nowych czasów i potrzeb, zaangażowania 
w urzeczywistnianie misji zbawczej Kościoła. Zresztą, problem ten 
dotyczy także w pewnym stopniu samej ewangelizacji, która obejmuje 
bardzo szeroki zakres pytań teoretycznych i podejmowanych działań.
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Na użytek niniejszego artykułu proponuję przyjąć, i jest to przy-
najmniej częściowo uzasadnione w oparciu o dotychczasowe nau-
czanie Kościoła i refleksję teologiczną, że nowa ewangelizacja ozna-
cza takie głoszenie jednego i jedynego orędzia zbawczego Jezusa 
Chrystusa, które uwzględnia bardzo zdecydowanie współczesny, 
pod wieloma względami nowy, kontekst kulturowy, starając się 
w nim dokonywać dzieła głoszenia Ewangelii. Chodzi więc o pewną 
metodologię ewangelizacyjną, w której dokonuje się takiego odczy-
tywania wszelkich rzeczywistości będących udziałem człowieka 
i odzwierciedlających się w jego życiu, by znaleźć w tych rzeczywi-
stościach jakieś punkty, które okażą się otwarte na orędzie chrześ-
cijańskie – a tym samym „nowy” człowiek będzie mógł na poważnie 
zainteresować się tym orędziem z kulturowego i osobistego punk-
tu widzenia jako ofertą skierowaną właśnie do niego, otwierając 
się na przyjęcie łaski wiary. Uwzględniamy więc klasyczną zasadę 
teologiczną, że łaska zakłada naturę, a więc także kulturę. Poważne 
i otwarte potraktowanie orędzia chrześcijańskiego przez człowie-
ka jest bezpośrednio uzależnione od pokazania tego orędzia jako 
odpowiedzi na pytania, które stawia człowiek. Kultura jest ważną 
ilustracją tych pytań, a więc analizy aktualnej kultury są zasadni-
czym zadaniem stojącym przed filozofią chrześcijańską i teologią. 
Z tego też powodu kultura nie jest obojętna dla wiary, ponieważ 
wyrażenie jej jako wydarzenia łaski wymaga kulturowego przygo-
towania człowieka, aby wzbudzić w nim jakieś uzasadnione odczu-
cie, że ta łaska jest skierowana także do niego.

Z zarysowanego tutaj rozumowania wynika dość jednoznacznie, 
że sprawą o kluczowym znaczeniu dla nowej ewangelizacji pozosta-
je aktywna teologia, która z przekonaniem zajmuje się interpretacją 
aktualnych zjawisk kulturowych i przejawów sytuacji duchowej cza-
sów, mając na względzie określenie relacji, jakie łączą je z chrześci-
jańską rzeczywistością religijną bądź też je od niej oddalają. Chodzi 
w tych poszukiwaniach o znalezienie tego, co pozwoliłoby na urze-
czywistnienie spotkania rzeczywistości religijnej z rzeczywistoś-
cią kulturową. Trzeba pamiętać, że nie jest to sprawa łatwa, gdyż 
liczne współczesne nurty kulturowe i religijne pozostają zamknię-
te na jakikolwiek dialog, czego dowodzi na przykład takie złożone 
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zjawisko religijno-kulturowe, jakim jest neopogaństwo1. Nie ozna-
cza to, że należy przestać analizować istniejące zjawiska, ponieważ 
nie dochodzi do łatwych i spektakularnych nawróceń – trzeba po 
prostu mieć głęboką świadomość, że jest to ważne dla kształtowa-
nia klimatu kulturowego, w którym jesteśmy wszyscy zanurzeni 
i w którym wierzymy w Boga – i będą wierzyć także ci, którzy po 
nas przyjdą.

Dla zachęty warto spojrzeć na dzieje teologii w jej uwikłaniu 
historycznym, które niejednokrotnie staje się nawet przedmiotem 
krytyki pod jej adresem, gdy tymczasem – przynajmniej moim zda-
niem – tutaj trzeba upatrywać jej szczególnej wartości i wymo-
wy. Otóż, szukając w teologii jej „konfiguracji” kulturowych i dzie-
jowych, zauważamy, że właśnie ze względu na swoje specyficzne 
zaangażowanie, to znaczy służenie zbawieniu człowieka, wcho-
dzi ona głęboko w kulturę, zwłaszcza w filozofię, poszczególnych 
epok, by nie tylko pokazywać to, że celem człowieka jest zbawie-
nie, lecz także by go przekonać do wejścia na drogę, która do nie-
go prowadzi. Dlatego teologia mówi ciągle o tym samym, ale stara 
się mówić wciąż inaczej, to znaczy uwzględniając aktualną ludzką 
wrażliwość i sytuację duchową poszczególnych epok. Dzieje teo-
logii potwierdzają, że w takiej konfiguracji okazała się ona nieza-
stąpionym narzędziem w dziele prowadzonej w ciągu wieków sku-
tecznej ewangelizacji.

Takie postawienie sprawy uzasadnia, że w teologii należy zająć 
się także zjawiskiem nowego ateizmu. Trzeba przy tym pamiętać, 
że do bacznego przyglądania się zjawiskom ateizmu zachęcił już 
II Sobór Watykański w konstytucji Gaudium et spes (nr 19–21)2. 
Po dość szerokim zainteresowaniu się tym fenomenem w okresie 
bezpośrednio posoborowym, w latach osiemdziesiątych niesłusz-
nie zrezygnowano z zajmowania się tym zjawiskiem, gdy nie tyl-
ko ewidentnie przybiera ono na sile, lecz także pojawia się i wyra-

1 Por. Neopogaństwo. Nowe czasy – stare idee, red. J. Królikowski, Poznań 2001 
(Kultura Religijna Dzisiaj).

2 Por. H. de Lubac, Ateizm i sens człowieka, tłum. O. Scherer, Paris 1969 (Znaki 
Czasu, 12).
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ża w coraz to nowych formach. Stąd należałoby dzisiaj mówić 
nawet o „nowych ateizmach”, gdyż wielość zjawisk przyznających 
się do reprezentowania założeń ateistycznych zdecydowanie do 
tego uprawnia. Jest to ważne z wielu powodów – przede wszyst-
kim dlatego, że chodzi w tym wypadku o obronę religii i okazanie 
człowiekowi pomocy w osiągnięciu zbawienia, ale także dlatego, że 
problem Boga jest po prostu podstawowym problemem ludzkim 
i kulturowym, decydującym o jakości życia w świecie. Lee Smolin, 
fizyk teoretyczny, zapisał bardzo cenną uwagę w pierwszym aka-
picie Kłopotów z fizyką: 

Bez względu na to czy Bóg (bądź nawet bogowie) istnieje, czy też nie, 
nasze poszukiwanie ma coś nobilitującego. Ma także coś, co czyni bar-
dziej ludzkim, co wyraża się na każdej z odkrytych dróg, by osiągnąć 
głębszy poziom prawdy. Niektórzy szukają transcendencji w medyta-
cji i modlitwie; inni w podjęciu służby na rzecz bliźnich; jeszcze inni, 
ci, którzy mają szczęście posiadać talent, w sztuce. Innym sposobem 
poświęcenia się głębszym kwestiom życia jest nauka3.

Destrukcyjne wpływy ateizmu w dziedzinie antropologii i kultury 
są wyjątkowo dobrze widoczne, dlatego – jak zostało już zaznaczo-
ne – już z samych ogólnoludzkich powodów nie można rezygnować 
z zajmowania się tym problemem. Z tych racji trzeba zająć się także 
fenomenem, który nazywa się ogólnie nowym ateizmem. W jesz-
cze większym stopniu zachodzi potrzeba zajęcia się nim z powo-
dów religijnych. Trzeba przyznać, że nie jest to propozycja oryginal-
na, ponieważ zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Anglii, a więc 
tam, gdzie nurt ten się narodził, poświęca się mu już stosunkowo 
dużo uwagi4. Wiele ciekawych prac krytycznych ukazało się rów-

3 L. Smolin, The trouble with physics. Rise of string theory, the fall of a science, 
and what comes next, New York 2006, s. VII.

4 Por. I. Barbour, When science meets religion, New York 2000; K. Ward, God. 
A guide for the perplexed, Oxford 2003; K. Ward, Is religion Dangerous?, Grand 
Rapids, MI 2007; A. E. MacGrath, Dawkins’ God. Genes, memes, and the mean
ing of life, New York 2004; J. F. Haught, God and the new ateism. A critical 
response to Dawkins, Harris, and Hitchens, Louissville 2008.
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nież w innych krajach5. Ponieważ jednak prace najbardziej repre-
zentatywnych przedstawicieli nowego ateizmu są znane i dobrze 
przyjmowane także w Polsce, nie możemy bagatelizować wyzwań, 
których są źródłem, i zawirowania kulturowego, które wywołu-
ją. Dlatego mówiąc o misji Kościoła, a zwłaszcza o zadaniu nowej 
ewangelizacji, trzeba uwzględnić również to zjawisko, ponieważ 
kształtuje ono kontekst, w którym żyjemy, angażując niemałą licz-
bę ludzi i stawiając pytania filozoficzne i teologiczne.

założenia noweGo ateizmu

Nie ulega wątpliwości, że nowy ateizm jest wpływowym fak-
tem kulturowym będącym jakąś próbą zrozumienia życia ludzkiego 
na dzisiejszym etapie dziejów i stawiającym niejednokrotnie bar-
dzo prowokujące pytania. Wystarczy spojrzeć na listy bestsellerów 
w księgarniach na całym świecie i przejrzeć portale internetowe, 
by się o tym naocznie przekonać. Najogólniej mówiąc, nowy ate-
izm to termin wprowadzony do obiegu kulturowego w ostatnim 
dziesięcioleciu na określenie nowo powstałego, aktywnego i bez-
pośrednio krytykującego wszelką religię środowiska reprezentowa-
nego przez autorów takich jak Richard Dawkins6, Sam Harris7, 
Christopher Hitchens8, a także, przynajmniej w pewnym stopniu, 
Daniel Dennett9. Za ich biblię można spokojnie uznać Boga uro
jonego Dawkinsa. Swoisty „mit założycielski” dla reprezentantów 
tego kierunku myślenia stanowią zamachy z 11 września, uznane za 

5 Por. J. Duquesne, Dieu, malgré tout, Paris 2005; G. Lohfink, Welche Argumente 
hat der neue Atheismus? Keine kritische Auseinandersetzung, Bad Tölz 2008; 
Wiederkehr des Atheismus. Fluch oder Segen für die Theologie, red. M. Streit, 
Freiburg–Basel–Wien 2008.

6 R. Dawkins, Bóg urojony, tłum. P. J. Szwajcer, Warszawa 2007.
7 S. Harris, Koniec wiary. Religia, terror i przyszłość rozumu, tłum. D. Jamrozo-

wicz, 2012.
8 Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko zatruwa, tłum. C. Muraw-

ski, Katowice 2007.
9 D. C. Dennett, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, tłum. B. Sta-

nosz, Warszawa 2008 (Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskoń-
czoność).
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skrajne wcielenie zła, którego źródłem jest religia. Do idei zawar-
tych w pismach tych autorów odnosimy się w niniejszej wypowiedzi.

W tym miejscu zamierzamy zwięźle przedstawić podstawowy 
zestaw „dogmatów”, na których opierają się nowi ateiści w swoich 
propozycjach, a których określenie jest bardzo ważne, jeśli chcemy 
do zjawiska ustosunkować się teologicznie i spojrzeć na nie z per-
spektywy nowej ewangelizacji. W tym przedsięwzięciu chodzi więc 
o wyznaczenie pewnego „wspólnego” obszaru, na którym można by 
podjąć dyskusję nad, a także z nowym ateizmem. Oczywiście trzeba 
mieć na uwadze, że główni przedstawiciele nowego ateizmu wcale 
nie są skłonni do podjęcia takiego dialogu, arbitralnie opowiadając 
się po stronie przyjętych dogmatów.

a) Punktem wyjścia nowego ateizmu więc zauważenie, że wie-
lu ludzi żyje w nieużytecznej nędzy, kontrastującej z celem życia, 
którym jest osiągnięcie jakiegoś szczęścia. W związku z tym naj-
lepszą rzeczą, którą może uczynić człowiek, jest podjęcie starań 
o taki świat, w którym szczęście, czyli jakaś forma wyższego dobro-
bytu, stałoby się dostępne dla jak największej liczby ludzi. Czym to 
szczęście miałoby być? – sprecyzowanej odpowiedzi na to pytanie 
nie znajdujemy w pismach nowych ateistów. Jest ono rozumiane 
raczej potocznie. Zostaje natomiast mocno podkreślone, że droga 
prowadząca do niego ma charakter etyczny, a więc można je osiąg-
nąć dzięki postępowaniu opartemu na powszechnie obowiązują-
cych zasadach.

Wiadomo, że wszyscy cierpią i w końcu umrą, ponieważ taki jest 
bieg natury i ewolucji. Można ulżyć człowiekowi i przedłużyć mu 
życie, ale nie można całkowicie wyeliminować bólu. Nowi ateiści 
są tego świadomi. W związku z tym proponują, by na gruncie etyki 
wyeliminować nade wszystko te formy cierpienia, które są najbar-
dziej i ewidentnie bezsensowne, jak na przykład cierpienie powodo-
wane przez różne formy terroru. W tym miejscu wyraźnie ujawnia 
się kwestia zamachów z 11 września, która została już wspomnia-
na, jako mit założycielski nowego ateizmu.

b) Przyczyną nieużytecznego i budzącego lęk cierpienia jest wia-
ra, a szczególnie wiara w Boga. Taki jest drugi „dogmat” nowego 
ateizmu. Wiara jest to „przyjmowanie bez dowodu”. Religie mono-
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teistyczne – judaizm, chrześcijaństwo i islam – stanowią źródło 
dużej części zła istniejącego w świecie. Nie dotyczy to tylko zdege-
nerowanych form religijnych, na przykład fanatyzmu i fundamen-
talizmu religijnego, ale także wiary czystej i prostej. Zło wiary wyni-
ka z tego, że miałaby być źródłem niemożliwych do zaspokojenia 
dążeń, wprowadzających człowieka w świat iluzji, a tym samym 
oddalających go od pracy na rzecz szukania szczęścia w świecie. 
Zwłaszcza idea Boga wytworzona i propagowana przez wiarę jest 
skrajnie niebezpieczna i moralnie niegodziwa, ponieważ nie opie-
ra się na dowodach; co więcej, jej dowiedzenie jest nie do pomy-
ślenia. Konieczność opierania poznania na dowodach jest tymcza-
sem wymogiem porządku moralnego, w przeciwnym razie ulega 
się destrukcyjnej iluzji, która jest złem.

c) Trzeci „dogmat” nowego ateizmu głosi, że nieużyteczne cier-
pienie ludzkie można będzie wyeliminować, gdy wyeliminuje się 
ze świata wiarę. Wyzwolenie z więzów wiary ma służyć wyzwole-
niu świata od niekoniecznego cierpienia. Oczywiście przez wiarę 
rozumie się każde stwierdzenie, które nie ma oparcia w „dowodach”. 
To wyeliminowanie odnosi się szczególnie do ksiąg, które religie 
uznają za święte. Także literatura, która inspiruje się tymi księga-
mi, nie zasługuje na większe zainteresowanie. Na ewentualną uwa-
gę zasługują jedynie fragmenty wyróżniające się walorami estetycz-
nymi. Z tego powodu także teologia jest zjawiskiem szkodliwym.

Nowi ateiści w swoich skrajnych negacjach wiary i teologii w ogó-
le nie biorą pod uwagę złożoności sytuacji dzisiejszego świata i drę-
czących go problemów – nie sposób znaleźć u nich na przykład 
stwierdzenia, że u podstaw przemocy i terroryzmu stoją ubóstwo 
i niesprawiedliwość. Przejawy wiary, na przykład kult, nie są według 
nich niczym innym, jak utrwalaniem cierpień ludzkości. W związ-
ku z tym trzeba oczyścić ludzką myśl z wiary, gdyż tylko w ten spo-
sób można będzie doprowadzić do autentycznego zaangażowania 
ludzkiego na rzecz postępu i eliminowania zła. Trzeba „skończyć 
z wiarą”, aby oczyścić świat i otworzyć go na przyszłość.

Wśród propozycji nowych ateistów, łączących się ściśle z trzecim 
dogmatem, ważne miejsce zajmuje ta, według której należy odstąpić 
od jakiegokolwiek poszanowania dla wolności wiary (religii) oraz 
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myśli religijnej. Wolność religijna nie może być dłużej tolerowana. 
Ideał tolerancji religijnej jest jedną z tych destrukcyjnych sił, któ-
re spychają ludzkość ku przepaści. Nietolerancja tolerancji religij-
nej wydaje się w myśli nowych ateistów rzeczywiście oryginalnym 
pomysłem na rozwiązanie problemu nędzy ludzkiej. Pozostaje pyta-
nie, czy prawdziwą, czyli opartą na dowodach, jakich nowi ateiści 
domagają się od poznania.

d) Wsparciem dla tej propozycji ma być naturalizm naukowy, 
który utrzymuje, że natura jest wszystkim, co istnieje, i że nauka 
jest uprzywilejowaną drogą prowadzącą do zrozumienia świata. 
W związku z tym można uznać za czwarty „dogmat” nowego atei-
zmu postępowanie „świętą” drogą metody naukowej. Postępowanie 
taką drogą stworzy między ludźmi – to znaczy między tymi, którzy 
kultywują ducha nauki – nowy typ „prawdziwej więzi” oraz „praw-
dziwego zrozumienia”. Metoda empiryczna doprowadzi ludzi do 
przekroczenia fantazji i banałów wiary religijnej. Prawdziwe obja-
wienie zostanie osiągnięte za pośrednictwem racjonalizmu nauko-
wego. Z tej racji najlepszym sposobem eliminowania wiary jest 
karmienie ludzkich umysłów nauką i rozumem w „społeczeństwie 
wiedzy”.

W prezentacji założeń nowego ateizmu odwołaliśmy się do 
de precjonowanego przez jego propagatorów pojęcia dogmatu, któ-
ry według nich jest założeniem pozbawionym dowodów. Teologia 
katolicka na przykład widzi dogmaty w zupełnie inny sposób. 
Za prezentowane tutaj tezy nowego ateizmu – poza pierwszą, która 
ma genezę bardziej fenomenologiczną – odpowiadają takiej właś-
nie definicji. Nie ma żadnych dowodów na ich prawdziwość. Jest to 
pewien zestaw przekonań odznaczających się tendencjami funda-
mentalistycznymi w sposobie ich sformułowania. Wszystko wskazu-
je na to, że słusznie mówi się o nowym ateizmie jako „fundamentali-
zmie ateistycznym”. Mimo podnoszonej krytyki pod adresem wiary 
to nowi ateiści wierzą bezgranicznie w głoszone przez siebie dog-
maty i do tej wiary usiłują przekonać innych. Tym, czego należy im 
zazdrościć, jest zdecydowanie i pewność, którymi emanują ich pis-
ma propagujące nowe dogmaty. Tym bardziej są one zwodnicze, że 
nowym ateistom nie sposób odmówić talentów literackich. Można by 
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nawet powiedzieć, że w tym tkwi główna siła ich propozycji. Mamy 
więc tutaj do czynienia z dobrym zabiegiem retorycznym.

czym jest nowy ateizm?

Czym jest zatem nowy ateizm w świetle tego, co zostało tutaj 
powiedziane? Koncepcja wiary, którą krytykują i usiłują wyelimino-
wać nowi ateiści, nie jest koncepcją, którą można by znaleźć w któ-
rymś z wyznań chrześcijańskich. Nie jest koncepcją, którą prezen-
tują judaizm czy też islam w swoim głównym nurcie. Nowi ateiści 
traktują wiarę jako jakieś ogólniejsze dążenie intelektualne, by 
osiągnąć poznanie rzeczywistości, uznawane za poznanie alter-
natywne w stosunku do tego, czego dostarcza nauka i jej sposób 
postępowania poznawczego. Za wiarę są uznawane wszystkie prze-
konania sytuujące się poza nauką. Nowi ateiści nie zauważają, bo 
teologii po prostu nie znają – czego dowodzi brak odwoływania się 
do dorobku jakichkolwiek teologów i ich pism – że w wierze chodzi 
o odniesienie całego człowieka do rzeczywistości głębszej i bardziej 
realnej niż jakakolwiek rzecz, którą mogą uchwycić rozum i nauka. 
Dlatego wierze towarzyszy obrzęd, który jest szczególnie krytyko-
wany przez nowych ateistów, gdyż miałby być ostentacyjną prokla-
macją „przyjmowania bez dowodów”. Z tego powodu nowi ateiści 
uważają wiarę za ciąg formułowanych hipotez – hipoteza Boga, 
hipoteza duszy itd. – którym brakuje dowodów naukowych (empi-
rycznych), wystarczających do przyjęcia tych hipotez przez osoby 
rozumne. Tylko pod warunkiem znalezienia dowodów empirycz-
nych osoby rozumne mogłyby przyjąć hipotezę Boga lub hipotezę 
duszy. Poznanie mogłoby w ten sposób przekroczyć wiarę. Nowi 
ateiści zupełnie nie zauważają, że przedmiotem teologii jest uzasad-
nienie wiary, a nie jej wyeliminowanie. W tradycjach teistycznych 
istotą życia idealnego, także heroicznego, jest pragnienie dojścia 
w wierze, w ufności i w nadziei do osiągnięcia ostatecznej realiza-
cji siebie, a w ten sposób ostatecznego wyzwolenia. Przystąpienie 
do nowego ateizmu z punktu widzenia teologicznego oznacza zre-
dukowanie naszego świata do punktu, w którym wszyscy możemy 
być przytłoczeni jego ciężarem i jego przejawami.
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Niewątpliwie nowy ateizm w swoim zasadniczym wyrazie jest 
otwartym, niejednokrotnie także agresywnym, manifestem antyreli-
gijności. Różnie jest ona uzasadniana, ale w takiej postaci pozostaje 
on faktem najbardziej podstawowym i łatwo rozpoznawalnym. Sam 
Harris, nie ukrywając się za zasłoną pozorów, napisał wprost: „Jeśli 
ktoś napisał książkę, która krytykuje wiarę religijną bardziej niż ja 
to uczyniłem, to nie jestem o tym poinformowany”10. W podobnym 
duchu piszą inni reprezentanci nowego ateizmu.

Nowy ateizm jawi się w gruncie rzeczy jako propozycja pew-
nego modelu działania, czyli można uznać, że jest on propozycją 
etyczną. Jego dogmaty są pewnymi wskazaniami odnoszącymi się 
do postępowania w nowych czasach. Nie jest to propozycja, która 
stanowiłaby alternatywę dla religii, ale zmierza ona do pokazania 
jakiegoś nowego modelu życia i współżycia w świecie, sytuujące-
go się na antypodach wiary. Dowodzą tego formułowane propozy-
cje cywilizacyjne, usiłujące wprowadzać w życie dogmaty nowego 
ateizmu, mające ukształtować nowy model życia, jak na przykład 
wspomniane „społeczeństwo wiedzy”. Zauważono już wielokrot-
nie – i jest to słuszna i inspirująca uwaga, w świetle której warto 
czytać propozycje nowego ateizmu – że w swoich zasadniczych 
założeniach jest on bardzo zbliżony do zasad, które prezentuje 
buddyzm, będący pewną propozycją etyczną, a więc propagują-
cą pewien zestaw postaw ludzkich, by odpowiednio odnaleźć się 
w tym świecie.

Tym, co zasługuje na uwagę w nowym ateizmie, jest głębokie 
przekonanie jego zwolenników, że prezentowane zasady postępo-
wania oraz wszystkie inne, które można z nich wyprowadzić za 
pomocą postępowania naukowego, mają charakter absolutny. Ta 
naukowość ma być drogą do uczynienia ludzi wzniośle moralnymi. 
Afirmacja absolutności pewnych zasad moralnych jawi się jako waż-
ny punkt w nowym ateizmie, który wyznacza także warty odnotowa-
nia przełom we współczesnych dyskusjach etycznych, których cechą 
charakterystyczną jest odrzucenie absolutnych norm postępowania. 

10 S. Harris, Rational Mysticism, www.secularhumanism.org/index.php?section
=library&page=harris_25_6, tłum. własne autora (dostęp: 30.01.2018).
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Niemniej jednak pojawia się, a raczej wciąż powraca tutaj pytanie, 
czy można zbudować system etyczny oparty na normach absolut-
nych niemających odniesienia do Boga.

możLiwości działania  
w ramach nowej ewanGeLizacji

Gdy zestawimy problem nowego ateizmu z nową ewangeliza-
cją, pojawia się pytanie o to, jakie stanowisko wobec niego powinno 
przyjąć orędzie chrześcijańskie. Na pewno nie chodzi w tym przy-
padku o jakąś obronę chrześcijańskiej interpretacji Boga, ponieważ 
taka konieczność nie zachodzi, skoro nie znajdujemy w pismach 
nowych ateistów jasnego stanowiska wobec tej podstawowej kwe-
stii. W gruncie rzeczy nie ma tam jakiejś poważniejszej prowoka-
cji teologicznej, która dotyczyłaby wprost teologii chrześcijańskiej. 
Jeśli nowi ateiści walczą z jakimś Bogiem, to w żadnym razie nie 
jest to Bóg chrześcijan – są to ewentualnie bożki stworzone przez 
ludzi w celu manipulowania człowiekiem czy społecznościami. To 
ich Bóg jest „bogiem urojonym”. Poziom teologiczny pism nowych 
ateistów jest mierny i powierzchowny.

Tym, co zasługuje na uwagę teologiczną w nowym ateizmie, 
jest perfekcjonizm moralny, który w każdym przypadku jawi się 
jako bardzo pociągający, a także sposoby jego wyprowadzania ja ko 
propozycji oraz jego uzasadnienia. Podnoszona krytyka religii 
najczęściej jest uzasadniana tym, że religie teistyczne nie zdołały 
integralnie wprowadzić w życie swoich ideałów etycznych. Nawet 
powierzchowne spojrzenie na dzieje religii w sposób oczywisty pro-
wadzi do takiego wniosku – przedstawiciele religii często ponosili 
porażki w praktykowaniu tego, czego wyznawana religia od nich 
się domaga. Nowy ateizm staje na stanowisku, że zdoła zapro-
ponować nowy i wzniosły sposób postępowania, który zostanie 
powszechnie przyjęty i będzie potem całościowo wprowadzony 
w życie. Oczywiście nowi ateiści, uznający się za bezwzględnych 
pionierów krytyki religii z tego punktu widzenia, już w punkcie wyj-
ścia popełniają podstawowy błąd. To nie oni są pionierami takiej 
krytyki – wystarczy sięgnąć do starotestamentalnych proroków, 
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by się o tym przekonać. Równie radykalną krytykę postępowania 
wierzących, nadużywania religii i przeciętności moralnej, trudno 
znaleźć w jakimkolwiek innym miejscu. Można by pokazać rów-
nież wielu proroków chrześcijańskich, którzy podejmowali ten sam 
problem, nawet za cenę męczeństwa, jak na przykład Girolamo 
Savonarola11. Co więcej, nowi ateiści nie zajmują żadnego spójne-
go stanowiska wobec współczesnej niesprawiedliwości społecznej, 
ograniczając się do obciążania za nią religii. Nowy ateizm jest więc 
bardzo ułomny jako propozycja zmierzenia się z niesprawiedliwoś-
cią – jego jedyny program polega na bardzo naciąganym dyskre-
dytowaniu wierzących.

Można więc powiedzieć, że nowy ateizm powinien mocno zain-
teresować z etycznego punktu widzenia, stawiając na pierwszym 
miejscu pytania dotyczące postępowania ludzkiego, demaskując 
zarówno jego ograniczenia, jak i pokazując jego możliwości. Myślę, 
że nowy ateizm jest otwarty na spotkanie z wiarą, właśnie na obsza-
rze wspomnianego perfekcjonizmu moralnego. Także my, chrześci-
janie, jesteśmy w jakiś sposób perfekcjonistami moralnymi, odkąd 
Pan Jezus w Kazaniu na Górze każe nam w naszym postępowaniu 
szukać „więcej”. Różni nas uzasadnienie perfekcjonizmu moralnego, 
propozycje sposobów jego urzeczywistniania, jak również wyzna-
czane mu cele.

Purytanizm

Z chrześcijańskiego punktu widzenia tym, co dość łatwo można 
zidentyfikować w nowym ateizmie, jest jego purytanizm poznaw-
czy i etyczny. Jego zwolennicy są tak pewni, że mają bezwarun-
kowy dostęp do prawdy i do prawości etycznej, że mogą całko-
wicie zdystansować się w stosunku do nieczystości intelektualnej 
i moralnej, którą do tej pory prezentowali zwłaszcza ludzie wierzą-
cy. Utrzymują, że znaleźli sposób na wyzwolenie wrodzonej ludzkiej 
racjonalności i zniewolonej od wieków zdolności rozeznania moral-
nego. Z intelektualnego punktu widzenia purytanizm neoateistyczny 

11 Por. C. Leonardi, Agiografie medievali, Firenze 2011, s. 431–451.
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przyjmuje postać nieprzejednanego scjentyzmu, który leczy umy-
sły, eliminując wiarę. Z etycznego punktu widzenia ta obsesja pury-
tańska wyraża się w obietnicy opierania odtąd moralności na racjo-
nalności oczyszczonej, dzięki wiedzy, z wszelkich więzi z religią. 
Nawiasem mówiąc, w takich propozycjach można łatwo rozpo-
znać główne założenia, na których opierała się starożytna gnoza 
i jej powracające w ciągu wieków formy.

Purytanizm neoateistyczny manifestuje się najwyraźniej w oskar-
żeniach kierowanych pod adresem świętych ksiąg żydów, chrześ-
cijan i muzułmanów. Te domniemane księgi „święte”, według tych 
perfekcjonistów, są skażone przynajmniej w czterech punktach: 1. 
są bardzo starożytne, 2. nie dostarczyły prawdziwego, to znaczy 
naukowego, poznania, 3. tolerują zasady i modele postępowania 
odbiegające od standardów integralności głoszonych przez nowych 
ateistów, 4. popierają wiarę.

Na każdy z tych zarzutów teologia dawno już udzieliła spójnych 
odpowiedzi; wystarczyłoby je tutaj przypomnieć, a tym samym 
pokazać, że wiara chrześcijańska nie jest winna tego, co się jej zarzu-
ca. Tego typu zarzuty pojawiały się przecież w historii już wielo-
krotnie. Zamiast takiego zabiegu wydaje mi się jednak ważniejsze 
zwrócenie uwagi, że tam, gdzie purytanizm nowych ateistów widzi 
skażenie, chrześcijaństwo widzi wcielenie. Wrażliwy Bóg chrześci-
jan nie jest oddzielony od chaosu procesów naturalnych i historycz-
nych. Bóg chrześcijański jest osobowy, w pełni wcielony w świat, 
pozostaje w wewnętrznej relacji z jego stawaniem się, jego staro-
żytnością, bólem, niepewnością, słabością, grzechem i oczekiwa-
niami. Nie jest to przejaw łatwego i zwodniczego antropomorfizmu 
ani wyraz tego, że to człowiek tworzy religie, jak uparcie twierdzą 
nowi ateiści.

Wszyscy więc dostrzegamy istniejące skażenie. Czy nie mogło-
by stać się ono punktem spotkania z nowym ateizmem? Czy nie 
należałoby szerzej zastanowić się w tym kontekście nad proble-
matyką wcielenia widzianą jako zasada chrześcijańskiego inter-
pretowania religii i wiary? Czy wcielenie nie jest alternatywą dla 
myślenia skłaniającego się do opowiedzenia się po stronie nowe-
go ateizmu?
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wcieLenie

Punktem wyjścia i decydującym momentem wiary chrześcijań-
skiej jest opowiedzenie się po stronie Boga osobowego, czego naj-
lepszym wyrazem jest stopniowe dochodzenie do uznania Go za 
Ojca12, a potem zdecydowana obrona tego faktu w Kościele. Idea 
Boga osobowego jest problematyczna zarówno dla nowych ateistów, 
jak i dla wszelkich naturalistów naukowych. Trudno jednak wyob-
razić sobie, jak tajemnica Boga mogłaby zwrócić uwagę i wzbudzić 
zainteresowanie człowieka, gdyby nie miał On charakteru osobo-
wego. Obrazy antropomorficzne są prowokacją dla gnostycyzmu, 
który nie pozwala Bogu wejść w czasy, miejsca i wydarzenia, a tym 
samym kładzie nacisk na całkowite oddzielenie wiary od dziejów. 
Dla wiary we wcielenie Bóg nie jest oddzielony od świata, ale pozo-
staje z nim w osobowej i bezpośredniej relacji. Dlatego też tej relacji 
nie da się uchwycić i wyrazić za pomocą obrazów bezosobowych.

Jeśli Bóg jest miłością, która udziela się człowiekowi, jak gło-
si wiara chrześcijańska, nie zaskakuje, że ta miłość odsłoniła się 
pokornie i w skromnej postaci człowieka. Wiara chrześcijańska, 
dla której Bóg w pełni jest obecny w Jezusie Chrystusie, oznacza, 
a tym samym wskazuje, że doskonałość Boga nie polega na samo-
oczyszczaniu się z dwuznaczności w ewolucji natury lub z niemo-
ralności dziejów ludzkich, ale raczej na niezrównanej zażyłości ze 
światem, z jego walkami i jego skażeniem13. Celem tej zażyłości nie 
jest uwolnienie się Boga od świata, jakby był dla Niego ciężarem 
czy też jego „ciemną stroną”, ale podniesienie, czyli przebóstwienie 
świata, a punktem wyjścia tej teologicznej przygody jest niepełny 
i niedoskonały wszechświat. Teologii chrześcijańskiej nie niepokoi 
fakt, że Bóg objawia się stopniowo i „na sposób ludzki”. Christopher 
Hitchens twierdzi, że religia jest „tworem człowieka”, i można powie-
dzieć, że ma rację, ale tylko częściowo. Ważniejsze jest to, że zażyłość 

12 Por. H. Cazelles, La Bible et son Dieu, Paris 1989.
13 Jest to jeden z problemów, z którymi Kościół musiał się zmierzyć już na samym 

początku, wchodząc w świat starożytny z orędziem wcielenia Boga; por. J. Rat-
zinger, J. Królikowski, Z Chrystusem w historii. Rozważania chrystologiczne, 
Kraków 1999, s. 98–102 (Na Drogach Wiary, 3).
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Boga ze światem przywołuje pierwotną „konstrukcję” obrazów oso-
bowych, które zostają odsłonięte przed człowiekiem w objawieniu, 
dzięki któremu mogą być przyjęte przez człowieka i wykorzystane 
w kształtowaniu postawy religijnej. Człowiek tworzy więc religię, 
ale na gruncie objawienia.

Według interpretacji teologicznej opartej na zasadzie inkarna-
cyjnej nie tylko wiara biblijna, lecz także długa wędrówka religij na 
rodzaju ludzkiego stanowi ciąg odpowiedzi na zaproszenie do zażyło-
ści ze strony Boga niewyczerpanego w swojej tajemnicy. Ponieważ zaś 
żadna wyobraźnia ani żadne doświadczenie nie mo gą w żaden spo-
sób uchwycić i podporządkować sobie pełni i głębi tej nieuchwytnej 
i nieskończonej tajemnicy, ludzkie poszukiwanie, także podejmowa-
ne przez chrześcijan, nigdy nie jest definitywne. Narodziny i śmierć 
bóstw w ciągu wieków są logicznie spójne z cichym, ale nieustan-
nym zaproszeniem kierowanym do człowieka przez Nieskończonego. 
Zaproszenie Boże przyciąga człowieka, ale człowiek nie jest w stanie 
zapanować nad Bogiem i poddać Go swojej kontroli intelektualnej. 
Możemy mówić o Nim językiem nieprecyzyjnym, na który składają 
się uwarunkowane kulturowo symbole, analogie i metafory. Wszystko 
zależy od tego, jak potraktujemy ten język. Można go jednostronnie 
uznać za przejaw wielkości Boga albo słabości człowieka. Pierwsza 
odpowiedź domaga się pokory, druga może budzić pychę, stając się 
źródłem frustracji, że tajemnica Boża nie poddaje się rozumieniu 
naukowemu. Stąd już tylko krok do ateizmu, który będzie interpre-
tował niedostępność Boga jako nieskończoną pustkę. Pomieszanie 
nieskończonej pełni z bezgraniczną pustką jest jedną z cech charak-
terystycznych wszelkiego ateizmu, a więc także tego nowego.

Wobec tego wyzwania chrześcijaństwo domaga się równowa-
gi. Fakt, że obrazy religijne są zmienne lub że symbolizm biblijny 
dotyczący Boga nie odpowiada naszym gustom, nie wystarcza do 
wyprowadzenia uzasadnionego wniosku, że ostatecznym przezna-
czeniem świata jest nicość. Nasze niezadowolenie, a nawet nasza 
frustracja w stosunku do religii mogą pojawiać się wtedy, gdy nasza 
świadomość jest w stanie dostrzec coś głębszego i mającego szer-
sze odniesienia niż bezpośrednio dostrzegany fakt religijny. Jeśli 
jednak nie byłoby takiego dostrzegania, to nie byłoby i protestów. 



