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„Ta wizja jest piękna…”
Na podstawie krakowskiego okresu życia Jana Pawła II, zafascynowanego
duchowością karmelitańską, w 2010 roku zrekonstruowano personalistyczną
wizję dziennikarstwa, która – jak się zakłada w niniejszej publikacji – jest co do
istoty wizją kapłańskiego dziennikarstwa1.
Promotorem pracy, pt. Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978),
był ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa (1946–2016), kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II, w ramach której rozprawa powstała, późniejszy rektor Katolickiego
Uniwersytetu w Ružomberok na Słowacji2. Recenzentem wewnętrznym dysertacji – prof. dr hab. Karol Klauza, a zewnętrznym ks. dr hab. Andrzej Baczyński (1957–2015), profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, współfundator Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (obok
ks. prof. dr. hab. Michała Drożdża i dr. hab. Krzysztofa Gurby), który podczas
obrony 30 września 2010 roku odniósł się do merytorycznej i metodologicznej
wartości rozprawy.
Osobę księdza Baczyńskiego przedstawił gronu profesorskiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. Klauza, w latach 2008–2016
dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Podkreślił, że ks.
prof. Baczyński pochylił się nad dorobkiem refleksji dziennikarskiej Wojtyły
jako „przedstawiciel miejsca – Krakowa, i przedstawiciel środowiska ideowego,
w którym te koncepcje w omawianym okresie dojrzewały. Wojtyła akademicko
kształtował się bowiem poprzez współpracę z KUL-em, rozwijał swoją koncep-

   Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978), Warszawa 2013.
Opublikowano również w wersji cyfrowej dostępnej w Bibliotece Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie, 21 grudnia 2017. Dostęp z: http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/docmetadataid=1617&from=&dirids=1&ver_id=& lp=32&QI=BC293DCDD1F292A55C284E0CCB9150F6-98.
2
    Zob. D. Narewska, Posługa myślenia ks. prof. Tadeusza Zasępy z perspektywy słowackiej,
„Biuletyn Edukacji Medialnej” [dalej: BEM] 2016, nr 1, s. 50–67. Księga jubileuszowa dedykowana [pośmiertnie] ks. prof. T. Zasępie.
1
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cję w Lublinie, i dlatego ten doktorat zbiera doświadczenie genius loci Krakowa
i genius loci Lublina”3.
Przed dziesięciu laty stwierdzono, że dziennikarz dążący w życiu osobistym
i twórczości do jedynego celu, którym jest Bóg, tzn. uświęcający siebie poprzez
sakramenty – uświęci świat: żyjąc w komunii z uosobioną Prawdą (funkcja kapłańska; uświęcająca), będzie głosić prawdę w środkach społecznego przekazu
(funkcja prorocka; nauczycielska), a służąc uosobionej Prawdzie – poprzez specyficzny dla swojej profesji udział w misji głoszenia Słowa Bożego – jego ludzkie słowa przyczynią się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi (funkcje królewska i pasterska).
Święty proponował dziennikarzom dziesięć zasad osobowo-warsztatowych:
zasadę nierozłączności osoby i jej godności (personalistyczna), zasadę nierozłącznej triady: osoba-prawda-informacja (eucharystyczna), zasadę prawdy dialogicznej (symfoniczna), zasadę wewnętrznej i zewnętrznej konsultacji (ekumeniczna), zasadę inicjacji w informacji (kerygmatyczna), zasadę stopniowania
informacji „prawdziwej i pełnej” (karmelitańska), zasadę pedagogii wiary w publicystyce (apta paedagogia fidei) (wychowawcza), zasadę katolickiego (obustronnego, ale ograniczonego) zaufania (racjonalna) i zasadę odpowiedzialnej
krytyki Kościoła Katolickiego (etyczna).
Ustalono wówczas, że „duszą” zrekonstruowanych dziesięciu zasad kierowanych przez Wojtyłę pod adresem katolickich dziennikarzy, nad którymi sprawował w Krakowie duszpasterską troskę jako ich „przełożony kościelny”, a więc
nadredaktor, jest – wiara. Wiara spaja również osiem centralnych idei uprawianej przez Wojtyłę publicystyki transgresyjnej, tzn. przekraczającej klasyczne formy gatunków prasowych w celu wydobycia na światło dzienne specyficznej problematyki jego publicystyki, tj. grzech, łaska, upadek, powstanie, klęska
i zwycięstwo odnoszone w Jezusie Chrystusie, prawdziwe życie, szczęście, cnota, ból, ciało, dusza, stosunki społeczne i pragnienia ludzkich serc. To tematy głoszonej przez Kościół nauki. Oto osiem prymatów publicystyki Wojtyły,
dwudziestodziewięcioletniego współpracownika „Tygodnika Powszechnego”:
„mowy Ducha” nad „mową ludzką”; osoby nad rzeczą; „być” nad „działać”;
„być” nad „mieć”; ducha nad materią; miłości nad walką; życia wewnętrznego
nad zewnętrznym; inicjacji nad informacją i pedagogii wiary nad publicystyką.
Dalsze pogłębianie krakowskiej wizji pozwoliło badaczce stwierdzić, że jako
dziennikarz Wojtyła stosował swoiste dla siebie „metody” pracy pozwalające uka    K. Klauza, [Recenzja rozprawy doktorskiej], w: Dorota Narewska. Obrona doktoratu, pt. Karola Wojtyły wizji dziennikarstwa (1949–1978) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie 30 października 2010 [film dokumentalny], zdj. A. Rogowska-Mrówczyńska,
montaż S. Mrówczyński, Lublin 2010.
3
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zać sens opisywanych zewnętrznych lub wewnętrznych wydarzeń. Oto trzynaście przykładowych „sposobów” dotarcia do prawdy faktów: wiara, która szuka
zrozumienia; rozum, który chce uwierzyć; nadzieja ukryta między skrajnymi
poglądami; pokora wobec obcego horyzontu myślenia; (metoda) monastyczno-scholastyczna; (metoda) indukcyjno-dedukcyjna; (metoda) przemodlonej
improwizacji; (metoda) katolickiego uporu; (metoda) dłuższej drogi; (metoda) ahistoryczna; (metoda) wczucia się; (metoda) ufności (wobec prób wiary);
(metoda) Kościoła-Oblubienicy wsłuchanej w głos Ducha Świętego.
Zarówno zasady, jak i prymaty oraz metody dochodzenia prawdy zrekonstruowane zostały na podstawie analizy polskojęzycznych prasowych wypowiedzi Wojtyły, wybranych spośród dziewięćdziesięciu trzech polskich i zagranicznych tytułów, a więc ponad dwustu trzydziestu wypowiedzi prasowych
podpisanych nazwiskiem przyszłego papieża Jana Pawła II. Jednak bez publicystycznej pasji Wojtyły realizowanej na łamach „Tygodnika Powszechnego” nie
udałoby sie zrekonstruować krakowskiej wizji dziennikarstwa ani pogłębić jej
w kierunku wizji kapłańskiej.
Zdaniem prof. Klauzy wartość metodologiczna wizji dziennikarstwa w krakowskich tekstach Wojtyły, dotycząca czasów konfrontacji Kościoła z reżimem
komunistycznym, została wnikliwie udokumentowana. Lubelski recenzent podkreślił, że z pracy wynika, iż „Wojtyła jest «produktem» ogólnej kultury medialnej lat 40., 50., 60. On nie tylko ją tworzy, ale sam z niej wyrasta”, dlatego zrekonstruowana wizja dziennikarstwa „staje się pierwszoplanowym elementem
przemian w mentalności i postawach moralnych ludzi ukształtowanych przez
słowo i obraz współczesnych mediów”, bowiem to, co przechodzi przez media,
oddziałuje bardziej na opinię publiczną niż publikacje akademickie, i – w tym
sensie – jest pierwszoplanowe. Dlatego „może być inicjacją…”4.
Z kolei recenzent z Krakowa docenił kwerendę naukową tej interdyscyplinarnej pracy oraz wiedzę doktorantki, co umożliwiło jej przyjąć „właściwy fundament naukowy” do rozwiązania podjętego tematu. Ksiądz Profesor Baczyński często słyszał, jak dziennikarze, jego koleżanki i koledzy z Telewizji Kraków,
mówili: „My się nie mamy na czym oprzeć”. Uważał, że mieli się na czym oprzeć,
np. o kodeksy etyki dziennikarskiej, albo mogli sięgnąć do soborowego dekretu
o środkach przekazu. Inter mirifica mówi bowiem o standardach etyki dziennikarskiej, „że oprócz tego, iż informacja powinna być «prawdziwa i pełna»,
to jest coś ważniejszego – powinna być przefiltrowana przez sprawiedliwość
i przez miłość, bo nie każda informacja «prawdziwa i pełna» nadaje się na to, by

    Por. D. Narewska, Natura Informacji a zasada inicjacji w informacji i pedagogii wiary według wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły w okresie krakowskim, BEM 2012, nr 1, s. 79–103.
4
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ją upublicznić. A na etapie zbierania i rozpowszechniania informacji, powinna
być zachowana też «odpowiedniość i godziwość». Wystarczyłoby choćby takie
cztery zasady zapamiętać, by dziennikarze mieli pewien standard zachowań,
które trzeba przestrzegać w swojej działalności”.
Baczyński jako ksiądz-dziennikarz, a także naukowiec badający świat mediów z punktu widzenia teologii, stwierdził, że „rozważania nad nauczaniem
Jana Pawła II zajmują dziś prawdopodobnie znaczną część półek bibliotek i archiwów wyższych uczelni, i to zapewne nie tylko katolickich, co bynajmniej nie
oznacza, że temat został wyczerpany. Niewątpliwie najmniej badanym i stosunkowo mało znanym okresem życia Karola Wojtyły są lata spędzone w Krakowie, może z wyjątkiem aktywności Wojtyły na polu literatury i sztuki w owym
czasie, na ten temat jest sporo literatury. Zaś «Wojtyła dziennikarz» to temat zupełnie w badaniach naukowych dotąd pomijany. Zatem możemy śmiało dziś powiedzieć, że w przypadku opracowania, rozprawy, mamy do czynienia z pierwszą i zarazem pionierską próbą zmierzenia się z działalnością dziennikarską
przyszłego papieża. To jest niewątpliwie – choćby z tego powodu – opracowanie
podjętego tematu bardzo aktualne i zasługuje na uznanie”.
Biorąc pod uwagę fakt, że autorka rozprawy doktorskiej przez dwadzieścia
lat zawodowo zajmowała się dziennikarstwem, Baczyński słusznie domniemał
wybór tematu ze względu na „walory poznawcze i osobiste chęci dotarcia do
głębi myśli Jana Pawła II o dziennikarstwie. Podkreślił jednak, że jego recenzja dotyczy samej dysertacja, gdyż „jak wiadomo dzieło istnieje poza swoim
twórcą”. Uznał, że „merytorycznym osiągnięciem autorki, które jest widoczne,
kiedy się weźmie do ręki dysertację, to całościowe i wieloaspektowe ukazanie
twórczości dziennikarskiej Karola Wojtyły w tych zaznaczonych latach. Tego
nie było. Nie znajdziemy w bibliotece takiej pozycji, która by nam ten aspekt
działalności Wojtyły tak dokładnie ukazała”.
Okres papieski jest – zdaniem recenzenta – „«swoistą kontynuacją» okresu
krakowskiego”. Karol Wojtyła to nadal „ten sam człowiek, dlatego nie można
oddzielać tych dwóch wizji, krakowskiej i tej pozostawionej w dokumentach
Jana Pawła II (pp. 1978–2005). Jego wizja dziennikarstwa zapewne się rozwijała, a nie różniła.
Krytycznego opracowania krakowskiego okresu aktywności Karola Wojtyły
na polu dziennikarstwa, bez wątpienia, brakowało, choć trzeba przyznać, że założenia autorki tej dzisiejszej [30 wrzesień 2010 roku – data publicznej obrony]
prezentowanej dysertacji są znacznie odważniejsze, ponieważ nie chodziło jej
wyłącznie o analizę warsztatową, językową czy treściową publikacji Wojtyły, ale
o coś głębszego, mianowicie o odtworzenie – tak to rozumiem – wizji dziennikarstwa, jaka wyłania się z owych publikacji w zaznaczonych datach”.
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Za całkiem dla siebie nowy i interesujący recenzent uznał wątek nacechowania wizji dziennikarstwa duchem karmelitańskim: „Otóż w tych rozdziałach
autorka prezentuje założenia karmelitańskiej wizji Karola Wojtyły, i ponieważ
praktyka duchowości karmelitańskiej wynika z kontemplacji i do kontemplacji prowadzi, to już można sobie wyobrazić, jak wysokie standardy stawiał Karol Wojtyła dziennikarstwu katolickiemu. Ich zastosowanie wymagało zasadniczych zmian – i o tym pisze autorka w swojej rozprawie – zmian w świadomości
dziennikarza i zreformowanie jego warsztatu pracy, a to są – wydaje się – rzeczy fundamentalne dla dziennikarstwa, by zyskać pewną świadomość, najpierw
siebie jako dziennikarza w ogóle, a potem opanować swój warsztat. Nie wiem,
czy są chętni do zabierania się za tak karkołomną pracę nad samym sobą i nad
swoim warsztatem. Niemniej jednak – ta wizja jest piękna. Powiedziałbym
– idealistyczna. Dobrze by było, by choć niektórzy próbowali się z nią zmierzyć,
jakoś zmagać”.
Kończąc swoją ocenę, ksiądz Baczyński stwierdził, że „Wojtyłowy sposób
uprawiania dziennikarstwa prowadzi do wyostrzenia zadań, jakie stoją przed
dziennikarstwem katolickim, przed katolickim publicystą, przede wszystkim
katolickim. Te najważniejsze to ocenianie świata, wydarzeń w Bożych oczach
– tak byśmy powiedzieli – z Bogiem, kontemplowanie Boga. To bardzo trudne
zadanie, jak dla dziennikarzy”.
Podkreślił, że „rekonstruowanie wizji dziennikarstwa prowadzi doktorantkę
do odkrycia nowego stylu pisania, który usiłował stworzyć Bohater jej dysertacji. Charakterystyczne cechy owego stylu autorka ujmuje w prymatach: «mowy
Ducha» nad mową ludzką, osoby nad rzeczą, «być» nad «działać», «być» nad
«mieć», tego, co duchowe nad tym, co cielesne, miłości nad walką, życia wewnętrznego nad zewnętrznym oraz inicjacji nad informacją oraz pedagogii
wiary nad publicystyką”.
Baczyński uznał, że „wartość tej części dysertacji wykracza znacznie poza
tylko naukową refleksję nad wizją dziennikarstwa Karola Wojtyły, ponieważ katalog owych prymatów może dziś stać się swoistym przyczynkiem – tak sądzę
– do odnowy dziennikarstwa w ogóle, dzisiejszego dziennikarstwa, współczesnego, nie tylko historycznego. To nie jest dysertacja tylko historyczna, to jest
refleksja, która ma odniesienie do współczesności. Współczesne dziennikarstwo narażone na rozmaite niebezpieczeństwa, wynikające z niewłaściwego podejścia do reguł wolnego rynku i konkurencji, potrzebuje dzisiaj po prostu jasnych reguł i zasad, które mogłyby uzdrowić niejedno sumienie ludzi mediów.
Zaprezentowane w rozprawie wyniki badań mogą być zatem pomocne nie tylko
dla tych, którzy się interesują życiorysem Karola Wojtyły, ale także dla szeroko
rozumianych środowisk medialnych, zwłaszcza dziennikarstwa katolickiego”.
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Recenzent z Krakowa zachęcał, by „odchudzić” pracę i „wydać drukiem”,
a jeśli w całości, to korzystniej „w kilku tomach”5.
Niniejsza publikacja jest zatem odpowiedzią na to oczekiwanie prof. Baczyńskiego6, zawiera bowiem nie tylko syntezę dysertacji z 2010 roku, poszerzoną
o najnowsze źródła, ale idzie krok dalej, stwierdzając, że co do istoty wizja Wojtyły dotyczy kapłańskiego dziennikarstwa, gdzie pracownik mediów wypełniający zaproponowane przez Świętego zasady osobowo-warsztatowe jest w swej
istocie „zastępczym subdiakonem”.