Nowa ewangelizacja w kontekście nowego ateizmu 436

We wszystkich okresach dziejów religijnych ludzie wrażliwi mogą 
zniechęcać się niezadowalającymi sposobami, za pośrednictwem 
których religie przedstawiają swój ideał. Niekiedy poważni ateiści 
mogą zniechęcać się przedstawieniami Tajemnicy, dochodząc do 
jej kwestionowania, a nawet całkowitego odrzucenia. Ale czy to nie 
jest już jakieś uznanie istnienia Boga?

cierPLiwość woBec dwuznaczności

Nowi ateiści domagają się od religii, aby dostarczyła doskona-
łych przedstawień Boga, to znaczy zgodnych z ich gustami, albo 
aby całkowicie odrzuciła obrazy. Chrześcijaństwo natomiast pro-
ponuje cierpliwość wobec dwuznaczności i niedoskonałości w trak-
towaniu wysiłku Biblii i teologii zmierzającego do ukazania Boga. 
Czyni tak dlatego, że alternatywa ma gorsze skutki: Absolut, który 
pozostaje wiecznie ponad chaosem świata, w doskonałym odizolo-
waniu od nadziei, tragedii i oczekiwań człowieka oraz od ewolucji 
kosmicznej i biologicznej. Taki Bóg byłby odbiciem ideału moral-
nego nowych ateistów, ale nie byłby Bogiem nie tylko chrześcijan, 
lecz także Bogiem zwykłego człowieka. Z punktu widzenia profe-
tycznej tradycji Biblii Bóg purytański doskonałego wyizolowania 
byłby dla ludzi „wzorem postępowania” prawdziwie niemoralne-
go, ponieważ przekraczającego ich ludzkie możliwości i nieliczą-
cego się ze słabością innych.

Przedsięwzięcie nowych ateistów zmierzające do opisania propo-
nowanej przez nich boskości domaga się jakiejś doskonałości oczysz-
czonej nie tylko z przerostów wulgarnych i potocznych, lecz tak-
że oddzielonej od wszystkiego, co ludzkie. Bóg chrześcijan do tego 
modelu zdecydowanie nie pasuje, bo jest Bogiem, do którego imienia 
należą „Abraham, Izaak i Jakub”, a także kolejne pokolenia chrześci-
jańskie. Wiara chrześcijańska opowiada się za Bogiem wcielonym, 
który jako Stwórca całkowicie obejmuje świat ze wszystkimi jego nie-
doskonałościami, aż do stania się dzieckiem, do jedzenia z grzeszni-
kami, do przyjęcia śmierci na krzyżu i złożenia do grobu. Ci, którzy 
nie są zachwyceni przesłaniem moralnym zawartym w Biblii, zwłasz-
cza brakiem radykalnego zwalczania zła, powinni bardziej pochylić 
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się nad zawartym w niej przesłaniem nadziei, wyzwolenia, wciele-
nia i kenozy Boga. Dopóki nie usytuuje się moralności na tle tych 
zasadniczych tematów, lektura tekstów mówiących o moralności 
może być tylko powierzchowna, jak w przypadku Dawkinsa, który 
w swoim opisie Boga-monstrum czyta wybiórczo Stary Testament. 
Zasadą czytania Biblii powinno być wyjście od tematów najbardziej 
ogólnych. Z chrześcijańskiego punktu widzenia powinien to być 
temat wolności, który łączy większość ksiąg biblijnych. Nowi ate-
iści, niestety, tego zupełnie nie zauważają, a ich interpretacje rażą 
powierzchownością. Hitchens na przykład nie jest w stanie zrozu-
mieć nakazu Bożego dotyczącego ofiary z Izaaka, podczas gdy jego 
przesłanie jest nad wyraz oczywiste. Bóg nie chce ofiary z ludzi, ale 
posłuszeństwa! Dawkins nie może pojąć zakazu dotyczącego boż-
ków, gdy jest ewidentne, że chodzi w tym przypadku o obronę wol-
ności człowieka. Przykłady można by mnożyć.

Z chrześcijańskiego punktu widzenia należy przede wszystkim 
pamiętać, że pierwszorzędnym celem Biblii nie jest moralność. 
Zamierza ona pokazać nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, 
iż nasze życie, historia ludzka i kosmos stanowią część wielkiego 
i przejściowego dramatu wyzwolenia i obietnicy ostatecznej reali-
zacji. Idea, że życie posiada znaczenie i że jest godne bycia przeży-
tym z ufnością, stanowi źródło nadziei i sensu dla aspiracji moral-
nych. W przeciwnym racie co mogłoby motywować ludzkie czyny? 
Mądrość religijna, obecna w jakiejś formie w każdej religii, mówiąca, 
że ufność w podstawowy fakt: istnienie, łącznie z istnieniem wszech-
świata, ma znaczenie o bezpośrednim odniesieniu do ducha etycz-
nego, a mianowicie chce w nim wskazać jego autentyczny dyna-
mizm, a potem go skutecznie wzbudzić. Nowy ateizm tymczasem 
usiłuje wykazać, że wszechświat nie ma sensu i że w końcu także 
życie ludzkie jest skazane na nicość. Nie jest to najlepszy scenariusz, 
jeśli chce się zachęcić człowieka do dobra i doprowadzić do jego 
ulepszenia. Usiłowanie oparcia moralności na nicości jest w grun-
cie rzeczy sprzeczne z naturą dobra i zła14.

14 Por. J. Królikowski, Zrehabilitować cnotę. Poszukiwania teologicznomoralne, 
Tarnów 2004, s. 17–44 (Scripta Theologica, 1). 
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Nowi ateiści będą zapewne dalej kłaść nacisk na to, że Biblia 
nie dotyczy znaczenia, ale moralności, jakby te dwie rzeczy były 
rozdzielne. Ponieważ jednak teologia chrześcijańska szuka znacze-
nia, zanim nada moralności określoną formę, nie domaga się, aby 
wszystko w Biblii miało takie samo znaczenie z moralnego punk-
tu widzenia. Praktycznie biorąc, lektura chrześcijańska moralno-
ści biblijnej zawsze była selektywna, ponieważ jest ewidentne, że 
zawiera także opisy okrutne i gorszące, tak że nie można używać 
ich w celach budujących. Chrześcijańska wrażliwość moralna widzi 
w tekstach mających taką wymowę inkarnacyjny charakter wiary 
biblijnej. Zamiast mieszkać w sanktuarium platońskim ponad lęka-
mi i doświadczeniami świata, Bóg chrześcijan wciela się wydarzenia 
historycznie i kulturowo przypadłościowe. Niewątpliwie Bóg, któ-
ry styka się z konkretnymi miejscami i czasami, z grzechem, cier-
pieniem i śmiercią, od początku był trudny do przyjęcia dla wielu 
chrześcijan. Wielu współczesnych Jezusa gorszyło się tym, że mie-
sza się on z tłumem o wątpliwej reputacji, pytając się, czy to moż-
liwe, aby był Synem Bożym. Jednak w głębokim związku z samym 
Bogiem, który przyjmuje dwuznaczność, Kościół opowiedział się za 
kanonicznością także tych tekstów, które do dzisiaj stwarzają trud-
ności. Dawkins i Hitchens, krytykując Biblię, opierają się na założe-
niach Marcjona, dla którego Bóg Starego Przymierza nie mógł być 
Bogiem Jezusa Chrystusa.

Bóg, którego odrzucają nowi ateiści, narusza absolutną czystość 
moralną, której się domagają i którą usiłują zaproponować. Ten ide-
alizm wręcz prowokuje do postawienia pytania, jak doszli oni do tak 
wyszukanego zmysłu dobra i zła. Harris utrzymuje, że ludzkie poczu-
cie tego, co jest prawe, i tego, co jest błędne, ma swoje źródło w bez-
pośredniej „intuicji”, nieskażonej czasem i egzystencją his toryczną. 
Dystansując się w stosunku do świata realnego, do historii, a nawet 
cielesności, zwłaszcza za pośrednictwem czystej wiedzy uwolnio-
nej od wiary, nowi ateiści usiłują dojść do sfery czystej dobroci za 
pośrednictwem zdolności intuicyjnej. Chrześcijańska wizja moral-
ności zostaje tutaj postawiona wobec poważnego problemu: jak Bóg 
uwikłany w materię i dzieje, w cielesność i grzeszników, będzie mógł 
spełnić te standardy?
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Trzeba w tym miejscu uczciwie powiedzieć, że teologia chrześ-
cijańska także ponosi pewną winę za takie trudne stawianie sprawy, 
ponieważ za jej przyczyną ideały purytańskie weszły do zachodniej 
kultury intelektualnej i popularnej. Wśród wierzących wciąż znaj-
duje się wielu, którzy podobnie jak nowi ateiści opowiadają się za 
ideałem dualistycznym, zawsze pozostającym w pewnym napię-
ciu z biblijnymi podstawami wiary. W ostatnich wiekach teologia 
chrześcijańska stopniowo, nie bez wewnętrznych napięć, odzyskuje 
swoje pierwotne i twórcze przekonanie, że Bóg nie może być szu-
kany poza światem materialnym, poza ludzką konkretnością i poza 
dwuznacznościami istnienia historycznego. Walka nowych ateistów 
z wiarą chrześcijańską zdaje się kolejnym rozdziałem nieustannej 
walki między dwoma ideałami religijnymi: purytańskim i inkarna-
cyjnym. Nowy ateizm w takim ujęciu nie jest wcale nową ideą.

Trzeba w tym przypadku przede wszystkim bronić się przed zre-
dukowaniem Boga do jakiejś hipotezy, jak uczynił Dawkins, usiłując 
rozwiązać problem istnienia Boga. Takie postępowanie jest wyra-
zem purytanizmu poznawczego, tak samo krótkowzrocznego, jak 
krótkowzroczne były wysiłki starożytnych gnostyków i manichej-
czyków, usiłujących dojść do czystego poznania Boga, negując jako 
pierwszą rzecz wcielenie. Nie można jednak spotkać Boga chrześci-
jańskiego głęboko wcielonego w przestrzeń poznawczą dualistycznie 
wysterylizowaną i odizolowaną od konkretnych wydarzeń, obrazów, 
symboli i metafor, które mają źródło w kulturowych, geograficz-
nych i historycznych, czyli – mówiąc filozoficznie – przypadłoś-
ciowych doświadczeniach ludzi. Purytanie – religijni, naukowi czy 
moralni – są zdumieni faktem, że najdoskonalszy Byt jest gotowy 
do kontaktowania się z tym, co przypadłościowe i skażone. Ale to 
jest właśnie typ doskonałości, który reprezentuje Bóg kenotyczny, 
w którego wierzą chrześcijanie i w odniesieniu do którego kształ-
tują swoją moralność.

ewoLucja

Purytańskie założenie, które prowadzi Dawkinsa do odrzucenia 
wiary chrześcijańskiej z przyczyn moralnych, stoi u podstaw jego 
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przekonania, że Bóg chrześcijański powinien być odrzucony rów-
nież z przyczyn naukowych. Opisanie życia przez Darwina ma być 
według niego ostatecznym zakwestionowaniem Boga Biblii15. Nauka 
ewolucjonistyczna miałaby pokazywać, że natura nie nosi na sobie 
znaków jakiegoś inteligentnego projektu. Dawkins chce, aby wszech-
świat odpowiadał jego idei elegancji inżynieryjnej i doskonałości 
projektowej, podobnie jak chce Boga odpowiadającego jego rozu-
mieniu doskonałości moralnej. Ponieważ „urojony bóg” nie repre-
zentuje takich oczekiwań, po prostu nie istnieje. Bóg doskonale 
dobry nie mógłby chcieć i stworzyć świata, w którym trwa walka 
w ramach ewolucji, a zwłaszcza w którym na tak szeroką skalę są 
obecne cierpienie i śmierć. Jeśli Bóg byłby doskonałym inżynierem, 
nie byłoby miejsca dla niedoskonałości, które nieustannie napoty-
kają biologowie w świecie organicznym.

Purytańska wizja moralności charakteryzująca nowy ateizm znaj-
duje paralelę w perfekcjonistycznym modelu stworzenia, w którym 
Bóg powinien był na początku stworzyć wszystko raz na zawsze 
w stanie dopełnionym i ostatecznym. Albo Bóg Biblii jest dosko-
nałym wzorem postępowania i doskonałym projektantem, albo nie 
istnieje – tak rozumuje Dawkins.

Według wiary chrześcijańskiej typ perfekcjonizmu moralnego 
i kosmicznego reprezentowany przez Hawkinsa utknął w ślepym 
zaułku. Jeśli świat byłby dopełniony, to do czego miałby zmierzać? 
A może jest jednak słuszne założenie teologiczne, według które-
go Bóg, który chce, aby świat miał przyszłość, powinien cierpliwie 
znosić jego niedoskonałości i dwuznaczności. By odwołać się do 
dosłownego interpretowania opisu stworzenia, wszechświat, któ-
rego chcą nowi ateiści, powinien być stworzony doskonały w jed-
nej chwili, z równoczesną gwarancją, że nie będzie w nim braków, 
cierpienia i żadnego zła. W swoim pouczaniu, jak powinien dzia-
łać Bóg, nowi ateiści domagają się, aby świat był skończony raz na 
zawsze na samym początku, gdyż w przeciwnym wypadku nie ma 
On żadnej roli do spełnienia. Bóg do przyjęcia z moralnego punktu 
widzenia powinien udoskonalić wszystko w pierwszym momencie 

15 Por. R. Dawkins, River out of Eden. A Darwinian view of life, New York 1995.
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istnienia, wtedy świat byłby nieskażonym i niezmiennym odbiciem 
inżynierii Bożej. Nie pojawiałyby się ból, terror, śmierć, czyli żadne 
zło. Nie potrzeba by wtedy było podejmować karkołomnych prób 
pogodzenia zła z istnieniem Boga, z którym zmaga się teodycea. Ale 
wtedy nie byłoby także życia, wolności, cnoty, przyszłości, oczeki-
wań, pragnień, dążeń, otwartości na nowe horyzonty itd.

Czy na takie stawianie sprawy nie odpowiada, opowiadająca się 
za światem i człowiekiem ciągle niedefinitywnym, teologia chrześ-
cijańska, która za największe stworzenia Boże uważa inteligencję 
i wolność oraz będącą ich wyrazem kreatywność ludzką, przede 
wszystkim kreatywność miłości? Owszem, wszechświat niedefi-
nitywny zakłada niedoskonałość, dwuznaczność i otwartość na 
rezultaty tragiczne i cudowne. Nawet fakt, że same religie są nie-
doskonałe, że pojawiają się w nich jakieś formy perwersji, jest cał-
kowicie spójny z faktem, że także one są elementem niedokoń-
czonego świata. Owszem, trzeba zmierzyć się z niegodziwością 
obecną w religiach – w tym przypadku nowi ateiści mają rację – 
ale równocześnie trudno sobie wyobrazić, jak Stwórca, który jest 
wolny i kocha wolność, podobnie jak różnorodność i nowość, móg-
łby zamknąć wszystko w kryształowej kuli wiecznej statyczności. 
Czy wszechświat doskonały od początku nie przeczyłby dosko-
nałości Bożej?

Ciemna strona niespełnionego, a więc niedoskonałego świata, 
polega na dwuznaczności i złu, którym są poddane także religie. Jest 
zrozumiałe, że pragniemy świata bez zła, a więc jest uzasadnione 
oczekiwanie ostatecznej realizacji naszego życia i całego wszech-
świata. Nadzieja chrześcijańska zwraca się do świata, w którym zło 
zostanie przezwyciężone, a wszelkie łzy osuszone. Taka nadzieja 
jest wielkim, wręcz istotnym i niczym niezastąpionym, impulsem 
dla działania moralnego. Musimy jednak bardzo uważać na to, cze-
go oczekujemy od wszechświata, zarówno w jego przeszłości, jak 
i w przyszłości. Doskonały projekt poszukiwany przez nowych atei-
stów domaga się końca ewolucji, zanim ta się zaczęła. Perfekcjonizm 
moralny i naukowy oznacza koniec nadziei; jest najpewniejszym 
sposobem wykluczenia przyszłości i pozbawienia świata i człowie-
ka możliwości odnawiania się.
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Bóg chrześcijan, stanowiąc podstawę nowości, wolności i nadziei, 
otwiera przed całym wszechświatem możliwość ciągłego wyzwala-
nia się z inercji doskonałego projektu. Ewolucja mogłaby więc być 
rozumiana, na poziomie teologicznym, jako dzieje stopniowego 
wynurzania się świata z chaosu i pierwotnej monotonii oraz pełnego 
przygód poszukiwania bardziej złożonych sposobów istnienia. Bóg 
stworzenia ewolucyjnego zachęca cicho stworzenia do uczestnicze-
nia w ciągłym stwarzaniu wszechświata. Życzliwe zaproszenie czło-
wieka do podjęcia tego dzieła jest spójne z podstawowym przeko-
naniem chrześcijańskim, że fundamentem wszechświata i naszego 
życia jest szczodrość Boga – Boga miłującego, życzliwego i wrażli-
wego, który ogołaca samego siebie, by dać się człowiekowi.



Rozdział XXVi

n 

Zadania katolików  
wobec wyzwań nowej Europy

oBronić nadzieję, Która w nas jest

Chrześcijanin żyje w świecie, dlatego też nie może nie intere-
sować się światem oraz zrezygnować z wpływania na jego dzieje. 
Zachowując swoją specyficzną tożsamość i duchową odrębność, 
stale staje wobec wyzwania brania na siebie części ogólnoludzkie-
go przeznaczenia oraz wnoszenia swojego osobistego wkładu w to, 
by ludzkie dzieje zmierzały coraz bardziej konsekwentnie do swego 
celu ostatecznego, którym jest sam Bóg. Dlatego nie jest zadaniem 
chrześcijańskim ubolewanie nad tym, że ten świat idzie w złym kie-
runku – chociaż znaków takiego kierunku jest wiele – ale jak miło-
sierny Samarytanin ma pochylać się nad nim z tkliwością i sympatią, 
by go podnosić i leczyć w jego dramatycznym stanie, spowodowa-
nym przez rozmaitych zbójców.

O tym, że chrześcijanie od początku są świadomi tego zadania, 
świadczy anonimowy dokument chrześcijański z II wieku, którym 
jest List do Diogneta, gdzie z nieprzemijającą aktualnością zostało 
określone, jaką misję spełniają chrześcijanie w świecie i wobec świa-
ta: „Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. 
Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie 
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ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda 
ojczyzna ziemią obcą”. Właśnie ta „inność” chrześcijan jest wezwa-
niem do pokazania jej w działaniu za pośrednictwem „pięknego 
świadectwa”, jak stwierdza św. Piotr. „Inność chrześcijańska” pole-
ga na przyjęciu natchnienia z Ewangelii i mocnym uzasadnieniu 
wobec innych swojej nadziei. Taka ma być nasza chrześcijańska 
„sympatia” wobec świata, a zarazem niekwestionowana „apologia” 
naszej tożsamości.

Przemiany zachodzące w świecie współczesnym, służąc niewąt-
pliwie człowiekowi i podnosząc jakość jego życia, stają się dla chrześ-
cijanina naglącym wyzwaniem, które musi zasymilować duchowo 
i przemienić, a nawet – jak mówi II Sobór Watykański w konsty-
tucji Lumen gentium – dokonać ich „konsekracji” (nr 34). Takim 
wyzwaniem dla katolików polskich, a także europejskich, jest dzisiaj 
„nowa Europa” stająca się faktem historycznym i częścią naszego 
życia. Trzeba ją nazwać „nową” najpierw z tego powodu, że w takiej 
postaci jak dzisiejsza Europa dotychczas nie istniała. Trzeba także 
podkreślić, że ta nowa postać niesie ze sobą nowe wyzwania, które 
trzeba najpierw zauważyć i dokładnie opisać, a potem wypracować 
wobec niej stanowisko. Chrześcijanin nie ma być ani euroentuzja-
stą, ani eurosceptykiem, ale ma być krytycznym uczestnikiem pro-
cesu, który dokonuje się w Europie, wychodząc od swojej tożsamo-
ści. Takie zadanie wyznacza mu jego wiara oraz wynikająca z niej 
przynależność do Kościoła, skoro zarówno wiara, jak i jej urzeczy-
wistnianie w Kościele wyrażają się w konkretnym czasie i miejscu 
oraz są ściśle złączone z odpowiedzialnością dotyczącą procesów 
kulturowych i cywilizacyjnych.

Waga tego zagadnienia prowokuje więc teologa, który służy 
ludowi Bożemu, oraz każe zauważyć pytania stawiane przez ludzi 
wierzących, a dotyczące świata, w którym żyją i który chcą roz-
patrywać i tworzyć jako odnoszący się do Boga. Przewija się ona 
w naglących poszukiwaniach ludzi wierzących. Waga tego zagad-
nienia – co warto szczególnie podkreślić – łączy się ściśle również 
z ogólnym oczekiwaniem kultury zachodniej na głos krytyczny ze 
strony jej uczestników, czyli katolików, mimo że uczestnicy tej kul-
tury wywodzący się ze świata politycznego niekiedy odnoszą się 
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wrogo do tego specyficznego głosu. Trzeba dostrzegać, że wciąż jest 
to kultura „otwarta”, także na to, co chrześcijańskie. Włoski pisarz 
Pietro Citati tak charakteryzuje naszą cywilizację: „Cywilizacja 
zachodnia ponosi bardzo wielkie winy, jak każda cywilizacja ludz-
ka. Zadała gwałt i zniszczyła kontynenty i religie. Ale posiada dar, 
którego nie zna żadna inna cywilizacja – dar przyjęcia […] wszyst-
kich tradycji, wszystkich mitów, wszystkich religii, wszystkich bądź 
prawie wszystkich istot ludzkich”. Inny wielki pisarz współczesny, 
tym razem Hiszpan, Mario Vargas Llosa, tak mówi o cywilizacji 
zachodniej: „Jej najbardziej znaczącą zasługą, tą, która być może 
stanowi unicum w wachlarzu kultur światowych […] była zdolność 
dokonania samokrytyki”. Nowa Europa, będąca częścią cywiliza-
cji zachodniej, wciąż posiada zdolność przyjęcia naszego chrześ-
cijańskiego głosu i wkładu, wyrastającego z naszej tożsamości, by 
w jego świetle podjąć samokrytykę i uwzględniając go pójść dalej 
przez dzieje. 

Oczywiście problem nie jest łatwy nie tylko z powodów uprze-
dzeń i  zamknięcia na dialog w dzisiejszej Europie, zamknięcia 
powodowanego czynnikami zarówno politycznymi, jak i religijny-
mi. Wśród tych drugich najbardziej destrukcyjny wpływ wywierają 
tendencje neopogańskie, których jest dzisiaj wiele. Jednak problem 
dotyczy przede wszystkim nowości i – by tak rzec – niedefinityw-
ności rzeczywistości europejskiej, do której się odnosimy. Ponieważ 
jest to rzeczywistość w stanie ciągłego stawania się, dlatego nie moż-
na pozwolić sobie na sformułowanie łatwych i ostatecznych odpo-
wiedzi. W chwili obecnej jesteśmy tylko na etapie wstępnych ana-
liz i zarysu propozycji. Uznając te ograniczenia, spróbujmy jednak 
zapytać o niektóre zadania chrześcijańskie wobec tej „nowej Europy”. 
Aby je sformułować, musimy najpierw określić sytuację, w której się 
znajdujemy, bo ona, pokazując swoje newralgiczne punkty, wskazu-
je na specyficzne możliwości naszego krytycznego zaangażowania.

dzisiejszy duch euroPejsKi

Dzisiejsza jednocząca się Europa weszła w nową fazę poszuki-
wania wspólnej tożsamości i wspólnego celu właściwie po drugiej 
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wojnie światowej, chociaż już pierwsza wojna światowa dała wiele 
do myślenia wielu Europejczykom. Nie było im obce pytanie: co z tą 
Europą? Po tych dwóch samobójczych wojnach, które w pierwszej 
połowie XX wieku zdewastowały kontynent i zaangażowały cały 
świat – nie przypadkiem określamy je mianem „światowych” – sta-
ło się jasne i oczywiste, że straciły na nich wszystkie państwa euro-
pejskie oraz że koniecznie należało coś zrobić, aby zapobiec powtó-
rzeniu się podobnej sytuacji w przyszłości.

Europa przez długie stulecia była kontynentem licznych kontra-
stów, którym wstrząsały rozmaite i dotkliwe konflikty, ale zawsze 
jakoś je łagodzono oraz bardziej lub mniej szczęśliwie rozwiązywa-
no. Wiek XIX przyniósł ze sobą powstanie państw narodowych; ich 
sprzeczne interesy i dążenia wywołały nowe rodzaje destrukcyjnej 
konkurencji, w których nie było już tak łatwo dojść do wspólnego 
porozumienia i osiągnięcia kompromisu. Dlatego też doszło do tak 
dramatycznych wojen w pierwszej połowie XX wieku.

Podjęcie dzieła zjednoczenia europejskiego, mającego być odpo-
wiedzią na tę trudność, opierało się zasadniczo na dwóch motywach. 
W obliczu wprowadzających podziały nacjonalizmów i wobec hege-
monicznych ideologii, które zradykalizowały kontrasty międzynaro-
dowe w czasie drugiej wojny światowej, zauważono najpierw, iż tym, 
co może je złagodzić, jest powrót do wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego, moralnego i religijnego Europy, aby to ono – jako wspólna 
tożsamość wszystkich jej narodów – wzięło na siebie zadanie kształ-
towania świadomości oraz wprowadzenia Europy – na drogę poko-
ju i współpracy w przyszłości. Trzeba powiedzieć z uznaniem, że 
w latach tużpowojennych szukano bardzo gorliwie i wszechstron-
nie tożsamości europejskiej, która nie miała rozmywać lub nego-
wać tożsamości narodowych, ale zjednoczyć je na wyższym pozio-
mie we wspólnocie narodów. Wspólna historia europejska miała być 
dowartościowana jako twórcza siła pokoju i solidarności.

Nie ulega wątpliwości, że przez ojców zjednoczenia Europy, za 
których uznaje się Francuza Roberta Schumana, Niemca Konrada 
Adenauera i Włocha Alcide De Gasperiego, ogólne dziedzictwo 
chrześcijańskie było traktowane jako ośrodek europejskiej tożsamo-
ści historycznej, abstrahując oczywiście od jego form konfesyjnych. 
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To, co jest wspólne dla wszystkich chrześcijan, było uważane za 
możliwe do przyjęcia jako siła jednocząca dla działania w świe-
cie. Wprawdzie tylko ogólnie, ale jednak zwracano uwagę, że tak 
ujęte dziedzictwo chrześcijańskie może zostać nawet pogodzone 
z wielkimi ideałami Oświecenia, które podkreśliło wymiar racjo-
nalny rzeczywistości religijnej; mimo wszelkiego typu przeciwsta-
wieństw historycznych wydawało się możliwe uzgodnienie tych 
ideałów nowożytnych z podstawowymi ideałami chrześcijańskiej 
historii Europy. Trzeba – niestety – stwierdzić, że ta ogólna intui-
cja nie została szerzej podjęta ani przez filozofię ani przez teolo-
gię, tak że nie doczekała się spójnego rozwinięcia, a co z tego wyni-
ka – nie sformułowano praktycznych propozycji jej zastosowania. 
Także z tego powodu formułowane dzisiaj w kręgach chrześcijań-
skich propozycje nie znajdują odzwierciedlenia w praktyce i nie 
spotykają się z należytą uwagą, jawiąc się jako coś obcego – jako 
coś, co chciałoby się narzucić na ideę zjednoczeniową ujmowaną 
w kluczu politycznym.

Z tą motywacją historyczną i moralną, która stała u podstaw 
idei zjednoczenia Europy, łączyła się także druga motywacja, która 
nabrała dominującego znaczenia, zwłaszcza wtedy, gdy zaczęła być 
urzeczywistniana za sprawą polityków. Europejskie panowanie nad 
światem, które wyraziło się przede wszystkim w systemie kolonial-
nym i w wynikających z niego koneksjach ekonomicznych i poli-
tycznych, wraz z drugą wojną światową zakończyło się definitywnie. 
Bodaj w tym sensie Europa jako całość najbardziej przegrała wojnę. 
Oczywiście nie należy nad tym ubolewać, chociaż potrzeba jeszcze 
dużo czasu, aby uleczyć wszystkie destrukcyjne konsekwencje tego 
systemu, zwłaszcza w Afryce. Na scenę świata weszły teraz Stany 
Zjednoczone jako siła dominująca, ale również przegrana Japonia 
w krótkim czasie stała się siłą ekonomiczną na podobnym pozio-
mie. W końcu także Związek Radziecki wraz ze swymi państwami 
satelickimi stanowił imperium, które głównie w krajach Trzeciego 
Świata szukało swoich wpływów, by przeciwstawić się Ameryce 
i Europie Zachodniej.

W tej nowej sytuacji poszczególne państwa europejskie nie mogły 
już – jak w epoce kolonializmu – pretendować do równoprawnej 
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pozycji politycznej, którą wcześniej posiadały w świecie. Zjednoczenie 
ich interesów we wspólnej strukturze europejskiej okazało się 
konieczne, jeśli Europa miała zachować swoje znaczenie w polity-
ce światowej, z czego doskonale zdawała sobie sprawę duża część 
polityków. Obok poszukiwania wspólnej tożsamości wynikającej 
z historii i poszukiwania dróg pokoju pojawiał się więc niemal natu-
ralnie wymóg autoafirmacji wspólnych interesów; obudziła się wola 
wzmocnienia pozycji ekonomicznej, która – jak wiadomo – jest nie-
odzownym zapleczem mocnej pozycji politycznej.

W procesie powojennego rozwoju ta druga motywacja zjedno-
czenia europejskiego stała się coraz bardziej dominująca. Wspólna 
waluta europejska jest najbardziej widocznym wyrazem tego ukie-
runkowania dzieła zjednoczenia. Europa jawi się dzisiaj jako jed-
ność ekonomiczna i monetarna, która jako taka uczestniczy w for-
mowaniu historii i dopomina się dzisiaj o miejsce dla siebie. Trzeba 
jednak zauważyć, że problem tutaj się nie kończy i następuje dzi-
siaj powrót do tej pierwszej motywacji, to znaczy historyczno-kul-
turowej. I ten fakt – mimo obecnych w nim dwuznaczności – jest 
bardzo obiecujący. Wpływowy niemiecki filozof, Jürgen Habermas, 
w 2001 roku słusznie zauważył: „Oczekiwania ekonomiczne nie 
wystarczą do znalezienia w populacji oparcia politycznego dla obcią-
żonego elementami ryzyka planu dotyczącego Unii, która zasługu-
je na taką nazwę – potrzebne jest wspólne ukierunkowanie odnoś-
nie do wartości”.

wsPółczesne waLKi ideoLoGiczne

Toczy się więc w dzisiejszej Europie spór, czy wręcz walka o war-
tości. Jaki jest kształt tej walki i gdzie sytuuje się jej punkt ciężko-
ści? Karol Marks jest autorem tezy, według której religie i filozofie 
są „nadbudową” ideologiczną dla relacji ekonomicznych. Dzisiaj 
nawet najbardziej radykalni marksiści zauważają, że nie odpowiada 
to w pełni prawdzie – trzeba raczej mówić o wzajemnym wpływie. 
Postawy duchowe determinują zachowania ekonomiczne, a uwa-
runkowania ekonomiczne ze swej strony wpływają na ujmowanie 
rozmaitych zagadnień w dziedzinie religii i moralności.
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W budowaniu potęgi ekonomicznej Europy – po początkach 
o charakterze bardziej etycznym i religijnym – coraz bardziej deter-
minujący i wyłączny stawał się czynnik ekonomiczny. Teraz z coraz 
większą jasnością okazuje się jednak, że decyzje dotyczące struktur 
i instytucji ekonomicznych ściśle łączą się z decyzjami kulturowy-
mi, które na początku były traktowane tylko marginalnie. Już dzi-
siaj okazuje się więc, że kwestie kulturowe bardzo mocno domaga-
ją się określenia i wyjaśnienia – i to bezpośredniego.

Wielkie konferencje międzynarodowe, jak te w Kairze (w 1994 ro ku) 
i w Pekinie (w 1995 roku), były wyrazem takiego poszukiwania wspól-
nych kryteriów działania – są one czymś więcej niż tylko stwier-
dzeniem istnienia pewnych problemów. Można by te konferencje 
określić mianem „światowych soborów kulturowych”, jak nazwał je 
kard. Joseph Ratzinger, od których oczekuje się ogłoszenia wspól-
nych pewników oraz podniesienia ich do rangi norm życia dla ludz-
kości. Polityka odmowy pomocy ekonomicznej dla państw, które 
tych ustaleń nie akceptują, lub łączenie pomocy ekonomicznej z ich 
przyjęciem jest formą narzucania takich norm, zwłaszcza w dziedzi-
nie kontroli rozwoju populacji światowej oraz stosowania środków 
mających na celu jej osiągnięcie. Tradycyjne normy etyczne doty-
czące relacji między płciami, jakie obowiązywały w Afryce w formie 
tradycji plemiennych, w wielkich kulturach azjatyckich jako wyni-
kające z reguł o charakterze kosmicznym oraz w religiach monote-
istycznych w oparciu o Dekalog, są dzisiaj rozbijane poprzez wpro-
wadzenie systemu reguł, który – z jednej strony – opiera się na 
pełnej wolności seksualnej, ale – z drugiej strony – trzyma się zasa-
dy numerus clausus odnośnie do populacji światowej, to znaczy robi 
wszystko, by ograniczyć jej wzrost, oraz propaguje środki technicz-
ne umożliwiające osiągnięcie tego celu, nie zwracając uwagi na ich 
aspekt etyczny.

Analogiczną tendencję reprezentują wielkie konferencje na 
temat klimatu. W obydwu przypadkach elementem, który zmusza 
do szukania reguł postępowania, jest ograniczony charakter zaso-
bów Ziemi. Chodzi więc – z jednej strony – o obronę wolności ludz-
kiej relacji z rzeczywistością, ale – z drugiej strony – o zatamowa-
nie nieograniczonej wolności. Trzecim typem wielkich konferencji 
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międzynarodowych, w czasie których zwierają się w walce dominu-
jące siły współczesnego świata, są konferencje ekonomiczne, stara-
jące się regulować już globalną ekonomię. Podczas gdy zasadniczo 
technika i ekonomia są rozumiane jako nośnik radykalnej wolności 
człowieka, to zarazem ich wszechobecność, wraz z proponowanymi 
przez nie normami, jest postrzegana jako globalna dyktatura i zwal-
cza się ją siłami anarchicznymi, które wolność destrukcji przedsta-
wiają jako wprost konieczny element wolności ludzkiej.

„nowy PorządeK światowy”  
i ProPozycja chrześcijańsKa

Co to wszystko znaczy dla Europy i dla zaangażowania katolickie-
go w budowanie jej nowego kształtu? Oznacza przede wszystkim – 
i jest to sprawa niebagatelna – że projekt ukierunkowany na budowa-
nie potęgi ekonomicznej teraz faktycznie „generuje” i „produkuje” 
coś w rodzaju systemu wartości, który w punkcie wyjścia powinien 
być doceniony, gdyż jest on oznaką dostrzeżenia w wartościach ich 
zdolności do trwania i tworzenia przyszłości. Chciałoby się powie-
dzieć, że mamy tutaj empiryczny dowód na to, że wartości zawsze 
„wychodzą na wierzch”. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 
oraz późniejszy Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mogły-
by być uznane za wyraz dążenia do określenia systemu wartości oraz 
znalezienia „złotego środka” między tym nowym poszukiwaniem 
reguł wartościujących oraz wartościami klasycznymi tradycji euro-
pejskiej. Te akty jako takie mają niezwykłe znaczenie – abstrahując 
od ich konkretnej treści – gdyż pokazują, że najważniejszą kwestią 
dla Europy są jednak wartości. Wypada nam pochwalić polityków, 
że zdobyli się na taki akt odwagi, jakim jest uznanie i wyznanie tego 
faktu. Jest to coś wyraźnie nowego, jeśli nie wprost przełomowe-
go, w historii powojennego jednoczenia się Europy. Być może oni 
sami jeszcze nie wiedzą, co zrobili, ale generalnie mówiąc, trzeba 
uznać, że poszli w dobrym kierunku, bo otwarli debatę nad jakoś-
cią etyczną nowej Europy. A jeśli otwarli taką debatę, to tym samym 
stworzyli w niej miejsce dla chrześcijan, którzy w tej sprawie mają 
wiele do powiedzenia.
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Ta pochwała nie oznacza jednak, że aprobujemy wszystko, co 
w tych dokumentach kulturowo-etycznych zostało zapisane. W wie-
lu punktach ujawnia się dwuznaczność dotycząca treści tej pro-
pozycji, która została podniesiona w wielu kręgach, i to nie tylko 
chrześcijańskich – a tym samym ujawnia się ograniczona możliwość 
mediacyjna tych dokumentów. Stąd też wzywa się dzisiaj powszech-
nie w Europie do debaty nad nimi. Nie możemy więc i my unikać 
zajęcia stanowiska na temat kwestii stojących „w tle” wspomnianych 
dokumentów. Co więcej – jako chrześcijanie musimy demaskować 
ich słabe punkty, by właśnie w odniesieniu do nich określić nasze 
zaangażowanie i proponować nasz system wartości.

PunKt newraLGiczny  
dzisiejszej dwuznaczności KuLturowej

Zapytajmy najpierw, z czego więc wynika ta dwuznaczność dzi-
siejszej kulturowo-etycznej propozycji europejskiej. „Europejczycy 
z pierwszej godziny” – jak widzieliśmy – wyszli w swoich propo-
zycjach od dziedzictwa chrześcijańskiego, nawiązując do dzie-
dzictwa Oświecenia europejskiego i szukając możliwego dialogu. 
Przedstawiciele Oświecenia, wychodząc od wizji rozumu autono-
micznego, dokonali wyłomu w biblijnej koncepcji Boga, która wyra-
ziła się w dwóch zasadniczych propozycjach. Bóg Stwórca, który 
stale podtrzymuje świat w istnieniu i kieruje nim, a więc będący 
w trwałej relacji ze stworzeniem, został sprowadzony do Autora 
początku świata; faktycznie usunięto go więc ze świata, w wyniku 
czego zostało odrzucone także pojęcie objawienia. Formuła Spinozy 
Deus sive natura – „Bóg bez natury” pod wieloma względami mogła-
by zostać uznana za cechę charakterystyczną wizji oświeceniowej. 
Takie ujęcie oznacza jednak, że mimo wszystko wciąż wierzono 
w jakiś rodzaj natury ukształtowanej w sposób boski oraz w zdol-
ność człowieka do rozumienia tej natury, a także do traktowania jej 
jako instancji mającej ścisłą więź z rozumem.

Dopiero marksizm wprowadził radykalne rozbicie między świa-
tem i Bogiem, w wyniku którego świat został sprowadzony do pro-
duktu ewolucji bez odniesienia do racjonalności. W tym ujęciu sam 
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człowiek ma za zadanie wydobywać świat racjonalny z irracjonal-
nego surowca materialnego. Ta wizja – połączona z filozofią historii 
Hegla, z liberalnym dogmatem postępu i jego interpretacją socjolo-
giczno-ekonomiczną – doprowadziła do wizji społeczeństwa bez-
klasowego, które miało wyłonić się w procesie historycznym jako 
finalny produkt walki klas. Ostatecznie więc walka klas stała się 
jedyną normatywną ideą moralną – dobre jest to, co służy nadejściu 
tego szczęśliwego społeczeństwa, a złe jest to, co mu się sprzeciwia.

W obecnej sytuacji kulturowo-duchowej zarówno odsunięto na 
bok Deus sive natura, jak i zdemaskowano jako bezsensowną mar-
ksistowską ideologię nadziei – jednak w ich miejsce został posta-
wiony racjonalny cel przyszłości, nazwany „nowym porządkiem 
światowym”, któremu usiłuje się nadać znamiona normy etycznej. 
Łączy go z marksizmem idea ewolucjonistyczna świata zrodzonego 
z irracjonalnego przypadku oraz z jego reguł wewnętrznych, która 
ostatecznie – inaczej niż przewidywało tradycyjne pojęcie natury – 
nie może proponować żadnego imperatywu moralnego.

Dążenie do wyprowadzenia z zasad ewolucji także zasad doty-
czących ludzkiej egzystencji, a więc czegoś w rodzaju nowej etyki, 
jest dzisiaj bardzo rozpowszechnione, chociaż mało przekonują-
ce. Pojawiają się głosy filozofów postmodernistycznych, takich jak 
Peter Singer, Richard Rorty, Peter Sloterdijk, którzy mówią, że czło-
wiek ma teraz prawo i obowiązek budować nowy świat na „podsta-
wach racjonalnych”. Nowy porządek światowy, w którego potrzebę 
się nie wątpi, powinien więc być światowym porządkiem racjonal-
ności. Do tego punktu wszyscy są zgodni. Ale o jaką racjonalność 
tutaj chodzi? Kryterium racjonalności zostaje zaczerpnięte wyłącz-
nie z doświadczeń produkcji technicznej w oparciu o naukowe pod-
stawy. Dzisiejsza racjonalność ma więc przede wszystkim odnie-
sienie do funkcjonalności, skuteczności, wzrostu jakości życia. 
Wykorzystanie natury, które z tym jest powiązane, staje się coraz 
bardziej problematyczne z powodu szkód wywoływanych w środo-
wisku naturalnym, przybierających rozmiary katastrofalne. Człowiek 
coraz bardziej manipuluje sobą samym.

Wizje Aldousa Huxleya stają się już rzeczywistością – istota 
ludzka nie powinna rodzić się w sposób irracjonalny, ale w sposób 
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racjonalny, opierając się na założeniach, które wyprowadza z sie-
bie samego, bez żadnego odniesienia poza siebie. W takim uję-
ciu człowiekiem jako człowiekiem dysponuje jednak sam człowiek. 
Jednostki niedoskonałe powinny być eliminowane, skoro celem jest 
osiągnięcie człowieka doskonałego na drodze planowania i produk-
cji. Cierpienie powinno zniknąć, a życie powinno być tylko przyjem-
ne. Takie radykalne wizje są jeszcze wyizolowane, a przynajmniej 
blokowane, ale „nowa” zasada moralna, według której jest godziwe 
dla człowieka, aby robił to, co jest w stanie zrobić, utrwala się coraz 
bardziej. Możliwość jako taka zostaje podniesiona do rangi wystar-
czającego kryterium działania.

W świecie interpretowanym w sposób ewolucyjny jest także ewi-
dentne, że nie ma w nim miejsca dla wartości absolutnych, czyli tego, 
co jest zawsze złe, i tego, co jest zawsze dobre. Jedyną drogę roze-
znania moralnego stanowi „rachunek osiąganych dóbr”. Przyjęcie 
takich założeń oznacza zatem, że wznioślejsze cele, na przykład 
domniemane rezultaty skutecznego leczenia chorób, uzasadniają 
także wykorzystanie człowieka, jeśli tylko spodziewane dobro jest 
wystarczająco wielkie. Kanonizuje się więc podejście „cel uświęca 
środki”, będące główną zasadą wszelkich totalitaryzmów.

W wyniku przyjęcia takich założeń rodzą się nowe formy prze-
mocy i nacisku, a zarazem tworzy się nowa klasa dominująca. 
Ostatecznie o przeznaczeniu ludzkości mieliby decydować ucze-
ni i ci, którzy dysponują odpowiednimi środkami ekonomicznymi. 
„Nie pozostawać z tyłu” staje się znaczącym imperatywem naszych 
czasów.

BóG stwórca

Jeśli analizujemy zatem istniejącą dzisiaj sytuację kulturową 
i etyczną, to musimy stwierdzić, że jej punktem krytycznym jest 
wyeliminowanie Boga ze świata. Co więcej, chodzi o wyeliminowa-
nie koncentrujące się na prawdzie dotyczącej Boga Stwórcy, któ-
rego skutkiem jest zagubienie idei stworzenia i jej konsekwencji. 
Stworzenie świata przez Boga nie dotyczy tylko sposobu i czasu 
powstania świata, ale podkreśla, że jego istnienie i jego znaczenie 
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znajdują się „poza nim”, to znaczy mają oparcie w wolności i racjo-
nalności Bożej, które obejmują sobą wszystko i stanowią podsta-
wową instancję jego interpretacji, a więc i poszukiwania sensu, za 
którym tęskni człowiek. Wiara w Boga Stwórcę wyraża podstawo-
we przekonanie, że świat jako całość pochodzi od Niego, pozo-
staje w relacji z Nim oraz w biegu czasu wyraża to pochodzenie. 
Wszystko jest więc naznaczone przygodnością , ale jest obejmo-
wane jednym stwórczym aktem Boga i stanowi jedność. Oznacza 
to na przykład, że materia należy do relacji człowieka z Bogiem, 
a zatem także religijność nie sprowadza się tylko do sfery duchowej 
i uczuciowej. Materia – jako stworzona – jest wewnętrznie uzdol-
niona do bycia wyrażeniem i miejscem relacji z Bogiem.

Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że najpoważniejszym 
zadaniem, jakie pojawia się przed dzisiejszym chrześcijaninem anga-
żującym się w sprawy świata, jest odnowienie wiary w Boga Stwórcę 
oraz głoszenie tej prawdy wobec świata. Jest bardzo niebezpieczne, 
że w dzisiejszych modlitewnikach i katechizmach, przytaczając tak 
zwane „sześć prawd wiary”, dawną formułę: „Jest jeden Bóg, który 
wszystko stworzył i wszystkim rządzi”, skrócono do postaci: „Jest 
jeden Bóg”. Przez wprowadzenie takiej redukcji ulegają zachwianiu 
nieodzowne podstawy pozostałych prawd wiary. To jest poważny 
błąd i znak ulegania marksizmowi. To przecież Marks powiedział, 
że prawdę o stworzeniu należy odrzucić niemal jako pierwszą i że 
nie ma ona najmniejszego znaczenia dla życia człowieka. Zapomina 
się dzisiaj zbyt często, że jest to – obok prawdy o bóstwie Jezusa 
z Nazaretu – druga prawda, na której oparło swoje nowe przesłanie 
chrześcijaństwo, wchodząc w świat starożytny i dokonując skutecz-
nie jego przemiany. W tej prawdzie również dzisiaj kryją się prze-
kształcające i apologetyczne możliwości chrześcijaństwa.

Praktycznym wyrazem wyznawania wiary w Boga Stwórcę powin-
no stać się dziękczynienie za stworzenie i za życie jako dary pocho-
dzące od Boga. Warto by włączyć do często odmawianych modlitw 
Pieśń słoneczną św. Franciszka z Asyżu. Jest dużo racji w dążeniach 
tych, którzy proponują ustanowienie święta Boga Stwórcy. Wyrazem 
wyznawania tej prawdy powinna być właściwa relacja wierzącego ze 
światem materialnym, do której należy – z jednej strony – szacunek 
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w jej wykorzystywaniu, jak i – z drugiej strony – post, czyli rezyg-
nacja z materii na rzecz afirmacji siebie ponad nią, która jest tak 
bardzo potrzebna w czasach naszego bardzo daleko idącego zanu-
rzenia w materię.

Chociaż Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i  wspomniane 
wyżej dokumenty europejskie nie zawierają preambuły z odniesie-
niem do Boga, my, chrześcijanie, musimy nadal głosić jej potrze-
bę oraz podjąć wysiłek teoretycznego uzasadnienia jej potrzeby. 
Kwestia ta wynika z naszej afirmacji Boga jako źródła wszelkiego 
istnienia, a chodzi w niej o zasadnicze ukierunkowanie egzystencji 
człowieka w świecie.

człowieK „na oBraz Boży”

Prawda chrześcijańska głosząca stworzenie świata przez Boga jest 
prawdą o decydującym znaczeniu antropologicznym, czyli mówi 
nam coś ważnego także o człowieku. To z niej wynika najwznio-
ślejsze rozumienie tożsamości i godności człowieka. Wskazuje ona, 
że człowiek jest chciany przez Boga, i to chciany tylko ze względu 
na niego samego, oraz pozostaje w ciągłej relacji z Bogiem. Nie jest 
zatem dziełem ślepego przypadku, ale nosi w sobie odbicie wiecz-
nego zamysłu mądrości i miłości Bożej, który odzwierciedla się 
w nim i jego działaniu, a także w relacji z innymi, zwłaszcza w rela-
cji mężczyzna–kobieta. Przez to, kim jest, i przez to, kim się staje, 
człowiek wyraża swoją relację z Bogiem, a tym samym uczestniczy 
w urzeczywistnianiu swojego przeznaczenia – bądź jego kontesto-
waniu, gdy zdominuje go grzech. Pochodzenie człowieka określa 
więc jego cel ostateczny, czyli jego sens, jak wolimy dzisiaj mówić. 
Jest to zasadniczy element prawdy o człowieku.

Warto w tym miejscu podkreślić, że częścią prawdy o stworze-
niu człowieka przez Boga jest tradycyjna idea sumienia. W czło-
wieku, jako stworzeniu Bożym, jest więc obecna prawda – jedy-
na prawda Stwórcy, a sumienie, gdy nie jest w sposób zawiniony 
zaciemnione i zagłuszone, reprezentuje właśnie „głos”, który roz-
brzmiewa w człowieku, mówiąc mu o prawdzie uniwersalnej, sta-
nowiącej oparcie dla jego egzystencji i kryterium jego wyborów. 
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Określa ono otwartość człowieka na jego genesis, czyli źródło 
pochodzenia, oraz wprowadza go na drogę prowadzącą do praw-
dy, która wyzwala, a więc zbliża do celu – Boga. Wiara w Boga 
Stwórcę jest więc równocześnie wiarą w Boga sumienia. Bóg jest 
Stwórcą, który zbliża się do człowieka przez sumienie. W tym zna-
czeniu kard. John Henry Newman – dzisiaj błogosławiony – mógł 
zasadnie powiedzieć, że sumienie w człowieku jest „naturalnym 
zastępcą Chrystusa”.

W dzisiejszej sytuacji – idąc po linii poprzednich wskazań i je 
dopełniając – staje przed chrześcijaninem zadanie stawania się coraz 
bardziej „człowiekiem sumienia”. Nie ma takiej sytuacji, jakkolwiek 
byłaby ona straszna, rozpaczliwa i beznadziejna, w której sumienie 
nie mogłoby dojść do głosu i świadczyć o niezniszczalności godno-
ści człowieka, a tym samym świadczyć o samym Bogu.

Trzeba na to zwrócić uwagę tym bardziej, że dzisiaj w wielu przy-
padkach pojawiają się interpretacje, które wyżej stawiają obowiązy-
walność prawa stanowionego i wszelkich konsekwencji wprowadza-
nia w życie oświeceniowej idei tak zwanej „umowy społecznej”, do 
czego dochodzą także błędnie rozumiane: demokracja, gdy pomija 
kwestię moralności, tolerancja, gdy zapomina o prawdzie, a także 
dialog, gdy zapomina o tym, co wspólne. W ten sposób sumienie 
zostaje ograniczone w swoim najwyższym znaczeniu moralnym 
jako sankcja i norma ludzkiego działania, a w wielu przypadkach 
w ogóle eliminuje się jego znaczenie, uznając normę prawną za 
jedyne kryterium ludzkich działań. Dochodzi się więc do bizan-
tyńskiego rozumienia prawa, według którego to – i tylko to – co 
jest nakazane prawem, jest dobre, a to – i tylko to – co jest zakaza-
ne, jest złe. Nie można zapominać, że sumienie nie jest i nie może 
być ślepo podporządkowane normom prawnym, ale ma je oceniać 
i w oparciu o ten osąd decydować o podejmowanym działaniu. Co 
więcej, zakres ludzkiego działania zdecydowanie wykracza poza to, 
co może zostać opisane za pośrednictwem norm prawnych. Nie 
możemy zapomnieć, że broniąc godności, a nawet absolutności 
sumienia, zarówno bronimy człowieka, jak i odsłaniamy ten naj-
bardziej przejrzysty – obok wstydliwości – znak sakralności Boga 
w świecie.
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Nienaruszalność godności ludzkiej, mającej swoje źródło w Bogu 
Stwórcy, powinna być więc podstawowym filarem porządku etycz-
nego i prawnego w świecie, który nie może zostać naruszony pod 
żadnym pozorem i pretekstem. Godność człowieka jest i musi być 
celem wszelkich działań w świecie. Tylko jeśli człowiek zostaje uzna-
ny za cel, a więc także za święty i nienaruszalny dla drugiego człowie-
ka, a takie uznanie może dokonać się tylko w odniesieniu do Boga, 
możemy ufać jeden drugiemu i żyć razem w pokoju. Nie istnieje 
żadne wyważenie dóbr, które uzasadniałoby traktowanie drugiego 
człowieka jako materiału doświadczalnego ze względu na wznio-
ślejsze cele. Tylko jeśli widzimy w drugim absolut, który sytuuje się 
ponad wszelkim wyważeniem dóbr, działamy w sposób rzeczywi-
ście etyczny. Etyka nie jest kalkulacją.

Nienaruszalność godności ludzkiej oznacza także, że każda istota 
ludzka – bez żadnego wyjątku – jest nią obdarzona, że każdy nią się 
cieszy, że każdy ma ludzkie oblicze. Kryteria funkcjonalności i uży-
teczności nie mogą tutaj mieć żadnego zastosowania. Także isto-
ta cierpiąca, niesprawna, nienarodzona jest istotą ludzką i przez to 
nietykalną. Każdy zasługuje na dar szacunku, solidarności i miło-
ści ze strony swoich bliźnich.

Z godnością osoby ludzkiej powinien być ściśle połączony szacu-
nek dla początku człowieka, mocno związanego z wspólnotą życia 
i miłości mężczyzny i kobiety. Istota ludzka nie może stać się pro-
duktem – może być tylko zrodzona. Dlatego ochrona szczególnej 
godności wspólnoty między mężczyzną i kobietą, czyli małżeństwa, 
na której opiera się przyszłość ludzkości, musi być zaliczona do sta-
łych etycznych każdego społeczeństwa ludzkiego. W dzisiejszych 
czasach ta kwestia jawi się jako priorytet. Oczywiście wszystko to 
jest możliwe do obronienia, jeśli mamy szacunek dla świętości czło-
wieka zapisanej w nim przez stworzenie go przez Boga.

Szczególnym znakiem rozpoznawczym kultury chrześcijań-
skiej i europejskiej jest zaufanie do człowieka jako istoty racjonal-
nej, którego najwyższym wyrazem jest teologia chrześcijańska jako 
„wiara szukająca rozumienia”. Mówi ona, że człowiek ma coś do 
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powiedzenia także o Bogu i zbawieniu. Poprzez racjonalność kultu-
ra europejska zdobyła świat, ponieważ forma racjonalności wypra-
cowana w Europie dominuje dzisiaj na wszystkich kontynentach. 
Jednak ta racjonalność może przybrać dewastujące formy wyrazu, 
jeśli oddzieli się ją od jej źródła, którym jest Bóg jako najwyższa 
i osobowa Prawda, pozwalający w niej uczestniczyć całemu stwo-
rzeniu, i sprowadzi do kryterium technicznego możliwości robie-
nia, czyniąc jednostronnie człowieka homo faber. Tym samym czło-
wiek staje się tylko dewastatorem, a nie mądrym zarządcą natury, 
tracąc nadzieję w przyszłość swoją i świata.

Przed dzisiejszym chrześcijaninem stoi więc pilne zadanie budo-
wania „kultury życia”, wypływającej z Ewangelii, którą papież Jan 
Paweł II słusznie nazywał „Ewangelią życia” – Evangelium vitae. 
Broniąc godności życia w człowieku i w relacjach międzyludzkich, 
czerpiemy inspirację z prawdy o Bogu Stwórcy, potwierdzamy sens 
świata i ludzkiej egzystencji, a także budzimy – tak bardzo nad-
wątloną dzisiaj – nadzieję na przyszłość dla tych, którzy zostają jej 
pozbawieni albo są z niej odzierani.



Rozdział XXVii

n

Katolik i kultura.  
Perspektywa wyznaczona przez 

papieża Jana Pawła II

Kultura oraz jej związki z wiarą i życiem Kościoła jest jednym 
z tych wielkich tematów, które determinują treściowo i kontekstowo 
nauczanie papieża Jana Pawła II oraz głęboko znaczą jego pontyfikat 
także pod kątem konkretnych inicjatyw i podejmowanych działań. 
Trzeba zauważyć, że na początku pontyfikatu Jana Pawła II ten temat 
został powszechnie i trafnie dostrzeżony oraz budził wyjątkowo duże 
zainteresowanie, wywołując szerokie oddziaływanie. Mimo że z bie-
giem czasu Papież coraz bardziej go poszerzał i dodawał coraz nowe 
odniesienia, o czym świadczy choćby liczba przemówień, w których 
pojawia się kwestia kultury1, to jednak początkowe zainteresowanie 
zaczęło stopniowo słabnąć, do czego przyczyniły się także szybko 
zachodzące przemiany społeczne i cywilizacyjne, marginalizujące 
sprawę kultury. Widać to wyraźnie także w Polsce, dlatego – trzeba 
to wyraźnie powiedzieć – kwestia kultury zawarta w nauczaniu Jana 

1 Por. Jan Paweł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, oprac. 
M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkuła, Rzym 1986; Fede e cultura. Antologia 
di testi del magistero pontificio da Leone XIII a Giovanni Paolo II, Città del 
Vaticano 2003.
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Pawła II jeszcze czeka na zauważenie i dowartościowanie. Niestety, 
nie możemy poszczycić się w tym względzie, zwłaszcza w ostatnich 
latach, szczególnymi osiągnięciami, co powinno skłaniać do reflek-
sji i zarazem do podjęcia konkretnych działań. Nie chodzi w tym 
przypadku tylko o wierność wobec przesłania Papieża z Polski, ale 
jest to kwestia odczytywania znaków czasu, bo z ich odczytywania 
rodziło się papieskie nauczanie i działanie. W znacznej mierze cho-
dzi w tym przypadku o przyszłość wiary i Kościoła. Mimo że wiara 
nie sprowadza się do kultury, to jednak kultura jest jej środowiskiem 
i nośnikiem, który pozwala jej trwać i ją przekazywać. Kościół jest 
świadomy tego faktu od samego początku, dlatego kultura stanowi 
tak ważne pole jego odpowiedzialności i zaangażowania.

W tym miejscu zamierzamy zwrócić uwagę na ogólną perspektywę 
nauczania papieża Jana Pawła na temat kultury w relacji do wiary, by 
w ten sposób pokazać możliwość zasadniczego zaangażowania w tej 
dziedzinie. Ten ważny problem zasługuje na podjęcie tym bardziej 
dlatego, że w ostatnich latach nabiera on w Polsce wyjątkowej aktu-
alności, stając się przedmiotem wielu polemik i kontrowersji, zwłasz-
cza w obliczu nieustannie odżywającej tendencji do przeciwstawiania 
rzeczywistości wiary i kultury, która nie tylko przeszkadza w zado-
walającym ich zharmonizowaniu, ale powoduje impas w samym ich 
zestawianiu ze sobą. Brak właściwego określenia relacji zachodzących 
między wiarą chrześcijańską i kulturą stanowi fatalne tło dla poszuki-
wań skutecznych rozwiązań wielu konkretnych kwestii obyczajowych 
i kulturowych, a w sensie ogólniejszym wywołuje napięcia w życiu 
wspólnoty kościelnej, budzi wątpliwości i niepewność w samym świa-
dectwie dawanym wobec świata. Przeakcentowane napięcie w tej 
dziedzinie staje się momentami nie do zniesienia, z drugiej jednak 
strony doświadczenia ostatnich lat w wielu środowiskach pokazują, że 
relacja między wiarą chrześcijańską i kulturą może być ujęta w spo-
sób przekraczający dawne polemiki, spokojnie służąc zarówno wie-
rzącym i Kościołowi, jak i całemu społeczeństwu. Nowa propozycja, 
która wywiera już skuteczny wpływ, zawiera wezwanie do nawróce-
nia, czyli do zmiany punktu widzenia, oraz poszukiwania głębszego 
zrozumienia wewnętrznej struktury wydarzenia chrześcijańskiego 
oraz wymagań, jakie ono stawia wobec inteligencji człowieka.



Współczesny konflikt kulturowy 461

wsPółczesny KonfLiKt KuLturowy

W podjętych poszukiwaniach na pierwszym miejscu zostanie 
schematycznie przedstawione założenie, które stoi u podstaw starej 
polemiki między wiarą chrześcijańską i kulturą, a następnie na tle 
tego założenia zostanie zaproponowane nowe ujęcie zagadnienia. 
Następnie zostaną wyprowadzone niektóre konsekwencje wynika-
jące z tego nowego ujęcia.

Polemika dotycząca kultury chrześcijańskiej przeciwstawia tra-
dycyjnie tych, którzy uznają, że istnieje kultura chrześcijańska, 
tym, którzy odrzucają istnienie takiej kultury, utrzymując raczej, że 
chrześcijaństwo nie ma nic szczególnego do powiedzenia w tej dzie-
dzinie. Według tego drugiego stanowiska istnieje tylko jedna kultura 
ludzka, bądź też rozmaite tradycje kulturowe, przy czym chrześcijań-
stwa nie można łączyć w szczególny sposób z żadną z nich. Kultura 
jest zatem dziedziną ludzkiej egzystencji całkowicie oddzieloną od 
wiary. Podejmując zatem tematy kulturowe, chrześcijanie w żaden 
sposób nie różnią się od innych ludzi na ziemi. Zwolennicy istnie-
nia kultury chrześcijańskiej przeciwstawiają tej tezie stwierdzenie, 
że jeśli wiara dokonuje całkowitego przekształcenia życia człowie-
ka i ontologicznej przemiany w statusie bycia człowiekiem w świe-
cie, to ta nowość nie może nie odzwierciedlić się w przejawach kul-
turowych, które są wytworem człowieka wierzącego. W ten sposób 
uprawniona autonomia kultury ludzkiej przeciwstawia się przeni-
kającemu i globalnemu charakterowi wiary.

Aby dobrze zrozumieć wagę i znaczenie tak postawionego prob-
lemu, warto usytuować go w historii, by zobaczyć, kiedy i w jakich 
okolicznościach pojawiło się to rozwiązanie. Otóż w ogólnym sfor-
mułowaniu, angażującym oczywiście samą istotę wiary chrześci-
jańskiej, pojawiło się ono zaskakująco późno. Początki debaty na 
ten temat można właściwie rozpoznać dopiero na początku epoki 
nowożytnej. Kwestia kultury chrześcijańskiej, tak jak my ją dzisiaj 
rozumiemy, rodzi się wtedy, gdy zostaje sformułowana w relacji do 
kultury średniowiecznej, która była kulturą dogłębnie przenikniętą 
przez to, co chrześcijańskie, a także przeciw tej kulturze, w ramach 
nowej kultury o charakterze niechrześcijańskim. Kościół reaguje 
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wobec niej, w znacznym stopniu zamykając się w sobie i przeciw-
stawiając kulturze laickiej swoją własną kulturę kościelną. Nowej 
koncepcji rzeczywistości skoncentrowanej na człowieku, to zna-
czy antropocentrycznej, katolicy przeciwstawiają, nadając temu 
przeciwstawieniu skrajną postać i siłę wyrazu, koncepcję skoncen-
trowaną na Bogu, to znaczy teocentryczną. Z tego radykalnego 
przeciwstawienia wynikają wszystkie inne konsekwencje.

W stanowisku kulturowym o charakterze teocentrycznym wszyst-
kie nauki i działania ludzkie zbiegają się w sposób naturalny w teolo-
gii i z niej czerpią swoje zasady. Inaczej rzecz się ma w antropocen-
trycznej koncepcji rzeczywistości. Doprowadziła ona do oddzielenia 
poszczególnych nauk i innych działań ludzkich od teologii, która 
dotychczas miała dla tych działań decydujące znaczenie, by następ-
nie zbudować nowy system nauk zorganizowanych wokół nauki 
o człowieku. U początków stanowiska antropocentrycznego znajdu-
je się „sprawa Galileusza”, manifestująca dość jednoznacznie eman-
cypację nauk przyrodniczych od teologii, a na jej końcu dążenie do 
opracowania Encyklopedii, czyli nowej syntezy wiedzy opartej na 
poznaniu człowieka jako istoty naturalnej.

Można w tym miejscu powiedzieć, że kwestia kultury chrześcijań-
skiej jest tylko innym ujęciem kwestii kultury nowożytnej. W pier-
wotnym sformułowaniu kultura chrześcijańska przeciwstawia się 
kulturze nowożytnej. Zagrożony przez globalną koncepcję człowie-
ka, która jest widziana jako nieprzyjazna i obca, Kościół zamyka się 
w sobie, a mając na względzie czynne bronienie się przed jej wpły-
wami, tworzy swoją kulturę, to znaczy swoją globalną interpretację 
rzeczywistości. W porównaniu do zintegrowanej koncepcji rzeczy-
wistości właściwej dla średniowiecza kultura nowożytna odniosła 
pewne sukcesy. Zdołała konkretnie i praktycznie określić autonomię 
poszczególnych nauk, a na tym gruncie wielokrotnie pokonała sta-
rą wiedzę teologiczną. Średniowiecze postulowało wprawdzie taką 
autonomię, ale nie zdołało tego postulatu praktycznie zrealizować2. 
Kultura nowożytna nie mogła jednak ograniczyć się do określenia 

2 Por. M. Grabmann, Die Kulturphilosophie des hl. Thomas von Aquin, Augs-
burg 1925.
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statusu i obrony nauk przyrodniczych, gdyż na ludziach kultury spo-
czywa zadanie dokonania syntezy doświadczeń nagromadzonych 
w ludzkiej świadomości, to znaczy muszą oni powiązać ze sobą pod-
stawowe wartości, w oparciu o które ludzie interpretują decydujące 
wydarzenia swojego życia: narodziny, radość, cierpienie, małżeń-
stwo, śmierć itd., z działaniami praktycznymi, za pośrednictwem 
których panują nad naturą i przedłużają swoje istnienie materialne.

W odróżnieniu od zwierząt człowiek nie ogranicza się do dzia-
łań mających na celu samozachowanie jego życia, ale myśli o swoim 
działaniu – jest go świadomy oraz chce w nim odnaleźć swoją pełnię 
i prawdę. Nauki przyrodnicze, które umieją dość dobrze ukierunko-
wać działanie człowieka, są nastawione na opanowanie zewnętrznej 
strony rzeczywistości materialnej, ale nie są w stanie nadać sensu 
ludzkiej egzystencji, a zatem umotywować tego, co jest specyficz-
nie ludzkie w działaniu człowieka3. Z tego powodu wiedza laicka, 
jeśli zatrzyma się na swoim pierwszym etapie, ma charakter rozbi-
jający. Niweczy wewnętrzną spójność życia ludzi, którą wcześniej 
gwarantowały wierzenia religijne, ale nie jest zdolna do odbudowa-
nia tej spójności na gruncie nowych założeń. Wobec tego rozbijają-
cego momentu myśl laicka sformułowała własną propozycję – sen 
o Encyklopedii, czyli nowej organicznej systematyzacji wiedzy, któ-
rej celem jest dokonanie rewolucji kulturowej i reformy społecznej. 
Nauki oparte na pozytywnej wiedzy o człowieku miałaby dostar-
czać podstaw poznawczych pod integralną restrukturyzację społe-
czeństwa i wprowadzić je na nową drogę prowadzącą przez dzieje.

W chwili obecnej można już bardzo łatwo wykazać, że to dążenie 
do zbudowania wiedzy encyklopedycznej skończyło się komplet-
nym fiaskiem. Przyczyną była niezdolność do dostarczenia mate-
rialistycznej wiedzy o człowieku, która miałaby charakter wszech-
obejmujący. Chciano poddać człowiekowi całą rzeczywistość, ale nie 
wiedziano, czym człowiek jest w sobie. Usiłowano wtedy studiować 
człowieka w taki sposób, jak studiuje się inne przedmioty naturalne, 
ale dość szybko stwierdzono, że jest to niemożliwe do zrealizowania. 

3 Por. E. Boncinelli, G. Coyne, Bóg, wszechświat i sens życia. Ateista i wierzą
cy – konfrontacja dwóch ludzi, tłum. B. Bochenek, Kraków 2010.
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Na gruncie wnikliwych analiz Henri de Lubac nazwał ten proces 
„dramatem humanizmu ateistycznego”4. Człowieka nie można 
bowiem zobiektywizować. Jako byt duchowy zdolny do myślenia 
i wyrażania się w wolności wykracza on poza jakąkolwiek definicję 
i jakiekolwiek zobiektywizowanie. Obiektywnie można stwierdzić 
właściwie tylko jedno, a mianowicie że jest on w stanie coś sobie 
uświadomić, podjąć dobrowolnie uwarunkowania swojego życia, 
określić je i zrewidować, a w końcu im się przeciwstawić. Tak czy 
inaczej dochodzimy więc do problemu wolności, która powoduje, 
że nauki przyrodnicze nie są w stanie doprowadzić do adekwatne-
go postawienia i rozwiązania tego problemu, gdyż w swoim zasto-
sowaniu opierają się na metodzie deterministycznej5.

Gdy istota człowieka zostaje zobiektywizowana w systemie szczęś-
cia ludzkiego, które narzuca człowiekowi to, co musi czynić, by być 
szczęśliwym, po tym jak określono naukowo, na czym polega jego 
szczęście i wolność, rzeczywiste i istniejące jednostki buntują się, 
w innym miejscu widzą swoją prawdę, stwierdzają swoją nieunik-
nioną obcość i sprzeciw wobec projektu, który w odniesieniu do 
nich sformułowano. Jako projekt naukowy dotyczący szczęścia 
kultura laicka koniecznie kończy w totalitaryzmie i budzi sprze-
ciw. Totalitaryzmy XX wieku, legitymując się z upodobaniem swo-
imi podstawami naukowymi i deklarując dążenie do zapewnienia 
wszystkim szczęścia, zawsze były i pozostają zwrócone przeciw czło-
wiekowi.

rozwiązania Połowiczne

Z tego, co dotychczas zostało powiedziane, jasno wynika, że 
dynamizm kultury laickiej wręcz frontalnie przeciwstawia się wierze 
religijnej. Z projektu wielkiej kultury laickiej zostaje ostatecz-
nie tylko mała kultura laicka, która w coraz większym stopniu 

4 Por. H. de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki, Kra-
ków 2004.

5 Szerzej na ten temat w: J. Królikowski, Credo. Przedmiotowe wymiary aktu 
wiary, Mielec 2002, s. 61–94.
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rezygnuje z ambitnego planu opracowania nowej Encyklopedii oraz 
dojścia na jej podstawie do rozwiązania zjawiska ludzkiej świado-
mości i wolności. Jest to kultura o charakterze fragmentarycznym – 
„kultura rozbita”, jak się ją coraz częściej określa – która ogranicza 
się do wykazania autonomii poszczególnych obszarów badawczych 
lub gubi się w coraz dalej idącej specjalizacji. Ta nowa kultura lai-
cka oskarża starą, wielką kulturę laicką, że mimo swoich deklaracji 
w gruncie rzeczy pozostała jeszcze wewnętrznie religijna i klery-
kalna, gdyż nie zadowoliła się prostym stwierdzeniem, że człowiek 
bytuje w świecie. Pojawiły się więc zasadnicze pytania: czy do tej 
małej kultury laickiej może przystąpić chrześcijanin, nie ponosząc 
szkody? Czy mógłby, z drugiej strony, zrezygnować z własnej próby 
opracowania systemu globalnego rozumienia rzeczywistości, skoro 
zrezygnowała z niego nauka nowożytna?

Teologia katolicka już od dłuższego czasu podejmuje próby 
pojednania się z umiarkowanym racjonalizmem. W XVI i XVII wie-
ku wypracowała w tym celu radykalne rozdzielenie między naturą 
i nadnaturą6. Konsekwencje tego postępowania były dramatyczne. 
Kwestia natury człowieka została porzucona przez nauki, podczas 
gdy z drugiej strony nadnatura, oddzielona nie tylko od metody 
eksperymentalnej nauk przyrodniczych, lecz także od jakiejkol-
wiek weryfikacji doświadczalnej ze strony człowieka, pozostała pod 
pozornym panowaniem teologii, zadowolonej z siebie i coraz bar-
dziej odległej od podejmowanych przez człowieka codziennych 
dociekań dotyczących sensu życia. Słusznie, w nawiązaniu do tego 
kontekstu, zostało zauważone przez papieża Jana Pawła II w ency-
klice Fides et ratio, że kluczowe znaczenie dla współczesnego czło-
wieka ma „pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia” – pyta-
nie „naglące” (nr 1).