    A. Baczyński, [Recenzja rozprawy doktorskiej], w: Dorota Narewska…, dz. cyt.
   Andrzej Baczyński (1957–2015) – kapłan archidiecezji krakowskiej, profesor nauk
teologicznych, medioznawca, z wykształcenia filolog, teatrolog i filmoznawca (UJ); założyciel
Katedry Teologii Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; prodziekan ds. rozwoju na Wydziale Nauk Społecznych
UPJPII w Krakowie (2008), kanonik Kapituły Kolegiackiej przy bazylice św. Floriana w Krakowie
(2011); brał udział w tworzeniu Podyplomowego Studium Dziennikarskiego (1995); konsultor
Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu (1995); jeden z twórców Redakcji
Programów Katolickich w Telewizji Polskiej (1992), redaktor i komentator cotygodniowych
transmisji mszy św. z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach na antenie
TVP 3 Kraków oraz TVP1, a także okazyjnie z różnych miejsc archidiecezji krakowskiej na
antenie TV Polonia; autor kilkuset programów telewizyjnych i realizator kilkudziesięciu filmów
dokumentalnych (m.in. Pierwsza Nagroda Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów
i Multimediów w Niepokalanowie w kategorii programów telewizyjnych w 1992 roku, Nagroda
Specjalna w 1996 roku – razem z Tadeuszem Szymą – za film „Papież nadziei”, Pierwsza Nagroda
w kategorii filmów dokumentalnych w 1998 roku, Nagroda Signis w 2005 roku za „Cenę
życia”, film o rodzinie Ulmów; nagroda za całokształt twórczości (wraz z Tadeuszem Szymą)
w 2002 roku, nagroda zbiorowa w 2015 roku dla Redakcji Programów Katolickich w Krakowie;
nagroda Rady Programowej TVP S.A. w Krakowie (2004) za najlepszy program realizujący
misję telewizji publicznej (za film „Kto ratuje jedno życie”); autor książek o tematyce medialnej,
m.in.: Telewizja jako środek ewangelizacji (1997), Telewizja w służbie ewangelizacji (1998),
Telewizja a świat wartości (2003), Wartości chrześcijańskie w przekazie telewizyjnym (2004),
Kościół, wartości i media (2012). Zmarł ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński, http://www.diecezja.
pl/archidiecezja/aktualnosci/zmarlks-prof-dr-hab-andrzej-baczynski.html (8.07.2018).
5
6

WSTĘP
„Łaska i prawda
przyszły przez Jezusa Chrystusa”
(J 1, 17).

Porównanie dziennikarstwa do kapłaństwa, jakiego św. Jan Paweł II dokonał 2 grudnia 1983 roku, jest nowatorskie i odważne. „Techniczny” opis różnic
i podobieństw między tymi dwoma powołaniami nie jest jednak celem niniejszej publikacji. Reprezentanci obu profesji są bowiem powołani do szczególnego zadania: nadawania sensu ludzkiemu życiu. Czynią to nie tyle za pośrednictwem odmiennych środków (łaska i prawda) oraz narzędzi (ambona i media),
nie tyle różnią się stopniem w hierarchii służby (wyższy i niższy), co odmienną
naturą posługujących osób („boska”, nadprzyrodzona podczas liturgii w przypadku wyświęconych mężczyzn oraz „ludzka”, przyrodzona: kobieca i męska
u dziennikarzy).
Chociaż od Wcielenia, czyli w Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku „różnice” między ludźmi znikają, gdyż wszyscy są „kimś
jednym” (Gal 3, 28), nawet poganie i wyznawcy Jedynego Boga (por. Ef 2, 13–
16), to jednak istnieje wyjątek od tej reguły – kapłan Chrystusa jest ustanowionym na ziemi dla wszystkich ludzi „drugim Chrystusem” (alter Christus), tzn.
liturgię sprawuje w osobie Chrystusa (in persona Christi). Dziennikarz, jak każdy
chrześcijanin, działa natomiast „w imieniu Chrystusa”.
Różnica między obu powołaniami nie jest jednak podkreślana w definicji
kapłaństwa, jaką neoprezbiter Wojtyła sformułował w 1946 roku: być „ukrytym nieznanym motorem”, gdyż „ukryte motory włączają zwykle najsilniejsze
transmisje”7. Pewnego dnia – uzupełnia tę myśl papież Franciszek – „wszystko
ukryte zostanie odkryte”8: kapłan i dziennikarz ujrzą owoce swoich wysiłków.
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły do Mieczysława Kotlarczyka [3 XI 1946], w: M. Kotlarczyk, K. Wojtyła, O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru Rapsodycznego, Kraków
2001, s. 326.
8
    Franciszek, Adhortacja apostolska o powołaniu do świętości w świecie współczesnym
Gaudete et exsultate (19.03.2018), 8.
7
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Tezą tej pracy jest stwierdzenie, że kapłańskie dziennikarstwo istnieje, skoro
święty papież i dziennikarz porównał dziennikarstwo do „wspaniałomyślnego
kapłaństwa”. Tytuł papieskiego wystąpienia przetłumaczony z języka włoskiego na polski brzmi następująco: Dziennikarstwo jak kapłaństwo jest powołaniem lub
Dziennikarstwo jak kapłaństwo jest odpowiedzią na prawdziwe powołanie9.
Już w okresie krakowskim Wojtyła przeczuwał wielkość posługi Słowu
Bożemu, w którym słowa ludzkie znajdują swoje źródło. Wielki „artysta słowa” porównał „świętą misję” ludzi mediów tylko do kapłańskiej, ale poszedł
w swym porównaniu dalej niż w przypadku innych profesji, które wysoko cenił. Porównał bowiem dziennikarstwo do „charyzmatu Piotrowego”, oczywiście
o ile ten zawód wykonywany jest w „wyraźnej spójności z sakramentalnym charakterem chrześcijanina”10.
Trzy sakramnety wyciskają na duszy trwały charakter, trwałe znamię: chrzest,
bierzmowanie i kapłaństwo. W ten sposób każdy człowiek otrzymuje „charakter sakramentalny”. Aby kapłan mógł wypełnić swój „urząd” w sposób doskonały i święty, został „wyposażony bardziej” niż człowiek ochrzczony i wybierzmowany11.
Zwracając się do włoskich lekarzy katolickich, Jan Paweł II podkreślał, że
„towarzyszyć, pielęgnować, wzmacniać, leczyć ból ludzki, jest zadaniem, które na
mocy swojej szlachetności i użyteczności i swego ideału jest bardzo bliskie powołaniu kapłańskiemu. Istotnie tak w jednym, jak i w drugim powołaniu ujawnia się w sposób najbardziej oczywisty i bezpośredni największe przykazanie
miłości bliźniego, miłości nierzadko aktualizującej się w sposób sięgający prawdziwego heroizmu”12.
Ale leczące jest również słowo, które obok obrazu, dźwięku i ciszy tworzy
sensosferę osoby. W ujęciu pedagogiki mesologicznej mediosfera, w której porusza się współczesny człowiek, składa się z: logosfery (środowisko słowa), ikonosfery (środowisko obrazu), sonosfery (środowisko dźwięku) i galenosfery
(środowisko ciszy13.
    A. Lewek, „Dziennikarz znakomity” według Jana Pawła II, „Łódzkie Studia Teologiczne”
2008, t. 17, s. 39. Francuski przekład tekstu wygłoszonego przez papieża po włosku akcentuje
misję mediów katolickich: Le journalisme catholique et le sens de L’Église, czyli znaczenie
dziennikarstwa katolickiego w Kościele.
10
    Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo jest powołaniem. (Do Włoskiej Federacji Tygodników
Katolickich, 2 grudnia 1983), w: A. Lewek, Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II,
Warszawa 2008, s. 242 (Biblioteka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, 3).
11
    W. Świerzawski, Nazwałem was przyjaciółmi moimi. Sakrament kapłaństwa i obrzęd profesji zakonnej, Wrocław 1984, s. 73 (Sakramenty święte, 6).
12
    Jan Paweł II, Być lekarzem, by ulżyć cierpieniu bliźniego, wybrała i ułożyła G. Rybak, Warszawa 2011, s. 27.
13
    A. Lepa, Mediów pedagogika, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 469–471.
9
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Celem tej publikacji jest ukazanie, że personalistyczna i z ducha karmelitańska wizja dziennikarstwa Karola Wojtyły dotycząca okresu krakowskiego,
przebadanego przez autorkę w latach 2006–2010, to w swej istocie wizja dziennikarstwa kapłańskiego.
Autor porównania z 1983 roku był kapłanem Kościoła rzymskokatolickiego,
z tego powodu „karierę” duchownego – szczególnie z myślą o studentach dziennikarstwa – przypomną dwa podrozdziały (Kapłańskie powołanie Jana Pawła II
i Medialny papież). Jako dziennikarz i „przełożony kościelny” Święty polecał
swoim kolegom po piórze duchowe standardy osobowo-warsztatowe, co przedstawią dwa podrozdziały pracy na bazie najnowszych opracowań, które ukazały
się po 2010 roku (Dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” i Nadredaktor krakowskich pism katolickich).
Kapłaństwo znane jest od zarania dziejów. Chcąc jednak porównać je z dziennikarstwem – jak to uczynił Jan Paweł II w przemówieniu do redaktorów włoskich tygodników katolickich z okazji ich siódmego federacyjnego kongresu
– należy zdefiniować, czym ono jest w Jezusie Chrystusie, gdzie odnajduje swoją pełnię. Temu będą poświęcone dwa podrozdziały (Chrzest i kapłaństwo według Karola Wojtyły oraz Kapłan sakramentalnym uobecnienieniem Chrystusa),
które zostaną dopełnione trzecim poświęconym nowościom w papieskiej teologii kapłaństwa (Teologia kapłaństwa według Jana Pawła II).
W przemówieniu papież uznał pracę ludzi mediów za zadanie „kapłańskie”
i „służbę ochotniczą”, dlatego określił dziennikarstwo mianem prawdziwego
powołania, jakim jest szczyt ludzkich powołań – kapłaństwo. Szerzej na ten temat w jednym z podrozdziałów (Powołanie dziennikarskie jak kapłańskie), który
umożliwił z kolei w innym konkluzję na temat dziennikarza jako głoszącego
prawdę herolda (Dziennikarz „keryksem” prawdy).
Kapłaństwo i dziennikarstwo – te dwa powołania głoszenia słowa przenikają się, co zauważył np. Grzegorz Wielki, pisząc w Regule pasterskiej, że „ktokolwiek staje się kapłanem, podejmuje się zadania herolda” (gr. keryksa), który ma
„ogłaszać nadejście straszliwego Sędziego, który się zbliża”. Papież ten uzależnia
jedno powołanie (wyższe) od drugiego (niższego): „Jeśli kapłan nie umie sprawować posługi głoszenia, jakże będzie wołał ów niemy herold? Dlatego właśnie
Duch Święty spoczął nad pierwszymi pasterzami w postaci języków; tych, których napełnił, uczynił natychmiast zdolnymi do głoszenia o Nim”14.
Duch Święty uzdalnia i dziennikarzy, skoro Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, zaproponowany przez Sobór Watykański II w 18. punkcie
    Grzegorz Wielki św., Reguła pasterska (księga 2, 4: Pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu), Liturgia Godzin, t. 4; 27 Niedziela Zwykła B, s. 265–266.
https://brewiarz.pl/x_18/0710/godzczyt.php3.
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Dekretu o środkach społecznego przekazu Inter mirifica z 4 grudnia 1963 roku,
został ustanowiony przez episkopaty większości krajów w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego (w Polsce jest on obchodzony w trzecią
niedzielę września). Początkowo orędzie ukazywało się tuż przed, ale od 1986
roku przyjęto datę 24 stycznia, gdy Kościół Katolicki wspomina św. Franciszka
Salezego, od 1923 roku – patrona pisarzy katolickich i dziennikarzy15.
Ponieważ Kongregacja Nauki Wiary wyraziła w 1992 roku uznanie i szacunek teologom, którzy co prawda nie są sami „źródłem swego autorytetu”,
udostępniając i przekazując zrozumienie wiary w imieniu Chrystusa16, ale korzystają z danego im prawa do „przekazywania swoich myśli” oraz „sposobu podejmowania zagadnień religijnych” (warunek: zachowanie „integralności wiary
i moralności oraz szacunku dla Pasterzy”17), dlatego ostatni rozdział pracy to
próba rekonstrukcji myśli świętego papieża i dziennikarza w formie śmiałej hipotezy (Katolicki dziennikarz „zastępczym subdiakonem”).
Zakłada się zatem w niniejszej publikacji, że okres krakowski i rzymski są
całością, że czas papieskiego nauczania o środkach społecznego przekazu to
kontynuacja namysłu nad praktyką i teorią mediów rodem z Krakowa, że nie
można oddzielać tych dwóch wizji dziennikarstwa. Istotne jest natomiast ukazanie, jak ta wizja rozwijała się, w jakim kierunku, a raczej – pogłębiała.
Jezus jest medium (łac. medium oznacza „środek, pośrednik”; medius – środkowy, bezstronny; mediatio – pośredniczenie w sporze18), tzn. Pośrednikiem
i Wzorem Komunikacji, gdyż „sam, jako jedyny pośrednik między Ojcem i ludźmi, przywrócił pokój i zjednoczenie z Bogiem i ustanowił braterstwo między ludźmi”19. Jest wyczekiwanym przez Hioba obrońcą ludzi przed Bogiem,
swoistym novum Nowego Testamentu i precedensem, którego próżno szukać
w historii. W trakcie Ostatniej Wieczerzy, przez niebywały gest obmycia nóg
uczniom, gest zarezerwowany do tej pory dla niewolników, Jezus Chrystus objawił się po raz pierwszy jako Kapłan Nowego Przymierza, czyli ten, który służy.
A przez swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu zdefiniował istotę kapłaństwa: oddając
Ojcu chwałę, ofiarował ludziom siebie samego – swoje Ciało i swoją Krew – aby
nas zbawić. Dopiero Ofiara Krzyżowa Jezusa Chrystusa wprowadziła między
    Pius XI, Encyklika o św. Franciszku Salezym patronie pisarzy katolickich Rerum omnium
perturbationem (26.01.1923).
16
    Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o formacji kapłanów we współczesnym świecie
Pastores dabo vobis (25.03.1992), 67.
17
    Zob. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o niektórych aspektach wykorzystania środków
społecznego przekazu w promocji nauki wiary (30.03.1992).
18
    A. Baczyński, Mass media, w: Leksykon teologii…, dz. cyt., s. 464.
19
    Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o środkach społecznego przekazu Communio et progressio (23.05.1971), 10.
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Boga i ludzi pojednanie. Do tej pory żadna z ofiar nie mogła skutecznie wyjednywać ludziom przebaczenia, gdyż kapłani Starego Przymierza nie byli zdolni
do składania darów „bez skazy” – jedynych prawdziwie godnych Boga. Jezus
Chrystus zaś przeciwnie: złożył Bogu samego siebie, „zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, [...] przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca
Świętego i osiągnął wieczne odkupienie” (Hbr 9, 11–12). Jego śmierć połączyła
dwie dotąd niemożliwe do połączenia płaszczyzny miłości: miłość do Boga oraz
miłość do człowieka.
W liście do przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka (1908–1978), dwa dni po
święceniach, Wojtyła zdefiniował kapłanów jako „ukryte nieznane motory włączające najsilniejsze transmisje” (3 XI 1946). Analogicznie zatem kapłańskie
dziennikarstwo włącza „najsilniejsze transmisje”. Taka wydaje się być – co do
istoty – wizja dziennikarstwa według Karola Wojtyły (1949–1978) zrekonstruowana w 2010 roku na podstawie krakowskiego okresu życia papieża20. To
wyzwanie dla dziennikarskiej służby we współczesnym świecie, gdzie dziennikarzem staje się w pewnym sensie każdy użytkownik social media. Czy współczesna technologia wszystkim uczestnikom procesu komunikacji daje możliwość uprawiania dziennikarstwa kapłańskiego?
W 1983 roku Jan Paweł II zapewniał: „[…] w perspektywie służby Kościołowi, związek między dziennikarstwem i kapłaństwem”, który „odpowiada także
Wam, najdrożsi Bracia z laikatu, oraz świadomość pełnienia zadania «kapłańskiego» podkreśla wielkość waszego zawodu, który – wykonywany w wyraźnej
spójności z sakramentalnym charakterem chrześcijanina – odpowiada prawdziwemu powołaniu”.
Oto krótka synteza przemówienia z 1983 roku pozwalająca przeanalizować
postawiony problem badawczy. Jan Paweł II stwierdził „z przyjemnością”, że
wielu – wśród przybyłych na audiencję redaktorów włoskich tygodników katolickich – „jest kapłanem”, a dziennikarze-kapłani są „współbraćmi” papieża, których specyficzne zadanie to „jasno przedstawiać potrzeby Kościoła tak
miejscowego, jak powszechnego” (Presbyterorum ordinis, 11), „w porządku idei,
w perspektywie służby Kościołowi”. Dziennikarze świeccy to z kolei „najdrożsi
Bracia z laikatu”: dyrektorzy, administratorzy, redaktorzy…
Na opis „dziennikarskiego świata” składają się nadawcy, odbiorcy i media,
czyli tzw. środki masowego przekazu i narzędzia komunikacji międzyludzkiej.
Papież zdefiniował, kim są odbiorcy: „wielką rodziną wiernych czytelników”.
Papież podzielił dziennikarstwo na „nowoczesne” i „katolickie”. Uznał, że
pierwsze „w dzisiejszym klimacie permisywizmu” i „największych ekscesów”