Zasadnicze zastrzeżenie, które należy zgłosić pod adresem kon-
cepcji racjonalistycznej, polega na tym, że rezygnuje ona z nada-
nia odrębnego i specyficznego znaczenia życiu zarówno jednost-
ki, jak i społeczności. Filozofia, która mówi o człowieku jako bycie 

6 Na temat tej ważnej problematyki zob. H. de Lubac, Augustinisme et théolo
gie moderne, Paris 1965; H. de Lubac, Le mystère du surnaturel, Paris 2000.
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tylko naturalnym, nie jest w stanie rzucić światła na tajemnicę, pod-
czas gdy teologia, która mówi o człowieku tylko z punktu widze-
nia nadprzyrodzonego, nie jest stanie spotkać się z konkretnymi 
ludźmi swojego czasu. Co więcej, taka koncepcja żywi się nieza-
dowalającym pojęciem kultury; uważa, że poszukiwania człowieka 
dotyczące jego samego i świata może zaspokoić zbiorem pojęć skoń-
czonych. Jednak siłę, którą zachowują stwierdzenia, że nie istnieje 
kultura chrześcijańska, uzasadnia przede wszystkim słabość stano-
wiska przeciwnego, czyli skrajnego nadnaturalizmu, który może być 
uznany za poważny grzech myślenia chrześcijańskiego, niezgodny 
z duchem Ewangelii7.

Wiara nie daje wierzącemu uprzywilejowanego poznania mecha-
nizmów społecznych bądź środków kulturowych. Chrześcijanin nie 
jest posiadaczem prawdy absolutnej, dlatego też nie może zrezyg-
nować z badania zachodzących zjawisk, pojawiających się trudno-
ści i problemów, które znaczą jego wędrówkę duchową i oddziałują 
na kulturę jego czasu, wyobrażając sobie, że ma w swoim ideal-
nym i historycznym dziedzictwie piękne, bezpośrednie i niezawod-
nie skuteczne rozwiązanie wszystkich problemów8. Musi pozostać 
poszukiwaczem prawdy, gdyż „poszukiwanie jest wpisane w hory-
zont wiary”, jak stwierdził papież Jan Paweł II w encyklice Fides et 
ratio (nr 16). Niewiele może pomóc odwoływanie się do minionej 
kultury przeciw kulturze obecnej. Niczemu nie służy rozpowszech-
nione mitologizowanie kultury średniowiecznej. Nie wystarczy 

7 Maja rację ci myśliciele chrześcijańscy, którzy twierdzą, że najważniejszym 
problemem, przed którym stoi teologia współczesna, jest poszukiwanie 
nowej syntezy natury i łaski. Por. R. Spiazzi, Natura e Grazia. Fondamenti 
dell’antropologia cristiana secondo San Tommaso d’Aquino, Bologna 1991.

8 Tadeusz Bartoś, ostentacyjnie wydający w swojej książce wyrok na „prawdę 
absolutną”, którą niby miałoby reprezentować chrześcijaństwo, najzwyczajniej 
w świecie dopuszcza się poważnego nadużycia intelektualnego (por. Koniec 
prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności, Warsza-
wa 2010). Żaden uczciwy chrześcijanin, a na pewno św. Tomasz z Akwinu, 
nie powiedziałby, że posiada prawdę absolutną. Chrześcijanin – długowieko-
wa tradycja chrześcijańska to potwierdza – jest tylko skromnym poszukiwa-
czem prawdy i jej pokornym sługą. A jeśli ktoś twierdzi, że posiada prawdę, 
rozmija się z autentyczną postawą chrześcijańską i potrzebuje nawrócenia, 
które oznacza przede wszystkim zmianę myślenia.
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w debatach kulturowych opierać się tylko na argumentach czerpa-
nych z minionych doświadczeń. Z tego punktu widzenia jest oczy-
wiście prawdą, że chrześcijanin, tak jak każdy inny człowiek, musi 
zmierzyć się z problemami swojego czasu, proponując nowe rozwią-
zania, choć opracowywane przede wszystkim na gruncie pewnych 
zasad, których wiara chrześcijańska się nie wyrzeka ani nie wstydzi.

„symPatia Krytyczna”

Do tego punktu doszła debata nad kwestią chrześcijańską. 
Chrześcijanin nie może wyobrażać sobie ani postulować wyobco-
wania w stosunku do kultury swojego czasu; z drugiej strony – nie 
może również bezkrytycznie jej przyjąć, utożsamiając się z nią bez-
krytycznie9. Nowe i twórcze ujęcie tego problemu zaproponował 
w swoim nauczaniu papież Jan Paweł II. Jego ujęcie stawia nowe 
pytanie, które dystansuje się w stosunku do starej dyskusji na temat: 
czy chrześcijanin może wnieść swój specyficzny wkład do rozwią-
zania kryzysu współczesności?

Aby zrozumieć znaczenie tego pytania, po stronie chrześcijań-
skiej jest przede wszystkim konieczna zmiana perspektywy i posta-
wy duchowej. Chrześcijanin integrysta patrzy z lękiem i wrogoś-
cią na świat nowożytny, w którym czuje się niepewnie; natomiast 
chrześcijanin progresista patrzy na niego z bezkrytycznym podzi-
wem, graniczącym z zawiścią. Pierwszy, zatrzymując się w przeszło-
ści, w całości odrzuca nowożytność jako aberrację i grzech; drugi, 
opowiadając się po stronie samej nowości, przyjmuje ją z entuzja-
zmem, ale bez zrozumienia i bez dostrzeżenia, do jakiego kryzysu 
ona prowadzi10. Nauczanie papieskie wobec tej alternatywy poszło 
niejako w trzecim kierunku, który można nazwać „sympatią krytycz-

9 Bardzo trafne uwagi sformułował w tej materii ks. Waldemar Chrostowski 
w recenzji książki ks. Kazimierza Sowy Słownik języka boskiego. Gwiazdy o waż
nych sprawach (Kraków 2009), słusznie zarzucając jej autorowi, że stawianymi 
tezami zdradza autentyczność eklezjalną. Por. W. Chrostowski, Słownik języ
ka boskego [recenzja], „Collectanea Theologica” 80 (2010) nr 1, s. 219–222.

10 Krytykę obydwu stanowisk przeprowadził papież Jan Paweł II w rzadko wspo-
minanym liście do kard. J. Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, 
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ną” albo „misyjnością”, i jest to propozycja, która zasługuje na nowe 
odkrycie i przeanalizowanie. W tym miejscu nie będziemy wchodzić 
w szczegóły zagadnienia, ale wskażemy tylko na zasadnicze elemen-
ty w stanowisku papieskim, podkreślając jego wzorcze znaczenie.

Dążenie człowieka nowożytnego, zmierzające do zbudowania 
nowej kultury, zatrzymało się niejako w pół drogi. Faza konstruk-
tywna, skoncentrowana na budowaniu Encyklopedii zorganizowanej 
jednostronnie wokół wiedzy o człowieku, czyli potraktowana skraj-
nie antropocentrycznie, po prostu się nie powiodła11. Kościół, który 
ma niewiele do powiedzenia w poszczególnych dziedzinach wiedzy, 
może jednak wnieść decydujący wkład do tego, co dotyczy projektu 
całościowego. Wynika to z faktu, że strzeże on tej „miary” człowie-
ka, bez której nie można zbudować rzeczywiście ludzkiej kultury, 
połączyć wokół doświadczenia prawdy, dobra i piękna fragmentów 
wiedzy pozytywnej. W odniesieniu do wszystkich miar człowieka, 
które wynalazła wiedza laicka, miara, którą proponuje Kościół, nie 
rodzi nowego totalitaryzmu, ponieważ ma charakter transcenden-
tny. Tutaj wyjaśnia się, dlaczego papież Jan Paweł II taką wagę przy-
kładał do autentycznej i integralnej antropologii – czyli w gruncie 
rzeczy transcendentnej – która zmierzałaby do „czegoś w rodzaju 
«rekapitulacji» nienaruszalnego misterium osoby”, jak napisał jesz-
cze z Krakowa do Henriego de Lubaca12. W ramach analizy kryzy-
sów współczesnych Jan Paweł II niejednokrotnie przypominał, że 
są one ewidentnym testem „kryzysu antropologii”13. Pokazuje to, 
że także mając na względzie przyszłość kultury, trzeba ją wyraźnie 
związać z metafizyką, zwłaszcza metafizyką osoby14. 

w sprawie arcybiskupa M. Lefebvre’a (8.04.1988). Por. „L’Osservatore Roma-
no” (wyd. pol.) 9 (1988) nr 3–4, s. 15.

11 Por. H. de Lubac, Ateizm i sens człowieka, tłum. O. Scherer, Paris 1968 (Znaki 
Czasu, 12).

12 H. de Lubac, Mémoire sur l’occasion de mes écrits, Namur 19922, s. 176.
13 Por. np. Jan Paweł II, Przemówienie do teologów moralistów uczestniczących 

w Międzynarodowym Kongresie Teologii Moralnej (10.04.1986), „L’Osservatore 
Romano” (wyd. pol.) 7 (1986) nr 5, s. 10. 

14 Por. M. F. Sciacca, Filosofia e metafisica, Palermo 2002, s. 131–137.



„Sympatia krytyczna” 469

Dnia 2 czerwca 1979 roku papież Jan Paweł II mówił do studen-
tów Warszawie: 

Pomyślcie, młodzi Przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro 
napełnić je może tylko Bóg. Duch Święty. Poprzez studia uniwersyte-
ckie otwiera się przed Wami wspaniały świat ludzkiej wiedzy w tylu róż-
nych dziedzinach. W parze z tą wiedzą o świecie rozwija się zapewne 
i Wasza samowiedza. Pytanie o to: kim jestem? stawiacie sobie zapew-
ne już od dawna. Jest to pytanie poniekąd najciekawsze. Czy mierzyć 
go miarą sił fizycznych, którymi dysponuję? Czy mierzyć go miarą 
zmysłów, które umożliwiają mi kontakt z zewnętrznym światem? Czy 
mierzyć go miarą inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie 
testy czy egzaminy? Odpowiedź dnia dzisiejszego, odpowiedź liturgii 
Zielonych Świąt wskazuje dwie miary: Człowieka trzeba mierzyć mia-
rą «serca», sercem! Serce dlatego w języku biblijnym oznacza ludzkie, 
duchowe wnętrze, oznacza dlatego szczególności sumienie… Człowieka 
więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwar-
ty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego15.

Z tego powodu Kościół nie ma gotowej, określonej raz na zawsze 
i pod każdym względem oraz zamkniętej prawdy o człowieku, ale 
ma pewną i w pełni prawomocną wiedzę na jego temat, którą może 
„interpretować” w kontekście coraz to nowych okoliczności histo-
rycznych. Teologia jest świadoma tego, że prawda istnieje tylko jako 
interpretacja – to interpretacja czyni prawdę „wieczną”. Kościół wie 
i coraz bardziej dojrzewa w tej wiedzy, że człowiek nie jest rzeczą, 
że w żadnym wypadku nie może być zredukowany do rzeczy ani 
traktowany jak rzecz, a w związku z tym ze względu na Boga nale-
ży strzec godności i wolności jego ducha. Wokół tej wiedzy o czło-
wieku, jedynej, która go dogłębnie szanuje, można zbudować auten-
tyczną kulturę. Paradoksalnie, nie można rzeczywiście wyjść od 
człowieka, jeśli nie uznaje się, że ośrodkiem serca ludzkiego jest 

15 Jan Paweł II, Do młodzieży przed kościołem Św. Anny w Warszawie (2.06.1979), 
2, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. II, cz. 1, 1979, Poznań 1990, s. 602–
603.
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nieskończone pragnienie otwarte na tajemnicę Boga. Tajemnica 
Boga może rzucić decydujące światło na tajemnicę człowieka, i dla-
tego tylko w Chrystusie człowiek odkrywa swoje oblicze i spotyka 
swoją prawdę.

Papież Jan Paweł II rozpoczynał swój pontyfikat znamiennym 
wołaniem: „Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa 
i zgodzić się na jego władzę! Nie lękajcie się! Otwórzcie, a nawet, 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy 
otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, 
szerokich dziedzin kultury, cywilizacji rozwoju. Nie lękajcie się! 
Chrystus wie, «co jest w człowieku». Tylko On to wie!”16. W czasie 
pamiętnej wizyty w Polsce w 1979 roku w Warszawie z równą mocą 
potwierdzał tę samą prawdę: 

Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do zrozumienia 
tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka 
nie można bowiem do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: czło-
wiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie 
jest jego ostateczne powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie moż-
na tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa17.

Te wypowiedzi, a podobnych można by przytoczyć więcej, nie 
są tylko retoryką – zawiera się w nich i autentycznie wyraża pod-
stawowa prawda chrześcijańska, której rozumienie stale musi doj-
rzewać, aby mogła być aktualizowana, realnie kształtując indywi-
dualne i zbiorowe dzieje człowieka18.

W ujęciu zaproponowanym przez papieża Jana Pawła II nastę-
puje więc odwrócenie powszechnie przyjętego sposobu traktowania 

16 Jan Paweł II, Na rozpoczęcie pontyfikatu (22.10.1978), 5, w: Jan Paweł II, Nau
czanie papieskie, t. I, 1978, Poznań–Warszawa 1987, s. 15.

17 Jan Paweł II, Na Placu Zwycięstwa (2.06.1979), 3, w: Jan Paweł II, Nauczanie 
papieskie, t. II, cz. 1, dz. cyt., s. 599.

18 Szerzej na ten temat w: J. Królikowski, Antropologia teologiczna jako źródło 
inspiracji w refleksji pedagogicznej, w: Wychowanie a kultura, red. A. Solak, 
Tarnów 2000, s. 51–65 (Teologia Kultury, 1).
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relacji między Kościołem i kulturą nowożytną. Udział chrześcijanina 
w tworzeniu kultury, którym jest po prostu poważne potraktowa-
nie swojego życia jako okazji do spotkania z Jezusem Chrystusem, 
nie sprzeciwia się wysiłkowi człowieka nowożytnego, ale mu sprzy-
ja, ponieważ wydatnie prowadzi go do odkrycia prawdy dotyczą-
cej jego życia w jego najważniejszych wymiarach. Staje się w tym 
miejscu obojętne, czy istnieje specyficzna kultura chrześcijańska, 
czy nie istnieje. Skoro człowiek jest stworzony przez Chrystusa, to 
jest On wewnętrzną prawdą każdej kultury i każdego wyrazu życia 
ludzkiego. Zadanie chrześcijanina polega na doprowadzeniu do 
wydobycia tej prawdy, zachowując kulturę swojego narodu i swoje-
go czasu, z którą pozostaje uczuciowo związany, przed zepsuciem, 
na które w przeciwnym wypadku jest skazana.

Dnia 3 czerwca 1979 roku, przemawiając do młodzieży w Gnieźnie, 
papież Jan Paweł II przypomniał znamiennie, że kultura polska jest 
chrześcijańska, bo jest polska, a jest polska, bo jest chrześcijańska, 
ponieważ wiara przyczyniła się do pełnego wyrażenia życia naro-
du polskiego. Mówił wtedy: „Kultura polska stale płynie szerokim 
nurtem natchnień, mających swe źródło w Ewangelii. To przyczynia 
się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultu-
ry – to czyni ją głęboko, tak autentycznie ludzką”19.

To dopełnienie kulturowe nie wyraża się najpierw w systemie teo-
retycznym, ale w żywej percepcji bytu, w otwartości egzystencjalnej 
na własną historię indywidualną i historię narodu. Jeśli ośrodkiem 
kultury człowieka, w niezliczonych formach wyrazu historyczne-
go, jest zawsze uznanie pragnienia Boga, który ją konstytuuje, to 
pierwszą formą kultury, w której osiąga ona swoją dojrzałość, będzie 
modlitwa – prośba kierowana do ukrytego Boga, aby się objawił, 
bądź podziękowanie Mu za spotkanie, które nastąpiło. Kultura i wia-
ra nie jawią się wtedy jako dwa obce sobie pojęcia, które powin-
ny odnosić się do siebie z największą ostrożnością, ale jako dwie 
strony jednego doświadczenia życiowego. Nie jest przypadkiem, że 
pieśń Bogurodzica, będąca pierwszym trwałym wyrażeniem polskiej 

19 Jan Paweł II, Do młodzieży w Gnieźnie (3.06.1979), 3, w: Jan Paweł II, Naucza
nie papieskie, t. II, cz. 1, dz. cyt., s. 612.
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kultury, ma równocześnie charakter poetycki i liturgiczny. Na grun-
cie tak określonej kultury może narodzić się i twórczo rozwijać 
autentyczny etos, w którym wyraża się dusza człowieka, a także 
dusza narodu. To wyrażenie konstytuuje autentyczność i tożsamość 
jednostkową oraz zbiorową, dlatego „kultura jest przede wszystkim 
dobrem wspólnym narodu”20.

„Przyszłość człowieKa zaLeży od KuLtury”21

W kręgach filozoficznych i teologicznych podkreśla się coraz 
bardziej zdecydowanie, że kulturze współczesnej brakuje miary 
jej prawdy, brakuje jej harmonii, godności i spokoju. Wprawdzie 
kultura współczesna jest bogata w przejawach, ale brakuje jej nor-
my wewnętrznej, która mogłaby konstytuować jej strukturę, stać 
się jakby jej mocnym zbrojeniem i oparciem. Wiele faktów w roz-
maitych dziedzinach kultury wyraźnie potwierdza taką diagnozę. 
Papież Jan Paweł II w pogłębionej refleksji przypomniał tę diagnozę 
Kościołowi, dlatego wyznaczył również wierzącym zadanie wszech-
stronnego włączenia się w kulturę i uczestniczenia w niej. Warto 
pamiętać, że zadanie to nie jest fakultatywne, ale jest dla wierzą-
cych obowiązkowe, ponieważ chodzi w nim zarówno o ich osobistą 
wiarę, jej przekaz i trwanie w przyszłych pokoleniach, jak i w ogó-
le o przyszłość człowieka.

20 Jan Paweł II, Do młodzieży w Gnieźnie,dz. cyt., 2.
21 Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO (2.06.1980), w: Jan Paweł II, 

Nauczanie papieskie, t. III, cz. 1, 1980, Poznań–Warszawa 1985, s. 736.



Rozdział XXViii

n

Kryzys w Kościele i drogi wyjścia. 
Propozycje czerpane z historii 

Kościoła

Kryzys, najogólniej mówiąc, to załamanie się fundamentalnej 
tożsamości. Czy w takim razie można i czy powinno się mówić 
o kryzysie w Kościele? Ten, kto zbyt łatwo odrzuca taką możliwość, 
powinien uwzględnić, że budowla Kościoła, gdy patrzy się na nią 
od zewnątrz, jest rzeczywistością dziejową i ludzką, a jako taka 
podlega ona tym wszystkim uwarunkowaniom, którym podlega każ-
da inna rzeczywistość dziejowa i ludzka. Kryzys jest stałym, wręcz 
nieuchronnym doświadczeniem, które wpisuje się w każdą rzeczy-
wistość tego typu. Z tego też powodu należy raczej mówić o „kry-
zysie w Kościele” niż o „kryzysie Kościoła”, gdyż inaczej zakładało-
by się, iż kryzysowi podlega także wymiar wewnętrzny, czyli boski 
Kościoła, a to nie jest możliwe z teologicznego punktu widzenia. 
Wymiar wewnętrzny i boski Kościoła jest niezmienny i nie podle-
ga zawirowaniom związanym z kryzysami jako doświadczeniami 
dziejowymi. Trzeba ponadto pamiętać, że gdy mówimy „kryzys”, 
to nie zawsze mamy na myśli sytuację negatywną czy destrukcyj-
ną. Kryzysy mają także pewien aspekt twórczy, jeśli zostają odpo-
wiednio przyjęte i potraktowane. Można w takim przypadku zasad-
nie mówić o „kryzysie wzrostu”. Z tego też powodu jakiekolwiek 
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mówienie o kryzysie w Kościele powinno być połączone z pokaza-
niem możliwości wyjścia z zaistniałej sytuacji kryzysowej, gdyż tylko 
w takim przypadku zostaje ona rozpatrzona w sposób adekwatny.

Przejawy Kryzysu w dzisiejszym KościeLe

1

W Kościele mamy do czynienia z kryzysem. Jakie są jego prze-
jawy? Kryzys widać przede wszystkim w liturgii. Można go określić 
jako kryzys liturgiczny. Wprowadzenie reformy liturgii, której 
zasady opracował i którą zalecił wprowadzać II Sobór Watykański, 
spotkało się z szeroką aprobatą, ale nie można nie zauważyć tak-
że szerokich sprzeciwów, które się pojawiły i które wciąż się poja-
wiają. Mamy w tej materii do czynienia z poważnym „konfliktem 
interpretacji”1. Wagę i zasięg problemu pokazują interwencje papieża 
Benedykta XVI2. W niejednym miejscu w liturgii zapanował wręcz 
chaos. Jeśli – także w Polsce – w jakimś większym mieście nawie-
dzimy znajdujące się tam kościoły, to zauważymy, że służba Boża 
w każdym z nich jest zorganizowana trochę inaczej. Nie zachowuje 
się konsekwentnie wskazań zawartych w kalendarzu liturgicznym. 
Gesty celebransów rażą uczestników liturgii swoją różnorodnością, 
niekiedy nawet w czasie tej samej mszy. Ileż to razy zdarza się w cza-
sie mszy świętej koncelebrowanej, że jeden celebrans klęka przed 
tabernakulum, drugi przed nim wykonuje ukłon, a trzeci wykonu-
je ukłon w kierunku ołtarza. Gdy wierzący znajdzie się w innym 
kraju, nie znając miejscowego języka, najczęściej czuje się faktycz-
nie obco, gdyż nie znajduje wielu elementów celebracji, w której 
uczestniczył w swoim kraju. Często jest to powodem nieuczęszcza-
nia na mszę świętą, ponieważ wiernego w rzeczywistości niewie-
le z nią łączy. Wprawdzie dotyczy to tylko wymiaru zewnętrznego 

1 Por. A. Grillo, Oltre Pio V. La riforma liturgica nel conflitto di interpretazioni, 
Brescia 2007.

2 Por. N. Bux, La riforma di Benedetto XVI. La liturgia tra innovazione e tra
dizione, Casale Monferrato 2008.
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celebracji, ale przecież jest on nieodzowny do duchowego przej-
ścia na poziom głębszy. W niejednym przypadku – chodzi oczywi-
ście o sytuację skrajną – celebracje mszy są sprawowane tak, jakby 
nie wierzono w rzeczywistą obecność Chrystusa w liturgii (nie tyl-
ko w samej Komunii Świętej). Ponieważ coraz częściej zwraca się 
uwagę na to zjawisko, należy z tego wnioskować, że mamy do czy-
nienia z rzeczywiście realnym problemem nie tylko w dziedzinie 
liturgii, lecz także wiary.

Kiedyś liturgia raziła bezdusznością formalizmu i niemal mecha-
nicznej jednorodności celebracji, którą powodował skrajny nacisk 
położony na rubryki, podniesiony do rangi zasady absolutnej w życiu 
Kościoła. Trzeba bardzo cieszyć się z tego, że czynne uczestniczenie 
wiernych w liturgii – jak postulował ruch liturgiczny – stopniowo 
dojrzewa i nadal utrwala się w Kościele, ale doświadcza się zarazem, 
że liturgia jest sprawowana bez adekwatnego zwrócenia uwagi na 
sacrum, które zanika w zbytniej wielości innowacji i eksperymen-
tów, często nastawionych tylko na wywołanie efektu zewnętrzne-
go. Zapomina się niestety, że liturgia jest pierwszorzędnie i pierw-
szorzędną służbą Bożą, jak trafnie kiedyś mówiono.

2

Drugim przejawem kryzysu w Kościele jest kryzys władzy 
(mówi się często o kryzysie autorytetu, ale to nie jest całkiem ści-
słe sformułowanie). Widać dzisiaj wiele oznak buntu wobec utrwa-
lonej wartości władzy w Kościele i wobec samej władzy. Oczywiście 
trzeba powiedzieć, że nie jest to tylko efekt sytuacji wewnętrznej 
w Kościele. Przyczynia się do tego przede wszystkim degradowa-
nie wartości władzy w dzisiejszych systemach demokratycznych, 
które widzą władzę tylko i wyłącznie jako zewnętrznie nakłada-
jącą się na życie społeczeństwa, ponieważ jawi się ona jako wynik 
umowy społecznej3. W znacznym stopniu degraduje pozytywne 
spojrzenie na władzę niegodne postępowanie sprawujących wła-
dzę. Liczne nadużycia widać w dziedzinie rozumienia wolności 

3 Por. F. Viola, Autorità e ordine del diritto, Torino 19872.
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społecznej i politycznej, które jest bliskie anarchii i  jej wydatnie 
sprzyja. Niestety, także chrześcijanie w dokonywanych wyborach 
oddają głosy na przypadkowe partie o skłonnościach anarchistycz-
nych. Demokracja znajduje się pod naciskiem, a może nawet ter-
rorem mediów masowych, których wielorakie działania w społe-
czeństwie noszą znamiona zmowy antyspołecznej, zmierzając za 
wszelką cenę do osiągnięcia własnych celów. Pod wpływem dzi-
siejszego rozumienia władzy we wspólnocie społecznej i politycz-
nej formułuje się właściwie bezprzedmiotowy postulat „demokra-
tyzacji Kościoła”4. Jest to tylko polemiczny slogan. Może się w nim 
zawierać pewna słuszna treść, na przykład jeśli rozumie się przez 
ten slogan, by przedstawiciele władzy, na przykład biskupi i pro-
boszczowie, byli w większym stopniu nastawieni na słuchanie wier-
nych świeckich i nawiązywali z nimi bardziej bezpośrednie kontakty 
oraz współpracę, umożliwiając im w większym stopniu wypowiada-
nie własnego zdania w sprawach kościelnych. Takie postępowanie 
będzie wyrazem tego, o czym mówił II Sobór Watykański w konsty-
tucji Lumen gentium, gdy definiował Kościół jako „komunię życia, 
miłości i prawdy” (nr 9).

Pozostaje jednak pewne, że ostatecznie odpowiedzialność za 
przekaz wiary mający na celu urzeczywistnianie zbawienia nie spo-
czywa na świeckich ani nawet na teologach, ale jedynie na tych, któ-
rym Chrystus nakazał: „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 18), to znaczy 
na apostołach i ich następcach – biskupach5. Z tego nakazu wynika 
ich władza i ich odpowiedzialność, i nie mogą oni z nikim podzielić 
się ani tą władzą, ani odpowiedzialnością. Jest to prawda o konsty-
tutywnym znaczeniu dla Kościoła. Czy w związku z tym na przy-
kład dziennikarze albo komentatorzy z forów internetowych mogą 
domagać się dla siebie władzy decydowania o tym, kto autentycz-
nie wypowiada się w sprawach wiary i Kościoła, a kto nie, w imię 
jakiejś bliżej nieokreślonej „wolności słowa”? W Kościele można 

4 Por. J. Ratzinger, H. Maier, Demokracja w Kościele. Możliwości i ograniczenia, 
tłum. M. Labiś, Kraków 2005.

5 Jest charakterystyczne, że II Sobór Watykański, mówiąc o władzy Chrystusa 
i władzy w Kościele, łączy ją z przytoczonymi słowami z Ewangelii św. Mateusza 
(28, 18). Por. konst. Lumen gentium, 24; dekret Ad gentes, 5.
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głosić tylko prawdę. Jest po prostu fałszem to, co niekiedy słyszy-
my, jakoby ostatni Sobór zakazał potępiać błędy w dziedzinie wiary 
i obyczajów. Jest natomiast prawdą, że Sobór, odpowiadając na prag-
nienie wyrażone przez papieża Jana XXIII w przemówieniu wygło-
szonym na jego otwarcie, zrezygnował z bezpośredniego potępiania 
błędów i formułowania anatem. Dopóki jednak Kościół jest stróżem 
prawdy, musi – jeśli zachodzi taka potrzeba – za pośrednictwem 
tych, którym został powierzony urząd nauczycielski, zdecydowanie 
potępiać błędy i trzymać z dala od nauczania tych, którzy je głoszą.

3

Wraz z tym, co zostało powiedziane, dochodzimy do trzeciego 
i najważniejszego przejawu kryzysu w Kościele, którym jest kryzys 
wiary. Na czym ten kryzys polega? Na pewno można by wyróż-
nić wiele jego znamion, jak pokazują rozmaite studia socjologicz-
ne nad aktualnym „stanem wiary”. Według mnie najpoważniejszym 
znakiem kryzysu w tej dziedzinie jest to, że w dzisiejszym naucza-
niu i przepowiadaniu brakuje pewności odnośnie do treści wia-
ry, czyli że straciła ona swój bezdyskusyjny charakter oraz – co się 
z tym wiąże – uległa zachwianiu pewność odnosząca się do znacze-
nia egzystencjalnego wiary dla człowieka i społeczeństwa. Trafnie 
zostało zauważone, że wiara chrześcijańska utraciła w ostatnim wie-
ku „pewność bezdyskusyjnej tożsamości”6.

Było zawsze znakiem charakterystycznym Kościoła katolickiego, 
że jasno i jednoznacznie głosił wiernym prawdy, przedstawiając je jako 
fundament, na którym można zdecydowanie oprzeć życie i osiągnąć 
jego wypełnienie, kierując się wynikającymi z tych prawd wskaza-
niami o charakterze obyczajowym. Katechizmy były kiedyś zwięź-
lejsze niż dzisiaj, ale jaśniejsze i bardziej zdecydowane w przekazie. 
Teraz natomiast zdarza się niejednokrotnie słyszeć pytanie: jaka jest 
właściwie wiara katolicka? Niepewność wiary idzie coraz dalej, tak 
że w pewnym momencie – jeśli coś się nie zmieni – trzeba będzie 
pytać, czy to jest jeszcze wiara. Z tego zachwiania pewności wiary 

6 H. Verweyen, Il contributo della fede, „Il regno – attualià” 2000 nr 22, s. 774.
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rodzi się brak jasnego przekonania, że wiara stanowi najwyższe dobro 
człowieka, na które można spojrzeć w sposób pokazany przez papie-
ża Jana Pawła II: „Istotny pożytek wiary polega przede wszystkim na 
tym, że człowiek realizuje przez nią dobro swojej rozumnej natury. 
Realizuje je, dając odpowiedź Bogu, a odpowiedź ta jest powinnoś-
cią. Jest to zarazem powinność wobec samego siebie”7.

Precedensy dziejowe

W niniejszym opracowaniu proponuję spojrzeć na dzieje Kościoła, 
by w ich świetle sformułować następnie pewne propozycje zajęcia 
stanowiska wobec obecnego kryzysu. Czy historia ma coś do powie-
dzenia w tej materii? Przemiany, które dokonały się w ostatnich dzie-
sięcioleciach, zarówno o charakterze technicznym, jak i duchowym, 
jakkolwiek są bardzo głębokie, nie są tak istotnie jakościowo różne 
od tych, które zaszły w przeszłości, żeby nie można było doszukać 
się jakichś paraleli historycznych i próbować wyciągnąć z nich aktu-
alizujących wniosków. Trzeba to zauważyć, ponieważ często właś-
nie kładąc nacisk na nieprzystawalność epok historycznych, twier-
dzi się, że nie można z doświadczeń historycznych wyprowadzić 
żadnych wniosków dla teraźniejszości i nie ma podstaw do szuka-
nia w nich wzorów i sugestii rozwiązań odnośnie do wyzwań poja-
wiających się w jakiejś nowej sytuacji i epoce.

Czy historia ma zatem coś do powiedzenia odnośnie do obecne-
go kryzysu w Kościele? Trzeba od razu zauważyć, że Kościół pozo-
staje nieustannie w dziejach depozytariuszem i głosicielem, „fila-
rem i podporą prawdy” (1 Tm 3, 15), i dlatego jego dzieje mogą 
powiedzieć coś znaczącego o tym, w jaki sposób również rozmai-
te kryzysy w Kościele, wewnętrzne i zewnętrzne, zostały przezwy-
ciężone, a zatem mogą zostać przezwyciężone także w przyszłości. 
Wskażemy więc w tym miejscu na dwa procesy, co do których nikt 
nie może poważnie wątpić, że były to właściwe kryzysy, i to kryzy-
sy o zasięgu poniekąd globalnym.

7 Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messo
riego, Lublin 1994, s. 144.
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Pierwszy kryzys, który należy odnotować, pojawił się na schył-
kowym etapie kultury helleńsko-rzymskiej i cesarstwa rzymskie-
go. W IV wieku Kościół wzrastał w łonie obydwóch i pozostawał 
z nimi dogłębnie złączony. Apostoł Paweł napisał swoje listy w jed-
nym z dwóch ówczesnych języków o zasięgu światowym, którymi 
mówiono w cesarstwie rzymskim, i podróżował w celach misyjnych 
po rzymskich drogach, będących szlakami komunikacyjnymi o zasię-
gu światowym. Po wielu wysiłkach samo cesarstwo nabrało charakte-
ru chrześcijańskiego. Nawet ten, kto uważa „zwrot konstantyński” za 
nieszczęście dla Kościoła, nie może zapominać, że istnienie tego cesar-
stwa wydatnie przyspieszyło rozprzestrzenianie się zbawczego oddzia-
ływania Kościoła i doprowadziło do wyraźnego skonkretyzowania je go 
misji powierzonej mu przez Chrystusa; nawet ten, kto interpretuje 
związanie wiary chrześcijańskiej z hellenizmem jako jej zafałszowa-
nie, musi przyznać, że teologia i nauczanie znalazły w myśli greckiej 
znakomite narzędzie umożliwiające sformułowanie i sprecyzowanie 
treści wiary. Pozostaje również faktem, że fundamentalne elementy 
w strukturze organizacyjnej Kościoła pierwotnego zostały wypraco-
wane w związku z podziałem cesarstwa rzymskiego, a samo cesarstwo 
rzymskie, przynajmniej jego zachodnia część, uległo podziałowi pod 
naciskiem ludów germańskich, ponieważ jego mieszkańcy przestali 
już wierzyć w wartość dotychczasowego porządku społecznego, a tym 
samym przestali go bronić. Można dostrzec na przykład w De civitate 
Dei św. Augustyna ogromne przerażenie wywołane zdobyciem Rzymu 
przez Wizygotów w 410 roku. W oczach ówczesnych ludzi upadał 
cały świat. I były to odczucia, które towarzyszyły nie tylko obywate-
lom cesarstwa, lecz dochodziły na same krańce ówczesnego świata8.

Jak Kościół przezwyciężył ten kryzys? Chociaż na terenach przy-
granicznych niektóre biskupstwa i liczne wspólnoty chrześcijańskie 
zanikły na pewien czas, nie uległa przerwaniu tradycja liturgiczna; 
przeciwnie, to właśnie w tym okresie nastąpiło utrwalenie tekstów 
liturgicznych. Najważniejsze z nich – sakramentarze – otrzymały 
wtedy swoją definitywną formę. Poziom teologii uległ obniżeniu, 

8 Por. Cz. S. Bartnik, Nadzieje upadającego Rzymu. Papieska wizja świata ze 
schyłku imperium rzymskiego, Warszawa 1982.
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jednak treść, sprowadzona do formuł modlitewnych, pozosta-
ła nienaruszona i została przekazana ludom, które potrzebowały 
ewangelizacji. Można z łatwością pokazać, że katecheza misyjna 
ówczesnych „apostołów Europy” ograniczała się do pewnego mini-
mum – do prawd fundamentalnych dotyczących zbawienia i przy-
kazań moralnych, ale to minimum było konsekwentnie zachowane 
i bronione9. W ogólnej katastrofie politycznej i ekonomicznej władza 
Kościoła nie uległa pomniejszeniu, co umożliwiał przede wszystkim 
kult oraz to, co mu służy, czyli szeroko rozumiana kultura. Dzięki 
temu „narzędziu” władza kościelna wzrastała i umacniała się, tak że 
Kościół aż do średniowiecza zachował monopol kulturowy, strze-
gąc zarówno dziedzictwa chrześcijańskiego, jak i pogańskiego. Był 
to oczywiście proces jedyny i niepowtarzalny, ale ciągle pozostaje 
interesujący i inspirujący. Pokazuje on znaczenie więzi wiary z kul-
turą oraz zdolność trwania Kościoła na gruncie tej właśnie więzi. 
Chrześcijaństwo nie jest oczywiście kulturą, ale bez kultury na dłuż-
szą metę nie może istnieć, ulega osłabieniu i zanika.

Drugi kryzys, na który należy zwrócić uwagę, bardzo różnił się 
do pierwszego. Nie był konsekwencją przemian politycznych, ale 
zasadniczo był kryzysem wewnętrznym w Kościele. Od dwóch wie-
ków Kościół pilnie potrzebował reformy eliminującej braki, któ-
re zapuściły w nim korzenie. Zachodziła potrzeby dostosowania 
katechezy i duszpasterstwa do zmienionych okoliczności kultu-
rowych, ale w rzeczywistości nie nastąpiło nic katastrofalnego, co 
zapewne znacznie uśpiło czujność w Kościele. Zewnętrzna budow-
la Kościoła, co na pewno jest zdumiewające w najwyższym stopniu, 
pozostawała ciągle nienaruszona10. Nawet wielka schizma zachod-
nia, która podzieliła Kościół na pokolenia, nie doprowadziła do 
upadku tej budowli. Liczne nadużycia spowodowały jednak degra-
dację na poziomie wewnętrznej władzy religijnej i moralnej, czyli 
papieży i biskupów. Duchowieństwo nie zdawało egzaminu z peł-
nienia misji przewodniczenia; szukając swojej korzyści, pozwalało, 

9 Por. J. Strzelczyk, Apostołowie Europy, Poznań 20102.
10 Por. P. Payan, Entre Rome et Avignon. Une histoire du Grand Schisme (1378–

1417), Paris 2009.
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aby pobożność ludowa szła swoją drogą, niekiedy bardzo zabobon-
ną; pierwszorzędną ich troską stało się utrzymanie posiadanych 
przywilejów, a niejednokrotnie usiłowano zdobyć jeszcze nowe. 
Kościół został skrajnie sklerykalizowany; duchowieństwo uważało 
się za arbitralnego właściciela środków zbawienia, których potrze-
bowali świeccy, jeśli chcieli zbawić swoje dusze.

Reformacja stała się buntem przeciw temu stanowi rzeczy. Luter 
chciał zreformować Kościół, czyli uczynić to, co zaniedbywała kom-
petentna władza. Doszedł on do przekonania, że przyczyną istnieją-
cych braków w życiu Kościoła jest zafałszowanie „czystej Ewangelii”, 
w związku z czym uznał, że pierwszą rzeczą, którą należy uczy-
nić, jest jej przywrócenie celem wydobycia z niej miary wszystkich 
innych reform (sola scriptura). W tym tkwi przyczyna tragicznego 
konfliktu, do którego doszło w łonie Kościoła. Luter nie tylko zry-
wał ze zwyczajami ludzkimi – „zdaniami ludzkimi”, jak je nazywał – 
ale dokonał także odrzucenia obowiązującego nauczania kościel-
nego, będącego nośnikiem świętej Tradycji, a tym samym dokonał 
odrzucenia Kościoła11.

Kryzys, który wyłonił się w Kościele w XVI wieku, był zarów-
no kryzysem władzy, jak i kryzysem wiary. Reprezentanci władzy 
w większości przypadków zaniedbali wprowadzenie koniecznych 
reform. To zaniedbanie teraz się mściło. Papież Leon X doko-
nał oceny doktryny Lutra, ale biskupi niemieccy nie ogłosili bulli 
Exsurge Domine (1520). To, co polemicznie pisali teologowie prze-
ciw Lutrowi, na ogół nie było czytane. U tych, którzy oczekiwali 
reformy, rosła niepewność odnośnie do wiary. W tej sytuacji bez-
radni zwolennicy reformy w Kościele, widzący ją w duchu kościel-
nym, poniekąd w poczuciu beznadziejności łączyli się z tymi, którzy 
już walczyli o jego „reformę”, chociaż w konkretnie zaproponowa-
nej realizacji nie odpowiadała ona temu, co wcześniej uznawali 
oni za właściwą reformę. Oczekiwany Sobór, który miał przynieść 
jasność i pewność w wierze oraz dokonać reformy (w tradycyjnie 

11 Por. Um Reform und Reformation. Zur Frage nach dem Wesen des „Reforma
torischen” bei Martin Luther, Hrsg. A. Franzen, Münster 1968; J. Courvoisier, 
De la réforme au protestantisme. Essai d’ecclésiologie réformée, Paris 1977.
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eklezjalnym znaczeniu tego słowa), oddalił się na dwadzieścia pięć 
lat, a gdy w końcu zebrał się w Trydencie oraz określił, jaka jest dok-
tryna katolicka, wskazując zarazem sposoby wprowadzenia refor-
my, było już za późno, by zapobiec podziałowi. Rozłam w Kościele 
stał się faktem. Wielka część średniowiecznego świata katolickie-
go oddzieliła się od Kościoła i od papiestwa: cała północna Europa, 
całe Niemcy, a we Francji i Polsce sprawy szły w bardzo złym kie-
runku. Był to najpoważniejszy i najbardziej wstrząsający kryzys, 
przez który przeszedł Kościół od swojego początku.

Jak Kościół go przezwyciężył? Bynajmniej nie dokonał tego przez 
rezygnację ze swojej władzy, nie przez zaakceptowanie dwuznacz-
nych formuł kompromisu, nie przez zgodzenie się na chaos liturgicz-
ny wywołany arbitralnymi innowacjami w służbie Bożej. Dokonał 
tego przede wszystkim przez przywrócenie i odnowienie władzy 
religijnej i moralnej papiestwa. Około połowy XVI wieku na stolicy 
Piotrowej zasiedli papieże, którym bardzo leżała na sercu odnowa 
wewnętrzna Kościoła i którzy podjęli się – jako swego pierwszo-
rzędnego zadania – doprowadzenia do końca Soboru Trydenckiego. 
Równocześnie ten Sobór wzmocnił władzę biskupów w ich diece-
zjach we wszystkich kwestiach dotyczących duszpasterstwa, nawet 
jeśli nie uczynił tego w takiej mierze, jakiej oczekiwano i jakiej moż-
na by oczekiwać z teologicznego punktu widzenia. Dekrety dok-
trynalne Soboru Trydenckiego i wyznanie wiary ułożone na ich 
podstawie przywróciły pewność wiary, która przez długi czas była 
podawana w wątpliwość, a tym samym dały również pewny funda-
ment teologii, która tym samym mogła stać się służbą prawdziwie 
eklezjalną. Do arsenału środków pewności wiary doszedł później 
tak zwany Katechizm Rzymski. Mszał i brewiarz Piusa V ujednoli-
ciły liturgię w Kościele, przy czym to ujednolicenie nie było wcale – 
jak niekiedy się twierdzi – produktem centralizmu rzymskiego, ale 
przeciwnie, dokonało się na życzenie ojców Soboru Trydenckiego.

Wiadomo i nie ulega wątpliwości, że ta reakcja miała również 
ciemniejsze strony. Pojawił się między innymi nowy centralizm 
rzymski, bardzo różny od tego średniowiecznego, oraz jednostron-
nie zaakcentowano różnice doktrynalne w nauczaniu i w teologii 
w  stosunku do innych wyznań chrześcijańskich, wprowadzając 



Odpowiedź na kryzys 483

teologię na drogi mało twórczego konfesjonalizmu, chociaż trud-
no mu odmawiać realnego wpływu na życie Kościoła i kulturę. Nie 
chodzi tutaj o dyskutowanie, czy rzeczy mogły pójść inaczej. Trzeba 
uwzględnić fakty. Jest zatem faktem, że Kościół katolicki mimo 
ogromnych strat, które poniósł w XVI wieku, jako całość stał się 
silniejszy, niż był w wieku poprzednim, zanim nastąpił rozłam w wie-
rze. Kościół potrydencki w dwóch następnych wiekach przywiązał 
się zbyt rygorystycznie do swojej formy trydenckiej, przez co stra-
cił kontakt z rodzącym się nowym światem duchowym i politycz-
nym, a tym samym mógł pojawić się nowy kryzys, któremu nadaje 
się miano oświeceniowego, ale to jest już inny problem.

odPowiedŹ na Kryzys

Wyciągnijmy teraz jakieś ogólniejsze wnioski z uwag, które 
poczyniliśmy odnośnie do dwóch wielkich kryzysów, tego ze schył-
ku świata starożytnego i rozłamu, który nastąpił w XVI wieku12. 
W tych wnioskach jest zawarta odpowiedź na pytanie, które posta-
wiliśmy na początku, a mianowicie co ma do powiedzenia historia 
Kościoła o obecnym kryzysie w Kościele, by szukać w niej ewen-
tualnych inspiracji do pojęcia wyzwań, z którymi mamy dzisiaj do 
czynienia.

1

Kościół mógł oprzeć się tym dwóm kryzysom, które zostały przy-
jęte za punkt odniesienia, i zwycięsko je przezwyciężyć, ponieważ na 
pierwszym miejscu postawił zachowanie dziedzictwa objawionego 
przekazanego mu w nauczaniu kościelnym. Po upadku świata staro-
żytnego teologia nie mogła stanąć na tym samym poziomie, na który 
wywindowali ją najwięksi teologowie starożytni: Orygenes, ojcowie 
kapadoccy czy św. Augustyn. Nauczanie kościelne skoncentrowało się 

12 Wiele inspiracji idących w tym kierunku można znaleźć w: Y. M.-J. Congar, 
Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele, tłum. A. Ziernicki, Kraków 2001 
(Teologia Żywa).
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jednak na podstawowych formułach: Symbolu nicejsko-konstanty-
nopolitańskim, Symbolu św. Atanazego i na innych symbolach wiary, 
a w nauczaniu ludu odwoływano się do najprostszych formuł: Symbolu 
Apostolskiego, Modlitwy Pańskiej i Dekalogu. Był to swoisty powrót 
do tego, co istotne w wierze chrześcijańskiej, który zdaje się zwracać 
do nas z mocnym wezwaniem: „Przepowiadajcie symbole wiary”13.

Nauczanie kościelne jednak w tym pewnym samoograniczeniu 
„katechizmowym”, a może właśnie dzięki niemu, zdołało zachować 
ciągłość i w tej ciągłości zapewnić żywotność wiary. Nauczanie koś-
cielne – nie teologia – jest i pozostaje także dzisiaj wiążącą nor-
mą naszej wiary i upewniającym punktem odniesienia. Teologia 
powinna więc starać się, za pośrednictwem refleksji, pracować nad 
przyswojeniem podstawowych treści wiary; powinna czynić bar-
dziej zrozumiałymi tajemnice wiary, pokazywać ich relacje i wza-
jemne powiązania, aby tym wyraźniej ukazywało się ich znaczenie 
egzystencjalne. Powinna ona pracować różnymi metodami nauko-
wymi, odpowiadającymi duchowi czasu, trzymając rękę zwłaszcza 
na pulsie życia kulturowego. Spoczywa na niej wprawdzie doniosłe 
zadanie eklezjalne i jest ono nieodzowne dla skutecznego naucza-
nia kościelnego, ale nie utożsamia się z nim. Urząd Nauczycielski 
Kościoła został powierzony papieżowi i biskupom w komunii z nim 
i to oni będą zdawać sprawę z jego wypełnienia.

2

Kryzys władzy, z którym mamy do czynienia obecnie, nie narodził 
się – jak w XVI wieku – z powodów wewnętrznej korupcji władzy ani 
nawet z czysto biurokratycznej formy jej sprawowania, ale z awersji 
naszej epoki w stosunku do każdej władzy. Nie ma słowa bardziej 
negatywnie odczuwanego niż słowo posłuszeństwo. Kryzys władzy 
w Kościele jednak, jak w XVI wieku, nie może zostać przezwyciężony 
przez rezygnację z władzy, którego nie mamy możliwości dokonać14. 

13 G. Florovskij, Cristo, lo Spirito, la Chiesa, Magnano 1997, s. 23.
14 Takie rezygnowanie widać na przykład w nowym tłumaczeniu dokumentów 

soborowych, w których słowo „władza” występujące w kontekście wewnątrz-
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Władza nie może zostać obalona przez demokratyzację Kościoła, 
czyli przez przeniesienie na Kościół pewnych form demokratycz-
nych sprawowania władzy, do których odwołują się współczesne 
ustroje społeczno-polityczne. Ponieważ Kościół katolicki posiada 
swoją własną strukturę podstawową trwale określoną przez Jezusa 
Chrystusa, jego Założyciela, na mocy której następcy dwunastu apo-
stołów i ich głowa, biskup Rzymu, są nosicielami potrójnej misji: 
nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej, posiadają oni władzę, ale 
także odpowiedzialność, przy czym ta władza i ta odpowiedzialność 
są nierozdzielnie ze sobą połączone.

Chcąc przyjść z pomocą biskupom w pełnieniu ich misji, II Sobór 
Watykański, polecił, aby sprawujący władzę otoczyli się rozmaitymi 
„radami”, do których będą należeć także świeccy, ale tymże radom 
nie dał żadnej władzy współdecydowania. Takie postawienie sprawy 
jest wprawdzie krytykowane, ale jest ono słuszne, jeśli uwzględni się 
naturę posługi biskupiej. Prymacjalna władza papieża nie może być 
ograniczana przez decyzje jakiegoś kongresu świeckich czy duchow-
nych, tak jak i żaden przyszły Sobór nie będzie mógł przekształcić się 
w „parlament kościelny” na wzór parlamentu państwowego, w któ-
rym kapłani i świeccy sprawują taką samą władzę. Jest mi całkowi-
cie obca obrona kościelnych form sprawowania władzy, zwłaszcza 
tych, w których odzwierciedlały się jakieś tendencje absolutystyczne, 
a których przykładów dostarcza przeszłość, ale równocześnie wyda-
je mi się konieczne jasne mówienie na temat władzy, jej funkcji i jej 
zakresu w Kościele. Być może w przyszłości zostaną wymyślone nowe 
i skuteczniejsze formy udziału świeckich w kierowaniu Kościołem. 
Można sobie wyobrazić – miało to zresztą miejsce już w starożyt-
ności – że zostaną odkryte sposoby szerszego włączenia kapłanów 
i świeckich w zasadniczą dla Kościoła sprawę wyboru nowych bisku-
pów. Pozostanie jednak także wtedy pewne, że biskup nie otrzy-
muje swojej władzy na mocy wyboru dokonanego przez wspólno-
tę kościelną, ale na mocy uznania go przez papieża i przyjęcia do 
kolegium biskupiego przez święcenia biskupie. Władza eklezjalna 

kościelnym zastępuje się ogólnikowymi pojęciami, a słowo „rządzenie” (jako 
sprawowanie władzy) zostaje zmienione na „kierowanie”.
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i odpowiedzialność, która jest z nią związana, są i pozostają nieroz-
dzielne w swojej specyfice strukturalnej i sakramentalnej.

3

Tylko w ogólny sposób odnieśmy się tutaj do kryzysu liturgicz-
nego, gdyż w tej delikatnej materii trzeba strzec się pochopnych 
wypowiedzi. Warto mieć w pamięci uwagę, którą sformułował zna-
ny liturgista Salvatore Marsili: „Liturgia jest rzeczą żywą, ale kru-
chą; umiera w rękach tego, kto nie umie się z nią obchodzić”15. 
Centralizm trydencki został znacząco przekroczony na II Soborze 
Watykańskim przez przypisanie dość szerokich kompetencji w dzie-
dzinie liturgii konferencjom episkopatu. Wprowadzanie reformy 
liturgicznej ciągle jeszcze jest w stanie opracowywania, a niektóre 
już podjęte działania domagają się weryfikacji, jak zresztą pokazu-
ją ostatnie decyzje papieża Benedykta XVI. Wydaje się, że odnowa 
liturgiczna, która ściśle łączy się z pogłębieniem rozumienia natu-
ry i misji Kościoła, może być widziana jako jeden z najważniejszych 
procesów w dziejach Kościoła katolickiego po Soborze Trydenckim. 
Niewątpliwie jej najjaśniejszą stroną jest przekroczenie formalizmu, 
który przez długi czas przeszkadzał rozwojowi życia liturgicznego 
i wykorzystania go w życiu duchowym wiernych i w dziele ewange-
lizacji. Odnowa liturgii ożywiła życie Kościoła, ale trzeba pamiętać, 
że liturgia jest służbą Bożą „zdyscyplinowaną”, jest wspólną actio 
celebransa i wspólnoty w ramach tego, co określił Kościół, które to 
działanie, właśnie dlatego że jest określone przez Kościół co do for-
my i co do treści, umożliwia sięganie w głąb tajemnicy zbawienia 
i czerpanie z jej bogactw. Udzielanie odpowiedzi w liturgii i wyko-
nywanie określonych gestów nie jest ani jedyną, ani najważniejszą 
formą czynnego uczestniczenia w liturgii (actuosa participatio) – 
decydujące znaczenie posiada wewnętrzne uczestniczenie wier-
nych w ofierze i uczcie eucharystycznej, które umożliwia konkret-
na celebracja.

15 S. Marsili, Rivista liturgica: 1914–1973. Sessant’anni di servizio al Movimento 
Liturgico, „Rivista Liturgica” 61 (1974) s. 34.
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Należy zatem pamiętać, że Soborowa konstytucja o  liturgii 
Sacrosanctum Concilium (nr 22–23) domaga się, aby we wprowadza-
niu odnowy liturgicznej była uwzględniana zdrowa Tradycja (sana 
Traditio), czyli aby opierać się na czcigodnym dziedzictwie, które-
go szczególną postacią są teksty liturgiczne, w których poprzed-
nie pokolenia chrześcijan zapisały swoje doświadczenia duchowe. 
Trzeba pamiętać także, że ta sama konstytucja w numerze 36 (z tych 
samych racji) utrzymała jako zasadę używanie języka łacińskiego 
w liturgii, która po soborze została zinterpretowana niezbyt szczęś-
liwie, co skończyło się wyeliminowaniem języka łacińskiego z litur-
gii. Czy nie jest nonsensem, że Kościół katolicki w naszych czasach, 
w epoce wielkiej unifikacji świata, odrzucił tak cenny węzeł jedności, 
jakim jest liturgiczny język łaciński? Niestety, trudno już w naszych 
zakrystiach znaleźć mszał łaciński. Nie umie się już mówić po łaci-
nie części stałych mszy: Gloria, Credo, Sanctus. Pomijając racje koś-
cielne, liturgiczne i duchowe, pojawia się proste pytanie, jak można 
słuchać kompozycji muzyki sakralnej, nie znając i nie rozumiejąc 
tych tekstów.

Katolicka służba Boża jest tajemnicą. Jako tajemnica jest i pozo-
staje nieprzenikniona dla naszego rozumu i ten podstawowy fakt nie 
może być pominięty w celebracji i w formacji liturgicznej. Aż pro-
si się, by przemyśleć tę kwestię w odniesieniu do liturgii na miarę 
nowych czasów. Także język liturgiczny nadal domaga się dosko-
nalenia. Jesteśmy jeszcze bardzo odlegli od osiągnięcia w polskim 
języku liturgicznym takiej formy wyrazu, by modlitwy mszalne zdo-
łały odzwierciedlić wzniosłość i wyrazistość modlitw łacińskich. 
Dzisiaj już wiemy, że czynne uczestniczenie i  język narodowy są 
uzasadnione, ale czy zrobiliśmy już wszystko, by były one właści-
wie przeżywane w ramach liturgii? Liturgiści formułują wiele kon-
kretnych postulatów, choć są oni zbyt słabo słuchani w Kościele.
Uważam, że pilnym postulatem jest przywrócenie w naszych para-
fiach i nadanie właściwej rangi „głównej msza świętej”16. Powinna 

16 II Sobór Watykański w ramach reformy liturgicznej nie zniósł „mszy głównej”, 
choć nie poświęcił jej wystarczającej uwagi. Por. konst. Sacrosanctum Concil
ium, 57, § 1, 2° a.



488 Kryzys w Kościele i drogi wyjścia…

być ona celebrowana uroczyściej i przynajmniej ona powinna zawie-
rać elementy języka łacińskiego i śpiewu gregoriańskiego.

* * *

Historia Kościoła, owszem, nie może dostarczyć żadnej jedno-
znacznej recepty na rozwiązanie obecnego kryzysu w Kościele. 
Dzieje ludzkości są niepowtarzalne i niepowtarzalne są również 
dzieje Kościoła. W  każdym jednak razie historia Kościoła jako 
poznanie jego przeszłości jest czymś podobnym do doświadczenia 
przeżywanego przez każdego pojedynczego człowieka. Na podsta-
wie swoich przeżyć wie on dość dobrze przynajmniej to, czego nie 
należy robić, i w związku z tym ma nadzieję, że może sformułować 
taką czy inną propozycję odnośnie do zachowania się w przyszło-
ści. To samo można powiedzieć o historii Kościoła.
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Kobieta i znaki czasu.  
Perspektywy feminizmu 

chrześcijańskiego

Jeśli chodzi o zasadę, to nie ulega żadnej wątpliwości, że kobieta jest 
kobietą, a nie jakąś istotą bezpłciową także w swojej nadprzyrodzo-
nej relacji z Bogiem. Ale gdy zaczyna się opisywać konkretnie specyfi-
kę religijną kobiety z punktu widzenia antropologicznego i teologicz-
nego (na podstawie doświadczenia ludzkiego oraz Starego i Nowego 
Testamentu), wpada się w poważne trudności, jeśli nie chce się używać 
języka, który nie byłby zbytnio zbliżony do hymnów.

Karl Rahner

wyzwania naszych czasów

Przeżywamy dzisiaj okres historyczno-kulturowy, który okre-
ślamy często mianem postmodernizmu, na ogół rozumiejąc w ten 
sposób epokę, w której wiele z tego, co nie tak dawno wydawało 
się zbiorem niepodważalnych i powszechnie uznanych aksjoma-
tów wyznaczających ramy naszego życia i działania, nieraz oka-
zuje się odległym, niemal „zaprzeszłym”, od współczesnego życia 
przesądem. Mamy dzisiaj do czynienia z rzeczywistym „prymatem 
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negacji”1. Co więcej, taka negacja następuje nie tylko w odniesieniu 
do aksjomatów będących dziedzictwem starożytności czy średnio-
wiecza, ale również czasów nowożytnych czy jeszcze wczorajszej 
współczesności.

Nie ulega wątpliwości, że właśnie dzięki przełomowi, w którym 
żyjemy, zwrócono bardzo szeroką uwagę na problem, który prawdo-
podobnie przewija się przez wszystkie epoki historyczno-kulturowe, 
jakie przeżyła ludzkość. Chodzi mianowicie o problem wyzwolenia 
kobiety. Także w czasach nowożytnych kobieta była w wielkim stop-
niu zapomniana, zepchnięta na margines, a niejednokrotnie wprost 
poniżana i lekceważona. Czasy nowożytne i współczesne, chlubią-
ce się tyloma wielkimi i wspaniałymi osiągnięciami, muszą doko-
nać rachunku sumienia ze swojego sposobu postrzegania kobiety.

U schyłku czasów nowożytnych, to znaczy w  drugiej poło-
wie XIX wieku, pojawił się najpierw problem „emancypacji”, a potem 
„wyzwolenia” kobiety. Władimir Sołowjow, myśliciel rosyjski, prze-
nikliwy obserwator swojej epoki i jej interpretator, w 1897 roku tak 
pisał na temat „kwestii kobiecej”: 

Kwestia ta zajmuje niepoślednie miejsce pośród całego mnóstwa prob-
lemów, z którymi przygotowujemy się do przejścia w XX wiek. Jak 
miłość, w przekonaniu pewnego studenta teologii, dzieli się na prawdzi-
wą i nieprawdziwą, tak wszelkie problemy dzielą się na ogół na poważne 
i pozorne. Za poważne należy uznać te, za którymi stoi jakaś poważna 
rzeczywistość, jakaś zmiana w życiu lub świadomości ludzi – przemia-
na bardziej lub mniej ogólnej natury, a w konsekwencji o znaczeniu 
społecznym. Kwestię kobiecą należy uznać za poważny problem, gdyż 
za nim kryje się taka właśnie przemiana. Wielka liczba kobiet i dziew-
cząt nie zadowala się już życiem rodzinnym i zatraciła zdolność spo-
kojnego przebywania w domu i zajmowania się pracami domowymi. 
Owładnął nimi duchowy niepokój i choć wyraża się on nieraz w god-
nej pożałowania czy humorystycznej formie, to jednak jest i wzmaga 
się i żadnym roztrząsaniem ani drwiną nie da się od niego uciec. Bo 

1 Por. G. Cottier, Valori di transizione. Il rischio dell’indifferenza, Roma 1994, 
s. 58.
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i cóż można odpowiedzieć ludzkiej istocie zwracającej się do nas ze 
słowami: takie życie mnie nie zadowala, dla mnie to za mało, nie chcę 
być tylko narzędziem do rodzenia i wychowywania innych, ja chcę tak-
że żyć dla siebie, mieć swój własny, osobisty cel. Na czym ma polegać 
ten cel, czego właściwie chcą kobiety – to zgoła nie jest jasne dla nich 
samych, jasne jest tylko to, że nie chcą tego, co było dotąd, że rozsta-
ły się z tym na zawsze2.

Rozwój „kwestii kobiecej”, jaki nastąpił w naszym wieku i jaki 
obecnie następuje w przyspieszonym tempie, stawia nas, chrześci-
jan, wobec konkretnego roszczenia odkrywania kobiety, jej godno-
ści i jej posłania3. Tak pisał na ten temat papież Jan Paweł II w Liście 
apostolskim Mulieris dignitatem: 

Szczególne wezwanie związane z godnością kobiety i jej powołaniem, 
właściwe czasom, w których żyjemy, może i powinno być podejmowane 
na miarę „światła i sił”, których Duch Chrystusa udziela człowiekowi: 
również człowiekowi naszej epoki, bogatej w wielorakie przemiany […] 
Możemy takie przemiany podejmować w sposób prawidłowy i adekwat-
ny, tylko sięgając do owych podstaw, jakie znajdują się w Chrystusie, 
do owych prawd i wartości „nieulegających zmianie”, których on sam 
pozostaje „Wiernym Świadkiem” (por. Ap 1, 5) i Mistrzem (nr 28).

„wyzwoLenie KoBiety”

Zagadnienie wyzwolenia kobiety jest zagadnieniem historycz-
nym i kulturowym, którego pierwszych przejawów należy szukać 

2 W. Sołowjow, Wybór pism, t. 1, Poznań 1988, s. 131–132. Na zachodzie por. 
A. D. Sertillanges, Feminisme et christianisme, Paris 1913.

3 Warto zaznaczyć, że w diecezji tarnowskiej wiele uwagi temu zagadnieniu 
poświęcił ks. J. Piskorz, chociaż jego publikacje w wielu miejscach nie wytrzy-
mują próby czasu. Por. Psychologia kobiety jako problem duszpasterski, Lwów 
1936; Psychologia duszpasterska kobiet, Lublin 1958. Za bardzo ważną i nowa-
torską w swoim czasie należy uznać publikację Rola kobiety w Kościele, pr. zb., 
Lublin 1958. 
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w marksizmie i psychoanalizie freudowskiej. Marksizm wpłynął 
na odczucie potrzeby tego wyzwolenia poprzez projekt wyzwo-
lenia człowieka z potrzeb i alienacji, a więc na drodze wyzwo-
lenia ekonomicznego. W psychoanalizie freudowskiej decydują-
ce miejsce zajął projekt wyzwolenia człowieka z pragnień i tego, 
co podświadome, który w praktyce sprowadził się do wyzwolenia 
seksualnego. Te projekty, często zdominowane składową „ideo-
logiczną” (nie można podważać wielu wartościowych odkryć, do 
jakich doszła np. psychoanaliza freudowska), w krótkim czasie 
sprawiły, że „wyzwolenie” stało się jedną z podstawowych kate-
gorii antropologii współczesnych, a w powszechnej świadomo-
ści słowo to zaczęło funkcjonować jak zaklęcie magiczne, mogące 
dokonywać cudów i błyskawicznych zmian. Nie są odległe te cza-
sy, w których kategoria wyzwolenia była stosowana przede wszyst-
kim w relacjach politycznych (wyzwolenie z kolonizacji, wojny 
wyzwoleńcze, wyzwolenie z totalitaryzmów); w szerszym znacze-
niu mówi się o wyzwoleniu na polu społeczno-ekonomicznym 
(wyzwolenie od wyzysku, wyzwolenie od niesprawiedliwego trak-
towania). Wyzwolenie jest widziane w tych przypadkach jako śro-
dek, który umożliwiałby wprowadzenie nowych relacji między kla-
sami społecznymi, skończenie z niesprawiedliwością w zależności 
między wyzyskiwaczem i wyzyskiwanym. Właśnie w tym kontek-
ście wyrosły na kontynencie latynoamerykańskim tak zwane „teo-
logie wyzwolenia”.

Właściwie nie tak dawno, przynajmniej w wymiarze masowym, 
odkryto, że słowo „wyzwolenie” może mieć jeszcze jedno, oprócz tu 
wskazanych, bardzo specyficzne zastosowanie: chodzi mianowicie 
o odniesienie go do relacji między mężczyzną i kobietą. Zjawisko, 
które na początku miało charakter bardzo ograniczony, stało się 
masowe i przybrało na ogół miano feminizmu, w którym chodzi 
przede wszystkim o tak zwane „wyzwolenie kobiety” lub, jak mówią 
inni, „emancypację kobiety”, unikając słowa kończącego się na „-izm”, 
które prawie zawsze ma wydźwięk negatywny.

O co właściwie chodzi? Wyzwolenie od kogo i od czego? Z nie-
sprawiedliwej sytuacji poddania kobiety w rozmaitych społeczeń-
stwach, w jakim miałaby ona być utrzymywana przez mężczyznę. 
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Uświadomiono sobie, że niesprawiedliwość ze swoją dialektyką 
„wyzyskiwacz–wyzyskiwany” istnieje nie tylko na poziomie klas 
społecznych, lecz także na poziomie płci – między płcią „słabą” 
i płcią „mocną”, chociaż wciąż brakuje jasnego określenia, w czym 
miałaby tkwić istota tej niesprawiedliwości.

Karol Marks nie zauważył tego problemu – i z historii wiado-
mo, że nie należał do wyzyskiwanego przez kobiety, ale raczej na 
odwrót – w swoich analizach współczesnego mu społeczeństwa, 
a więc i jego kategoria „walki klas” jako drogi do wyzwolenia jako 
nieadekwatna nie może być brana pod uwagę w poszukiwaniu dróg 
wyzwolenia kobiety. Kobiety nie są przecież klasą, ale należą do 
wszystkich klas; w każdej klasie znajdują się wyzyskiwacze i wyzy-
skiwani. Zachodzi więc w rzeczywistości bardzo osobliwa sytuacja: 
mężczyzna, który jest „rewolucjonistą”, albo przynajmniej „demo-
kratą”, w zakładzie pracy, w społeczeństwie, w państwie, jest „reak-
cjonistą” w domu, gdzie zachowuje się jako pan i władca. Jest więc 
zrozumiałe, że kobiety w swoich dążeniach do wyzwolenia nie szu-
kają sprzymierzeńców wśród mężczyzn, nawet tych, którzy deklaru-
ją się jako stojący po ich stronie. Zrozumiały, że ich pełne wyzwo-
lenie i emancypacja nie mogą być łaskawym darem i zrzeczeniem 
się praw ze strony mężczyzny, ale muszą być osiągnięte na dro-
dze wzrostu świadomości oraz osobistego wypracowania wolno-
ści i szacunku.

Ta uogólniająca analiza pozwala stwierdzić, że zjawisko „wyzwo-
lenia kobiety” wyłoniło się z życia i codziennej konkretności, a nie 
spadło nieoczekiwanie z nieba; nie narodziło się w „ogrodzie filo-
zofów” ani nie zaproponował go jakiś dokument kościelny. Mamy 
w tym przypadku do czynienia z ruchem oddolnym, który w sposób 
naturalny przenika nasze społeczeństwa, osiągając wymiary maso-
we i jako taki jest nie do zatrzymania. Autorytatywni socjologowie 
już w chwili pojawiania się tego zjawiska ostrzegali, aby go nie lek-
ceważyć, gdyż mogłoby to w krótkim czasie doprowadzić do wiel-
kiej rewolucji, nawet o zasięgu globalnym (kobiety stanowią prze-
cież ponad połowę populacji!), przy której rewolucja proletariacka 
czy kontestacje młodzieżowe z 1968 roku byłyby tylko marginalny-
mi wydarzeniami w historii naszego stulecia.
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„znaKi czasu”

Ruchy feministyczne (nieważne w tym miejscu, o jakiej orienta-
cji i o jakim programie), rodząc się z życia i konkretnej codzienno-
ści, bez szczegółowych manifestów i programów, wchodzą bezpo-
średnio w kontekst tego, co w życiu Kościoła i w teologii nazywamy 
„znakami czasu”. Pojęcie to zmierza do wyrażenia ogólnej relacji, 
jaka zachodzi między Kościołem i historią. Właśnie tak sytuu-
je problem kobiety w świecie i Kościele współczesnym II Sobór 
Watykański w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes, włączając go do najbardziej aktu-
alnych i powszechnych „pragnień ludzkości”: „Kobiety żądają dla 
siebie zrównania prawnego i faktycznego z mężczyznami tam, gdzie 
tego jeszcze nie osiągnęły” (nr 9). Można by tylko zapytać, czy zda-
nie soborowe nie jest zbyt optymistyczne: gdzie właściwie osiąg-
nęły takie zrównanie?

Jeśli więc współczesny problem kobiety jest „znakiem czasów”, 
to pytania, które go dotyczą i które mają na celu zgłębić jego isto-
tę i przynieść konkretne rozwiązania, musimy zestawić ze słowem 
Boga i Jego zamysłem zbawczym. Chodzi o to, aby z jednej strony 
osiągnąć lepsze zrozumienie tego słowa, a z drugiej strony w jego 
świetle odpowiedzieć na pragnienia kobiety, wynikające z jej natu-
ry, jej godności i jej powołania. W tym miejscu, i tylko w tym, sytu-
ują się rzeczywiste możliwości „feminizmu chrześcijańskiego”, czyli, 
innymi słowy, chrześcijańskiego wyzwolenia kobiety.

Rzeczywista potrzeba tego wyzwolenia staje się dla nas, chrześ-
cijan, wyzwaniem, by wychodząc z  konkretnej rzeczywistości 
i jej problemów, na nowo spojrzeć na Pismo Święte i na Tradycję 
Kościoła, by osiągnąć ich lepsze zrozumienie w tych miejscach, któ-
re może do tej pory nie zostały zauważone przez interpretatorów 
lub może były nieświadomie przez nich przekłamywane, gdy zbyt-
nio byli obciążeni swoją wizją świata i odziedziczonym balastem 
kulturowym. W naszym przypadku szczególnie będzie to dotyczy-
ło miejsc związanych z objawieniem kobiety i jej teologią. Ale także 
Pismo Święte ze swej strony może stać się dla nas światłem na dro-
dze do wyzwolenia kobiety oraz bazą pewnych kryteriów, na jakich 



Słowo Boże i życie 495

musi się ono oprzeć i które musi realizować. Chodzi więc o to, by 
z życia konkretnego przechodzić do refleksji nad słowem Bożym, 
a od słowa Bożego, przyjętego w jego pełniejszym zrozumieniu, 
powracać do codzienności i jej wymagań.

W niedawnym Liście do kobiet Ojciec Święty zwraca się do 
nich ze słowami wdzięczności i uznania, ale również pod adre-
sem wszystkich wyraził zdecydowane życzenie, by „ze szczególną 
uwagą” był rozważony temat „geniuszu kobiety” (nr 10) oraz by 
„ukazywać pełną prawdę o kobiecie” (nr 12). Wyzwolenie, praw-
dziwe i autentyczne, jest możliwe tylko poprzez prawdę. Chrystus 
mówi: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). O tym, 
że rzeczywiście mamy wiele do zrobienia na tym polu, zarówno 
z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia, świadczy 
choćby to, że antropologia chrześcijańska – jak dotąd – prawie 
że nigdy nie postawiła na poważnie problemu tożsamości i posła-
nia człowieka jako mężczyzny i kobiety, zawężając się w swoich 
analizach do pojęcia człowieka w ogólności lub do filozoficzne-
go pojęcia osoby4.

słowo Boże i życie

Zagadnienie wyzwolenia kobiety widziane jako „znak czasu” 
wymaga od nas nowego odczytania Biblii oraz Tradycji Kościoła 
w świetle właśnie tego znaku. Oznacza to przede wszystkim przyję-
cie perspektywy odważnej krytyki i samokrytyki; oznacza to uzna-
nie, że to, co działo się w ciągu wieków i tysiącleci, było złem i nie-
sprawiedliwością, bez względu na to, jak i przez kogo do tego doszło. 
Dotyczy to oczywiście także Kościoła5. Nie jest to propozycja nowa 
i aż tak bardzo radykalna, jak mogłoby wydawać się w pierwszej 
chwili, gdyż podobne procesy zachodziły już w wielu kwestiach 
dotyczących życia naszych społeczeństw (wystarczy wspomnieć 
relację z Żydami i przedstawicielami innych religii).

4 Jedna z pierwszych prób – zob. G. Chantraine, Uomo e donna. Riflessioni filoso
fiche e teologiche, Milano 1986.

5 Por. J.-M. Aubert, La donna. Antifemminismo e cristianesimo, Assisi 19782.
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Potrzebę podjęcia takiego kroku uznał papież Jan Paweł II, pisząc 
w Liście do kobiet: 

Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów pełnych uwarunkowań, 
które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrud-
niały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej godności, pomijanej 
i niedocenianej, a wreszcie sprowadzanej do roli niewolnicy. Nie pozwa-
lało jej to być w pełni sobą i pozbawiało całą ludzkość prawdziwych 
bogactw duchowych. Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie odpowie-
dzialność za ten stan rzeczy, z uwagi na głęboki wpływ wzorców kultu-
rowych, które w ciągu wieków kształtowały mentalność i instytucje. Ale 
jeśli, zwłaszcza w określonych kontekstach historycznych, obiektywną 
odpowiedzialność ponieśli również liczni synowie Kościoła, szczerze 
nad tym ubolewam. Niech to ubolewanie stanie się w całym Kościele 
bodźcem do odnowy wierności wobec ducha Ewangelii, która właś-
nie w odniesieniu do kwestii wyzwolenia kobiet spod wszelkich form 
ucisku i dominacji głosi zawsze aktualne orędzie płynące z  postawy 
samego Chrystusa (nr 3).