    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja…, dz. cyt.
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czynionych także przez „organa publicystyki” – jest powołane do „podawania
informacji […] ściśle na czas” w formie korespondencji, serwisów, komentarzy. Natomiast drugie jest powołane do „krytycznej analizy wiadomości”, tzn.
„uwypuklenia tych, które odzwierciedlają ważniejsze etapy przebiegu życia i zasługują na wyjaśnienie stosowanymi komentarzami”, oraz do „dawania przemyślanej syntezy wydarzeń oraz ich wyważonej oceny”.
Świeckim i duchownym dziennikarzom podał „ideały i zasady inspirujące”
ich do pracy. Dziennikarstwo katolickie to zatem: „element prasy codziennej”,
„niezastąpiona rola”, „szczególna fizjonomia”. Zaznaczył jednak, że „jak katolicki jest tygodnik, tak katolicki jest autor”, to znaczy o ile prasa jest naprawdę katolicka, z ducha katolicka (sic!), o tyle taki będzie dziennikarz. Odpowiedzialność leży zatem bardziej po stronie „decydentów”, redaktorów naczelnych
i wydawców, a nie „szeregowych” dziennikarzy.
Prasa katolicka to: służba wymagająca „wzmocnienia więzów federacyjnych”;
narzędzie („naznaczone inteligencją i wszechstronnością”) „stałego podtrzymywania w ludzie Bożym sensus Ecclesiae: po pierwsze „zmysłu Kościoła partykularnego, którego one są bezpośrednim wyrazem i emanacją”, pod drugie
„zmysłu Kościoła powszechnego, od którego dociera do poszczególnych części
gwarancja autentyczności co do najwyższych wartości wiary i moralności”. Jan
Paweł II określił specyficzny cel dziennikarstwa katolickiego: „wierność pożytecznej misji” pełnionej na rzecz „charyzmatu Piotrowego”, czyli jednoczenie
wspólnot chrześcijańskich z Kościołem powszechnym.
Dziennikarstwo katolickie to ponadto: „uważne i czułe echo rzeczywistości, z której wypływa i do której się zwraca”; „pierwszorzędne bogactwo”; „głos
przyjazny i bliski”; „forma periodyczna” pozwalająca na „rozwijanie systematycznej i wnikliwej akcji ewangelicznej, która – zręcznie włączona w programy
pastoralne diecezji, jak również w kontekst społeczno-kulturalny poszczególnych środowisk – wchodzi w ogólny obraz Kościoła”.
Zdaniem papieża „zdeklarowana kwalifikacja «katolicki» wzbogaca i podnosi…” (funkcja porządku etycznego), a „niedostatek środków łączy się często
z większym „entuzjazmem, energiczną powagą, wolnością od duszących uwarunkowań…”.
Misją dziennikarstwa katolickiego jest – według papieża – popierać i ochraniać wartości moralne; podnosić poziom moralności publicznej; rozbudzać
wrażliwość sumień; popierać, respektować i brać w obronę cnotę i dobro; „iść
pod prąd” i przezwyciężać „pokusę demagogicznych powabów”, przezwyciężać
degradację obyczaju i życie w błędzie oraz wskazywać różne formy bolesnej
niewoli, krzewić „prawdę o człowieku” i „jakości życia”.
Według papieża dziennikarstwo to: dążenie do wspólnych ideałów; działalność pisarska wykonywana „z jasnością i polotem”; „trudny i wspaniały zawód”
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(o ile dziennikarz jest „świadomy swojej odpowiedzialności”); zawód naznaczony
przez „periodyczność lub «rytm tygodniowy»”; szlachetna działalność „działaczy mass mediów”. A dziennikarze to twórcy „cywilizacji myśli”, tzn. „przemyślanego rozważania” i „dojrzałości wewnętrznej”, przeciwdziałający „rozproszeniu
i powierzchowności”. Ponadto „mistrzowie”: „przystępnych form”; przekazu
„najgłębszych idei”; stopniowej pracy nad mentalnością odbiorców; „zachęcający do refleksji”; „skłaniający” do zaznajomienia się z proponowanymi treściami. Ponadto to: korektorzy „w odniesieniu do wiadomości zniekształconych lub
wyrachowanych przemilczeń”.
Cechy dziennikarza – według papieża – to: zaprawa do ofiary, codzienne poświęcenie, dobra wola, zaangażowanie, odwaga, moc, uważne i ścisłe przykładanie się, kompetencja i związek z rzeczywistością.
Oto główna myśl Jana Pawła II z 1983 roku: dziennikarstwo to „prawdziwe powołanie, o tyle, o ile zawód jest „wykonywany w wyraźnej spójności z sakramentalnym charakterem chrześcijanina”. Praca dziennikarzy to wówczas:
„prawdziwe i właściwe apostolstwo”; „wspaniałomyślne kapłaństwo”. Misja dziennikarza podejmującego wielkie tematy dziennikarskie, tj: pokuta, pojednanie,
pokój, wymaga obfitych łask niebieskich oraz papieskiego „czułego i dodającego otuchy błogosławieństwa apostolskiego”21.
Czy kapłańska wizja dziennikarstwa Wojtyły skierowana byłaby tylko do
wierzących dziennikarzy, ze względu na ich „sakramentalny charakter”, życie
w łasce uświęcającej? Wnioskując na podstawie całego nauczania Jana Pawła
II ad intra, skierowanego do „domowników wiary”, jak i ad extra – do wszystkich ludzi, wobec których Kościół pełni funkcję „sakramentu zbawienia”, można domniemywać, że powszechność Kościoła zapewnia uniwersalność wnioskom tej pracy. Dlatego nie będzie w niej używane dookreślenie dziennikarstwa
przymiotnikiem – katolickie, mimo iż Jan Paweł II przemawiał w 1983 roku
do katolików. Przyjęto bowiem „szeroką” definicję ludzi mediów, pamiętając
– jak zauważa medioznawca Walery Pisarek – że większość mediów w Polsce
to media katolickie, czyli tworzone przez osoby przyznające się do katolicyzmu,
a więc „robione” przez praktykujących katolików dla katolików i niekatolików.
Stąd wynika ich misyjność i znaczenie wizji dziennikarstwa.
Ta praca to definiowanie idealnego, tzn. realnego dziennikarstwa. W tym
celu, spośród wielu dokumentów Magisterium Kościoła o mediach wybrano
przemówienie papieża z 1983 roku, ze względu na klucz „kapłański” do wizji
Wojtyły.

    Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt.
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Nowatorski kąt widzenia dziennikarstwa jako powołania kapłańskiego skłania do przeprowadzenia badania na gruncie teologii, gdyż ta nauka daje najszersze spojrzenie na rzeczywistość. W 1979 roku Jan Paweł II powiedział do
członków Papieskiej Akademii Nauk, że „czysta nauka jest dobrem, które zasługuje na wielką miłość, ponieważ jest poznaniem, a więc doskonałością ludzkiej
inteligencji”22. Niniejsza praca ma jednak charakter interdyscyplinarny dzięki
stosowanemu w Kościele Katolickim paradygmatowi socjologicznemu „widzieć
– oceniać – działać”, który nie wyklucza – wręcz zakłada – obecność pierwiastka wiary w konstruowaniu modeli adekwatnych do aktualnych uwarunkowań
społeczno-kulturalnych23. Niniejsza praca ma zatem formę „modelu”.
Ponieważ teologia dostarcza klucza do jedności nauk, dlatego praca łączy
teologię z humanistyką i naukami społecznymi, by móc zbliżyć się do postulowanego przez papieża ideału, jakim jest „globalna wizja człowieka”24. Aspekt
teologiczny polega na interpretacji danych „w świetle istoty Kościoła i planów
Bożych wobec Kościoła. Opierając się na takiej reﬂeksji, stawia się najpierw pytania teologiczne, a dopiero potem: socjologiczne, psychologiczne, antropologiczne i inne”25.
Najszersze spojrzenie na współczesne środki społecznego przekazu daje
teologia mediów. O jej tożsamości stanowi problematyka badawcza – w tym
przypadku jest nim osoba uprawiająca dziennikarstwo – jednoznacznie potwierdzając przynależność teologii mediów do nauk humanistycznych. Warto nadmienić, że wobec ustanowienia nowej dyscypliny – nauki o mediach26
– teologia środków społecznego przekazu pretenduje do bycia „subdyscypliną
nauk o mediach”27. Obszary badawcze sytuują ją jako naukę interdyscyplinarną,
mającą również istotny związek z rozmaitymi dziedzinami teologii praktycznej,
a więc teologią pastoralną oraz katechetyką, teologią kultury i teologią sztuki.
Badanie może być zatem przeprowadzone na gruncie teologii pastoralnej, która
uzasadnia swoje wnioski na podstawie dwóch źródeł: Objawienia Bożego oraz
doświadczenia osób i wspólnot religijnych.

    Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1, (1978–1988), Warszawa 1999, s. 315 (Edukacja w Nauce Kościoła, 1).
23
    Zob. A. Potocki, O Kościele także socjologicznie, Warszawa 2017.
24
    Uniwersytety w nauczaniu…, dz. cyt., s. 316.
25
    R. Kamiński, Teologia pastoralna, w: Leksykon teologii…, dz. cyt., s. 846.
26
    Zob. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).
27
    Zob. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Katedra Teologii Mediów, http://www.idiks.wns.upjp2.edu.pl/unit/subunit?subid=95 (15.02.2018).
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Na tej podstawie uznano, że doświadczenie dziennikarskie Wojtyły w Krakowie oraz „medialność” jako papieża – jest miejscem teologicznym (locus
theologicus). Ponieważ jednak istnieje ontologiczna nierówność między Stwórcą a Jego stworzeniem, prawdy Boże wymagają specjalnego „narzędzia”, jakim
jest oświecony wiarą rozum28, gdyż zmaga się on z Tajemnicą29. Teolog wykracza „poza to, co jest dane lub znane”, zmierzając do „pełniejszego i bogatszego
ujęcia jeszcze nieznanej lub niezupełnie poznanej totalności, całości, świata”30.
Teologia wymaga wiary, gdyż badane są trzy tajemnicze „sposoby bycia
Boga”, bowiem inaczej bytuje – przez łaskę – Ten, który ludzi stworzył, inaczej
Ten, który ich uświęca, inaczej Ten, który w jednej Osobie tajemniczo łączy bóstwo z człowieczeństwem w „unikalnej unii hipostatycznej”31.
W teologii człowiek-podmiot bada przedmiot, jakim jest Bóg, który sam
mu objawił prawdy o sobie. Nawet jeśli według niektórych badaczy Bóg nie istnieje, to może być jednak przedmiotem nauki, choćby jako „pojęcie”. Człowiek
istnieje, co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale nie jest badany „w całej prawdzie jego duchowo-cielesnej podmiotowości” – do czego zachęcał Jan Paweł II
2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu32. Właśnie teologia usuwa przeszkody niepozwalające postrzegać człowieka w jego „wymiarze duchowym, etycznym, transcendentnym”33.
W niniejszej pracy posłużono się metodą transcendentalną, na której głównie opiera się teologia pokrywająca się w znacznej mierze z filozofią34. Transcendentalia sprawiają, że „przechodzi się od niewiedzy do wiedzy” za pomocą
prostych pytań: co, dlaczego, jak i po co35? Metoda transcendentalna „stara się
podporządkować wymogom i wykorzystać możliwości, jakie niesie z sobą sam
umysł ludzki. Jest to dążenie zarówno podstawowe, jak też uniwersalnie znaczące i ważne”36. Jest „dynamicznym rozwinięciem ludzkiej uwagi, inteligencji,
rozumności i odpowiedzialności”37. Jako „podstawowy wzorzec czynności stosowanych we wszelkich czynnościach poznawczych”38 metoda ta spełnia funkcję heurystyczną, bo przekształca „nieznane w znane”39.
    Zob. Jan Paweł II, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio (14.09.1998).
    Franciszek, Gaudete et exsultate…, dz. cyt., 54.
30
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii, przeł. A. Bronk, Warszawa 1976, s. 23.
31
    W. Giertych, Jak żyć łaską. Płodność boża w czynach ludzkich, Kraków 2006, s. 5.
32
   F. Ziejka, Jan Paweł II i polski świat akademicki, Kraków 2014, s. 361.
33
    Uniwersytety w nauczaniu…, dz. cyt., s. 316.
34
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii…, dz. cyt., s. 34.
35
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii..., dz. cyt., s. 21.
36
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii..., dz. cyt., s. 24.
37
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii..., dz. cyt., s. 33.
38
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii..., dz. cyt., s. 14.
39
    B. J. F. Lonergan, Metoda w teologii..., dz. cyt., s. 31.
28
29

24

Dorota Narewska

Ponieważ podstawowym źródłem odniesienia dla teologa jest samoobjawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, czyli Pismo Święte i Tradycja, dlatego źródłem jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia (wyd. 5,
na nowo opracowane i poprawione z rycinami 2003). Ponadto cytowano dokumenty Soboru Watykańskiego II (1962–1965) oraz próba ich inicjacji, jaką była
napisana w 1970 roku przez rządcę archidiecezji krakowskiej książka zatytułowana U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II (1972).
Ponadto posłużono się m.in. takimi źródłami jak: Nauczanie papieskie (1978–
2005), Katechizm Kościoła Katolickiego (1994), Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów (1994), Słownik teologiczny pod red. Andrzeja Zuberbiera (1998), Encyklopedia katolicka (1997, 2000), Słownik teologiczny (1998), Kalendarium życia
Karola Wojtyły, opracowany przez Adama Edwarda Bonieckiego (2000), Leksykon duchowości katolickiej (2002), Konkordancja Starego i Nowego Testamentu
do Biblii Tysiąclecia (2004), Listy na Wielki Czwartek 1979–2005 (2005), Leksykon teologii pastoralnej pod red. Ryszarda Kamińskiego (2006), Słownik terminologii medialnej pod red. Walerego Pisarka (2006), Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II (2014), O Kościele także socjologicznie autorstwa Andrzeja
Potockiego (2017).
W świetle nowych źródeł na temat dziennikarstwa, które ukazały się na
rynku wydawniczym po 2010 roku, opracowania tematu dokonano w oparciu o następujące publikacje: Biblia dziennikarstwa pod red. Andrzeja Skworza
i Andrzeja Nizioła (2010), Wielkość i upadek „Tygodnika Powszechnego” oraz
inne szkice autorstwa Andrzeja Romanowskiego (2011), Nie lękajcie się. Jan
Paweł II i media Andrzeja Baczyńskiego i Michała Drożdża (2011). Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie 1945–1999 (2012) autorstwa Witolda Beresia,
Krzysztofa Burnetko, Joanny Podsadeckiej, nowa edycja monograficzna pt.
Dziennikarstwo i świat mediów pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego (2012), Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II (2014), Wielka
Encyklopedia Jana Pawła II (2003–); Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe opracowane przez Andrzeja Dobrzyńskiego, a także Miasto świętych. Pielgrzymka po Krakowie śladami Jana Pawła II George’a Weigela (2016) oraz Prawo prasowe (Ustawa z 27 października 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 2173).
Analiza nowatorskiego porównania dziennikarstwa do kapłaństwa, jakiego św. Jan Paweł II dokonał 2 grudnia 1983 roku, być może pozwoli coś uczynić, by kontemplacja przez współczesnych Chrystusa, który jako Bóg jest jedno
z Ojcem, a jako człowiek solidaryzuje się z grzesznikami, miała dzisiaj miejsce
również w medialnej cywilizacji (on-line), zanurzonej w postmodernistycznej
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kulturze XXI wieku (off-line)40. Człowiek bowiem „bytuje i działa wspólnie z innymi ludźmi”. Uczestnictwo we wspólnym przedsięwzięciu jest zatem „pozytywną relacją do człowieczeństwa”41.
Osoby korzystające z mediów posiadają „doświadczenie drugiego” i „świadczenie drugiemu”. Doświadczenie medialne – zauważa Michał Drożdż – ma
zawsze dwa wymiary: po pierwsze doświadczenie siebie samego (aspekt poznawczy podmiotowy) to spotkanie z człowiekiem, po drugie doświadczenie
świata zewnętrznego, a więc – „drugiej osoby” (aspekt poznawczy przedmiotowy). W każdej „przestrzeni społecznej komunikacji istnieją bardzo różne więzi, relacje, kontakty, spotkania, oddziaływania międzyludzkie”. Chodzi o to, by
uczestniczenie we wspólnocie osób budowały wspólnotę42.
Andrzej Baczyński uznał, że stanowisko Piusa XII w encyklice Miranda
prorsus odnośnie do mediów nacechowane było „z jednej strony realizmem,
z drugiej zaś, chyba zbyt daleko idącym idealizmem […]”43. W spór o realizm
i idealizm włączył się Benedykt XVI, uznając za prawdziwą rzeczywistość Boże
Słowo: „Chcąc być realistami, musimy polegać właśnie na tej rzeczywistości.
Musimy zmienić nasze przekonanie, że materia, rzeczy trwałe, dotykalne są
rzeczywistością trwalszą, pewniejszą. […] Musimy zmienić naszą koncepcję realizmu” na „realizm wcielenia”, gdyż Słowo ciałem się stało (z łac. Verbum caro
factum est), czyli – faktem44. Według Józefa Ratzingera „same działania i czysto
intelektualne konstrukcje nie wystarczą. Namysł nad prostotą i nad wewnętrznością, nad pozaracjonalnymi i ponadracjonalnymi formami postrzegania rzeczywistości jest niezwykle ważny”. Ważna jest wiara „zstępująca w głębie naszego
życia”45.
Zatem ten, kto w Słowie Bożym rozpoznaje „fundament wszystkiego”, jest
– realistą. Realista ujawnia „aktualne” słowo Boga skierowane do czytelnika

    Zob. J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik,
Wrocław 2006.
41
    K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1976, t. 24, z. 2, s. 9.
42
    M. Drożdż, Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Tarnów 2005, s. 109,
137. (Rozprawy Naukowe. Papieska Akademia Teologiczna, 8).
43
    A. Baczyński, Jan Paweł II – kapłan w mediach. Od Leona XIII do Jana Pawła II, w: Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum z okazji 90-lecia urodzin, red. J. Machniak,
Kraków 2010, s. 125.
44
   Benedykt XVI, Słowo papieża na rozpoczęcie XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 6.10.2008, „L’ Osservatore Romano” (wydanie polskie) [dalej: OR pol.] 29 (2008),
nr 12, s. 11.
45
    J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Z kardynałem Josephem Ratzingerem (Benedyktem XVI) rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowinski,
Kraków 2005, s. 267.
40
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poprzez konkretne wydarzenie, gdy odrzuci rozłam między tym, co ludzkie,
a tym, co Boskie. Gdy na fakty spojrzy z wiarą.
Według Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej, uczestniczącego w 2012 roku w XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym
Synodu Biskupów na temat ewangelizacji, kryzys Kościoła wynika z „nikłej skuteczności przekazu wiary w katechizacji i na katolickich uczelniach”. Zdaniem
innego uczestnika synodu, Rowana Williama arcybiskupa Canterbury, „kontemplacja jest – jedyną odpowiedzią na nasz nierealny i szalony świat. Uczenie
się jej jest uczeniem się tego, czego potrzebujemy, aby żyć zgodnie z prawdą,
uczciwie i z miłością. Jest to kwestia głęboko rewolucyjna”. Kościół powinien
zatem uczyć, że tylko kontemplacja „zmienia myślenie”, tzn. docenić „siłę milczenia”, a „w zderzeniu z bólem, zwątpieniami czy niepewnością ludzi nie może
udawać, że proponuje proste rozwiązania”46.
Przekaz wiary wymaga ciągłości i integralności. W dokumencie z 2007 roku
z Aparecidy, gdzie miała miejsce Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej
i Karaibów, miejscu niezwykle cennym dla papieża Franciszka, co potwierdził w rozmowie z Grzegorzem Rysiem w 2014 roku – ojcowie synodalni zdiagnozowali „chorobę” toczącą rozproszone współczesne media (social media).
Osadzone są bowiem w kulturze niepotrafiącej zaoferować odbiorcom podstawowego, bo jednoczącego wszystkich pełnego „znaczenia” ludzkiego życia,
z powodu braku „koncepcji całościowego spojrzenia na człowieka w odniesieniu do świata i do Boga”47.
Tymczasem natura mediów umożliwia przekierowanie kultury w stronę
realu, z jego eschatologiczną nadzieją. Najwyższe „znaczenie” ludzkiemu życiu, tzw. „sens religijny”, zapewnia tylko – czytamy w dokumencie z Aparecidy
– kontemplacja Tego, który się nam objawił – Chrystusa! Kto wyklucza Boga „ze
swego widnokręgu”, ten fałszuje pojęcie „rzeczywistości” i w efekcie może znaleźć się na „błędnej drodze i stosować destrukcyjne metody”. Na tym dokładnie polega – zdaniem przedstawicieli Ameryki Łacińskiej i Karaibów – wielki
błąd dominujących tendencji ostatniego wieku, w którym uczestniczą media48.

    Tylko kontemplacja zmienia myślenie! XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów 2012. Ewangelizacja w świetle Kościoła i świata, oprac. tom (KAI/RV) / pm,
Watykan, http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x59680/ewangelizacja-w-swietle-kosciola-iswiata/ (14.10.2012).
47
    Rzeczywistość, przed którą stajemy jako uczniowie i misjonarze, w: Aparecida. V Ogólna
Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy. Jesteśmy uczniami
i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie, tłum. K. Zabawa,
K. Łukoszczyk, Gubin 2014, s. 36 (Seria Nowej Ewangelizacji).
48
    Por. Rzeczywistość, przed którą stajemy jako uczniowie i misjonarze…, dz. cyt.
46
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Kontemplacja Chrystusa jest ważna, bo pozwala na rzeczywistość „patrzeć z wiarą!” – podkreślił papież Franciszek – nie redukować jej do „jakiejś ideologii”49.
Rekonstruktorka wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły (1949–1978) poszukiwała w kolejnych latach swojej pracy naukowo-dydaktycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (2011/2018)50 odpowiedzi na nurtujące
ją, jako byłą dziennikarkę, pytanie badawcze: jaka jest ta wizja?, do czego ją porównać, by zawierała w sobie odniesienie do żywej wiary, bez której – jak podkreślił Jan Paweł II w 1992 roku – „istnieje ryzyko, że młodzi” – a zatem i młodzi dziennikarze – „ze swą kruchą odpornością psychiczną, będą pozostawieni
samym sobie, sfrustrowani i krytyczni wobec świata ludzi dorosłych”, o ile ci
„nie przeżywają wiary w sposób konsekwentny i dojrzały, a przez to nie stanowią dla nich wiarygodnych wzorców”51.
Powyższy cytat, pochodzący z papieskiej adhortacji o formacji kapłanów we
współczesnym świecie, wskazał kierunek poszukiwania najwłaściwszego określenia wizji Wojtyły. To kapłańska (sic!) wizja dziennikarstwa jest pociągająca
dla młodych dziennikarzy, ukazuje im bowiem piękno uprawiania tego zawodu, jego głębię i moc. Nie wydaje się zatem, że środowisko dziennikarskie jest
tym „ekskluzywnym”, gdzie wytwór jego pracy powinien być ocalony od wszelkich odniesień do Boga, gdzie nie należy „przeżywać wiary”. Wręcz przeciwnie,
należy uprawiać ten zawód w sposób profesjonalny, to znaczy uznając rzeczywistość nadprzyrodzoną za fakt wpływający realnie na świat doczesny. Potwierdzają to zarówno wierzący, jak i niewierzący.
Dla przykładu – na początku pontyfikatu Jana Pawła II nieokazujący „sympatii dla katolicyzmu” Eugene Ionesco po pierwszej papieskiej pielgrzymce do
Francji w 1980 roku napisał w socjalistycznym dzienniku „Le Matin”, że usłyszano człowieka, który „zwracał się do Francuzów, mówiąc o wierze, a nie o polityce”. Zauważył zatem, że „z wiary wypływa dobra polityka…”52. Zbieżność
wiary i polityki potwierdzał ojciec Pio, włoski stygmatyk, który zapytany pod
koniec października 1944 roku o zakończenie II wojny światowej odpowiedział,
że „widzi bliski jej koniec. Pan jednak może zesłać klęskę, gdyż narody się nie
nawróciły”. Z kolei pod koniec czerwca 1949 roku dzieło tego świętego zakonnika miało – zdaniem jego kierownika duchowego – „poważny wpływ na wynik

    Rzeczywistość, przed którą stajemy jako uczniowie i misjonarze…, dz. cyt., s. 7.
    Zob. Posłowie, strony w publikacji 125–127.
51
    Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, dz. cyt., 8.
52
    G. F. Svidercoschi, „Pozwólcie mi odejść do Pana”, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu
Ojca w polskich mediach. Praca zbiorowa, red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki, Katowice–
Warszawa 2008, s. 42.
49
50
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wyborów administracyjnych w San Giovanni Rotondo”, w których zwycięstwo
odniosła partia DC53.
W dokumencie poświęconym wiernym świeckim Jan Paweł II zwraca uwagę na osobiste dojrzewanie w wierze, by móc przezwyciężyć rozdźwięk między
Ewangelią a życiem, m.in. w pracy zawodowej54. Podejście takie jest wyzwaniem
we współczesnym zsekularyzowanym świecie, który feruje wyroki zredukowane
do ludzkiego myślenia. A tymczasem Bóg – pisał Karol Wojtyła w 1977 roku
w swoich notatkach osobistych – „zamierzył dla człowieka życie na poziomie
ponad-ludzkim. Na tę sprawę rzuca światło Wcielenie i Odkupienie”55. W 1993
roku Jan Paweł II dopowiedział: „Dla człowieka wiary niewidzialne jest bardziej
realne niż widzialne”56.

    A. da san Marco in Lamis, Dziennik . Zapiski kierownika duchowego ojca Pio, tłum. R. M.
Hinc, Kaków 2017, s. 155, 191 .
54
    Zob. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II Christifideles laici (30.12.1988).
55
    Jan Paweł II (K. Wojtyła), „Jestem bardzo w rękach Bożych”. Notatki osobiste 1962–2003,
tłum. I. Dulęba, M. Sarnek, A. Skucińska, Kraków 2014, s. 175.
56
    Jan Paweł II (K. Wojtyła), „Jestem bardzo w rękach Bożych”…, dz. cyt., s. 479.
53

ROZDZIAŁ I
Pasterz dziennikarzy

Pasterz archidiecezji krakowskiej był świadomy odpowiedzialności za powierzone mu „owce”, co wyrażają strofy Wojtyłowe: „Tylu ludzi wyrastało koło
mnie i przeze mnie, i ze mnie poniekąd. Stałem się jakby łożyskiem, którym
przetacza się żywioł – na imię mu człowiek. A skoro ja także jestem człowiekiem, czyż natłok tych innych ludzi mnie samego jakoś nie wykrzywił? Jeśli
z każdym z nich byłem niedoskonale, wciąż za bardzo zostając sobą – czyż ten,
który ze mnie ocalał, może patrzeć na siebie bez trwogi?”57.
Ponieważ „religia znaczy coś tylko w takim stopniu, w jakim dotyczy pytań
i niedoli, nadziei i oczekiwań współczesnego człowieka”58, dlatego każdy dziennikarz powinien starać się rozświetlać tajemnice ludzkiej egzystencji, odpowiadając na pytania: „Czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego życia, co jest
dobrem a co grzechem, jakie jest źródło i jaki cel cierpienia, na jakiej drodze
można osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, czym jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie jest owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica, ogarniająca nasz byt, z której bierzemy początek i ku której dążymy?”59.
Uczciwe rozszyfrowywanie tajemnicy człowieka doprowadza do osoby Jezusa
Chrystusa, co potwierdza wielu badaczy. Na przykład Andrzej Jeż w książce pt.
Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji ukazuje Wiecznego Kapłana
jako wzór nadawcy i odbiorcy w jednej Osobie. „Komunikacja Jezusa wiąże się
w jakiś sposób z ówczesną atmosferą niepokoju, oczekiwania apokaliptycznego
końca świata w kontekście oddziaływania wewnątrzżydowskich ugrupowań…”.
Jako nadawca, Jezus rozbijał „wszelkie postacie formalizmu kulturowego, reli-

    K. Wojtyła, Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, Kraków 2003, s. 181–197.
    H. Waldenfels, Fenomen chrześcijaństwa wśród religii świata, tłum. J. Marzęcki, Warszawa
1995, s. 17.
59
    Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra
aetate (28.10.1965), 1.
57
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gijnego i społecznego, ujawniając się wszystkim odbiorcom swojej komunikacji
jako człowiek całkowicie wolny”60.
Zatem odpowiedzi na postawione pytania dotyczące tajemnic ludzkiej egzystencji wcześniej czy później ukażą fenomen chrześcijaństwa, nawet w dobie
pluralizmu religijnego i kulturowego. Chrześcijaństwo zaspokaja bowiem „wołanie o całościowe ujęcie”, przeciwstawiając się „hegemonii częściowej perspektywy oraz niezwykle rozwiniętej specjalizacji”61.
Wojtyła był z pewnością zainteresowany „całościowym ujęciem”. Jedni słuchacze uważali, że młody ksiądz doktor wygłaszał w Krakowie „bardzo trudne,
typowo inteligenckie kazania”, które nie trafiały do ludzi, zdaniem drugich mówił
„świetne kazania – dla prostych ludzi, ale i dobre intelektualnie”62.
Zdaniem Henryka Tomasika, jako myśliciel nie był „łatwy” w odbiorze, co
wymaga – „szczególnej ostrożności” w odczytywaniu jego poglądów, ze względu choćby na „wielokierunkowość badań, różnorodność zainteresowań”. Przyszły papież posługiwał się bowiem wieloma „językami”: teologii, filozofii bytu,
nauk szczegółowych (biologii, psychologii)63. Używał również „języka” mediów
w obszarze dwóch funkcji: „dostarczania wzorców i ich hierarchizacji”64.
Media tworzą „bank wzorów”, sugerują, po które warto sięgnąć. Czy jest wśród
nich podstawowy wzór dla dziennikarza? Odpowiedź na to pytanie jest prosta:
doskonałym Dziennikarzem jest mistrz skracania informacji – Bóg Ojciec, który przez Słowo powiedział nam wszystko naraz (por. Hbr 1, 1–2). Chrystus jest
Jego najkrótszym słowem. Już z tego powodu wizja dziennikarstwa z natury
rzeczy jest kapłańska.
W środowiskach „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego” uważano, że Wojtyła to „ciekawy ksiądz”. Jako publicysta pisał: „o teatrze słowa, małżeńskiej miłości, o pokorze, o stosunku do przyjemności”. Umieranie, zmartwychwstanie,
Ojczyzna – te tematy podejmował najczęściej.
W późniejszym wieku, gdy wykładał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
teologię moralną, etykę małżeńską, historię filozofii, również uważano jego myślenie za „trudne”. Studenci zapamiętali docenta Wojtyłę jako „wymagającego,
ale sprawiedliwego”65.