Nie potrzeba w tym miejscu szczegółowego odwoływania się do 
historii zagadnienia i przytaczania konkretnych świadectw poniża-
nia kobiety i jej zniewolenia, chociaż jasna wizja historyczna tego 
problemu jest nieodzowna dla pojednania między mężczyznami 
i kobietami. Weźmy tu pod uwagę tylko niektóre fakty o najszer-
szych odniesieniach. Jakże zredukowana była kobieta w społeczeń-
stwach pogańskich grecko-rzymskich i w życiu codziennym tych 
społeczeństw. To, co przekazuje nam ówczesna literatura, jest tego 
wystarczającym świadectwem. Pomyślmy o kobiecie w społeczeń-
stwie żydowskim, gdzie była sprowadzona do „rzeczy” w rękach 
rodziców i męża; gdzie była dyskryminowana nawet przed Bogiem 
(nie mogła w pełni uczestniczyć w kulcie); gdzie w wielu swoich pra-
wach była po prostu zrównana z niewolnikami. Jakże tragiczna była 
i często nadal jest sytuacja w społeczeństwach hinduskich, gdzie 
kobietę składa się nawet w ofierze na stosie męża. Kobieta w spo-
łeczeństwach islamskich – pod pewnymi względami – przeżywa 
szczyty upokorzenia w stosunku do mężczyzny. Kobiety w wielu 



Inspiracje biblijne  dla wyzwolenia kobiety 497

krajach Trzeciego Świata są jeszcze dzisiaj wykorzystywane do naj-
cięższych prac, zepchnięte na margines i skazane na milczenie6.

Spotykamy się dzisiaj z atakami na kobiety „feministki” z powo-
du ich wygórowanych oczekiwań, przesadzonych postulatów i rady-
kalnych żądań; zarzuca się im, że ich wystąpienia często są pełne 
agresji, a język pełen wrogości i jadu. Wymaga się od nich „umia-
ru”, gdy właśnie tego umiaru prawie nigdy nie zachowywano w sto-
sunku do nich.

Wyzwolenie kobiety jako znak czasu powinno nam posłużyć do 
oddzielenia także w ramach Biblii i tradycji doktrynalnej Kościoła 
tego, co rzeczywiście i autentycznie jest słowem Bożym i jaka jest 
wola Boża w stosunku do mężczyzny i do kobiety, od tego, co jest 
związane z przejściowymi sytuacjami historycznymi i kulturowy-
mi, a co – tym samym – należy przekroczyć, tak jak zostało prze-
kroczone prawo rozwodowe ze Starego Testamentu.

Trzeba dzisiaj jasno powiedzieć kobiecie, która otwiera Pismo 
Święte i szuka tam odpowiedzi na pytania o to, kim jest, jaka jest 
wola Boża w stosunku do niej i jaka jest jej misja, by nie uważa-
ła, że wszystko, co tam znajdzie odnośnie do siebie jako kobiety, 
dotyczy jej w sposób bezpośredni (a niektóre rzeczy są tam prze-
cież straszne: poligamia, odrzucenie przez męża, prawo lewiratu, 
przemoc). Także sławna pochwała „dzielnej kobiety” z 31 rozdzia-
łu Księgi Pzysłów powinna być czytana z dystansem – przecież 
kobieta z tego tekstu jest chwalona tylko w relacji do mężczyzny. 
Szczęśliwy mąż, który znajdzie taką żonę!

insPiracje BiBLijne  
dLa wyzwoLenia KoBiety

Zachodzi dzisiaj pilna potrzeba stworzenia programu dla chrześci-
jańskiego wyzwolenia kobiety, który powinien zostać sformułowany 

6 Por. G. Leipold, Die Frau in der antiken Welt und in Urchristentum, Leipzig 
1954; J. Grelot, L’Eglise et la femme, Paris 1966; E. Sullerot, La femme dans le 
monde moderne, Paris 1970; Sponsa, mater, virgo. La donna nel mondo bibli
co e patristico, Genova 1988.
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właśnie w świetle słowa Bożego. Jesteśmy dzisiaj w Kościele świad-
kami powstawania takich programów oraz wielu prac o charak-
terze biblijnym, historycznym i teologicznym, które mogą być 
wielką pomocą do ich opracowania. Inspiracji do takich prac 
dostarczył II Sobór Watykański, chociaż w czasie jego trwania 
problem wyzwolenia kobiety znajdował się tylko w fazie począt-
kowej. Z tego powodu problem został zaznaczony tylko w spo-
sób bardzo ogólny. W konstytucji Gaudium et spes ojcowie sobo-
rowi zapisali: 

Należy […] przezwyciężać i  usuwać wszelką formę dyskryminacji 
odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to dyskrymina-
cji społecznej, czy kulturalnej, czy też ze względu na płeć, rasę, kolor 
skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona 
zamysłowi Bożemu. Naprawdę bowiem ubolewać należy nad tym, że 
podstawowe prawa osoby nie wszędzie są zagwarantowane. Tak bywa 
np., gdy kobiecie odmawia się prawa wolnego wyboru małżonka czy 
stanu albo dostępu do równego z mężczyzną wychowania i wykształ-
cenia (nr 29).

Stwierdzenie to jest bardzo ogólne, a treść, jaką nadano mu 
na zakończenie obrad soborowych w „orędziu do kobiet”, została 
utrzymana jeszcze w tradycyjnym stylu, zbyt związanym z dyskry-
minującymi różnicami z przeszłości. Szkoda, że w tym przypadku 
Sobór nie nawiązał do nauczania Piusa XII, który poświęcił wiele 
uwagi zagadnieniu kobiety i podał wiele wciąż aktualnych wska-
zań dla jego podjęcia. Problem został jednak postawiony, stając się 
inspiracją dla poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań adekwatnych 
do tożsamości i godności kobiety oraz do sytuacji społeczno-kul-
turowej, w jakiej znalazł się współczesny świat. Znaczące rozwi-
nięcie tego problemu nastąpiło już w nauczaniu papieża Pawła VI, 
a papież Jan Paweł II zapisuje w tej kwestii rzeczywiście istotną 
kartę.

Pozostaje jednak aktualny problem, jak czytać słowo Boże, by 
wydobyć z niego światło i odwagę do dalszego podejmowania prob-
lemu wyzwolenia kobiety, także w naszych małych środowiskach 
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i w naszym duszpasterstwie. Wydaje mi się, że byłby tu możliwy 
następujący skromny program7.

a) Pierwszym punktem tego programu jest nieustanny powrót do 
chwili stworzenia i do idei stworzenia, jaką znajdujemy w dwóch pier-
wszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Szczególne znaczenie ma stwier-
dzenie, że człowiek został stworzony „na obraz Boży”. Stwierdzenie 
to odnosi się w takim samym sensie zarówno do mężczyzny, jak i do 
kobiety, wskazując, że między mężczyzną i kobietą oraz między nimi 
i Bogiem istnieje radykalna równość i godność. Wszelkie późniejsze 
różnice, jakie wynikają z różnicy płci i ról, które na nich spoczywa-
ją, mają charakter drugorzędny.

Kobieta jawi się od początku jako „ty” mężczyzny, tak jak męż-
czyzna jest „ty” dla kobiety. Jest ona osobą tak samo jak mężczyzna 
właśnie z tej racji, że jest „dla drugiego”, że jest „w relacji” oraz w niej 
się realizuje. Bardzo trafnie została wyrażona ta równość osobowa 
w Katechizmie Kościoła katolickiego: 

Mężczyzna i kobieta, stworzeni razem, są chciani przez Boga jako jed-
no dla drugiego. Słowo Boże pozwala nam zrozumieć tę prawdę w róż-
nych fragmentach tekstu świętego. „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna 
był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc” (Rdz 2, 18). 
Żadne ze zwierząt nie może być tym „partnerem” mężczyzny. Kobieta, 
którą Bóg „kształtuje” z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą przy-
prowadza do mężczyzny, wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości 
i jedności: „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego cia-
ła!” (Rdz 2, 23). Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne „ja” tego same-
go człowieczeństwa (nr 371). 

Mężczyzna i kobieta są stworzeni „jedno dla drugiego”: Bóg nie stwo-
rzył ich „jako części” i „niekompletnych”. Bóg stworzył ich do wspól-
noty osób, w której jedno może być „pomocą” dla drugiego, ponieważ 

7 Wiele inspiracji można znaleźć w: G. Blaquiere, Łaska bycia kobietą, tłum. 
J. Pajor, Kraków 1993; P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, tłum. E. Wolic-
ka, Poznań 1991; R. Fabris, La femme dans l’Eglise primitive, Paris 1987; J. Hour-
cade, Pourquoi la femme?, Paris 1992; P. Grelot, La condition de la femme 
d’aupres le Nouveau Testament, Paris 1995.
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są równocześnie równi jako osoby („kość z moich kości…”) i uzupeł-
niają się jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki 
sposób, że stając się „jednym ciałem” (Rdz 2, 24), mogą przekazywać 
życie ludzkie: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili zie-
mię” (Rdz 1, 28). Przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, męż-
czyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice współdziałają w wyjątko-
wy sposób z dziełem Bożym (nr 372).

Do mężczyzny i do kobiety, razem i z tej samej racji, jest skiero-
wane zaproszenie do czynienia sobie ziemi „poddaną” (Rdz 1, 28), 
to znaczy do zarządzania nią, do przekształcania jej i nadawania jej 
ludzkiego oblicza. Biblia nie wskazuje na żadne pierwotne podziały 
ról – podział taki jest wskazany dopiero po grzechu, jako jego kon-
sekwencja, chociaż także w tym przypadku ma charakter drugo-
rzędny związany ze specyficznymi funkcjami mężczyzny i kobiety, 
jakimi są praca i macierzyństwo (por. Rdz 3, 17–19).

b) Drugim etapem tego programu musi być chrześcijańska recep-
cja Pieśni nad pieśniami, w której jest podkreślona całkowita rów-
ność i wzajemność między mężczyzną i kobietą urzeczywistnia-
jąca się w miłości i przez miłość. Być może zbyt często w tradycji 
chrześcijańskiej koncentrowano się tylko na mistycznym i alego-
rycznym interpretowaniu tej księgi biblijnej. Pierwotnie jest ona 
księgą o wielkiej i pełnej miłości ludzkiej, miłości mężczyzny i kobie-
ty, która przezwycięża wszelkie różnice i prowadzi do jedynej w swo-
im rodzaju jedności.

c) Trzeci etap musi być oczywiście oparty na Jezusie Chrystusie, 
Jego życiu, a szczególnie na dokonanym przez niego misterium 
odkupienia. Papież Jan Paweł II w Mulieris dignitatem ukazuje nam, 
jak bardzo owocne dla ukazania godności i powołania kobiety jest 
uwzględnienie miejsca kobiet w misterium Chrystusa. Po reflek-
sji nad tym miejscem papież stwierdza: „Ewangeliczna «równość», 
«równouprawnienie» kobiety i mężczyzny wobec «wielkich spraw 
Bożych», która tak przejrzyście uwydatniła się w czynach i słowach 
Jezusa z Nazaretu, stanowi bardziej oczywistą podstawę godności 
i powołania kobiety w Kościele oraz w świecie” (nr 16).
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zaKończenie

Z mądrości żydowskiej: 

Głęboka miłość łączyła Michała z jego żoną Leą. Modlitwy, jakie Michał 
kierował do nieba, napełniały tkliwością serce Lei i zstępowały aż do 
głębi jej duszy. Lea była zawsze obok swego męża, gdy on się modlił, 
i razem wypowiadali błogosławieństwa, które każdy Żyd kieruje do nie-
ba wraz z pierwszymi blaskami wschodzącego słońca. W chwili, w któ-
rej Michał – zgodnie z tym, co przepisali nauczyciele – wypowiadał 
słowa: „Błogosławiony jesteś Ty, Panie, że nie stworzyłeś mnie kobietą”, 
a Lea wtórowała: „Błogosławiony jesteś Ty, Panie, że stworzyłeś mnie 
zgodnie z Twoją wolą”, Michał smucił się i odnosił wrażenie, że rani 
swoją żonę. Czuł także, że mówił coś, co nie odpowiadało jego inten-
cjom. Zdecydował więc – uzgodniwszy ze swoją żoną, że od następ-
nego ranka coś zmieni się w ich modlitwach. Następnego dnia, gdy 
słońce zaczęło rzucać przemożne promienie po niebie, Michał powie-
dział: „Błogosławiony jesteś Ty, Panie, że stworzyłeś mnie mężczyzną”, 
a jednocześnie Lea głośno, tak jak czyniła to do tej pory, modliła się: 
„Błogosławiony jesteś Ty, Panie, że stworzyłeś mnie kobietą”. Słowa 
Michała i Lei przecięły się i zjednoczyły, wstępując do nieba, a anioło-
wie powiedzieli, że do nieba doszło jedno błogosławieństwo pary złą-
czonej w jednym ciele (Midrasz 21).





Rozdział XXX

n

Potrzeba odnowionej miłości. 
Encyklika Deus caritas est 

Benedykta XVI a współczesny 
feminizm

Pytania wsPółczesności

W wieloaspektowo i rozlegle przejawiającym się dzisiaj zjawisku 
feminizmu można dostrzec wyodrębnianie się dwóch punktów cięż-
kości, w których, jak w ogniskach elipsy, streszcza się jego proble-
matyka i jego zaangażowanie. Pierwszym ogniskiem jest tak zwana 
filozofia feminizmu, gdyż wiele protagonistek piszących na temat 
feminizmu usiłuje nadać mu znamiona pewnej filozofii. Jednak, jak 
pokazują najnowsze publikacje z tej dziedziny, mimo towarzyszą-
cego im rozgłosu, a nawet agresywności, nie można uznać femi-
nizmu za odrębny nurt w ramach filozofii, a jeśli są w nim obecne 
jakieś treści filozoficzne, to już dawno wyczerpały się możliwości 
ich rozwijania. Wynika to z bardzo podstawowego faktu, jakim jest 
brak w feminizmie jakiejkolwiek metafizyki. Jak już powszechnie 
wiadomo, metafizyka jest koniecznym warunkiem każdej sensow-
nej i możliwej do zaproponowania filozofii, pozostaje nieusuwalnym 
warunkiem jej trwania i rozwijania się. Dzisiejszy feminizm teore-
tyczny pozostaje jeszcze wciąż ideologią – oczywiście wpływową, 
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bo związaną z rozmaitymi nurtami partyjno-politycznymi – która 
nie ma w sobie samej racji istnienia, przejawiając się w mało spój-
nych hasłach, a właściwie tylko sloganach. Jedyna propozycja, która 
wynika z feminizmu i może być widziana jako jego wkład do filo-
zofii, dotyczy podkreślenia znaczenia antropologii integralnej, ze 
szczególnym uwypukleniem kwestii dwoistości mężczyzna–ko bieta 
i potrzeby jej systematycznego podjęcia. Rzeczywiście, kwestia 
ta została prawie zupełnie pominięta w klasycznej refleksji filozo-
ficznej i kulturowej, jako należąca do sfery ogólnoludzkiego praro-
zumienia podstawowych kwestii egzystencjalnych.

Jeśli chodzi o wymiar praktyczny feminizmu, czyli drugie ognisko 
tego zjawiska, pomijając słuszny postulat promocji kobiety, który nie 
ma korzeni wyłącznie feministycznych, to wskazuje on wyraźnie na 
jedno, a mianowicie że największą potrzebą egzystencjalną kobie-
ty jest miłość ze strony mężczyzny, tak samo zresztą jak decydującą 
potrzebą mężczyzny jest miłość kobiety. W pierwszym przypadku ta 
zasadnicza potrzeba ujawnia się w sposób bardziej wyraźny, ponieważ 
w większym stopniu manifestuje się ona na poziomie psychologicz-
nym, dlatego też jej brak przyjmuje bardziej bezpośrednie i wymowne 
formy wyrazu. Mężczyzna łatwiej ukrywa tę potrzebę bądź szybciej 
znajduje środki zastępcze, chociaż nie są one nigdy wystarczające 
i wcześniej czy później ujawnia się ich ograniczoność. Jednak zarów-
no w odniesieniu do kobiety, jak i do mężczyzny na poziomie onto-
logicznym pozostaje niezmiennie prawdziwe stwierdzenie rosyjskie-
go myśliciela Wiaczesława Iwanowa, który, jak mało kto, dogłębnie 
przemyślał kwestię człowieka i miłości: „Jesteś, a więc jestem”.

W świetle zarysowanego tutaj zjawiska feminizmu, które w naj-
wyższym stopniu dotyczy podstawowej, a nawet pierwotnej kwe-
stii miłości, możemy postawić w pełni zasadne pytanie, czy ency-
klika papieża Benedykta XVI Deus caritas est, poświęcona miłości 
chrześcijańskiej, przynosi jakąś inspirację w nurcie tego wyzwania, 
jakim jest współczesny feminizm. Czy aktualne poszukiwania filo-
zoficzno-teologiczne, które pozwoliłyby zaproponować i uzasadnić 
konkretne działania Kościoła w tej dziedzinie, zyskują jakieś wspar-
cie w ramach nauczania papieskiego, które wprost tego zagadnie-
nia nie dotyczy?
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By odpowiedzieć na te pytania, proponuję refleksję nad rozma-
itymi przejawami „świętości kobiecej”, które wyłoniły się w histo-
rii Kościoła, a  więc w  ramach jego doświadczenia, biorąc pod 
uwagę niezaprzeczalny fakt chrześcijański, że świętość jest naj-
bardziej jednoznaczną i najwyższą manifestacją miłości. Chodzi 
więc o refleksję w pewnym sensie metahistoryczną, która może 
okazać się szczególnie przydatna do podjęcia problemu femini-
zmu, który nade wszystko jest zjawiskiem o charakterze kultu-
rowo-historycznym, a jego ośrodkiem pozostaje kwestia miłości. 
Zamierzamy więc ukazać niektóre modele rozwoju procesu urze-
czywistniania się spotkania między Bogiem i człowiekiem, wypeł-
niającego się w miłości. Sam wymiar wewnętrzny tego procesu jest 
nieopisywalny, gdyż sytuuje się na poziomie egzystencji osobowej 
i duchowej, pozostającym poza doświadczeniem zewnętrznym. Jest 
jednak do uchwycenia, i stara się to robić hagiografia, obraz świę-
tości, który uformował się w jakiejś osobie lub jakiejś epoce bądź 
też w taki czy inny sposób się manifestuje. Po soborze trydenckim 
ten obraz uformował się w sposób dość określony, gdyż łączy się 
z decyzją ogłaszania świętości po przeprowadzeniu odpowiedniego 
„procesu kanonicznego”. Wprawdzie taka decyzja została podjęta 
już w XII wieku, ale w XVI wieku została mocno sformalizowana, 
co miało na celu określenie heroiczności życia chrześcijańskiego 
w oparciu o świadectwa udokumentowane prawnie i zweryfiko-
wane przez odpowiednią władzę. Kluczowym jej elementem stała 
się weryfikacja cudów dokonanych za wstawiennictwem kandyda-
ta do beatyfikacji lub kanonizacji. Duchowe przekonanie wiernych 
co do święto ści stanowi w tym ujęciu tylko element pomocniczy 
uznania święto ści. Nie przeszkodziło to oczywiście w rozwijaniu 
się nowych modeli świętości, ale wychodzą one na światło dzien-
ne i zyskują aprobatę Kościoła tylko z wielkim trudem, niejedno-
krotnie w wyniku jakiegoś „przypadku”.

Doświadczenie historyczne Kościoła mówi nam zatem, że nie ma 
świętej kobiety bez świętego mężczyzny, jak również nie ma święte-
go mężczyzny bez świętej kobiety. Takie stwierdzenie może wyda-
wać się zbyt radykalne, ale spróbujmy nadać mu właściwą perspek-
tywę. Historycznym partnerem dla świętych kobiet jest nie tylko 
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Jezus Chrystus, a partnerem dla świętych mężczyzn jest nie tyl-
ko Maryja, Matka Jezusa. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie 
o stwierdzenie jakiejś płciowych symetrii międzyludzkich czy też 
ludzko-boskich, ale o zauważenie, że pragnienie doskonałości, obec-
ne w sercu każdego człowieka, w tradycji chrześcijańskiej, podob-
nie jak w tradycji ogólnoludzkiej, wyraża się i realizuje za pośredni-
ctwem relacji mężczyzna–kobieta, która kształtuje również relację 
mężczyzny i kobiety do samego Boga, osiągając w niej swoje pełne 
i ostateczne urzeczywistnienie. Wobec Boga i w ramach Kościoła 
komplementarność mężczyzny i kobiety nigdy nie była kwestiono-
wana; co więcej, to właśnie jej wykluczenie było zawsze widziane 
jako zasadnicza przeszkoda w uznaniu czyjejś spójności duchowej 
i świętości. Nie ma na to wpływu łatwo zauważalny fakt, że w cią-
gu wieków ta komplementarność była różnie ujmowana. Trudno 
oczekiwać od wczesnych ojców Kościoła, uwikłanych w rozmai-
te tendencje i tradycje kulturowe, by mieli takie rozumienie zja-
wiska, jakie mamy my po dwóch tysiącach lat, zdając sobie dobrze 
sprawę, że ostatnie słowo w tej dziedzinie nadal nie zostało jeszcze 
powiedziane. Historycznie ta komplementarność znalazła wręcz 
spektakularne wyrażenie w relacjach św. Dominika i św. Katarzyny 
z Bolonii czy też św. Franciszka z Asyżu i św. Klary. Także doświad-
czenia św. Bernarda z Clairvaux, którego schematycznie ukazuje się 
jako „wroga” kobiet, może być bardzo wymowne w tym względzie, 
jeśli odpowiednio się na nie spojrzy1.

Oczywiście zachodzi pewna trudność w poznaniu komplementar-
ności układu mężczyzna–kobieta, wyrażającej się w życiu Kościoła 
i manifestującej w jego świętości, ponieważ znamy ją zazwyczaj 
z relacji „męskich”. Nie wynika to z faktu, że historycznie rzecz bio-
rąc, było mniej świętych kobiet niż świętych mężczyzn, ale jest to 
spowodowane tym, że tylko bardzo nieliczne kobiety zostawiły nam 
autobiografie czy też „żywoty” innych kobiet. Mimo tej trudności 
spróbujmy przyjrzeć się pewnym modelom świętości kobiecej, któ-
re wyłaniają się z historii Kościoła, nawiązując do ich doświadczeń 
duchowych i mistycznych, starając się ogólnie wyodrębnić w nich 

1 Por. J. Leclercq, La femme et les femmes dans l’oeuvre de saint Bernard, Paris 1983.
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sposób odnoszenia się do tego, co męskie. Zaczniemy naszą pre-
zentację od reformy gregoriańskiej, gdyż dokonała ona w Kościele 
zachodnim daleko idącej uniformizacji jego życia. Okres patrystycz-
ny odznaczał się w kwestii świętości daleko idącym pluralizmem, 
chociaż zakończył się dość jednostronnym i długotrwałym skoncen-
trowaniem się w modelu monastycznym, dominującym właściwie 
od IV do XI wieku, a później nadal bardzo wpływowym. Elementy 
modelu monastycznego zostaną tutaj przypomniane jako tło dla 
powstających nowych modeli świętości, gdyż pojawiły się one właś-
ciwie w w odpowiedzi na ten, niejako pierwotny, model.

modeL monastyczny  
i reforma GreGoriańsKa

W pierwszych latach VII wieku, w klasztorze w Poitiers, mnisz-
ka Baudovinia opisała życie królowej Rodegondy, która zostawi-
ła męża i zrezygnowała z panowania, by zamknąć się w klasztorze. 
Jest ona jednak wyjątkowym przypadkiem w całym średniowieczu. 
Dopiero po roku 1000 pojawiają się wielkie mistyczki, które są rów-
nocześnie wielkimi pisarkami, jeśli chodzi o zdolność wypowiedze-
nia ich doświadczenia duchowego, chociaż nie reprezentują jakiegoś 
wybitnego stylu literackiego. Można wymienić wśród nich Elżbietę 
z Schönau († ok. 1164), Hildegardę z Bingen (1098–1179), Hadewijch 
z Antwerpii († ok. 1250), Matyldę z Magdeburga (ok. 1212–1294), 
Matyldę z Hackeborn (ok. 1241–1298), Gertrudę z Helfy (ok. 1256–
1301), Małgorzatę Porete (ok. 1260–1310). W ich pismach wyraziła 
się szczególna mistyka i są to wyjątkowe przykłady pisarstwa kobie-
cego. Jednak w zdecydowanej mierze są one związane z monastycy-
zmem; tylko Hadewijch i Małgorzata Porete należą do nurtu świe-
ckiego lub półświeckiego propagowanego przez beginki2.

Stary nurt monastyczny, wywodzący się z Monte Cassino, niemal 
całkowicie ukrył kobietę z jej doświadczeniem duchowym, zamy-
kając ją na relacje ze światem zewnętrznym. Dopiero w formach 

2 Por. J. Strzelczyk, Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych 
wiekach, t. 1–3, Warszawa 2009–2017.
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monastycznych odnowionych przez wymagania ewangeliczne 
i dą żenia reformistyczne, które pojawiły się po roku 1000, także 
kobieta znalazła pewną możliwość wyrażenia siebie i swojej relacyj-
ności. Dzięki temu dokonało się średniowieczne ubogacenie i prze-
kształcenie języka o Bogu. Wśród wpływowych kobiet tamtego czasu 
na pierwszym miejscu trzeba jednak wspomnieć kobietę związaną 
z życiem czynnym, niezamkniętą w klasztorze i nie pisarkę, Matyldę 
z Canossy (1046–1115). Można ją uznać za partnerkę duchową papie-
ża Grzegorza VII, nie tylko ze względu na pomoc udzieloną temu 
papieżowi w jego przedsięwzięciach kościelnych i politycznych, lecz 
także ze względu na taki sam sposób ujmowania życia chrześcijań-
skiego i przeżywania go. Z tego partnerstwa zrodził się także pewien 
nośny model relacji między mężczyzną i kobietą w Kościele.

Nurt teologiczny, kształtujący całą średniowieczną wizję dosko-
nałości chrześcijańskiej, zdecydowanie utrzymywał, że doskona-
łość chrześcijańską może osiągnąć tylko ten, kto oddala się od świa-
ta i historii; to oddalenie jest różnie pojmowane i przeżywane, ale 
zawsze zakłada dystans między życiem doskonałym i życiem histo-
rycznym. Doskonały nigdy nie żyje tak jak wszyscy, nie wykonuje 
określonego zawodu, nie żeni się albo nie wychodzi za mąż, przy-
najmniej osobiście niczego nie posiada, żyje w miejscu oddzielo-
nym od powszedniego życia, jakim jest klasztor, a celem jego dążeń 
jest doskonałość osobista. Niewątpliwą inwencją średniowiecza 
było budowanie miejsc wydzielonych dla szukania tej doskonało-
ści. Chociaż sama idea ma pochodzenie przedchrześcijańskie, to 
jednak chrześcijaństwo zastosowało ją w praktyce i szeroko wpro-
wadziło w życie.

Na tym tle wyróżnia się jednak pewien fakt, który domaga 
się wyodrębnienia. Dotyczy on właśnie wspomnianych papieża 
Grzegorza VII i Matyldy z Canossy, którzy w XI wieku wyraźnie 
urzeczywistnili ideał doskonałości dystansujący się od monastycy-
zmu3. Grzegorz przeciwstawił się władzy politycznej, w szczególno-
ści władzy cesarza, pojmowanej i sprawowanej jako władza, która 

3 M. K. Spike, Tuscan Countess. The life and extraordinary times of Matilda of 
Canossa, New York 2004.
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rządzi światem i w historii prowadzi chrześcijan do doskonałości. 
Taka wizja władzy cesarskiej nawiązywała do tradycji konstantyń-
skiej, która uważała władzę cesarską za wyższą od hierarchii koś-
cielnej i za jedyną historyczną, sprawowaną w imieniu Chrystusa. 
Grzegorz otwarcie wystąpił z mocnym przekonaniem, że życie 
religijne i duchowe posiada oraz musi mieć zapewnioną także na 
zewnątrz własną autonomię, i w tym znaczeniu może być on uznany 
za spadkobiercę zasady „oddajecie cesarzowi to, co cesarskie, a Bogu 
to, co boskie”. Prymat Kościoła nad cesarstwem miał dla niego prze-
de wszystkim nośność eschatologiczną, zakładał Kościół przeży-
wany w sposób doskonały, który ma się dopiero ukazać, ale który 
w jakiejś mierze jest obecny także w historii. Grzegorz dostrzegł, 
że ten wymiar, historyczny i duchowy zarazem, jest kwestionowa-
ny przez władzę polityczną, która usiłowała podporządkować sobie 
nominacje biskupów i opatów, sprzyjając korupcji w Kościele. Z tego 
powodu on i jego pokolenie mieli żywe poczucie upadku Kościoła, 
który był także upadkiem monastycyzmu. Ten wymiar eschatolo-
giczny – zdaniem Grzegorza – mógł być ocalony tylko pod tym 
warunkiem, że zbuduje się Kościół tak mocny jak cesarstwo, który 
byłby wolny od nacisków władzy politycznej w sprawowaniu swo-
jej władzy i w dysponowaniu swoimi dobrami oraz który miałby 
swoje prawo, pozwalające mu kierować relacjami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi.

Od momentu pojawienia się Grzegorza  VII centrum histo-
rii chrześcijańskiej nie jest już utożsamiane z monastycyzmem, 
ale z duchowieństwem, na czele którego stoi papież, wybierany 
przez kolegium kardynalskie, który posiada również scentralizo-
waną władzę nad biskupami4. Jest to niewątpliwy zwrot w historii 
Kościoła. Matylda z Canossy jest kobietą współtworzącą tę prze-
mianę. Nie jest mistyczką w sensie ścisłym ani nie jest pisarką, ale 
jest kobietą związaną z kręgami władzy, która promieniuje czło-
wieczeństwem oraz niezwykłą miłością do Chrystusa i Kościoła. 
Jej duchowość koncentruje się na Eucharystii, jak opisuje Anzelm 

4 G. M. Cantarella, Il sole e la luna. La rivoluzione di Gregorio VII papa, 1073–
1085, Roma–Bari 2005
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z Lukki, dokonując całkowitego utożsamienia między chlebem hostii 
i Ciałem Chrystusa, a więc między przyjmującym komunię i Tym, 
który jest przyjmowany – utożsamienia, które staje się emblema-
tyczne dla całej reformy gregoriańskiej. Potrzeba Kościoła, który 
byłby w historii, a nie poza historią, radykalnie naznaczonego przez 
żywą obecność Chrystusa, jest równoznaczna z potrzebą utożsa-
mienia Chrystusa i chrześcijanina, które byłoby dotykalne histo-
rycznie, jak dotykalne jest Ciało eucharystyczne. Matylda była oso-
bą świecką, ale nie był świeckim Grzegorz. Model świecki zostaje 
zdominowany przez model klerykalny, chociaż Matylda pozostaje 
postacią wzorcową o wielkim znaczeniu historycznym. Wzorzec ten 
będzie wywierał duży wpływ w późniejszych wiekach; zostanie na 
przykład podjęty w XIV wieku przez Katarzynę ze Sieny, Brygidę 
Szwedzką, a w XV wieku przez Joannę d’Arc. Jest to model, które-
go rozmaite przejawy możemy znaleźć również w naszych czasach.

Cechą charakterystyczną przypominanego tutaj modelu, który 
wyłonił się w określonych okolicznościach historycznych i eklezjal-
nych, jest wyraźne rozdzielenie dominującej roli kapłana-mężczy-
zny w Kościele i roli kobiety. Kobieta urzeczywistnia siebie i swoje 
powołanie w wyraźnej służbie Kościołowi, mając na względzie szcze-
gólnie obronę i swoistą promocję hierarchii, uobecniającej histo-
rycznie Chrystusa. Przyjęcie przewodnictwa hierarchii, całkowicie 
utożsamionej z Chrystusem, jest warunkiem jej duchowego wzrostu 
i osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej. W każdym razie zasadni-
czym elementem życia chrześcijańskiego kobiety, a więc i modelu 
świętości, który zostaje jej zaproponowany, staje się podporząd-
kowanie  Kościołowi, a przez niego także mężczyźnie. 

doświadczenie franciszKańsKie

Nowe doświadczenie świętości kobiecej pojawiło się w Italii, 
gdzie już w średniowieczu mistyka kobieca nie była tak ściśle związa-
na z monastycyzmem, jak w innych krajach europejskich. Wynikało 
to z rozległego i mocnego oddziaływania na tym terenie zakonów 
żebrzących. To nowe doświadczenie bardzo wyraźnie ujawniło się 
w świętych kobietach, które łączą w jeden ciąg postacie św. Klary 
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i św. Marii Magdaleny de Pazzi, a jego cechą charakterystyczną jest 
otwarcie na świat, które wyraża się w bardzo zindywidualizowa-
nym nawiązaniu relacji z nim, by w ten sposób kształtować osobi-
stą relację z Bogiem5.

Klasyczny monastycyzm zapewnił kobiecie środowisko niezależ-
ne pod względem duchowym i ekonomicznym, chociaż nie gwaran-
tował jego autonomii pod względem wprowadzania przekształceń 
wewnętrznych i poszukiwania nowych dróg duchowych. Nie pozwo-
lił mu tym samym na wytworzenie autonomicznego języka religij-
nego. Trzeba było dopiero doświadczenia wywodzącego się z kręgu 
zakonów żebrzących, które przyczyniły się do szerszego otwarcia 
życia chrześcijańskiego na świat, o wiele szerszego niż w przypad-
ku monastycyzmu klasycznego, zarówno starego, jak i zreformo-
wanego, który już starał się uwzględniać nową sytuację duchową 
ówczesnego świata. Najbardziej rewolucyjna nowość, którą uosabia 
św. Franciszek z Asyżu, polega na jego stanie świeckim. Nie chodzi 
tylko o to, że nie był kapłanem, że zdystansował się od monasty-
cyzmu, że jego pozycja kościelna pozostawała bardzo dwuznacz-
na, ale przede wszystkim o jego koncepcję i doświadczenie Boga. 
W jego odniesieniu do Boga nie ma już mediacji klerykalnej czy też 
monastycznej. Gdy na swojej drodze spotkał trędowatego, odkrył, że 
jego chore ciało i obolałe człowieczeństwo jest obliczem Boga, jak 
stwierdza w swoim Testamencie. Nikt, nawet w Rzymie, nie umiał 
mu powiedzieć, co powinien zrobić z tym odkryciem, dlatego indy-
widualnie i poniekąd intuicyjnie poszedł za głosem Bożym, któ-
ry odkrył w sobie – poszedł, jako Franciszek, za Bogiem, którego 
odkrył w swoim człowieczeństwie.

Ta forma świeckości i  język, którego ona szuka i potrzebuje, 
otwarły drogę prowadzącą do nowej mistyki. To doświadczenie 
wywarło bardzo szeroki wpływ, kształtując Kościół i kulturę, nieza-
leżnie od tego, że ruch franciszkański zaczął się mocno klerykalizo-
wać jeszcze za życia Franciszka. W szczególny sposób to doświad-
czenie stało się wpływowe w kręgach kobiecych. Sama Klara, ściśle 

5 Por. K. Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Bd. 2, Frauenmystik und 
Franziskanische Mystik der Frühzeit, München 1993.
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biorąc, nie należy jeszcze do tego kręgu, gdyż jej więź z Franciszkiem 
była tak ścisła i osobista, że niejako uniemożliwiła jej mówienie 
własnym głosem, skłaniając ją do niemal mechanicznego powtarza-
nia tego, co mówił Franciszek i tak samo jak on, jej nauczyciel, prze-
wodnik i ojciec. Ale już Klara z Montefalco i Małgorzata z Kortony 
przekazują wyraźnie żywe doświadczenie franciszkańskie w jego 
wymiarze świeckim. Odznacza się ono autonomią, a one same nie 
potrzebują już żadnej mediacji. Klara odkrywa Boga i przeżywa 
więź z Nim za pośrednictwem wizji i osobistych rozmów z Jezusem, 
ukrzyżowanym Oblubieńcem, nosząc w swoim sercu Jego miłość 
i Jego krzyż. Małgorzata odnajduje Jezusa, by potem mówić i pła-
kać z Nim, kosztuje Go jak umiłowaną osobę i wraz z Nim czuje 
się „matką grzeszników”. Klara interweniuje w życie Kościoła, sta-
jąc się doradczynią teologów i kardynałów oraz demaskując here-
tyków; Małgorzata angażuje się w życie Kortony, przyjmuje funkcję 
doradczyni i mediatorki między różnymi frakcjami, by zapewnić 
pokój w mieście i okolicy.