    A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002, s. 243, 248.
    H. Waldenfels, Fenomen chrześcijaństwa…, dz. cyt., s. 7.
62
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie 1945–1999,
Limanowa–Kraków 2012, s. 119.
63
    H. Tomasik, Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły, Radom 2018, s.
11 (Radomska Biblioteka Teologiczna).
64
    G. Pal’a, Etyka i wartości społeczeństwa medialnego, Warszawa 2017, s. 26.
65
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza…, dz. cyt., s. 119.
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Z czego wynika „trudna mowa” Wojtyły? Wydaje się nieunikniona ze względu na Logos, któremu się oddał na służbę, będący jedyną trwałą zasadą w świecie zmian, który łączy przeciwieństwa i tworzy harmonię wszechświata. Jedyne
Słowo Ojca wyraża się na różne sposoby, tworząc symfonię „na wiele głosów,
w której wyraża się jedyne Słowo”, przez co powstaje „pieśń na wiele głosów”.
Przed dwudziestoma wiekami w tej „symfonii stworzenia” pojawia się „motyw
solowy” – jak zauważa Benedykt XVI – czyli „motyw powierzony pojedynczemu instrumentowi bądź głosowi, który jest tak ważny, że nadaje sens całemu
dziełu. Tym motywem jest Jezus. […] w Nim łączą się, zachowując jednak odrębność, Autor i Jego dzieło”66.
W przypadku kapłana i dziennikarza, a przedstawicielem obu profesji jest
osoba Wojtyły – „straszna jest konieczność mówienia stale o wielkich rzeczach
– o miłości, prawdzie, o Bogu, o Krzyżu”. O rzeczach, za którymi kapłani „zostają nieskończenie w tyle”, tak iż powinni mieć obawy, że takie słowa w ich
ustach stają się kłamstwem. Stąd „zniechęcenie z powodu nadmiaru jakościowego”, który ich obciąża67.
Słowa „woła” i „sprawia ból” kapłan „wnosi […] do życia każdego” i „sprawia
pojednanie między Wielkim a jednostką”, „wstępuje w porozumienie sumienia
z Bogiem”68. Sumienie jest „tajemnicą człowieka”, którego godność ma w nim
swą „podstawę”, szczególnie „w posłuszeństwie wewnętrznym wobec obiektywnej zasady, która ludzkiej praxis pozwala oddzielać dobro od zła”. W posłuszeństwie wobec sumienia leży „klucz” wielkości moralnej osoby ludzkiej i istotna
podstawa jego „królewskości”69.
Czy Wojtyła mógł być wzorem dla współczesnych mu dziennikarzy katolickich? Tak, gdyż nie tylko nie chciał być sługą kłamstwa, ale przeciwnie – prawdy; nie uprawiał płytkiego werbalizmu, nie tracił z oczu zadania informowania
opinii publicznej o istotnych wydarzeniach i formowania odbiorców przekazu
za pomocą opinii wywiedzionych z namysłu i modlitwy; gdyż dbał o „czystość
słowa” rozumianego jako treść najwierniej zgodną z zasadami Ewangelii i skierowaną do odbiorców wyłącznie w celu nawrócenia i zbliżenia do Boga, bez
żadnych ubocznych intencji; gdyż nie przedkładał wiedzy (wiadomości) nad
świętość i nie pragnął chwały ludzkiej.

    Benedykt XVI, Adhortacja apostolska o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła Verbum
Domini (30.09.2010), 7, 13.
67
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać Bożą miłość, wyd. pol. red. K. Goźdź,
M. Górecka, Lublin 2016, s. 194–195.
68
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać Bożą miłość…, dz. cyt., s. 245.
69
    K. Wojtyła, „Znak, któremu sprzeciwiać się będą”. Rekolekcje w Watykanie, Rzym–Watykan
stolica Apostolska, 5–12.03.1976, Poznań–Warszawa 1976, s. 107.
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1.1. Kapłańskie powołanie Jana Pawła II
Życie Karola Wojtyły (1920–2005) – uważa George Weigel – było wyrazem
„bogatej i wielowymiarowej duszy. Rozliczne jej warstwy swą pierwszą dojrzałą formę zyskały w Krakowie, gdzie zetknął się z ideą „heroicznego kapłaństwa
i biskupstwa”70. Kapłaństwo Wojtyły to rzeczywiście dar i tajemnica71, podobnie
jak w przypadku każdego wyświęconego mężczyzny.
Św. Jan Paweł II urodził się w Wadowicach w 1920 roku, po stu dwudziestu ośmiu latach od pierwszego rozbioru Polski (1792), to znaczy w wolnej od
dwóch lat Polsce (1918). W parafialnym kościele pw. Ofiarowania NMP Karol
Józef72 otrzymał 20 czerwca 1920 roku chrzest św. (nr w księdze – 671), a Pierwszą Komunię św. przyjął wraz ze szkaplerzem św. (od wadowickich karmelitów
bosych) 29 maja 1929 roku; 3 maja 1938 roku przyjął sakrament bierzmowania
z rąk abp. Stefana Sapiehy73.
Kilka tygodni przed Pierwszą Komunią św., 13 kwietnia 1929 roku, zmarła jego matka Emilia z domu Kaczorowska, której proponowano dokonanie
aborcji ze względu na zły stan zdrowia związany z poczęciem – jak się okazało
– przyszłego papieża74. Mając dwadzieścia jeden lat, Karol stracił w 1941 roku
– ojca Józefa.
Emilia i Karol Wojtyłowie mieli troje dzieci. Najstarszy syn Edmund został lekarzem i zmarł w wieku zaledwie dwudziestu sześciu lat, po zarażeniu się szkarlatyną w bielskim szpitalu z powodu chorych, którym spieszył z pomocą. Jan
Paweł II – brat lekarza „czuł się niejako spokrewniony ze światem medycyny
i służby zdrowia”75. Drugie dziecko, córeczka Olga, zmarła wkrótce po narodzinach. Ponieważ „młodszy syn, Karol, został papieżem i świętym Kościoła Kato-

    G. Weigel, Miasto świętych. Pielgrzymka po Krakowie śladami Jana Pawła II, tłum. M. Kisiel-Małecka, Kraków 2016, s. 26, 31.
71
    Zob. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich,
Kraków 1996.
72
    „Kiedy myślę o tym, kto może być pomocą i wzorem dla wszystkich powołanych do ojcostwa – w rodzinie albo w kapłaństwie, a tym bardziej w służbie biskupiej – przychodzi mi na
myśl św. Józef. […]. Lubiłem rozważać o św. Józefie w kontekście Świętej Rodziny: trzy serca,
jedna miłość” – Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 2004, s. 108.
73
   Najprawdopodobniej w 1935 roku Wojtyła zobaczył arcybiskupa krakowskiego po raz
pierwszy w katedrze wawelskiej, uczestnicząc w Ciemnej Jutrzni – Wielka encyklopedia Jana
Pawła II, t. 28, red. nacz. G. Polak, Warszawa 2003–, s. 14.
74
   Zob. M. Kindziuk, Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.
75
    Jan Paweł II, Być lekarzem…, dz, cyt., s. 9.
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lickiego” pojawiła się „możliwość rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego rodziców św. Jana Pawła II”76.
Iskra powołania kapłańskiego zapaliła się w sercu przyszłego papieża w wieku piętnastu lat, czyli między Pierwszą Komunią św. a bierzmowaniem. Jak wspominał kard. Wojtyła dwa lata przed konklawe w 1978 roku, było to wewnętrzne
przeżycie związane z jego wizytą w katedrze wawelskiej w 1935 roku: „Pamiętam rzędy ławek zajęte przez alumnów z seminarium, stalle, w których godnie
zasiadywali prałaci i kanonicy kapituły, wreszcie przy wielkim ołtarzu katedry
metropolitę krakowskiego […]. Nieraz zastanawiałem się nad tym przeżyciem,
którego nigdy już później nie dała mi w takim stopniu Ciemna Jutrznia, nawet
w tej samej katedrze”. Najprawdopodobniej wtedy po raz pierwszy zobaczył arcybiskupa krakowskiego Stefana Sapiehę77.
W 1938 roku Lolek podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w drugim trymestrze miał zajęcia z interpretacji dramatyki z podziwianym pisarzem katolickim Karolem Hubertem
Rostworowskim78, na cześć którego przybrał imię Hubert, o czym poinformował polskich pielgrzymów przybyłych do Watykanu, odpowiadając na zadane
pytanie79.
    Rodzice Jana Pawła II zostaną świętymi?, https://fakty.interia.pl/polska/news-rodzice-jana-pawla-ii-zostana-swietymi,nId,2611609 (27.07.2018).
77
    Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 28…, dz. cyt., s. 14.
78
    Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 38, aneks L–Z, red. nacz. G. Polak, Warszawa 2003,
s. 22. Najwybitniejszy dramat Rostworowskiego – Judasz z Kariothu (1913; ekranizacja
w Teatrze Telewizji TVP – 1978). Pisarz dokonał w nim „zupełnego przewartościowania
obiegowych ocen postawy Judasza, ukazując jego pragnienie osiągnięcia sukcesu na ziemską
miarę”, co mogło zaowocować pierwszą myślą o kapłaństwie u Wojtyły, którego kariera
poety i wkrótce współzałożyciela i aktora Teatru Rapsodycznego zapowiadała ów sukces. Jan
Paweł II nawiązał do postaci Rostworowskiego 8 czerwca 1991 roku w Teatrze Narodowym
w Warszawie w obecności jego syna Marka, ówczesnego ministra kultury i sztuki. Przy okazji
spotkania z artystami pojawił się wątek osobisty: „Trudno mi jednak w tej chwili, mówiąc do
syna wielkiego polskiego dramaturga Karola Huberta, nie zaświadczyć, ile ja sam zawdzięczam
jego postaci i jego twórczości”. Papież podkreślił, że „wielki polski pisarz, wielki człowiek
teatru i wielki chrześcijanin” był „tendencyjnie zapomniany” w PRL, ze względu na wyraźną
orientację konserwatywno-narodową nie był popularyzowany. Prawnuk pisarza, Karol Pacyfik
Bogacz-Rostworowski, potwierdził autorce publikacji, że w dzieciństwie dowiedział się od
swojego ojca, iż Wojtyła przyjął imię Hubert podczas sakramentu bierzmowania w związku
z osobą jego pradziadka Huberta Rostworowskiego (1877-1938). Zob. J. Rostworowski, Temat
korespondencji mailowej: Oświadczenie [online], do D. Narewska, 15 stycznia 2019; 23.22
[cytowany 16 stycznia 2019]. Korespondencja osobista, Jan Rostworowski, brat Karola
Pacyfika Bogacza-Rostworowskiego.
79
    S. Pałka, Poetyka dramatu Karola Wojtyły. Praca magisterska. Wydział Filologiczny. Instytut Polonistyki. Katedra Historii Literatury Polskiej XX wieku. Uniwersytet Jagielloński. Promotor: prof. dr hab. S. Gawliński, Kraków 2004 (maszyn.), s. 71.
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Oto jeden z listów do przyjaciela Kotlarczyka ukazujący stan wewnętrzny
przyszłego papieża podczas II wojny światowej: „Kochany Mieciu! – pisał 28
grudnia 1939 roku – […] jestem bardzo mocno zajęty. Są ludzie, którzy teraz
umierają z nudy. Ja to nie. Obłożyłem się książkami, obwarowałem Sztuką i Nauką. Pracuję. Czy uwierzysz, że mi nieomal brakuje czasu? Czytam, piszę, uczę
się, myślę, modlę się i walczę w sobie. Czasem okropny odczuwam ucisk, przygnębienie, depresję, zło. Czasem jakobym świtu dopatrywał, jutrzenki i jasności
wielkiej […] Bogiem Cię żegnam”80. „[…] W siebie zachodzę i w sobie się rozbudowuję. O Bracie! Bracie!”81.
W okresie okupacji angażował się w pracę aktorską we współtworzonym
konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym. W tym czasie powstało również wiele
jego utworów poetyckich82. Początkowo pracował w kamieniołomie w Zakrzówku, później w oczyszczalni sody w Borku Fałęckim83.
Widząc robotników wracających po pracy do swoich domów, tęsknił z pewnością za rodziną, matką, rodzeństwem. Czy również za bliską mu kobietą? Być
może, skoro o Jadwidze Lewaj, nauczycielce francuskiego, która „wierzyła”, że
napisana przez Wojtyłę w 1940 roku sztuka teatralna pt. Jeremiasz (druga obok
Hioba) to „coś nowego”, w liście do Kotlarczyka wyznał, że to „pierwsza osoba,
dzięki której odczułem tchnienie Macierzyństwa. Ona we mnie wierzy”84.
Prawdopodobnie nastąpiło wówczas przekierowanie powołania, z aktorskiego na kapłańskie, co papież tak opisuje: „Śp. Mieczysław Kotlarczyk uważał, że
moim powołaniem jest żywe słowo i teatr, a Pan Jezus uważał, że kapłaństwo,
i jakoś pogodziliśmy się co do tego”85.
Nie znamy jednak momentu decyzji o wstąpieniu do seminarium duchownego. Możemy tylko przypuszczać – uważa Anna Karoń-Ostrowska – że ta de    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [28 XII 1939], dz. cyt, s. 312.
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [wg Z. Kotlarczykowej: Wielkanoc 1940], dz. cyt., s. 315.
82
   Por. Brewiarz i lutnia. Antologia poezji kapłańskiej, zebr. Z. J. Peszkowski, Orchard Lake
(Mich.) 1985.
83
    Zakłady Solvay w Borku Fałęckim „[…] (od 1941 r. dzielnica Krakowa). Pierwszą fabrykę
sody amoniakalnej założył tu w 1906 r. Bernard Liban. Trzy lata później wydzierżawił ją
międzynarodowy koncern chemiczny Solvay z siedzibą w Brukseli, który wybudował w Europie
wiele fabryk produkujących sodę metodą Ernesta Solvaya. W 1921 r. fabrykę wykupiło
przedsiębiorstwo Zakłady Solvay w Polsce Spółka z o.o. w Warszawie, podlegające centrali
w Brukseli (jednym z dyrektorów był Zygmunt Toeplitz, ojciec Jana [Leszczyńskiego]). Wkrótce
stało się ono największym zakładem przemysłowym w Krakowie (w 1932 r. zatrudniało 445
pracowników). Pierwszym dyrektorem był Henryk Kułakowski, a po nim Toeplitz” – J. Degler,
Przypisy, w: St. I. Witkiewicz, Listy do żony, t. 3 (1932–1935), popr. i uaktual., przygot. do druku
A. Micińska, oprac. J. Degler Warszawa 2016, s. 460–461.
84
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [7 X 1940], dz. cyt., s. 323.
85
    Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 20, red. nacz. G. Polak, Warszawa 2003–, s. 8.
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cyzja rodziła się po śmierci ojca, zimą 1942 roku. Jesienią zaczęły się konspiracyjne studia teologiczne, ale jeszcze przez rok Wojtyła brał udział w pracach
Teatru Rapsodycznego. Musiał chyba mieć na to zgodę kard. Sapiehy. Jak to
było, gdy walczyły w nim dwa powołania, których nie udało się połączyć w jedno? Był przez pewien czas jednocześnie aktorem i klerykiem seminarium. Podobno na próby przychodził nieobecny duchem, teksty interpretował refleksyjnie, nie eksponując swych aktorskich atutów, jakimi były przede wszystkim
głos i odważna, bogata, wielowymiarowa interpretacja postaci. Nie bawił się
słowem, on je wyrażał, bo coraz bardziej na pierwszy plan wysuwało się zupełnie inne jego rozumienie”86.
Jakie elementy złożyły się na owo „przekierowanie” powołania? Oto być
może jeden z nich. Przybywszy w 1979 roku po raz pierwszy do Ojczyzny jako
pielgrzym, Jan Paweł II publicznie przyznał na krakowskich Błoniach87, że pragnie usłyszeć recytację Marii Danuty Michałowskiej (1923–2015), co świadczy
o więzi łączącej go z dawną koleżanką, aktorką Teatru Rapsodycznego88.
W „wojennych” listach Lolka do przyjaciela Mieczysława Kotlarczyka, współzałożyciela Teatru Słowa, pojawia się imię innej – koleżanki z Wadowic, późniejszej Haliny Kwiatkowskiej-Królikiewicz (1921–). Oto krótkie wzmianki o tej
relacji: „Wysłałem list do Ciebie przez […] H. K.”; „[…] p. Halinie K. – ukłony”;
„korzystając z grzeczności P. Haliny K.”; Wielkanoc 1940: „[…] Mieciu: zechciej
oddać drugi list Halinie K. Lolek”; „Zechciej oddać 2 załączone listy H. K., a ten
obszerny zapis, który Tobie przesyłam, w miarę możności jej streścić”; „Może
uda mi się coś z tego przeczytać Halinie. Ale wątpię, bo Jej się b[ardzo] śpieszy”; „Coś tu bąknęła Halina, jakoby były jakieś widoki na wasze przeniesienie
do Kalwarii. Ba, może to i lepiej”89.
1942 – to rok, w którym Wojtyła wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, równocześnie rozpoczynając naukę na konspiracyjnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1944
roku do końca wojny, jako przyszły kapłan, mieszkał w pałacu arcybiskupim.
Co działo się między piętnastym a dwudziestym drugim rokiem życia w duszy Wojtyły? Wydaje się, że iskra powołania kapłańskiego objawiła się światu
rok przed wstąpieniem do seminarium, a konkretnie między 1 a 15 listopada
1941 roku, w związku z premierą Króla-Ducha Juliusza Słowackiego, poety, któ-

    A. Karoń-Ostrowska, Karol Wojtyła nigdy nie rzucił teatru i nigdy do końca się z nim nie
rozstał. Jego teatrem stał się Kościół, „Więź” 50 (2007), nr 5, s. 11.
87
    Zob. Jan Paweł II, Jan Paweł II na ziemi polskiej, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy,
Watykan 1979.
88
   Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 20…, dz. cyt., s. 8.
89
    K. Wojtyła, Listy Karola… [7 X 1940], dz. cyt., s. 300, 306, 313, 316, 320, 322, 323.
86

36

Dorota Narewska

ry przeszło sto lat przed wyborem Wojtyły na Stolicę Piotrową napisał słynny
wiersz-proroctwo o papieżu z Polski – „ludowym bracie”. Podobnie jak u Wojtyły wiara zajmowała ważne miejsce w życiu Słowackiego, który był – tak jak
i przyszły święty – przeświadczony, że „moc to duch”90.
Walka pychy i pokory to sens duchowy tej sztuki na kanwie losów władców
rzutujących na losy całego narodu. Stąd dylemat Wojtyły: „Czy «grać» postaci,
czy tylko je zaznaczać, zarysować lub wręcz symbolizować. Teatr Rapsodyczny
wybiera wyraźnie to drugie – pisze Wojtyła w recenzji w 1958 roku. Można się
z tym nie godzić, ale trudno nie uznać, że ma to swoje gruntowne uzasadnienie.
I zmusza do myślenia”91.
Podczas premierowego występu Króla-Ducha w Teatrze Rapsodycznym,
1 listopada 1941 roku, Lolek odegrał rolę króla Bolesława Śmiałego, opowiadając o konflikcie z biskupem krakowskim Stanisławem (1040–1079), zamordowanym 11 kwietnia 1079 roku, podczas sprawowania Mszy św. przy ołtarzu na
krakowskiej Skałce, przez samego króla lub wynajętego przez niego kata. Powodem miała być „zdrada”, „nieposłuszeństwo” wobec króla, jakiej ksiądz-zdrajca
miał się dopuścić (historycy nie są pewni, czego ona dotyczyła), za co król zalecił karę obcięcia członków – jak pisze Gall Anonim. Biskup w odwecie miał
obrzucić Bolesława klątwą.
„Wojtyła zaprezentował dwie skrajne interpretacje słynnego rapsodu piątego – wspomina Michałowska, obsadzająca rolę w tym spektaklu obok Krystyny Dębowskiej, Haliny Królikiewicz i Mieczysława Kotlarczyka. Na premierze
Wojtyła mówił w sposób porywający, ale dwa tygodnie później „dość cicho,
monotonnie, jakby ze smutkiem”. Nagła zmiana wywołała gwałtowne protesty
widzów. Także Michałowska z wyrzutem pytała: „Jak mogłeś? Co się stało?”.
Karol jednak „przetrzymał tę burzę”, a odpowiedź zdumiała aktorkę: „Przemyślałem sprawę, to przecież spowiedź, król spowiada się z pozycji skruszonego
grzesznika”.
Taki oto wniosek wyciągnął na podstawie strof Słowackiego: „I któż by to
śmiał w księgi ludzkie włożyć, dla sławy marnej, a nie dla spowiedzi”. Właśnie
wtedy „objawił się” Michałowskiej „nowy Lolek”. Uważa, że wówczas, w ciągu owych dwóch tygodni dzielących opisane spektakle, nastąpił jakiś „ważny
przełom”. Pierwszy spektakl był jakby „«szczytem świeckości», w wymiarze
artystycznym, aktorskim nastąpiło niemal utożsamienie się z racją królewską

    J. Słowacki, Liryki i powieści poetyckie, Wrocław 1979, s. 118 (Dzieła wybrane, 1).
    [K. Wojtyła] Andrzej Jawień (pseud.), Rapsody tysiąclecia, „Tygodnik Powszechny” [dalej:
TP] 12 (1958), nr 3, s. 5.
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– drugi w zdecydowany sposób rozpoczynał nową drogę – o ileż mniej efektowną! – świadczył o nowym spojrzeniu na sprawy tego świata”92.
Wojtyłę na tyle intrygował konflikt między Bolesławem a Stanisławem, że
w 1963 roku ówczesny biskup Krakowa polecił antropologom zbadać czaszkę
uważaną za głowę Stanisława. Okazało się, że w tylnej części potylicy znajduje się ośmiocentymetrowe uszkodzenie wskazujące na uderzenie tępym narzędziem. Według teorii Mariana Plezi atak od tyłu mógł mieć zatem miejsce, gdy
– według ówczesnych przepisów liturgicznych – Stanisław stał przy ołtarzu, tyłem do wiernych93.
Czy zmiana w interpretacji roli Bolesława, ujawniająca światu powołanie
Wojtyły do kapłaństwa, związana była z wiedzą na temat rodzaju „zdrady”, za
którą Stanisław został skazany przez swojego przełożonego, arcybiskupa gnieźnieńskiego? W bulli papieża Paschalisa z 1115 roku jest o tym wzmianka. Cóż
zatem uczynił, że taką winę mogła zmazać już tylko jego męczeńska krew? Czy
było to np. wyjawienie tajemnicy spowiedzi w tzw. dobrej sprawie: ratowania
rodziny, Ojczyzny, etosu rycerskiego? To tylko hipoteza. Wobec kary kościelnej
król byłby wówczas tylko „wykonawcą” wyroku, co oczyszczałoby go przynajmniej z części winy94.
Zatem do radykalnie nowej interpretacji roli mogła się przyczynić uzyskana przez dwa pierwsze tygodnie listopada 1941 roku dodatkowa wiedza o wydarzeniu z 1079 roku. Potwierdza to zdolność Wojtyły to namysłu, rachunku
sumienia i metanoi, co miało miejsce również w prasowej twórczości na łamach
„Tygodnika Powszechnego”. Jako początkujący dziennikarz „sprostował” swoją interpretację nowych form duszpasterskich między pierwszym publicystycznym artykułem pt. Mission de France (1949), a planowanym przez redakcję
w najbliższym terminie drugim odcinkiem, który ukazał się dopiero po ponad
pięćdziesięciu latach pt. Katolicyzm uporu (2002)95.
Zbieżność daty święceń Wojtyły, które przyjął pięć lat później z rąk kard.
Sapiehy, 1 listopada 1946 roku, w prywatnej kaplicy Pałacu Biskupów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej 3 (zgodnie z rytuałem przedsoborowym, w języku łacińskim), z teatralną interpretacją roli Bolesława sprzed pięciu laty – jest
zaskakująca.

    Wielka encyklopedia Jana Pawła II, t. 20…, dz. cyt., s. 30–31, t. 29, s. 6–7.
    Por. M. Plezia, Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, Bydgoszcz 1999.
94
    S. Sroka, Król Bolesław i biskup Stanisław. Kulisy zbrodni na Wawelu, http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/889856,krol-boleslaw-i-biskup-stanislaw-kulisy-zbrodni-nawawelu,id,t.html (8.08.2018).
95
    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja…, dz. cyt.
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„Moje święcenia kapłańskie miały miejsce w dniu, w którym zwykle tego
sakramentu się nie udziela – wspomina Jan Paweł II w książce pt. Dar i Tajemnica – 1 listopada obchodzimy bowiem Uroczystość Wszystkich Świętych i cała
liturgia Kościoła jest nastawiona na przeżycie tajemnicy Świętych Obcowania
i przygotowanie do Dnia Zadusznego. Jednakże Książę Metropolita wybrał ten
dzień ze względu na to, że miałem wkrótce wyjechać do Rzymu na dalsze studia. Przyjmowałem święcenia sam, w prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich.
Moi koledzy mieli otrzymać święcenia dopiero następnego roku w Niedzielę
Palmową”96.
Dzień po święceniach w mszy prymicyjnej w krypcie św. Leonarda w katedrze wawelskiej uczestniczyli: ks. Kazimierz Figlewicz, proboszcz katedry wawelskiej i kierownik duchowy Wojtyły, matka chrzestna, Maria Wiadrowska,
oraz starsza siostra zmarłej matki Wojtyły97.
Oprócz udziału w spektaklu Król-Duch ważną postacią na drodze kapłańskiego powołania Wojtyły jest postać Alberta Chmielowskiego mocującego się
z głosem powołania. W latach 1944–1950 Wojtyła tworzył dramat pt. Brat naszego Boga. Wspomniana koleżanka z Wadowic i aktorka Teatru Rapsodycznego Kwiatkowska-Królikiewicz, będąc 3 grudnia 2017 roku w Krakowie gościem
specjalnym na premierze spektaklu pt. Artysta miłosierdzia, wyreżyserowanym
przez Izabelę Drobotowicz-Orkisz na podstawie tego dramatu, zabrała głos. Przypomniała, że podczas spotkania rapsodyków w Watykanie z Janem Pawłem II
usłyszała pierwszy raz publiczne wyznanie papieża, iż zmagał się z głosem powołania. Aktorka po obejrzeniu sztuki stwierdziła, że „mocował się” jak brat
Albert. Reżyserka i założycielka Teatru Hagiograf ukazała walkę wewnętrzną
przyszłego brata Alberta. Jak wiadomo, Chmielowski poszedł za głosem powołania nakazującego mu porzucić sztukę na rzecz posługiwania ubogim. Jan Paweł II często podkreślał, że osoba malarza wywarła ogromny wpływ na jego decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego.
Owo zmaganie Chmielowskiego mogło dotyczyć nie tylko tego, do czego powoływał go Bóg, ale i co musiał porzucić, by pójść za Chrystusem: uczucie do
Heleny Modrzejewskiej. Piękna aktorka prowadziła w Warszawie salon intelektualno-artystyczny przyciągający „jak magnes młode, mało jeszcze znane talenty”98. Spośród bywalców salonu i artystów, tylko Chmielowski wybrał drogę
rad ewangelicznych.
    Jan Paweł II, Dar i Tajemnica…, dz. cyt., s. 41–42.
   W. Fęcki, Prymicje neoprezbitera Karola Wojtyły, http://www.katolik.pl/prymicje-neoprezbitera-karola-wojtyly,1315,416,cz.html/ (5.07.2018).
98
    „A ponieważ zbierali się u niej najciekawsi ludzie wszystkich pokoleń, śmiem przypuszczać
– pisze wnuczka Henryka Sienkiewicza, Maria Korniłowiczówna – że wielka aktorka położyła
96
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Czy analogicznie było u Wojtyły? Kim w jego przypadku mogła być noszona w sercu owa umiłowana skrycie osoba? Wydaje się, że o tym traktuje monodram autorstwa Michałowskiej z 1994 roku pt. Ja, bez imienia99, która w specyficzny sposób sportretowała anonimową matkę Adeodata, syna przyszłego
biskupa Hippony, nadając jej imię Elissa: „Gdy po wielu stuleciach dzieła Augustyna wciąż będą czytane – bo dlaczegóż by nie – a imię moje na żadnej karcie,
w żadnym miejscu ani razu nie jest wymienione, czy będzie się o mnie mówić:
«Ta kobieta, którą kochał Augustyn i Bóg dał mu przez nią wspaniałego syna»,
czy też «Ta kobieta, którą oddalił Augustyn, bo była mu przeszkodą na drodze
jego powołań?» [...]”100. Michałowska podkreśliła jednak, że Bezimienna spełniła marzenie Augustyna, „aby kochać i być kochanym wzajemnie”101.
Michałowska „napisała pierwszy w swoim życiu monodram” i to na podstawie Wyznań św. Augustyna. „Tekst ten został w 1995 roku opublikowany w «Bibliotece Więzi». Jesienią 1994 roku znali go jednak tylko najbliżsi. «Doniosłam»
o tym Ojcu Świętemu – pisze Ostrowska – który bardzo się tym zainteresował
i zaprosił Danutę Michałowską, a przy okazji mnie, do Watykanu, aby tam właśnie – w Domu Papieskim – odbyła się prapremiera spektaklu. Była to niedziela 13 listopada. Dokładnie pamiętam tę datę, bo jak się później okazało, była to
1640. rocznica urodzin św. Augustyna. Przypadek? Być może – jak to zwykle
bywa z przypadkami […]”. Oto jak opisuje Jana Pawła II w roli widza: „Było
w nim wielkie natężenie uwagi, słuchał, dał się prowadzić rapsodycznemu słowu. Po skończonym monodramie i po długich oklaskach zapadła między nami
długa cisza. A potem była kolacja i fascynująca rozmowa o Augustynie, o jego
filozofii i roli, jaką odegrał dla Kościoła zachodniego, o jego świętości i jego
człowieczeństwie. Była też rozmowa o Bezimiennej – tej kobiecie, którą kochał
i porzucił, o jej dalszym życiu, nieznanym kronikarzom, a jedynie wyobrażonym, wykreowanym wizją literacką Danuty Michałowskiej. Był też w tej dyskusji wątek o miejscu i roli kobiety w Kościele. W pewnym momencie rozmowy,