Ten typ mistyki osiągnął swój wyjątkowy wyraz w bł. Anieli 
z Foligno, w mistyce, która poniekąd stara się łączyć przeciwieństwa. 
Jest tu obecna składowa miłości i składowa krzyża, życie i śmierć, 
pełnia i nicość, eros i oschłość. Aniela jest w najwyższym stopniu 
objęta miłością Jezusa i do Jezusa, a w szczytowym momencie prze-
żyć mistycznych wspomina o swoim ogołoceniu wobec ogołocenia 
Chrystusa i ofiarowaniu siebie Jego miłości. Ale równocześnie ota-
czają ją ciemności, ponieważ w swojej wędrówce w Bogu odkry-
wa już nie miłość, ale jej brak, a po oblubieńczym utożsamieniu 
z Bogiem przychodzi utożsamienie z jakby nie-Bogiem.

Święty Franciszek z Asyżu zainspirował ten model świętości 
i mistyki. Monastycyzm odsyła – owszem – do świętości przeży-
wanej jako zjednoczenie i utożsamienie człowieka i Boga, ale tak-
że jako punkt dojścia wędrówki, w której Bóg jest widziany jako 
Bóg, jako daleki i różny, zawsze gotowy do osądzenia i gniewu, 
choć pozostaje Bogiem miłosierdzia i przebaczenia. Jest to Bóg, 
do którego dochodzi się przez ascezę i kontemplację. Jednak kon-
templacja zawsze zakłada dystans; jest wprawdzie wejściem w to, 
co boskie, ale jako coś, co i tak pozostaje nieskończenie odległe od 
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Boga. Model monastyczny, stale nawiązując w pewnym stopniu do 
Orygenesa, utrzymuje swego rodzaju zasłonę zarówno na pełni czło-
wieka w Bogu, jak i na pełni Boga w człowieku. Model franciszkań-
ski jest zupełnie inny. Chociaż niezmiennie uznaje on prawomoc-
ność ascezy, to jednak jest ona widziana jako wyrażenie duchowych 
zaślubin, a nie droga prowadząca do nich. Jest to – co więcej – nie 
tyle asceza, ile zstępowanie w to, co ludzkie, które jest przeżywane 
jako coś dogłębnie bolesnego – jako ukrzyżowanie, jako przyjęcie 
człowieczeństwa samego wcielonego Słowa Bożego. Kontemplacja 
zawęża przestrzeń między człowiekiem i Bogiem, zmierzając do 
jej wyeliminowania; jest raczej naśladowaniem Umiłowanego, któ-
re obejmuje całe życie z wszystkim, co ze sobą niesie. Naśladuje się 
Boga w Jego człowieczeństwie, w Jego śmierci odkupieńczej, aż do 
złożenia siebie w ofierze. Ale naśladuje się Go dlatego, że już wcześ-
niej nawiązało się z Nim wspólnotę życia. Naśladowanie staje się 
odpowiedzią na więź nawiązaną z Chrystusem.

Element monastyczny jest nadal obecny w nowym modelu misty-
ki i świętości – ucieczka od świata nadal zajmuje w nim ważne miej-
sce, ale już nie centralne, wyrażając się zasadniczo w opowiedze-
niu się w odnowiony sposób po stronie Kościoła. Mistyka i świętość 
kobieca nabierają w tym nurcie nośności profetycznej, zmierzając 
do ukazania w czasie rzeczywistości wiecznej, której się doświadcza. 
Zostaje w ten sposób przekroczony model, utrwalony przez papieża 
Grzegorza Wielkiego († 604), który charyzmat proroctwa na zasa-
dzie wyłączności związał z posługą biskupią. Owszem, dostrzegał 
on potrzebę proroctwa w życiu chrześcijańskim i uzasadniał jego 
znaczenie, ale dokonał jego przesadnej klerykalizacji, która do dzi-
siaj ciąży na Kościele. Za pośrednictwem średniowiecznych misty-
czek charyzmat proroctwa na nowo odzyskał swój pierwotny, czyli 
powszechny zasięg, ale trwało to stosunkowo krótko.

Model świętości kobiecej, który wyodrębnił się między  XIII 
i XVI wiekiem, czy też ujmując rzecz bardziej osobowo, między 
św. Klarą i św. Marią Magdaleną de Pazzi, ujawnił swoje specyficzne 
rysy, o czym była już mowa, w bł. Anieli z Foligno i św. Katarzynie 
ze Sieny. Aniela uosabia to, co św. Franciszek nazywał „dosko-
nałą radością” obecną w bólu Boga, a więc jej prymat w ludzkim 
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doświadczeniu tego, co boskie. Aniela dochodzi do stwierdzenia, że 
krzyż już jej nic nie mówi i że jej „komnata godowa” nie znajduje się 
już w ukrzyżowanym ciele Jezusa, ale w łonie Trójcy Świętej – Ona 
sama jest Bogiem w Bogu, a Bóg jest człowiekiem w niej. Zaślubiny 
mistyczne nabierają charakteru dogłębnie osobowego i społeczne-
go, nawet jeśli dopełniają się w tajemnicy serca, ponieważ rodzą się 
z potrzeby ukazania królestwa Bożego w czasie, wydarzenia boles-
nego w najwyższym stopniu. Moment zmartwychwstania ma cha-
rakter kosmiczny, obejmuje wraz z człowiekiem całe stworzenie 
i nadaje pełnię każdemu życiu.

Mistyka św. Katarzyny ze Sieny sytuuje się w ramach tego samego 
modelu. Wraz z nią zostaje ostatecznie uwypuklona jego kobiecość. 
Ostatnim słowem Boga, którego doświadcza, jest miłosierdzie. W jej 
pismach jest obecna średniowieczna tradycja Boga podzielonego 
między sprawiedliwość i miłosierdzie. Jednak Katarzyna rozumie, 
że dziedzictwo „Boga sprawiedliwego” nie odpowiada jej osobiste-
mu doświadczeniu i dlatego niemal narzuca się Bogu z pretensjo-
nalnym „chcę” – i otrzymuje to, czego chce, ponieważ Bóg nade 
wszystko jest miłosierdziem. „Bóg zagniewany” niemal w niej zani-
ka. W ten sposób skazany na śmierć przez sprawiedliwość ludzką 
i kościelną staje się w niej męczennikiem, a miłość Boża wyraża się 
nawet w wiecznej karze. Katarzyna dochodzi do przyjęcia prymatu 
miłosierdzia Bożego, stosując do Boga pojęcie pasji noszącej zna-
miona erosu, którą odkrywa w sobie w stosunku do Boga. Model 
franciszkański osiąga w niej swój szczyt. Katarzyna postrzega Boga 
jako upojonego miłością do każdego człowieka, w sposób najbar-
dziej osobisty, bezgranicznie w nim zakochanego, a więc gotowe-
go z miłości do wszelkiego przebaczenia. Dlatego widzi mistycznie 
dostępne serce Chrystusa, które otwiera się na każdego i to każde-
go z osobna.

Innym aspektem doświadczenia Katarzyny jest proroctwo, wyra-
żające się w odważnym napomnieniu urzędu kościelnego w jego 
szczególnym wyrazie, jakim jest papiestwo. Jest to wydarzenie o zna-
czeniu nie do przecenienia. Katarzyna jest osobą świecką i niemal 
analfabetką, ale ogień Boży, który w niej płonie i którego nie może 
zagasić, zmusza ją do osobistego zajęcia stanowiska wobec tego, co 
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się dzieje, i zabrania głosu, aby w imię Boga ukazać papieżom i kar-
dynałom, kapłanom i możnym tego świata, co mają robić, a czego nie 
robią. W swoim proroctwie Katarzyna odczuwa w Bogu dwoistość 
sprawiedliwość–miłosierdzie, grożąc sprawiedliwością tym, którzy 
są jej nieposłuszni, a następnie obejmując wszystkich ogniem swo-
jej miłości, chociaż napotyka na przeszkody w przełożeniu swojego 
doświadczenia wewnętrznego na propozycję historyczną. ówczesna 
sytuacja Kościoła, zarówno pod względem teologicznym, ducho-
wym, jak i historyczno-politycznym, na pewno utrudnia jej doko-
nanie takiego przełożenia.

W tych warunkach model świętości rozwija się według ukaza-
nego wyżej schematu: miłość – nicość – zmartwychwstanie, przy 
czym moment nicości odpowiada działaniu historycznemu. Ten 
moment stanowi także element bardziej bądź mniej bezpośrednio 
obecny w proroctwie. Świętość jest widziana jako niezwykła war-
tość, ale jest równocześnie naznaczona daleko sięgającą bezsilnością.

Wielką wartością nurtu franciszkańskiego w  odniesieniu do 
mistyki i świętości kobiecej, który wpłynął na wizję kobiety, jest uka-
zanie jej autonomii w stosunku do mężczyzny, zarówno w perspek-
tywie klerykalnej, jak i w perspektywie świeckiej. Kobieta ma swo-
ją tożsamość i wyrastającą z niej własną misję, która jako osobista, 
autonomiczna, indywidualna i niezależna nie tylko służy wyrażeniu 
jej osobowości, lecz także kształtuje Kościół i społeczność, wno-
sząc niezastąpione i twórcze wartości w sytuację duchową wszyst-
kich czasów.

Przewartościowania PotrydencKie

Najpierw za sprawą reformacji, w której mało chlubną rolę ode-
grały kobiety, a później Soboru Trydenckiego, od XVI wieku roz-
wija się i umacnia się w Kościele typ świętości, który jednostronnie 
stawia na mężczyzn. Jego cechą charakterystyczną jest eklezjal-
ność, widziana przede wszystkim jako podporządkowanie się hie-
rarchii. Świeckość, którą wypracował nurt franciszkański, zeszła na 
dalszy plan. W takiej samej sytuacji znalazła się świętość kobieca. 
Jeśli wśród dotychczasowych mistyczek są także zakonnice, często 
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należące do grup półświeckich czy półzakonnych, to od tej chwili 
skrajnie rzadko będą wywodzić się ze środowisk niezakonnych. 
W takiej sytuacji zupełnie zanika proroctwo i to jest najbardziej 
charakterystyczna – z negatywnego punktu widzenia – cecha try-
denckiego modelu życia chrześcijańskiego. Wynikło to z faktu, że 
Kościół rzymski zablokował jakiekolwiek zewnętrzne wyrażenia 
mistyki, dopuszczając „z bólem serca” tylko nieliczne wyjątki, które 
pozostały zamknięte w klauzurach klasztornych. Zainteresowanie 
mistykami pozostało zasadniczo domeną Inkwizycji, która zaję-
ła się sprawą z wyjątkowym przekonaniem. Podejrzenia pod adre-
sem mistyków i mistyki nasiliły się do tego stopnia, że zostało nimi 
objęte również minione średniowiecze.

Model franciszkański zszedł więc w Kościele na drugi plan, przyj-
mując cechy charakterystyczne pod wieloma względami nawiązują-
ce do tradycji ściśle monastycznej, w opozycji do której się narodził. 
Nie ma już mowy o głoszeniu odnowy Kościoła w krwi Chrystusa, 
ani – tym bardziej – o przekroczeniu krzyża w zmartwychwstaniu, 
o którym tyle mówiła Aniela z Foligno. Wszystko zostało związa-
ne jednostronnie z krzyżem, którego akceptacja stała się wyznacz-
nikiem świętości. Dlatego za konkretną miarę świętości zostało 
uznane cierpienie, które znosi się w milczeniu, składając je w ofie-
rze jako cenę osobistego zbawienia. Wychodząc z tego założenia, 
Kościół dokonał głębokiego uwewnętrznienia kwestii świętości, 
stając się twierdzą z mocno osadzonymi bastionami, a dominują-
cy model świętości został związany z życiem zakonnym. To potry-
denckie zawężenie modelu świętości jest niewątpliwie związane 
z konfrontacją z Lutrem i protestantyzmem, a także z wewnętrz-
ną historią Kościoła.

Niewiele mogły tu zmienić tak profetyczne wydarzenia jak stra-
cenie Girolamo Savonaroli z rozkazu papieża Aleksandra VI (1489) 
i Tomasza Morusa z ręki króla Henryka VIII (1535), którzy swoim 
świadectwem głosili wyższość osoby i sumienia nad władzą koś-
cielną i władzą cywilną. Jeśli chodzi o świętość kobiecą, to została 
ona ponownie bardzo sklerykalizowana, często za sprawą samych 
kobiet. Obok świętej kobiety pojawia się więc postać spowiedni-
ka, stróża i gwaranta nieomylności jej drogi do Boga. Nie ma już 
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sytuacji, która była powszechna w średniowieczu, aby obok kobiety 
wytworzył się krąg męskich uczniów, czy też by kobieta była nauczy-
cielką. Do tych zjawisk dochodzi także zmiana modelu mistyczne-
go. Doświadczenie Boga, któremu nie są obce zaślubiny mistycz-
ne, znajduje swój ośrodek w ofierze i cierpieniu – kochać oznacza 
cierpieć. Zaczyna się utrwalać model skoncentrowany na bierno-
ści, tym silniejszej, im silniejsza jest miłość, i tym bardziej napawa-
jący wewnętrznym niepokojem, im bardziej nie może publicznie 
wyrazić pragnienia zbawienia wszystkich. Jest to cena, którą misty-
ka kobieca płaci w okresie potrydenckim za swoje przetrwanie i za 
ocalenie istotnego ośrodka tradycji chrześcijańskiej. Trzeba w tym 
miejscu zaznaczyć, że w omawianym okresie także świętość męska 
nie była w lepszej sytuacji, nie mogąc wyrazić się zbyt wszechstron-
nie. Skoncentrowano się więc na modelu misyjnym, chociaż rów-
nież on stanowił tylko pewną odmianę modelu męczeńskiego, gdyż 
misjonarze, których świętość uznawano najłatwiej, najczęściej byli 
równocześnie męczennikami. Jednak ten model nie zyskał zasię-
gu ogólnokościelnego, gdyż dotyczył tylko nielicznych. Dlatego na 
długo utrwalił się w Kościele model klerykalno-monastyczny świę-
tości, zarezerwowany głównie dla zakonników. Nawet św. Teresa 
z Lisieux sytuuje się w ramach tego modelu świętości. Jej cierpie-
nie miłości, przeżywane w murach karmelu, przenosi na pragnie-
nie zbawienia wszystkich ludzi, snując wizje stania się misjonarką, 
głoszącą Chrystusa na całym świecie.

droGa Ku Przyszłości

Wynikiem potrydenckich przekształceń w modelu świętości 
w Kościele stało się zagubienie specyficznego wkładu, jaki kobieta 
może wnieść w jego życie i doświadczenie duchowe. Przynajmniej 
w pewnym sensie wpłynęło to na zawężenie zainteresowania toż-
samością kobiety i  jej pozycją wobec Boga, Kościoła, łaski, spo-
łeczeństwa i historii. Na tę sytuację wewnątrzkościelną nałożyły 
się przemiany w spojrzeniu na społeczeństwo. Najbardziej przeni-
kliwie wyraził je Hegel, który stwierdził, że społeczeństwo, które 
do XIX wieku miało charakter „relacyjny”, staje się społeczeństwem 
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„funkcjonalnym”. Dzisiaj pozostaje nam zgodzić się z tą diagno-
zą, ponieważ nasze społeczeństwa nabrały już niemal całkowicie 
takiego charakteru. Co więcej, taka wizja społeczna nakłada się 
na Kościół, który pozostaje przecież społecznością, nawet jeśli ma 
ona szczególny charakter, a także na miejsce i role poszczególnych 
kategorii wierzących w Kościele. Mamy więc dzisiaj do czynienia 
z radykalnie funkcjonalnym spojrzeniem na kobietę, które z łatwoś-
cią można zauważyć także w refleksjach nad tak zwaną promocją 
kobiety w Kościele. Dyskusja nad święceniami kobiet jest najbar-
dziej reprezentacyjnym przykładem zastosowania tego typu myśle-
nia i interpretowania społecznego wymiaru Kościoła. Feminizm, 
który wdziera się także w myślenie teologiczne, jest bardzo nazna-
czony właśnie tym sposobem widzenia kobiety.

Pomijając rozmaite kwestie szczegółowe, które wymienia i anali-
zuje papież Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est, można dość 
jednoznacznie powiedzieć, że jej temat – miłość – stanowi wyraź-
ną zachętę do przemyślenia na nowo tej właśnie kwestii w życiu 
człowieka i chrześcijanina. Chodzi o miłość widzianą jako relacja 
wszechobejmująca, która odgrywa podstawową rolę w relacjach 
między ludźmi, w fundamentalnej relacji między mężczyzną i kobie-
tą, jak również w tej najbardziej specyficznej relacji miłości, któ-
rą jest religia, czyli relacja między człowiekiem i Bogiem. Obecnie, 
gdy relacje międzyludzkie naznaczone są wielorakimi słabościami, 
łącznie z tą destrukcyjną chorobą, jaką jest zawężenie, a nawet spro-
wadzenie ich do „funkcji”, miłość jawi się jako jedyna droga umoż-
liwiająca wyjście z tej sytuacji. W relacji miłości – począwszy od 
erosu do agape – człowiek, odkrywając swoją więź z drugim, w jego 
tożsamości i specyfice, odkrywa również siebie: kim jest i jakie jest 
jego powołanie.

W tym kontekście pojawia się także zdecydowana potrzeba szu-
kania modelu świętości opartego na głęboko rozumianej i przeży-
wanej relacji mężczyzna–kobieta, która z kolei stanowiłaby szko-
łę dla wszystkich innych relacji: rodzinnych, społecznych, a nawet 
politycznych. Modele, które pojawiły się w przeszłości, zachowują 
swoją aktualność, chociaż trzeba powiedzieć, że nie są one wystar-
czające jako propozycja globalna. W poszczególnych przypadkach 
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mogą one spełnić swoją formującą i orientującą funkcję, ale – skoro 
mają one bardzo mocne uwarunkowania historyczno-kulturowe – 
domagają się przynajmniej uzupełniania. Nie wystarczy już model 
podporządkowania, model indywidualno-autonomiczny, czy też 
potrydecki model – by tak rzec – restrykcyjny. Zachodzi potrzeba 
sformułowania nowych propozycji na miarę nowej sytuacji ducho-
wej dzisiejszego Kościoła i świata.

Ten model relacyjny, który niewątpliwie prowadzi do przyjęcia za 
punkt wyjścia komplementarności mężczyzny i kobiety, jako wpisa-
nej w osobistą tożsamość i spełniane powołanie, w dużym stopniu 
stanowi odpowiedź na redukcyjne, właśnie w perspektywie funk-
cjonalnej, ujmowanie kobiety, które proponuje się w rozmaitych 
nurtach feminizmu. Potrzeba wzajemnej miłości w tym ujęciu nie 
jest wyrazem ani słabości tego, który jej szuka, ani małostkowej 
litości tego, kto ją okazuje, ale jest odkryciem wzajemności prowa-
dzącej do osiągnięcia wspólnego celu. Nakłada się ona na chrześ-
cijańskie pryncypium ujmowania relacji mężczyzna–kobieta, które 
streszcza się w stwierdzeniu: „razem stworzeni, razem odkupieni”. 
Feminizm, jeśli mamy w nim dostrzec coś pozytywnego, jest wyjąt-
kowo chaotycznym wołaniem o przywrócenie tej wizji i o wprowa-
dzanie jej w życie na miarę nowych czasów. Encyklika Deus caritas 
est jest konkretną propozycją wskazującą drogę, którą konsekwen-
tnie postępując, można by tę wizję urzeczywistnić.





Rozdział XXXi

n 

Ruchy intronizacyjne w Polsce 
jako wyzwanie eklezjalne

Nie ulega wątpliwości fakt, że w ostatnich latach pojawiły się 
w Kościele w Polsce rozmaite ruchy, które łączy idea introniza-
cji. Ich działanie ma mniejszy bądź większy zasięg. Według moich 
badań można wśród nich wyodrębnić przynajmniej kilka nurtów. 
Tym, co je różnicuje, jest przedmiot i forma praktyki intronizacyj-
nej. Jedne z nich mówią o intronizacji Najświętszego Serca 
Jezusa, inne o  intronizacji Chrystusa Króla , a jeszcze inne 
o  intronizacji Chrystusa Króla Polski. Jedne widzą intro-
nizację w perspektywie ściśle religijnej, to znaczy akt intronizacji 
sytuują w łączności z wyznaniem wiary i w ramach liturgii, a inne 
w perspektywie politycznej, to znaczy domagają się aktu introni-
zacyjnego dokonanego przez władze polityczne, na przykład przez 
parlament. Niejednokrotnie chodzi o jakąś formę mieszaną tego 
aktu. Różne są też cele, które stawia się aktowi intronizacji. W intro-
nizacji Najświętszego Serca, najogólniej mówiąc, chodzi o ogól-
ne pogłębienie życia chrześcijańskiego, zarówno w wymiarze oso-
bistym, jak i społecznym. W intronizacji Chrystusa Króla chodzi 
bardziej o pewne instytucjonalne odniesienie porządku społeczno-
-politycznego do osoby Jezusa Chrystusa, wychodząc od idei Jego 
królowania i podkreślając, że powinna ona wyraźniej manifestować 
się w życiu społeczno-politycznym. Intronizacja Chrystusa jako 
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Króla Polski również stawia sobie cel społeczno-polityczny, cho-
ciaż jest bardzo jednostronnie ukierunkowana na akt polityczny, 
przynajmniej w pewnych interpretacjach nastawionych na niemal 
automatyczne wywołanie skutków o randze ustrojowej.

Geneza intronizacji

By móc adekwatnie mówić o intronizacji jako praktyce religij-
nej i o jej ewentualnym znaczeniu kościelnym, należy sięgnąć do jej 
genezy1. Początków tej praktyki trzeba szukać w dynamicznie rozwi-
jającym się w drugiej połowie XIX wieku kulcie Najświętszego Serca 
Jezusa oraz w bardzo blisko z nim związanym kulcie Chrystusa Króla. 
Bardziej bezpośrednio wiąże się z działalnością charyzmatycznego 
krzewiciela kultu Najświętszego Serca o. Mateo Eduardo Crawley-
Boeveya (1875–1960), kapłana ze Zgromadzenia Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi2.

Ojciec Mateo był autorem praktyki, zresztą do dzisiaj obecnej 
w życiu Kościoła, „intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w rodzi-
nie”. W Polsce, a także w innych Kościołach, mówi się zamiennie 
o „poświęceniu”, chociaż treść tych pojęć i towarzysząca im prakty-
ka na ogół utożsamiają się ze sobą. Praktyka intronizacyjna zosta-
ła zatwierdzona już przez papieża Benedykta XIV. Przypominali 
o niej kolejni papieże; w 2006 roku przypomniał o niej również 
papież Benedykt XVI.

Ponieważ intronizacja Najświętszego Serca w bardzo krótkim 
czasie zaczęła wydawać pozytywne owoce odnowy życia duchowe-
go, o. Mateo zaczął stopniowo rozciągać ideę intronizacji na coraz 
szersze grupy kościelne i społeczne, łącznie ze wspólnotami naro-
dowymi. Chodziło o to, by za pośrednictwem kultu Najświętszego 
Serca wpływać na odnowę życia społecznego i politycznego, czyli 

1 Szerzej na ten temat w moim opracowaniu: Intronizacja Najświętszego Serca 
Jezusa. Historia i założenia teologiczne, Częstochowa 2006 (Biblioteka Dnia 
Pańskiego, 64).

2 Ideę intronizacji i jej założenia można znaleźć w wielu pismach o. Mateo. Por. 
M. Crawley-Boevey, Oblicze miłości, tłum. B. Mikołajewski, t. 1–3, Kraków 
1970.
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dokonywać „chrześcijańskiej restauracji społeczeństwa”. Idea ta 
wywodzi się już od bł. Piusa IX, a wprowadzali ją w życie kolejni 
papieże, rozwijając i pogłębiając jej treść. Najbardziej znamienne 
są w tym względzie działania papieża Piusa XI3.

W pierwotnym ujęciu intronizację należy rozumieć przede 
wszystkim jako akt modlitewny, poprzez który uznaje się osobiś-
cie, eklezjalnie i społecznie najwyższą władzę Najświętszego Ser ca 
Jezusowego nad rodziną, daną wspólnotą bądź narodem. Uzew-
nętrznia się go przez umieszczenie na jakimś centralnym miejscu 
obrazu lub figury Chrystusa.

W Polsce idea intronizacji Najświętszego Serca Jezusa pojawi-
ła się najpierw w działalności jezuitów, a następnie przybyłych do 
Polski sercanów, którzy byli oficjalnie zaangażowani w szerzenie 
kultu Najświętszego Serca. Z ideą intronizacji zetknęła się i głębo-
ko ją przeżyła służebnica Boża Rozalia Celak (1901–1944). Jej pisma 
duchowe są przeniknięte ideą kultu Najświętszego Serca i królo-
wania Chrystusa. Bardzo mocno zakorzenione są one w naucza-
niu encyklik papieskich na temat Najświętszego Serca. Tym, co 
je wyróżnia, jest nacisk kładziony na intronizację rozumianą 
w wymiarze społecznym, a jej zwieńczeniem miałaby być intro-
nizacja narodowo-państwowa, której powinni wspólnie dokonać 
biskupi i władze państwowe wraz z przedstawicielami wszystkich 
stanów.

Nie pretendując do ostatecznej oceny pism duchowych Rozalii 
Celak, wydaje się, że są one wyjątkowo spójne teologicznie oraz 
opierają się na jej głębokim osobistym doświadczeniu mistycznym. 
Zasadniczą ideą teologiczną, związaną z proponowaną intronizacją, 
można streścić następująco: przez intronizację Najświętszego Serca 
Jezusa przyjmujemy osobiście i wspólnotowo królowanie Chrystusa 
w Kościele i świecie oraz zobowiązujemy się do działania zmie-
rzającego do jego uobecnienia. Intronizacja jest widziana jako akt 
modlitewny, w którym ujawnia się szczególnie wymiar eklezjalny 
i społeczny wiary.

3 Por. D. Menozzi, Sacro Cuore. Un culto tra devozione interiore e restaurazione 
della società, Roma 2001.
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Głównie do idei intronizacji w wersji zaproponowanej przez 
Rozalię Celak nawiązują różne nurty intronizacyjne, o których wspo-
mniano na początku. Najszerszy zasięg wśród nich mają tak zwane 
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które 
od kilkunastu lat propagują praktykę intronizacji i mają już niewąt-
pliwe osiągnięcia w tym względzie. Działają w większości polskich 
diecezji za aprobatą miejscowych biskupów. Z ich inicjatywy odby-
wają się intronizacje parafialne, a w wielu przypadkach także o szer-
szym zasięgu, na przykład w skali jakiegoś miasta, w którym jest 
więcej parafii, a które łączą się właśnie w takim akcie. Wspólnoty te 
powstają z inicjatywy świeckich. Zasadniczym elementem ich doj-
rzewania jest wspólna modlitwa adoracyjna i spotkania formacyjne, 
których zwieńczeniem ma być przygotowanie rekolekcji intronizacyj-
nych oraz niejako podsumowujący je akt intronizacji dokonany przez 
różne wspólnoty, stany, grupy zawodowe itd. Za aktem intronizacyj-
nym idą dalsza modlitwa i formacja, mające na celu wprowadzenie 
w życie dokonanej intronizacji, czyli kierowanie się zasadą panowa-
nia Chrystusa nad rzeczywistością ludzką i doczesną. Często akto-
wi intronizacji towarzyszy budowa pomnika Chrystusa Króla bądź 
umieszczenie Jego obrazu w rodzinach. Wspólnoty nadal wypraco-
wują swój program formacyjny; podobnie również rozwija się i doj-
rzewa model rekolekcji intronizacyjnych, którym w obecnie prze-
wodzą redemptoryści. Trzeba tutaj zaznaczyć, że Wspólnoty dla 
Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w swoich działaniach są 
ściśle związane z parafią, gdyż powstają za zgodą proboszcza i ograni-
czają się w swoich działaniach do inicjatyw parafialnych. Elementem 
wyróżniającym jest ich oddolna geneza i duży nacisk kładziony na 
zaangażowanie świeckich. Obecnie dążą one do pewnej konsolida-
cji w oparciu o pogłębione założenia doktrynalne i duchowe.

Jeśli chodzi o intronizację Chrystusa Króla, to stoi za nią głow-
nie działalność ks. Tadeusza Kiersztyna, kanonicznie należącego do 
zakonu jezuitów, który teraz działa na własną rękę4. Zorganizował on 
wokół siebie grupę ludzi, którzy propagują tę formę intronizacji, cho-

4 Założenia ideowe swojej działalności ks. T. Kiersztyn sformułował w książce 
Ostatnia walka (Kraków 2003).
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ciaż charakter tych działań bywa problematyczny. Stowarzyszenie 
„Róża” i tak zwane Biuro Postulacji S. B. Rozalii Celakówny, które 
mają być ośrodkiem propagowania intronizacji Chrystusa Króla, 
nie posiadają aprobaty kościelnej. Pomijając ten fakt o charakterze 
dyscyplinarnym, działalność w tym nurcie intronizacji koncentruje 
się przede wszystkim na propagowaniu, w znacznym stopniu ideo-
logicznym, domniemanych objawień Rozalii Celak oraz idei intro-
nizacji, z mocnym naciskiem kładzionym na wymiar polityczny 
intronizacji Chrystusa Króla. Nurt ten występuje agresywnie prze-
ciw innym nurtom intronizacyjnym. Ksiądz Kiersztyn nie waha 
się na przykład oskarżać Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego 
Serca Pana Jezusa o herezję, chociaż nie posiada takiej kompetencji 
ani nikt go nie upoważnił do takich ocen. Ważnym aspektem tego 
nurtu intronizacji jest również zaangażowanie świeckich. Z ideą tą 
utożsamia się również pewna grupa duchownych, chociaż motywy 
ich zaangażowania nie są jednoznaczne. Często są one uzasadnio-
ne przekonaniem o słuszności samej idei, chociaż nie bardzo wie-
dzą oni, jak ją wprowadzać w życie, dlatego przyjmują pojawiają-
ce się oferty. Niejednokrotnie wynika to z nieznajomości statusu 
ks. Kiersztyna bądź z nieznajomości samej idei intronizacji.

Intronizacja Chrystusa jako Króla Polski jest propagowana głow-
nie z inicjatywy ludzi zaangażowanych w politykę; wielu z nich współ-
działa z Fundacją Millennium 2000, która zamierzała – wydaje się, 
że jest to już idea przebrzmiała – zbudować Pomnik Chrystusa Króla 
Zbawiciela świata i Centrum Polonii Świata na Górze św. Marcina 
koło Tarnowa. W każdym razie nurt ten stawia sobie na gruncie pro-
ponowanej intronizacji cele polityczno-propagandowe.

Pozostałe nurty intronizacyjne, które pojawiły się w Polsce, wyra-
stają z tych nurtów albo też powstają na ich obrzeżach. Niektóre 
z nich powstały na gruncie wewnętrznych nieporozumień i indywi-
dualistycznych celów stawianych sobie przez niektórych animatorów.

PróBa oceny

W tym miejscu nie chodzi o  ocenę poszczególnych nur-
tów i poszczególnych działań, które w ramach ich działalności się 
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podejmuje, ale o teologiczne spojrzenie na samą ideę intronizacji 
w kontekście eklezjologicznym.

Wyjdźmy zatem od samej idei i praktyki intronizacji. Z teolo-
gicznego punktu widzenia trzeba przede wszystkim zauważyć, że 
chodzi tutaj o pewien akt modlitewny, mający własne uzasadnie-
nie teologiczne, potwierdzone już autorytetem papieskim. Warto 
zwrócić większą uwagę na jego wymiar modlitewny, a następnie 
na wymiar wspólnotowy. Najogólniej mówiąc, w akcie intronizacji 
chodzi o potwierdzenie wobec samego Boga decyzji wiary, którą 
człowiek podejmuje i którą chce wprowadzać w swoje życie. W tym 
znaczeniu intronizacja ściśle łączy się z badaniami egzegetyczny-
mi nad biblijnym rozumieniem wiary, w których w ostatnim wieku 
zwrócono szczególną uwagę na wymiar „decyzyjny”. Intronizacja 
może być więc widziana jako odnowienie decyzji wiary i nadanie 
jej bardziej osobistego i osobowego znaczenia. Ponieważ decy-
zja wiary, w ujęciu nowotestamentalnym, nie ma charakteru tylko 
indywidualnego, lecz także eklezjalny i sakramentalny, dlatego jest 
sensowne, aby ta decyzja była potwierdzana wspólnotowo, czyli 
we wspólnocie i wobec wspólnoty, oraz by dokonywała się w szer-
szym kontekście sakramentalnym. W tym znaczeniu można prak-
tykę intronizacji widzieć nie tylko jako uprawnioną, ale nawet bar-
dzo pożądaną. Wydaje się, że łączy się ona bardzo ściśle z wszelkimi 
praktykami o podobnym charakterze, jak akty poświęcenia, odda-
nia czy zawierzenia. Zwłaszcza te ostatnie zostały mocno wpro-
wadzone w życie Kościoła przez papieża Jana Pawła II w ramach 
jego osobistej pobożności i uniwersalnej posługi eklezjalnej. Biorąc 
pod uwagę modlitewny i eklezjalny sens tych aktów, nie dziwi ich 
częstotliwość. Warto tutaj podkreślić, że chodzi o praktykę ściśle 
związaną z polskim doświadczeniem kościelnym. Wskazywał na jej 
znaczenie kard. Stefan Wyszyński, zachęcając w czasie II Soboru 
Watykańskiego papieża Pawła VI do dokonania wspólnotowego – 
przez papieża ziwszystkich biskupów – poświęcenia Kościoła Maryi 
jako Matce Kościoła.

Pomijając wszystkie kwestie szczegółowe, które pozwoliłyby 
pogłębić naturę intronizacji, wydaje się szczególnie sensowne zauwa-
żenie jej związku z tym, czym jest teologicznie i kanonicznie rozu-
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miany ślub. Jest to praktyka, która dzisiaj zbyt jednostronnie została 
związana ze „ślubami zakonnymi”. Intronizacja ma znaczenie bardzo 
zbliżone do tego, jakie posiada ślub. Oznacza ona podjęcie pewne-
go zobowiązania, które zostaje podniesione do rangi osobiście nało-
żonego na siebie „przykazania”. Ponieważ celem każdego przykaza-
nia jest miłość (por. 1 Tm 1, 5), jeśli ktoś zobowiązuje się do czegoś 
przed Bogiem, to podnosi to zobowiązanie do rangi przykazania, 
a tym samym opowiada się po stronie „większej miłości”.

Intronizacyjne podjęcie zobowiązania jest więc uczynieniem 
z jego przedmiotu dzieła zmierzającego do większej miłości poprzez 
większe poświęcenie, które czyni się w jego realizacji. W takim przy-
padku wykonywanie jakiegoś zawodu, roli społecznej, a nawet poli-
tycznej zostaje wpisane w porządek miłości i postawione w centrum 
życia chrześcijańskiego, nabierając tym samym nowego znaczenia 
teologicznego, duchowego i zbawczego.

Ślub jest nastawiony na pomnożenie dobra, a zarazem sytuu-
je sens tego dobra w samym akcie woli, poszerzając w ten sposób 
zakres zdolności czynienia dobra. Dokonuje on wzmocnienia woli, 
a także uwznioślenia życia ludzkiego w jego motywacjach i cnotach. 
Wszystkie te teologiczne elementy ślubu są zawarte w idei introni-
zacji, chociaż może nigdy nie zostały jasno sformułowane w wypo-
wiedziach na temat intronizacji.

Drugą kwestią godną podkreślenia w ramach propagowanych 
intronizacji, niezależnie od tego, jaki byłby jej przedmiot, to zna-
czy Serce Jezusa czy Chrystus Król, jest ich chrystocentryzm. Pewne 
napięcie między tymi dwoma nurtami i rodzajami kultu, chociaż 
różnią się one od strony formalnej, nie ma charakteru decydujące-
go. Mówiąc scholastycznie, relację między nimi można ująć jako 
relację między „formą” i „treścią”. Formą, czyli zasadą organizują-
cą, tych rodzajów kultu jest kult Chrystusa Króla, a jego treścią jest 
kult Najświętszego Serca, który ukazuje, w jaki sposób to królowa-
nie się wyraża i w jaki sposób można je przyjąć i na nie odpowie-
dzieć w życiu chrześcijańskim. Taka relacja między tymi dwoma 
rodzajami kultu została określona w kolejnych encyklikach papie-
skich o Najświętszym Sercu Jezusa i Chrystusie Królu. Na taką rela-
cję wskazuje także Rozalia Celak w swoich pismach duchowych. 
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Zależność tę odnajdujemy także w nauczaniu papieży Pawła VI 
i Jana Pawła II, którzy połączyli te dwa rodzaje kultu w idei „cywi-
lizacji miłości”. Można by to ująć następująco: kult Najświętszego 
Serca stanowi ośrodek i manifestację „cywilizacji miłości”, a ta ze 
swej strony zmierza do uobecnienia królowania Chrystusa i staje 
się manifestacją Jego królewskości w świecie.