dla kultury polskiej zasługi nie mniejsze niż na scenie. Widocznie podobnego zdania była
carska ochrana […]. Spośród najmłodszych gości wyróżniała się trójca malarzy-głodomorów:
Witkiewicz, Adam Chmielowski i Chełmoński oraz jej dziadek” – M. Korniłowiczówna,
Onegdaj. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich, Warszawa 1978, cyt. za:
H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia, przekł. M. Promińskiego, Kraków 1957, s. 39–40.
Modrzejewska zaprosiła Chmielowskiego, Chełmońskiego, Witkiewicza i Sienkiewicza do
tworzenia jej farmy w Ameryce, jakiego to zadania podjął się tylko ten ostatni – B. Wachowicz,
Marie jego życia, Warszawa 1985, s. 134.
99
    Zob. D. Michałowska, Ja, bez imienia. Monolog na podstawie Wyznań św. Augustyna biskupa Hippony, Warszawa 1996 (Biblioteka „Więzi”, 87).
100
    D. Michałowska, Ja, bez imienia…, dz. cyt., s. 28, 59.
101
    Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1994, s. 15 (Biblioteka Filozofii Religii).
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kiedy Papież mówił o Augustynie i o jego wybraniu przez Boga, powiedział:
«Mirabilia Dei…» Kilkakrotnie w skupieniu powtórzył te słowa i miałam wrażenie, że myśląc o drodze św. Augustyna, myśli też o sobie. Zapytałam, czy on też
miał od zawsze poczucie, że jest wybrany. Odpowiedział: «Tak, jakoś tak…»”102.
Dwa tygodnie po święceniach kapłańskich, 15 listopada 1946 roku, Wojtyła wyjechał do Rzymu na studia w Papieskim Instytucie Międzynarodowym
Angelicum, które ukończył dwa lata później, otrzymując dyplom z bardzo wybitnym wynikiem – summa cum laude. Tytuł doktora teologii uzyskał w 1948
roku103.
Pierwszą parafią, do której został skierowany, aby pełnić posługę kapłańską,
była Niegowić. Później został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie.
Lata 1951–1953 to czas, w którym podjął się pisania pracy habilitacyjnej104.
W roku 1956 objął Katedrę Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nie
otrzymał jednak tytułu docenta, gdyż Ministerstwo Oświaty odrzuciło jego pracę dotyczącą etyki personalistycznej. „Ambicją habilitacyjną Wojtyły było zbudowanie naukowego pomostu pomiędzy klasyczną etyką św. Tomasza z Akwinu a współczesną etyką personalistyczną w wydaniu Maxa Schelera105. Według
naukowca zainteresowanego ludzką miłością106 normą personalistyczną jest bezwarunkowe umiłowanie drugiego człowieka i odrzucenie we wszelkich formach
relacji międzyludzkich elementów utylitarystycznych i konsumpcyjnych.
Biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii Wojtyła
został w 1958 roku. 30 grudnia 1963 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Kardynałem – cztery lata później. 16 października 1978
roku – papieżem.
Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II. Uroczysta inauguracja pontyfikatu nastąpiła 22 października i na ten dzień przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana
    A. Karoń-Ostrowska, Karol Wojtyła nigdy…, dz. cyt., s. 11–22.
    Zob. K. Wojtyła, Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, tłum. z łac. Leonard
od Męki Pańskiej, Kraków 1990 (Jubileusz Czterechsetlecia Śmierci św. Jana od Krzyża 1591–
1991, 1).
104
   Zob. K. Wojtyła, Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Lublin 1959 (Rozprawy Wydziału Filozoficznego. Towarzystwo Naukowe KUL, 5). Działalność naukowa Karola Wojtyły, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.
php?title=Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_naukowa_Karola_Wojty%C5%82y#Przedmiot_bada.C5.84_habilitacyjnych._Etyka_personalistyczna (8.08.2018).
105
    Działalność naukowa Karola Wojtyły, http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87_naukowa_Karola_Wojty%C5%82y#Przedmiot_
bada.C5.84_habilitacyjnych._Etyka_personalistyczna (8.08.2018).
106
    Zob. np. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, „Ateneum Kapłańskie” [dalej: AK] 51
(1959), t. 59, z. 2, s. 163–172; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin
1960 (Towarzystwo Naukowe KUL, 60).
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Pawła II. Pontyfikat trwał ponad dwadzieścia sześć lat. Papież mianował dwustu
trzydziestu dwóch kardynałów, ogłosił tysiąc trzystu osiemnastu błogosławionych i czterystu siedemdziesięciu ośmiu świętych. Napisał czternaście encyklik,
czternaście adhortacji, jedenaście konstytucji oraz czterdzieści trzy listy apostolskie.
„Słowo nas nie nawróciło, nawróci krew” – to zdanie-puenta z poematu Stanisław107, który Wojtyła napisał w 1978 roku jako ostatni, pożegnalny wiersz,
przeczuwając być może (po śmierci Jana Pawła I) swój wybór na Stolicę Piotrową.
Bohaterem wiersza jest zamordowany podczas odprawiania Mszy św. krakowski biskup, którego relikwie spoczywają na Wawelu. Tematem wiersza jest „męczeństwo jako źródło polskiego poczucia narodowego oraz uniwersalny model
chrześcijaństwa”108. Przyszły papież dostrzegł w męczeńskiej śmierci Stanisława figurę Polski, która została jakby ponownie ochrzczona (966)109, tym razem
„chrztem krwi” (1079), bo „[…] za chrzest każdy człowiek musi płacić swoim
własnym życiem”110.
Nie dziwi zatem, że zafascynowany Soborem Watykańskim II Wojtyła zainicjował w latach 1972–1979 Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej,
którego zwieńczeniem miały być obchody 900. rocznicy śmierci świętego biskupa i męczennika. Okazało się, że Stanisław to również figura papieża Polaka, którego po śmierci papieża Jana Pawła I, podczas konklawe 16 października
1978 roku, wybrano na biskupa Rzymu, czyli Stolicę Apostolską.
Kapłaństwo i dziennikarstwo spotkały się w osobie Wojtyły za sprawą tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Ağcy (1958–), podwójnego zabójcy: w 1979
   K. Wojtyła, Poezje zebrane. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski…, dz. cyt., s. 273.
    G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. M. Tarnowska i in.,
Kraków 2000, s. 319.
109
    „Data ta, znana tylko z polskich roczników, nie jest jednak absolutnie pewna, pochodzi
bowiem z ciągu ułożonego z zamysłem wykazania, że syn Mieszka, Bolesław Chrobry, urodził się już po chrzcie ojca” w 966 roku. „Jeżeli jednak zaufamy tej dacie rocznej – piszą badacze Tomasz Jurek i Edmund Kizik – można przypuszczać, że uroczystość odbyła się, zgodnie
z ówczesną praktyką liturgiczną, około Wielkanocy, przypadającej w tym roku 15 kwietnia.
Obrzęd odprawiono najpewniej w kraju (może w Poznaniu, gdzie odkryto ślady specjalnego
baptysterium)”. Chrzest był związany z małżeństwem Mieszka (–992) z Dobrawą, córką czeskiego księcia Bolesława Srogiego. „Zasięg władzy Mieszka z tego okresu (ok. 900) opisuje
dokument książęcy w sprawie oddania całego kraju św. Piotrowi. Poddanie papieskiej opiece całego państwa, w związku z czym piastowscy władcy mieli odtąd płacić specjalną daninę
papiestwu (świętopietrze), było inicjatywą w tym czasie oryginalną, a sam pomysł zrodził się
chyba nie bez wpływu dworu cesarskiego”, tzn. cesarza Ottona. „Pod koniec rządów Mieszka
jego władza sięgała od gór do Bałtyku”. Wprowadził państwo Piastów na arenę wielkiej polityki chrześcijańskiej Europy – T. Jurek, E. Kizik, Historia Polski do 1572, Warszawa 2013, s. 57,
59, 60.
110
    K. Wojtyła, Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi, Jasna Góra 3.05.1966, „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne” [dalej: CzWD] 1966, nr 5/7, s. 108.
107
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roku zabił dziennikarza, a w 1981 roku zranił kapłana – Jana Pawła II. Pontyfikat Wojtyły naznaczony został bowiem proroctwem Słowackiego o wyborze
Polaka na Stolicę Piotrową, wypełnił się męczeństwem papieża 13 maja 1981
roku, gdyż został postrzelony111. Za swoje dwa mordercze czyny Ağca prawie
trzydzieści lat spędził w więzieniach: dwadzieścia we włoskich, pozostałe w tureckich112.
Po wyzdrowieniu 27 grudnia 1983 roku papież spotykał się w więziennej
celi ze swoim niedoszłym zabójcą. Trwająca dwadzieścia pięć minut rozmowa
odbyła się w cztery oczy113. Światło na jej temat rzuca sam Jan Paweł II, który „zdołał się zatrzymać na progu śmierci”, dlatego uznał, że „macierzyńska
dłoń kierowała biegiem tej kuli”114, tzn. Matki Bożej. Nieoczekiwanie w 2016
roku sam Ağca potwierdził fatimski znak. Podczas wywiadu z Jackiem Tacikiem nie był zainteresowany pytaniami tego dziennikarza dotyczącymi zamachu, ale o Fatimie jako „o planie Boskim” mówił w stanie „pobudzenia” i podnosząc głos115.
Śmiertelnie postrzelony Jan Paweł II w dniu 13 maja – w rocznicę objawień
Matki Bożej Fatimskiej – ocalał w cudowny sposób – jak sam wyznał – na skutek interwencji Tej, która miała przepowiedzieć to wydarzenie w tzw. trzeciej
tajemnicy fatimskiej. Wizja karmelitanki s. Łucji dotyczyła „przede wszystkim
walki systemów ateistycznych przeciw Kościołowi i chrześcijanom”. Wizjonerka zinterpretowała, że „biskup odziany w biel”, kroczący „z trudem ku krzyżowi
pośród ciał zabitych męczenników (biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i licznych wiernych świeckich)” – to ten papież116.

   Podczas majowej audiencji generalnej na placu św. Piotra o godz. 17:19 padły dwa strzały.
Kule przeszyły brzuch oraz rękę papieża. Ranne zostały też dwie przypadkowe kobiety. Włoscy carabinieri obezwładnili Ağcę, który nie zdołał już oddać kolejnych strzałów. Rannego papieża przewieziono do kliniki Gemelli, gdzie został poddany operacji ratującej życie. Zob. np.
G. Weigel, Świadek nadziei…, dz. cyt.
112
   Z polecenia organizacji Szare Wilki, do której należał, Ağca 1 lipca 1979 roku zabił w Stambule Abdi İpekçi wydawcę lewicowej gazety „Milliyet”, za co turecki sąd skazał go na dożywocie. Prawdopodobnie „uciekł dzięki pomocy sympatyków w służbach bezpieczeństwa”.
Znalezione w późniejszym okresie dokumenty wskazują na współpracę z Abdullahem Çatlı
– płatnym zabójcą, handlarzem narkotyków i działaczem ruchu nacjonalistycznego, który na
polecenie tureckiego reżimu zwalczał środowiska lewicowe – R. Castleden, Morderstwa politczne, spiski, tajne zmowy, tłum. K. Bieniaszewska, Warszawa 2009, s. 406.
113
    kb//now/jb, „Bałem się. Wracała myśl: siedzę naprzeciwko mordercy”. Reporter TVN24
o spotkaniu z Alim Agcą, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ali-agca-strzelal-dopapieza-reporter-tvn24-rozmawial-z-zamachowcem,739150.html (4.07.2018).
114
    Kongregacja Nauki Wiary, Orędzie fatimskie, Poznań 2000, s. 30–31.
115
   kb//now/jb, „Bałem się…, dz. cyt.
116
    Orędzie fatimskie…, dz. cyt., s. 30–31.
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W 1987 roku Jan Paweł II na prywatnej audiencji przyjął matkę Mehmeta
– Muzeyyen Ağcę, a w 1999 roku wystąpił z prośbą o ułaskawienie zamachowca.
W 2000 roku prezydent Włoch ułaskawił Ağcę i nakazał ekstradycję do Ankary.
Ağca został zwolniony w 2010 roku, ale już dwa lata wcześniej zamierzał
„zostać Polakiem”. Gest papieża z 1983 roku – przebaczenie winy – zaowocował
niespodziewanym pragnieniem przyjęcia przez zamachowca oraz jego siostrę
Fatmę i brata Adnana polskiego obywatelstwa. Nieznane są prawdziwe motywacje rodziny Ağców117. Turek chciał „resztę wyroku odsiedzieć w Polsce”, gdyż
„nie podobało mu się w tureckim więzieniu”118. Do napisania listu w tej sprawie
do Kancelarii Prezydenta RP przyczynił się w 2008 roku Witold Szabłowski119.
Był pierwszym Polakiem, który nawiązał kontakt z rodziną Alego Ağcy. Po kilku miesiącach od powrotu z Turcji odebrał telefon od rodziny Ağców z prośbą
o „załatwienie polskiego obywatelstwa” dla siebie i swoich bliskich.
Ówczesny Prezydent RP odrzucił prośbę. Czy decyzja Lecha Kaczyńskiego
była po myśli papieża? Jan Paweł II po spotkaniu z Ağcą we włoskim więzieniu
w 1983 roku przekazał mediom: „Rozmawiałem z nim jak z bratem, któremu
przebaczyłem i który cieszy się moim zaufaniem”120. Niedoszły zabójca, prosząc
w 2008 roku o polskie obywatelstwo, odwołał się do papieskiej wizyty w jego
celi, argumentując w liście do Prezydenta RP: „Papież nazwał mnie wtedy bratem, a czy bracia, Panie Prezydencie, mogą mieć różne narodowości?!”121.
Schorowany na skutek ran odniesionych w zamachu, Jan Paweł II pełnił
swoją funkcję do końca122, zmarł 2 kwietnia 2005 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Zaledwie po sześciu latach, 1 maja
2011 roku, papież Benedykt XVI ogłosił Karola Wojtyłę błogosławionym. Kano-

    Przy okazji wizyty Szabłowskiego w ich domu rodzinnym, brat Ağcy wyznał, że papież
„zaproponował mu, by został kardynałem”. Choć wówczas odmówił Janowi Pawłowi II, to
jednak „teraz zmienił zdanie”. Na stwierdzenie reportażysty, że „trzeba być katolikiem”, brat
niedoszłego zabójcy papieża „zbył” go. „Kiedy nie udało się pomóc z polskim obywatelstwem,
rodzina Ağców się na mnie obraziła” – W. Szabłowski, Cierpliwość detektywa, rozm. przepr.
D. Gajda, „Gala” 2018, nr 13, s. 89.
118
    W. Szabłowski, Cierpliwość detektywa…, dz. cyt., s. 89.
119
    Zob. W. Szabłowski, Merhaba. Reportaże z tomu „Zabójca miasta moreli” i osobisty słownik turecko-polski, Warszawa 2018.
120
    bs, 30 lat temu Jan Paweł II spotkał się z człowiekiem, który chciał pozbawić go życia,
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1009964,30-lat-temu-Jan-Pawel-II-spotkal-siez-czlowiekiem-ktory-chcial-pozbawic-go-zycia (23.07.2018).
121
    W. Szabłowski, Cierpliwość detektywa…, dz. cyt., s. 89.
122
    Sapieha był „wzorem”, bo był przede wszystkim pasterzem. Mimo starości i trudnych czasów nie odszedł – wręcz przeciwnie, został do końca. Dał w ten sposób dowód, że był nie tylko
arystokratą z dziedzictwa krwi, ale i z ducha. Był prawdziwym ojcem – troszczył się o człowieka.
Zob. Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy…, dz. cyt.
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nizacji dokonał papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku123. Od 2018 roku czynione są starania ogłoszenia Jana Pawła II Patronem Europy124.
Kapłaństwo Wojtyły, jak każde, było dziełem łaski, co podkreślił w 1940
roku w liście do przyjaciela i współzałożyciela Teatru Rapsodycznego: „Co się
tyczy tego płomienia, który się we mnie zaczął – to sądzę, że zależy on jak najściślej od działania Siły Wyższej. Nie jest to, tak czuję, rzemiosło, ale jakiś zryw.
Nie chcę wprost powiedzieć, działanie łaski. Zresztą wszystko jest działaniem
łaski, wszystko może być – poprawił swoją myśl – działaniem łaski, trzeba z nią
tylko umieć i nade wszystko chcieć współpracować”125.
Współpracę z działaniem łaski Wojtyła potwierdzał w swoim życiorysie z 1945
roku, który znajduje się obecnie w Archiwum Kurii Krakowskiej: „Wojtyła Karol Józef (2 im.) urodził się w Wadowicach (woj. Kraków), ochrzczony w parafialnym kościele tegoż miasta, pierwociny łaski Bożej wchłonął. W oparciu
o tę samą łaskę [podkr. autorki] później szkoły ukończył, najpierw powszechną,
później zaś gimnazjum typu neoklasycznego im. Marcina Wadowity w tychże
Wadowicach. Złożywszy egzamin dojrzałości w maju 1938, we wrześniu tegoż
roku zaciągnięty został w poczet studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na
Wydziale Filozoficznym jako słuchacz filologii polskiej. Studia te w 1939 roku
przerwała wojna, która też zmusiła go do przyjęcia stanowiska pracownika fizycznego w zakładach «Solvay». W tym też czasie stracił ojca, ostatniego członka
najbliższej rodziny, matkę bowiem już w dzieciństwie, a jedynego brata, lekarza
w Bielsku, który zmarł zarażony, w parę lat po matce. W tym też czasie wzmagająca się działalność łaski Bożej [podkr. autorki] dała mu jasno poznać jego
powołanie. Ulegając mu, rozpoczął w 1942 r. studia teologiczne, najpierw jako
alumn potajemny, a potem od 1945 jako student UJ”126.