Uwzględniając wymiar chrystocentryczny intronizacji, nale-
ży podkreślić jego szczególną aktualność w odniesieniu do kultu 
Najświętszego Serca Jezusa. Stanowi on ważny element „depozytu 
łaski”, jak trafnie określił to papież Pius XII. W ciągu długiej historii 
kult ten wykazał swoją skuteczność formacyjną i pastoralną zarów-
no w odniesieniu do indywidualnego życia chrześcijańskiego, jak 
i do życia eklezjalnego i społecznego. Warto zwrócić uwagę zwłasz-
cza na to drugie odniesienie, gdyż często kult Najświętszego Serca 
jest oskarżany o zbytni indywidualizm, a nawet pewne skłonności 
pietystyczne. Otóż od samego początku pobożność rozwijająca się 
w łączności z tym kultem była nastawiona na twórcze kształtowa-
nie życia społecznego, a w XIX wieku znacząco przyczyniła się do 
chrześcijańskiej restauracji społeczeństw zachodnich. Potwierdza to 
jego skuteczność formacyjną o charakterze społecznym. Nie przy-
padkiem papież Jan Paweł II mocno zwrócił uwagę, że Serce Jezusa 
powinno stać się ośrodkiem „cywilizacji miłości”, na której kształ-
towaniu zależy Kościołowi.

Wydaje się zatem, że mocno uwzględniająca wymiar formacyj-
ny, również na poziomie społecznym i politycznym, propozycja 
intronizacji kultu Najświętszego Serca wpisuje się wyraźnie w ten 
wymiar jego skuteczności i otwiera nowe możliwości jego zasto-
sowania. Aby te możliwości zostały później wydobyte, należało-
by w sposób bardziej bezpośredni uwzględnić samą propozycję 
„cywilizacji miłości”, która jest wciąż zapomniana i zbyt często utoż-
samiana z katolicką nauką społeczną. Tymczasem chodzi w niej 
o wiele więcej, a mianowicie o „formę” i „treść” życia chrześcijań-
skiego na miarę nowych czasów. Należałoby pilniej zająć się walo-
rami personalistycznymi kultu Najświętszego Serca, a tym samym 
jego nośnością eklezjo- i społecznotwórczą w perspektywie per-
sonalistycznej. Niestety, mimo potężnego wsparcia, którego temu 
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kultowi dostarczył papież Jan Paweł II w swoim nauczaniu, nie jest 
on wystarczająco doceniany w dzisiejszym życiu Kościoła, a nawet 
bywa porzucany. Zbyt jednostronnie współczesna pobożność jest 
wiązana z kultem miłosierdzia Bożego, niejednokrotnie przeciw-
stawianego kultowi Najświętszego Serca, a przecież te dwa rodza-
je kultu wzajemnie się uzupełniają, jak wynika choćby z nauczania 
papieża Jana Pawła II.

Jeśli chodzi o intronizację Chrystusa Króla, to wydaje się ona 
posiadać mniejsze możliwości formacyjne. II Sobór Watykański 
mówi szeroko o uczestniczeniu ochrzczonych w misjach zbawczych 
Chrystusa, a więc i w misji królewskiej, jednak widzi ją w ścisłej 
łączności z uczestniczeniem w misji prorockiej i kapłańskiej. Udział 
w misji królewskiej jest związany z potrzebą podporządkowania 
całości życia Chrystusowi, który stanowi punkt dojścia wszelkiej 
rzeczywistości stworzonej i zbawczej. Intronizacja Chrystusa Króla, 
która mogłaby zostać jakoś wpisana w realizację udziału w Jego 
misji królewskiej, nie otwiera jednak tak szerokich możliwości for-
macyjnych jak intronizacja Najświętszego Serca, koncentrując się 
na kwestii zaangażowania społecznego.

Intronizacja Chrystusa Króla Polski zdaje się mieć jeszcze mniej-
sze możliwości odniesienia do całości życia chrześcijańskiego. Rze-
czywiście może się więc ona jawić jako obarczona pewnymi tenden-
cjami o charakterze politycznym, które nie wpisują się organicznie 
w strukturę wiary i doświadczenie chrześcijańskie. Te dwa ostat-
nie typy intronizacji stanowią ponadto pewien ewenement wśród 
dotychczasowych praktyk pobożności. Władza Chrystusa nad wszel-
ka rzeczywistością, a więc i nad narodami, pozostaje faktem, który 
jako wierzący już wyznajemy, choćby przez uroczystość liturgicz-
ną Jezusa Chrystusa Króla wszechświata. Pozostaje jednak pytanie, 
w jaki sposób wyrazić ten fakt w dzisiejszym porządku społecznym 
i politycznym, by nie naruszyć całkowicie specyficznego typu kró-
lewskości i królowania Chrystusa i nie sprowadzić tych rzeczywisto-
ści tylko do wymiaru politycznego. Królowanie Chrystusa objawiło 
się na krzyżu i przedłuża się w chwale zmartwychwstania. Kwestia ta 
wymaga głębszego namysłu i weryfikacji, chociaż sama idea wydo-
bycia wymiaru politycznego królowania Chrystusa jest słuszna.
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Ruchy intronizacyjne, oprócz wspomnianych już walorów teo-
logicznych, które czynią je znaczącymi z punktu widzenia ekle-
zjalnego, mają jeszcze jedną zaletę z punktu widzenia ściśle ekle-
zjotwórczego. Są one ruchami ściśle oddolnymi – rozwijają się 
w środowisku ludzi świeckich i to środowisko zamierzają kształto-
wać. Z tego powodu są wymownym „znakiem czasu”, który zasługuje 
na zauważenie i docenienie. Jeśli w ciągu niewiele ponad dziesięciu 
lat ruchy te w jakimś stopniu weszły do większości polskich diece-
zji, skoro zdołały zaangażować – wprost lub nie wprost – tysiące 
ludzi, skoro posiadają znaczący zastęp animatorów, stale i poważ-
nie pogłębiających swoje kwalifikacje teologiczne i organizacyjne, 
to nie należy ich lekceważyć. Należałoby dać im szersze wsparcie 
teologiczne, które umożliwiłoby ich dalszy rozwój na rzecz Kościoła 
i ducha chrześcijańskiego w świecie. Owszem, zdarzają się pewne 
niezręczności i problematyczne sytuacje, ale nie oznacza to, że naj-
lepszym rozwiązaniem jest zlikwidowanie ruchu intronizacyjnego.

Ruchy intronizacyjne są również ważną inspiracją dla teologii 
systematycznej. Zwracają one uwagę między innymi na kwestię głęb-
szego rozumienia i szerszego wprowadzenia w życie idei królestwa 
Bożego, idei bardzo podstawowej dla tradycji biblijnej i dla zaan-
gażowania chrześcijańskiego w świecie. Każą na nowo przemyśleć 
wiarę w wymiarze decyzji wraz z jej odniesieniem sakramental-
nym i społecznym. Domagają się pogłębionego rozumienia kultu 
Najświętszego Serca i jego form oraz określenia jego relacji z kultem 
Chrystusa Króla i kultem miłosierdzia Bożego. Trzeba niewątpliwie 
głębiej przemyśleć, w nowych warunkach społeczno-politycznych, 
relację między Kościołem i rzeczywistościami ziemskimi. Nie moż-
na nie pytać o konsekwencje polityczne wiary i działania Kościoła. 
W tym względzie wciąż pozostaje otwarta kwestia wiary w odnie-
sieniu do życia narodu oraz udziału Kościoła w kształtowaniu za 
pośrednictwem wiary podmiotowości narodu.



Rozdział XXXii

n

Kilka uwag o recepcji 
II Soboru Watykańskiego  
w Kościele tarnowskim

recePcja jest wydarzeniem

Mówiąc o recepcji II Soboru Watykańskiego w Kościele tar-
nowskim, trzeba stwierdzić przede wszystkim, że w zasadniczych 
formach i przejawach nie różni się ona od tej recepcji, jaka doko-
nała się i dokonuje się w Kościele w całej Polsce. Trzeba ponadto 
pamiętać, że recepcja II Soboru Watykańskiego w całym Kościele 
powszechnym znajduje się jeszcze w fazie początkowej. Od zakoń-
czenia Vaticanum II upłynęło niewiele ponad trzydzieści lat. Co wię-
cej, recepcja ostatniego Soboru powinna być dokonywana w kon-
tekście wszystkich poprzednich Soborów powszechnych. Zupełnie 
słusznie mówi się na przykład o dokonywanej dopiero dzisiaj recep-
cji Soboru Nicejskiego II (z roku 787), czy o dokonywanej przez 
papieża Jana Pawła II recepcji I Soboru Watykańskiego.

Wypowiedź na temat recepcji Soboru jest z konieczności bar-
dzo złożona, ponieważ jej miernikiem w sensie ścisłym jest świa-
domość kościelna i życie konkretnych wierzących, a nie tylko – 
jak się dość często błędnie sądzi – podjęte działania czy spisane 
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opracowania, chociaż służą one recepcji i pozwalają na określenie 
jej stanu. Dobrze się oczywiście stało, że w Instytucie Teologicznym 
pisano prace magisterskie z teologii soborowej i że pisze się rozpra-
wy o stanie rozwoju tej teologii w okresie posoborowym.

Uprzywilejowanymi obszarami działań, w których dokonywała 
i dokonuje się recepcja Soboru, są liturgia , katecheza i  prze-
powiadanie. Powstały rozprawy doktorskie, które ukazują prze-
bieg tych działań oraz oceniają ich efekty. Prace te mają niewątpli-
wie duże znaczenie.

Oprócz wspomnianych działań można by wymienić wiele innych, 
szczegółowych o większym czy też mniejszym zasięgu. Można by 
oczywiście pytać, jakie są braki w recepcji albo też jakich działań 
nie podjęto. Ponieważ recepcja soborowa jest in statu fieri, te prob-
lemy widzimy jako zadanie na dziś i jutro dla Kościoła w Tarnowie. 
W niniejszych rozważaniach chodzi o skrótowe ukazanie recep-
cji przede wszystkim jako wydarzenia i jako doświadczenia, które 
kształtuje stan ducha wierzących, gdyż to jest najwłaściwsze „miej-
sce”, w którym żyje dzisiaj II Sobór Watykański. Myślę, że najle-
piej można ukazać ten rodzaj recepcji w odniesieniu do IV Synodu 
Diecezjalnego z 1985 roku.

doświadczenie synodaLne

W ramach recepcji II Soboru Watykańskiego w Kościele tar-
nowskim jako jej pierwszy element należy niewątpliwie wymienić 
synod diecezjalny, który postawił sobie za zadanie „dostosowanie” 
Kościoła diecezjalnego do obrazu, jaki w czasie Vaticanum II wypra-
cował dla siebie Kościół powszechny. Bardzo wymowne w tym 
względzie jest hasło, pod którym Synod był prowadzony, a miano-
wicie kształtowanie wiary i życia „na obraz Kościoła powszechnego”. 
To sformułowanie z numeru 23 konstytucji dogmatycznej Lumen 
gentium wskazuje jasno, według jakiego kryterium powinien kształ-
tować się każdy Kościół partykularny. W niniejszych refleksjach nie 
chodzi o ocenę dostosowania kształtu Kościoła tarnowskiego do 
Kościoła powszechnego, jakiego dokonał Synod Diecezjalny i jakie 
odzwierciedla się w prmulgowanych dokumentach końcowych. 
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Nie ulega wątpliwości, że te dokumenty mają silny, czasami nawet 
bardzo silny, wydźwięk prawny, co może być widziane nawet jako 
pewien „kontrast” z duchem ostatniego Soboru. Ważniejsze od 
dokumentów jest jednak coś, co można by nazwać doświadczeniem 
synodalnym, które stanowi decydujący wymiar recepcji soborowej, 
jaka urzeczywistniła się w trakcie synodu w diecezji tarnowskiej. 
Istotą tego doświadczenia jest przeżycie faktu, że Kościół postępuje 
i wzrasta w historii, uczestnicząc konkretnie w zjawiskach społecz-
nych, kulturowych i duchowych, które z jednej strony prowokują 
do zadawania pytań, jak zachować to, co wartościo we z przeszło-
ści. Kryterium udzielanej odpowiedzi (można by po wiedzieć: 
„kry terium zachowawczości”) stanowi Ewangelia i żywa Tradycja 
Kościoła. Z drugiej strony natomiast – czy nam się to podoba czy 
też nie – wymienione zjawiska stanowią wyzwanie, dlatego też skła-
niają do poszukiwania nowych form życia wiary i świadectwa w śro-
dowisku eklezjalnym.

Wśród elementów doświadczenia synodalnego, wpływającego na 
kształt recepcji soborowej, należy przede wszystkim wymienić zna-
czenie zgromadzeń synodalnych, które podkreślały wymiar wspól-
noty w życiu Kościoła i wspólnotowej odpowiedzialności za Kościół, 
co stanowi jedno z kluczowych doświadczeń zarówno II Soboru 
Watykańskiego (i jest widoczne w jedo dokumentach), jak i posobo-
rowego życia Kościoła. Kościół, będący konkretną wspólnotą histo-
ryczną, mógł doświadczyć w ten sposób, że jest włączony w dyna-
mikę społeczną i kulturową, na którą ma oddziaływać i którą ma 
przekształcać, by uświadamiać sobie i innym, że czas pielgrzymo-
wania, jaki jest nam dany do dyspozycji, jest zawsze czasem „ekle-
zjalnym”. Tym, co czyni ten czas eklezjalnym par excellence, jest 
Eucharystia. Stąd tak wielką wagę nadaje się w życiu diecezji cele-
bracji Eucharystii i troszczy się o „statystykę” w tym względzie.

Czas posoborowy w diecezji tarnowskiej nie był oczywiście 
pozbawiony trudności, napięć i kontrastów. Tym, co charaktery-
zowało ich rozwiązywanie i wyznaczało kierunki życia Kościoła 
lokalnego, było szukanie „punktu ciężkości”, które umożliwiłoby 
ich pozytywne i twórcze wykorzystanie. W ramach tego poszuki-
wania ówczesny biskup Jerzy Ablewicz wskazał „zmysł diecezji” 
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jako nadrzędną propozycję. Ta możliwość zainspirowana Soborem 
weszła również w ramy doświadczenia synodalnego oraz w statuty 
synodalne. Zmysł diecezji jako Kościoła partykularnego nie jest tyl-
ko propozycją jakiegoś „partykularyzmu”, czyli zamknięcia i zado-
wolenia sobą – jego istotą jest podkreślenie konkretności Kościoła 
i życia w nim, z której może narodzić się pełne zaangażowanie ekle-
zjalne wierzących.

Elementem, który nie pozostaje obojętny dla tarnowskiego doś-
wiadczenia synodalnego, jest dowartościowanie słowa ludzkiego 
jako nośnika dla słowa Bożego. Wyraziło się to w nacisku kładzio-
nym najpierw na słuchanie słowa Bożego w modlitwie i liturgii, by 
dopiero potem z tego słowa mogło rodzić się słowo wypowiadane, 
także w ramach wypełnianych ankiet i propozycji formułowanych 
pod adresem synodu diecezjalnego. W takim ustawieniu metodolo-
gii synodalnej chodziło o wydobycie z człowieka tego, co wewnętrz-
ne, właśnie na gruncie Ewangelii oraz ukazanie słowa Bożego jako 
ciągle żywego i konkretnie inspirującego człowieka w każdej epo-
ce historycznej.

wieLKie Kwestie synodaLne

Doświadczenie synodalne najlepiej ukazać na przykładzie kon-
kretnych kwestii, jakie zostały podjęte w ramach debat synodalnych. 
Synod szeroko i w różnych kontekstach potraktował zagadnienie 
duszpasterskiej posługi kapłańskiej w Kościele partykularnym. Jest 
to jeden z najbardziej aktualnych problemów w życiu i posłaniu 
współczesnego Kościoła. Synod, idąc za literą i duchem II Soboru 
Watykańskiego, podkreślił podstawowe znaczenie posługi kapłań-
skiej w życiu Koś cioła, zwłaszcza w posłudze uświęcania. Można 
tu zauważyć, że mało zajęto się na Synodzie zagadnieniem istnie-
nia całego „systemu” posług w Kościele, co być może wynika z fak-
tu wystarczającej liczby kapłanów w diecezji. Jest to jednak kwe-
stia, która w ostatnich latach została podjęta (np. świeccy szafarze 
Komunii Świętej) i którą należy szerzej i dogłębniej rozważać.

Ważnym zagadnieniem w ramach dyskusji synodalnej, podob-
nie jak to było w ramach debaty soborowej, stało się zagadnienie 
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relacji między Kościołem i światem. Poruszono więc zagadnienie 
świeckich, ich zaangażowania społecznego, niektóre problemy doty-
czące inkulturacji wiary, a zwłaszcza posłania Kościoła do świata. 
Elementem charakterystycznym propozycji synodalnych, wycho-
dzących z oczywiście z pryncypium soborowego „Kościoła w świe-
cie”, jest – niestojące w sprzeczności z pryncypium soborowym – 
mocne podkreślenie „różnicy” między Kościołem i światem, mającej 
na celu ustrzeżenie Kościoła przed kuszącym go niebezpieczeń-
stwem „upodobnienia” się do świata.

Innym ważnym elementem treściowym Synodu, ściśle łączą-
cym się z elementem poprzednim, jest unikanie dychotomiczne-
go traktowania posłania Kościoła ad extra i posłania Kościoła ad 
intra. Kościół na zewnątrz jest Kościołem do wewnątrz: Kościół 
może ukazać się na zewnątrz tylko to, co przeżywa wewnątrz. Ten 
problem także trzeba widzieć w ramach najbardziej podstawowego 
doświadczenia synodalnego, dla którego czymś istotnym jest poszu-
kiwanie jak najszerszej jedności między konstytucjami Lumen gen
tium i Gaudium et spes.

owoce Przystosowania synodaLneGo

Najbardziej bezpośrednim wnioskiem wypływającym z doświad-
czenia synodalnego i jego sformułowań statutowych jest przypo-
mnienie wszystkim powszechnego powołania do świętości oraz 
troska, by to pryncypium Soborowe kształtowało pamięć i życie 
Kościoła pielgrzymującego.

Innym ważnym owocem Synodu tarnowskiego jest zwrócenie 
uwagi na potrzebę „witalności eklezjalnej” we wszystkich stanach 
życia chrześcijańskiego, w wyborze konkretnych powołań, w pój-
ściu za Chrystusem, w rozróżnianiu charyzmatów.

Efektem Synodu jako wydarzenia w ramach recepcji soborowej 
jest zwrócenie uwagi na potrzebę szerokiej „pedagogii” eklezjalnej 
w stosunku do całego Ludu Bożego. Dlatego wiele wskazań syno-
dalnych dotyczy formacji, kształtowania zmysłu religijnego, rozwi-
jania różnych form solidarności wiary, konkretyzacji życia Kościoła 
jako komunii prawdy, życia i miłości.
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Nie będzie w końcu czymś banalnym stwierdzić, że wymownym 
owocem Synodu jest uznanie, że droga przez historię, jaką wska-
zał II Sobór Watykański Kościołowi powszechnemu, jest także dro-
gą Kościoła tarnowskiego. Być może uznanie tego faktu jest właś-
nie najważniejszym elementem recepcji II Soboru Watykańskiego 
w Kościele tarnowskim. 
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n

Propozycje dotyczące dokumentu 
Nowa ewangelizacja dla przekazu 

wiary chrześcijańskiej (Lineamenta)

a) Całemu wykładowi zagadnienia nowej ewangelizacji nale-
żałoby nadać bardziej jednolitą i jednoczącą perspektywę. Wydaje 
się, że mogłaby nią być kwestia zbawienia, a więc chodziłoby o uję-
cie problematyki nowej ewangelizacji w kontekście bardziej okre-
ślonym pod względem soteriologicznym. W dokumencie Nowa 
ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej i w ogóle w zagad-
nieniach dotyczących nowej ewangelizacji niemal zupełnie pomi-
ja się, że celem wiary chrześcijańskiej jest „zbawienie duszy” (por. 
1 P 1, 9). Wiara i jej przekaz nie są celem samym w sobie. Jest to tym 
ważniejsze, że zbawienie ma największe znaczenie pośród poszuki-
wań podejmowanych przez człowieka. Takie ujęcie pozwoliłoby na 
przykład we wprowadzeniu do dokumentu (nr 1 i 2) lepiej określić 
potrzebę i obowiązek ewangelizacji w ogóle oraz wyznaczyć zasad-
niczą perspektywę nowej ewangelizacji, wpisującą się w zakres pod-
stawowych poszukiwań człowieka każdej epoki, także dzisiejszej.

b) Wybranie perspektywy soteriologicznej ujęcia nowej ewange-
lizacji pozwoliłoby wskazać, w jakim kierunku powinno iść propo-
nowane w numerze 3 „rozeznanie” i jak spojrzeć na „wnętrze współ-
czesnego świata” (nr 4), by nie tylko były to jakieś ujęcia opisujące, 
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lecz by nabrały także znaczenia weryfikującego. Samo odnotowy-
wanie pewnych zjawisk nie jest jeszcze użyteczne dla ewangeliza-
cji, która jest działaniem eklezjalnym zmierzającym do określonego 
celu. W obecnym ujęciu jest to propozycja zbyt ogólna, którama, 
owszem, swoje zalety, ale nie wystarcza do skonkretyzowania dzia-
łań podejmowanych w ramach nowej ewangelizacji oraz do ich wza-
jemnego powiązania.

c) Wprawdzie konteksty nowej ewangelizacji „były już wiele razy 
analitycznie badane i opisywane” (nr 6), ale trzeba teraz wyniki 
tych analiz zestawić z najistotniejszymi dążeniami chrześcijański-
mi. Właśnie perspektywa soteriologiczna mogłaby być bardzo uży-
teczna do „ewangelizacyjnego” spojrzenia na dzisiejszą sytuację 
duchową, a zwłaszcza do odpowiedzenia na następujące pytania:

 – jak rozumie się dzisiaj zbawienie?
 – jakiego zbawienia poszukują dzisiaj ludzie?
 – jakie tendencje kontestują chrześcijańskie rozumienie zba-

wienia?
 – jakie współczesne ujęcia sprzyjają chrześcijańskiemu rozu-

mieniu zbawienia?
Po odpowiedzi na takie pytania można by w sposób bardziej 

adekwatny zapytać:
 – jak rozwinąć soteriologiczną propozycję chrześcijańską, by 

była czytelna we współczesnym świecie?
 – w jakim kierunku mogłoby pójść dzisiejsze głoszenie zba-

wienia, by lepiej wpisywało się we współczesny kontekst kul-
turowy?

 – jaką konfigurację nadać wierze chrześcijańskiej, by stała się 
propozycją znaczącą dla dzisiejszego człowieka?

d) Trzeba zdobyć się na pokazanie, w jaki sposób chrześcija-
nie powinni zachować się wobec wymienionych „nowych konteks-
tów”. Dokument zwraca uwagę, że pytanie o Boga trzeba postawić 
„wewnątrz” problemów współczesnego świata (nr 7). Należy jed-
nak najpierw jasno powiedzieć, że są konteksty, w których pytania 
o Boga postawić się nie da. Takim kontekstem jest na przykład rozpo-
wszechniony pozytywizm i liberalizm. W innych kontekstach trze-
ba konkretnie podpowiedzieć, jak postawić problem Boga – między 
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innymi na nowo stwierdzić, jak wpisuje się on w fundamentalne 
ludzkie poszukiwania, które w minionym wieku uległy pewnym 
przekształceniom, choć zachowały swoją istotę.

Należy w tym miejscu także jasno dodać, że niektóre konteks-
ty z założenia są antychrześcijańskie, np. rozmaite nurty neopo-
gaństwa.

e) Wobec uzasadnionego stwierdzenia, że mamy dzisiaj do czy-
nienia z „zapotrzebowaniem na duchowość”, trzeba by jasno wezwać 
do bardziej zdecydowanego i krytycznego rozeznania w dziedzi-
nie duchowości. Literatura teologiczna, nawet uznanych autorów, 
razi niekompetencją. Niemal wszystko, co wykracza poza „empi-
ryczność”, jest szybko uznawane za duchowe; dotyczy to zwłaszcza 
całej sfery psyche, która jest widziana jako główny przejaw i szczyt 
życia duchowego. Najogólniej mówiąc, dokonuje się w dziedzinie 
duchowości łatwego pomieszania Ducha Świętego i ducha ludz-
kiego, co sprawia, że na ogół ten pierwszy jest w ogóle eliminowa-
ny z doświadczenia człowieka. W tym kontekście można by szerzej 
zwrócić uwagę na znaczenie bierzmowania jako sakramentu ducho-
wości chrześcijańskiej. Być może pod tym względem ten sakrament 
czeka jeszcze w ogóle na odkrycie. Dostrzeżenie jego znaczenia 
pozwoliłoby na przełamanie trudności w określeniu jego miejsca 
w dziedzinie wtajemniczenia chrześcijańskiego, na które zwraca 
się uwagę w numerze 18 dokumentu.

f ) Jeśli chodzi o nowe sposoby urzeczywistniania się Kościoła, 
mogłoby okazać się bardzo twórcze spojrzenie na motywacje, któ-
re w ostatnim czasie skłaniają ludzi do wejścia do tej wspólnoty. 
Konwertyci XX wieku mają tutaj wiele do powiedzenia. W wielu 
takich nawróćeniach można znaleźć bardzo ważne doświadczenia, 
które odpowiadają na pytanie o przyczyny wyboru Kościoła oraz 
podjęcia udziału w jego misji. Czy nie naeżałoby zwrócić uwagi na 
ten fakt i nie wykorzystać doświadczeń współczesnych konwertytów 
w prowadzeniu do odnowy wiary i jej przyjęcia? Jest to ważne świa-
dectwo egzystencjalne w spojrzeniu na Kościół, które do tej pory 
nie doczekało się systematycznego opracowania. Osobiście zastana-
wia mnie często pojawiający się problem „zastępczego” przeżywa-
nia Kościoła, czyli wiary i bycia w Kościele „za innych”, szczególnie 
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tych, którzy odeszli od wiary bądź nie mają dość odwagi, by się za 
nią opowiedzieć w swoim życiu.

g) W odniesieniu do numeru 10 proponowałbym nawiązanie tak-
że do kwestii apostolatu. Jest to jeden z ważnych i tradycyjnych 
sposobów uczestniczenia w misji Kościoła, wyjątkowo mocno pod-
kreślony przez II Sobór Watykański, który został niemal zupełnie 
zapomniany w kontekście współczesnych propozycji dotyczących 
zarówno ewangelizacji, jak i nowej ewangelizacji. W ostatnich dzie-
sięcioleciach problem ten nie spotyka się z wystarczającym zainte-
resowaniem w Kościele.

h) Mówiąc o nowej ewangelizacji, słusznie zwraca się uwagę na 
jej chrystocentryzm. Wskazuje na to wyraźnie numer 11, w któ-
rym podkreśla się prymat osoby Chrystusa Jezusa w chrześcijań-
stwie. Jednak wydaje się, że ujęcie zaproponowane zarówno 
w Li ne amentach, jak i w innych wypowiedziach na temat nowej 
ewangelizacji, które ten aspekt wystarczająco jasno uchwycają i pod-
kreślają, nie wskazuje wyraźnie, o jaki aspekt tajemnicy i wydarze-
nia Chrystusa chodzi. Proponowałbym większe zwrócenie uwagi 
na Chrystusa właśnie jako na Zbawiciela, gdyż wówczas jawi się 
On jako ktoś znaczący dla „całego” człowieka i dla „każdego” czło-
wieka. Można powiedzieć, że w ogóle zbawczy sens osoby i życia 
Chrystusa Jezusa zasługuje na wydobycie i nowe dowartościowanie. 
Nawiązując do początkowych uwag, trzeba by sformułować tutaj 
wyraźniej postulat odkrycia w Chrystusie Jezusie Zbawiciela, elimi-
nując rozpowszechnione dzisiaj chrystologiczne ujęcia moralizu-
jące (Chrystus jako nauczyciel i wzór postępowania) czy też czysto 
estetyczne („piękny człowiek”). „Chrystus Jezus” znaczy dla czło-
wieka „Syn Boży”, który stał się człowiekiem dla nas i dla naszego 
zbawienia, a więc „Zbawiciel”!

i) Odnośnie do przekazu wiary, który dokonuje się w Kościele 
(por. nr 12), należałoby podkreślić, że domaga się ono od wierzą-
cych, by byli w  nim „odważni” w  sensie nowotestamentalnym. 
P a r e z j a  jest zapomnianą cnotą, na którą wskazuje wyraźnie 
św. Paweł Apostoł w swojej parenezie. Podkreśla ona, że wiara 
domaga się dzielności i swobody ducha w opowiadaniu się po stro-
nie Chrystusa, nie bacząc na napotykany opór i wrogość.  Jest to 
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cnota tym ważniejsza, że w dzisiejszym kontekście antychrześci-
jańskim usiłuje się doprowadzić chrześcijan do sytuacji, w której 
będą wstydzić się tego, kim są. Friedrich Nietzsche proponował, by 
właśnie w taki sposób walczyć z chrześcijaństwem, i ta jego propo-
zycja jest obecnie na szeroką skalę wprowadzana w życie.

j) Mówiąc o słowie Bożym (por. nr 13), należałoby mocno pod-
kreślić, że właściwym kontekstem jego odczytywania jest litur-
gia. Nacisk kładziony dzisiaj na słowo Boże sprawia, że jest ono 
widziane zbyt autonomicznie. II Sobór Watykański w konstytucji 
Sacrosanctum Concilium podkreśla, o czym należy pamiętać, że to 
liturgia jest pierwotną podstawą życia chrześcijańskiego.

k) Afirmując zasadnicze znaczenie katechezy i katechumena-
tu w pedagogii wiary (nr 14), trzeba dodać, że ich uzupełnieniem 
powinna stać się mistagogia. Bardzo poważnym problemem dzi-
siejszej formacji chrześcijańskiej jest jej jednostronność, polegająca 
na sprowadzeniu pedagogii wiary do działań przygotowujących do 
przyjęcia poszczególnych sakramentów. Został zagubiony, podsta-
wowy dla ojców Kościoła, element kształtowania życia wiary, pole-
gający na ukazaniu, czym jest dla wierzącego już przyjęty sakrament 
i jak po przyjęciu wprowadzać go w codzienne życie, a opierają-
cy się przede wszystkim na wyjaśnianiu mającej wcześniej miej-
sce celebracji sakramentalnej. Ten aspekt formacji chrześcijańskiej 
uwzględniała kiedyś mistagogia (bądź też katecheza mistagogicz-
na). Trzeba do niej powrócić, tym bardziej że doświadczenia ekle-
zjalne już znacząco potwierdzają słuszność tej drogi.

l) W głoszeniu Ewangelii należy mocniej uwzględnić aspekt apo-
logetyczny, zwracając uwagę na pojawiające się błędy i ukazując ich 
istotę oraz niebezpieczeństwa, na które narażają człowieka. Święty 
Paweł jasno zachęca, by unikać „duchów zwodniczych” i „nauk 
demonów” (1 Tm 4, 1) i by „wykazać błąd” (2 Tm 4, 2). Wiara domaga 
się dialogu z wszystkimi, ale musi to być „dialog mocny”, czyli jasno 
wskazujący prawdę i fałsz – nie można sprowadzać kwestii doty-
czących wiary do „umizgów” względem inaczej myślących. Chodzi 
przecież o zbawienie człowieka, które opiera się na prawdzie, a nie 
na kompromisach. Słusznie podkreślone „uzasadnienie” (nr 16) jest 
tylko jednym z aspektów głoszenia Ewangelii. Nie bez znaczenia 
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byłoby zwrócenie również uwagi na element pewnej „prowokacji” 
w tym głoszeniu – prawdą można i należy prowokować.

Należałoby również zapytać, w jaki sposób przepowiadanie wia-
ry powinno uwzględniać prawdy należące do wyznania wiary i dog-
maty w ogóle.

m) Należy również wyraźniej zapytać o miejsce kwestii etycz-
nej w głoszeniu Ewangelii, a także zaproponować jakiś – na miarę 
nowych czasów – sposób głoszenia prawd moralnych. Encyklika 
Veritatis splendor, która zawiera wiele ważnych propozycji w tej 
materii, ciągle jeszcze czeka na recepcję w Kościele. Lineamenta 
tę ważną kwestię pomijają, a przecież bycie chrześcijaninem zakła-
da także pewien styl życia i postępowania, do którego należy tak-
że etos.

n) W procesie ewangelizacyjnym, przy słusznym założeniu, że 
jest on związany z inicjacją chrześcijańską (nr 18), chodzi także – 
na co należałoby również zwrócić uwagę, i nie jest to kwestia dru-
gorzędna – o wywołanie zdecydowanej radości płynącej z wiary. 
Wiara chrześcijańska, wyrastając z „radosnej nowiny”, nie może 
być wiarą nudną i smutną. W perspektywie chrześcijańskiej nawet 
krzyżowi należy nadać znamię radości. Dopiero z radości osobistej 
wiary będzie mogła się narodzić radosna ewangelizacja (por. nr 25). 
Radość posiada walor ewangelizacyjny, a nawet apologetyczny.

o) Szukając nowych form mówienia o Bogu, które niewątpli-
wie należy uwzględniać w przekazie wiary, nie można zapominać, 
że podstawową formą mówienia o Bogu jest i pozostanie słowo 
mówione i pisane, dlatego na ten aspekt głoszenia chrześcijańskie-
go należy położyć nowy i mocny nacisk. Wiara chrześcijańska zro-
dziła się ze słowa i w słowie się utrwaliła, dlatego słowo pozostaje 
jej zasadniczym nośnikiem. Wszystkie inne formy mówienia o Bogu 
domagają się słowa i w nim znajdują uzasadnienie.

p) W słowach o wychowaniu do prawdy (nr 20) trzeba mocno 
podkreślić, że jest to jedyna droga prowadząca również do wycho-
wania do wolności. Kwestia ta została niemal całkowicie zapomnia-
na w Lineamentach.

r) Jeśli chodzi o świadków (nr 22), należałoby podkreślić, że świa-
dectwo rodzi się z doświadczenia i osobistego przeżycia prawdy. 
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Nie ma innego świadectwa! Nie świadczy się o czymkolwiek – jedy-
ne świadectwo, które się liczy, to świadectwo wyrastające z praw-
dy. Słynne zdanie papieża Pawła VI o pierwszeństwie świadectwa 
w ewan gelizacji posiada obiektywną podstawę – opiera się ono na 
poznanej jedynej prawdzie, której przeżycie zapewnia wiarygod-
ność głoszenia. Świadkowie nie mogą być przeciwstawiani nauczy-
cielom – są po prostu autentycznymi i pełnymi, dojrzałymi nauczy-
cielami.

s) Jeśli mówimy o ewangelizacji i wierze chrześcijańskiej, to 
wydaje się rzeczą nieodzowną wydobycie z tego mówienia specifi
cum christianum. Propozycje oparte na słusznej potrzebie szukania 
najpierw tego, co łączy, oraz mocny wpływ tak zwanego plurali-
zmu religijnego rozpowszechniły opinię, że w wierze chrześci-
jańskiej nie ma niczego szczególnego, a nawet doprowadziły w nie-
jednym środowisku do przekonania, że można się tak samo i pod 
takim samym względem zbawić we wszystkich religiach. Tymczasem 
chrześcijaństwo ma własną i wyraźnie odrębną wizję nie tylko świa-
ta, lecz także przede wszystkim relacji między Bogiem i człowie-
kiem oraz, wynikającą z tych relacji, wizję zbawienia. Gdy mówimy 
o nowej ewangelizacji, podkreślenie tych właśnie zagadnień wyda-
je się rzeczą nieodzowną, by pokazać, że nie mamy do czynienia 
z „wolnym rynkiem” religii, ale ze szczególną z punktu widzenia 
boskiego i ludzkiego drogą zbawienia w chrześcijaństwie.

t) W ramach ogólniejszych zagadnień dotyczących nowej ewan-
gelizacji należałoby także zwrócić uwagę na rolę sakramentu w ogó-
le i rolę poszczególnych sakramentów w ramach wiary, a to ozna-
cza także specyficzne spojrzenie na problem ewangelizacji w ogóle. 
Łączy się z tym także kwestia doświadczenia liturgicznego, która 
zasługuje na osobne potraktowanie, także w swoim wymiarze ewan-
gelizacyjnym i apologetycznym.
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