    Internetowa liturgia godzin. 22 października. Święty Jan Paweł II, papież, http://www.
brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-22a.php3 (18.06.2018). Więcej informacji biograficznych
o Karolu Wojtyle – św. Janie Pawle II, zob. np.: Z. Zieliński, E. Gigilewicz, K. Klauza, K. Dybciak,
W. Chudy, A. Półtawska J. Bajda, J. Merecki, T. Styczeń, M. Filipiak, Jan Paweł II, Karol Wojtyła,
w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, k. 837–862; Por. G. Polak,
Nieznane oblicze pontyfikatu Jana Pawła II. Okruchy z papieskiego stołu, Kraków 2011; M.
Mokrzycki, B. Grysiak, Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II, Kraków 2013.
124
   Zob. M. Jarłowiecka, W sprawie ogłoszenia św. Jana Pawła II Patronem Europy. List do moderatora Ruchu „Europa Christi”, „Niedziela” 61 (2018), nr 31, s. 3.
125
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [7 X 1940], dz. cyt., s. 322.
126
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 2000, s. 84.
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1.2. Chrzest i kapłaństwo według Karola Wojtyły
Wiara wyznawana w Credo warunkuje wszystkie sakramenty. Każdy sakrament to „manifestacja rzeczywistości łaski”127, której uświęcającej mocy doświadcza kandydat na chrześcijanina dzięki Trzeciej Osobie Boskiej. Wojtyła uważał,
że „łaska sięga głębiej niż cud […]. W łasce zawiera się coś, co można nazwać
przebóstwieniem; tutaj już nie po sposobie działania wyraża się Bóg, ale jest
w samej jego istocie. Jest dyskretna, jest ukryta w głębi ludzkiej duszy”128.
Życie w łasce uświęcającej to – według Wojtyły – powrót do Boga, który jest Ojcem, a nie Absolutem129. Odkryła to światu Teresa z Lisieux, która
– jak zeznała w procesie apostolskim jej rodzona siostra i zarazem współsiostra
w Karmelu, Celina – miała zwyczaj mówić: „Wszystko jest łaską”130; Jan Paweł II
wyniósł ją w 1997 roku, w setną rocznicę jej śmierci, do godności doktora Kościoła. Już jako dwudziestolatek pisał: „Jesteśmy członkami Świętych Obcowania. Modlitwa wzajemna – to wzajemne sprowadzanie na siebie łaski. A wszystko jest dziełem łaski”131. Papież Franciszek potwierdza: „Wszystko jest darem
Boga i Jego miłości do nas”132.
„Przez chrzest święty stajemy się dziećmi Pana Boga. [...] Tymi dziećmi nigdy nie przestajemy być. [...] Nawet w najpóźniejszej starości”133. W przypowieści o miłosiernym ojcu Jezus wskazał prawdziwe Oblicze Ojca niebieskiego,
chyba tylko po to ją opowiedział – uważał Wojtyła – aby nam, ludziom, raz na
zawsze zakazać myśleć i mówić o sobie jako o dzieciach marnotrawnych, jako
o synach marnotrawnych”134.
To chrzest rozpoczyna „osobistą współpracę z Jezusem Chrystusem” każdego chrześcijanina, którą dopełniają pozostałe sakramenty na czele z Eucha-

    K. Romaniuk, Męczeństwo, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, tłum.
i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1985, s. 472–473.
128
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia…, dz. cyt., s. 323.
129
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 427.
130
    Por. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, Żółty zeszyt, tłum. Karmelitanki Bose z Przemyśla,
K. Dudek, Kraków 2016; W. Ciak, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – O Miłości Miłosiernej,
www.verbasacra.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=383:wita-teresa-oddziecitka-jezus-11-grudnia (20.04.2018).
131
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [7 X 1940], dz. cyt., s. 324.
132
    Franciszek, Papież Franciszek: wszystko jest łaską, wszystko jest darem Boga, http://www.
radiomaryja.pl/kosciol/papiez-franciszek-wszystko-jest-laska-wszystko-jest-darem-boga/
(20.04.2018).
133
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 322.
134
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 253.
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rystią135, w której „zawiera się początek całego powołania chrześcijańskiego
i również kapłańskiego. Eucharystia czyni lud Boży uczestnikami kapłaństwa
Chrystusa, plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem”136.
Zatem „kto ma poczucie odpowiedzialności za swój własny chrzest137, nieustannie wraca do tego momentu, kiedy na jego głowę została wylana woda
chrztu świętego i zostały wypowiedziane słowa: «Ja ciebie chrzczę w Imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego». Kto wraca do tego momentu, coraz pełniej odnajduje jego wartość i znaczenie i coraz głębiej żyje chrztem. Znamię dojrzałego
chrześcijanina, to poczucie wielkiej odpowiedzialności za chrzest, za dar Boży, za
godność dziecka Bożego, w której najpełniej potwierdza się godność człowieka
i osoby ludzkiej, poczucie odpowiedzialności za niewypowiedzianą tajemnicę
łaski. […] Za chrzest każdy człowiek musi płacić swoim własnym życiem”138.
Niekiedy chrześcijaninem zostaje się dzięki pragnieniu i krwi. Mówimy
wtedy o chrzcie pragnienia i chrzcie krwi. Męczeństwo jest chrztem krwi, które
prowadzi do doskonałego oczyszczenia139. Tradycja chrześcijańska przypisuje
męczeństwu taką samą moc usprawiedliwiającą, jaką ma chrzest św., gdyż jako
akt wiary i miłości usprawiedliwia również przed przyjęciem tego sakramentu. Usprawiedliwiająca moc męczeństwa ma w pewnym sensie charakter sakramentalny, jest ona bowiem manifestacją rzeczywistości łaski, widzialnym wyrazem działania łaski Bożej w człowieku140.
Istotą sakramentu inicjacji chrześcijańskiej jest stać się chrześcijaninem
w swoim wnętrzu, zanim na zewnątrz przyjdzie świadczyć o Chrystusie. Chrześcijanin ma udział we krwi Zbawiciela. Zanurzony jest w odradzającej do życia
wiecznego Krwi Chrystusa i sam tę Krew przelewa, karmiąc Mistyczne Ciało
Chrystusa. Przy czym „człowieka może nakarmić tylko człowiek, którego sobą
karmi Bóg, Jezus Chrystus”141.

    Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla alumnów, młodzieży zakonnej
i służby liturgicznej, Częstochowa (6.06.1979).
136
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia Kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie (1963–
1978). [J. Dyduch], Z ludzi wzięty, Kraków 1995, s. 310.
137
   Zob. K. Wojtyła, Chrzest jest początkiem katechezy, „Rycerz Niepokalanej” 38 (1977), nr 9,
s. 180–182.
138
    K. Wojtyła, Chrzest narodu a oddanie Polski w niewolę Maryi, Jasna Góra 3.05.1966,
CzWD 1966, nr 5/7, s. 108.
139
    T. Citrini, Świętość, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, red. nacz. H. Witczyk, Kielce 2000, s. 709–710.
140
   K. Romaniuk, Męczeństwo, w: Słownik teologii biblijnej…, dz. cyt., s. 472–473.
141
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia…, dz. cyt., s. 470.
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Polacy raz ochrzczeni 14 kwietnia 966 roku, w osobie Mieszka I142, „nieraz potem musieli przechodzić przez chrzest innej próby” – pisał Wojtyła – bo
„Polska to ziemia trudnej jedności”, „ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich”, „ziemia […] rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń, rozdarta na mapach świata! A jakżesz w losach swych synów!”. Wszakże podczas
tego narodowego męczeństwa, podobnie jak w męczeństwie biskupa Stanisława, Polska pozostała „zjednoczona w sercach Polaków jak żadna”. To dzięki Duchowi – wyjaśnia – nie rozdzieli nas nic! Bo jeśli słowo nie nawróci Polaków,
nawróci nas – krew…143.
Oto na jakie pytania powinni sobie odpowiedzieć katechumeni i ochrzczeni: Czy zdajesz sobie sprawę ze znaczenia twojego chrztu, czyli wszczepienia
w Chrystusa, zanurzenia się w Jego mękę i zmartwychwstanie? Czy uświadamiasz sobie, kim jest Jezus Chrystus w Pierwszej Komunii św.? Chlebem żywym, który ma ciebie ubogacać na życie wiary! Chrystus pyta bierzmowanych,
szczególnie młodych: kim jestem dla was?
Wojtyle zależało, by katolicy w Polsce „odczuli, jak wielkim dobrem jest
chrzest święty i chrześcijaństwo, i żeby całą duszą chcieli w nim wytrwać poprzez następne pokolenia, poprzez następne tysiąclecie. […] Lękamy się o dar
Boży w duszach ludzkich, gdyż świat jest terenem działania złego ducha, a w
człowieku tkwi trojaka pożądliwość, zwłaszcza zaś pycha żywota. Lękamy się
o ten dar, zwłaszcza w obliczu próby, na jaką Opatrzność wystawiła w epoce
tysiąclecia naszą wiarę i moralność chrześcijańską. Dlatego też oddanie Matce
Bożej”144.
Co o własnym chrzcie myślał w okresie krakowskim przyszły papież? Oto
niektóre z jego myśli: „Zostałem ochrzczony, a więc otrzymałem dar wiary”145.
Chrzest jest „okupem więźniów, odpuszczeniem długów, śmiercią grzechu, odrodzeniem duszy, szatą świetlaną, pieczęcią nie do przełamania, pojazdem do
nieba, tytułem do osiągnięcia królestwa, darem usynowienia. Przezeń człowiek
jest więc zespolony z Chrystusem i przez Niego wszczepiony w wewnętrzne życie Trójcy; staje się duchem, ponieważ zrodzony jest z Ducha, i synem, ponieważ przyoblókł się w Syna, złączony najściślejszymi więzami z Ojcem Jednorodzonym, który stał się przez to rzeczywiście jego Ojcem [...]. Chrześcijanin

    api, 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski? „To najważniejsza data w naszej historii, początek
naszej państwowości”, https://dorzeczy.pl/kraj/25906/14-kwietnia-Swietem-Chrztu-PolskiTo-najwazniejsza-data-w-naszej-historii-poczatek-naszej-panstwowosci.htm (25.07.2018).
143
    G. Weigel, Świadek nadziei…, dz. cyt., s. 319.
144
    K. Wojtyła, Tysiąclecie chrztu a oddanie Matce Boskiej, „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” [dalej: NeCMC] 1965, nr 8, s. 189.
145
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia…, dz. cyt., s. 252.
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jest nowym stworzeniem nawet wtedy, gdy nie jest tego w pełni świadomy, żyje
życiem nowym, i nawet jeśli postępowaniem temu zaprzecza, w swym wnętrzu jest przeniesiony do nowej ojczyzny, stając się jakby niebianinem na ziemi, ponieważ działanie Boże, najbardziej i najpewniej skuteczne, w jakiś sposób
przekracza każde ludzkie odrzucenie i zaprzeczenie. Bez wątpienia zadaniem
człowieka, tym, co stanowi sens chrześcijańskiego życia i ma istotny związek
z chrztem – jest stawanie się tym, czym się jest, dorastanie do nowego wymiaru
duchowego i eschatologicznego tajemnicy własnej osobowości”146.
Chrześcijanin „powinien znać i wspominać nie tylko datę swoich urodzin,
ale także dzień swojego chrztu – powiedział w 1963 roku. W tym dniu bowiem
narodził się wewnętrznie, «z wody i Ducha Świętego», narodził się już nie jako
dziecko swoich ziemskich rodziców, lecz jako «dziecko Boże». «Dał im moc,
aby się stali synami Bożymi» – pisze o tym św. Jan (1, 12–13). Chrzest święty
zaszczepia w nas prawdziwą moc nadprzyrodzoną, która winna się objawiać i potwierdzać w całym naszym życiu i postępowaniu”.
Wojtyła wyzna też: „Do chrztu nie miałem tak głęboko przeżytego stosunku. Zrozumiałem tę sprawę później, zwłaszcza dzięki liturgii Wielkiego Postu
oraz Wielkanocy”147. „Liturgicznie najwłaściwszym momentem sakramentu
narodzin do nowego życia w Chrystusie jest wigilia paschalna, […] w łączności
z owym «zmartwychwstaniem» przez chrzest do tego życia, które jest w Jezusie Chrystusie”148. Zapowiedział w ten sposób oddanie Matce Bożej przeszłości
i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. „w samą wigilię paschalną 1966 roku”149.
Zwrócił uwagę na wybór chrześcijańskiego patrona, w jego przypadku Karola Boromeusza150: „Kiedy nad kolebką dziecka staje Święty, np. św. Karol, wówczas jak gdyby przenosi to życie dziecięce, które się potem rozwija, w prawdę
swojej osobowości. […] I powoli, chociażby ten, o którego chodzi, był bardzo
niepojęty, powoli ta wielka prawda świętej osobowości przenika do jego świadomości, do jego duszy, do jego życia”151.
Wspominał wadowicką chrzcielnicę, przy której wszystko się dokonało: „Ilekroć sam przybywam do kościoła wadowickiego, uświadamiam sobie na nowo,
    Jan Paweł II, Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawla II, t. 2, red. P. Słabek, J. Jękot, Kraków
1997, s. 580–581.
147
    A. Frossard, „Nie lękajcie się!”. Rozmowy z Janem Pawłem II, tłum. A. Turowiczowa, Kraków
2005, s. 202.
148
    A. Frossard, „Nie lękajcie się!”…, dz. cyt., s. 142.
149
    K. Wojtyła, List… do wiernych Archidiecezji Krakowskiej [w związku z poświęceniem się
Matce Bożej na Wawelu], NeCMC 1965, nr 9/10, s. 224.
150
   Por. K. Wojtyła, Arcypasterskie słowa do chorych Imiennika Świętego Karola Boromeusza
Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły, „Apostolstwo Chorych” 35 (1964), nr 11, s. 3–5.
151
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia…, dz. cyt., s. 447.
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że tu się zaczęło moje poświęcenie Bogu, przy tej chrzcielnicy”152. Pragnął uczcić
tę chrzcielnicę, w której „został przyjęty za dziecię Boże i członka Kościoła: tak
uczcić, jak uczciliśmy ją wszyscy na tysiąclecie chrztu Polski”153. Podkreślał, że
prawo życia domaga się tego, aby dziękować Trójcy Przenajświętszej właśnie w parafii; naprzód za „dar duchowych narodzin w sakramencie chrztu świętego”154.
Polemizował z przeciwnikami ideologicznymi, wyznawcami „wojującego ateizmu” w PRL: „Kościół nie rekrutuje zwolenników, tylko otrzymuje od Boga
dzieci, a jego zadaniem jest wprowadzenie ich w życie łaski, którego jest prawdziwym szafarzem, ale nie właścicielem”155, dlatego „musi wyrosnąć przed
oczyma naszej duszy ta parafialna chrzcielnica, bo tam narodzili się [...] przybrani synowie Boży”156.
Chrzest otwiera drogę zażyłości z Bogiem, która wymaga potwierdzenia wyznawaniem popełnionych po tym sakramencie grzechów uczynkowych w spowiedzi św.: „Człowiek bez grzechu i bez odpuszczenia jest [...] anomalią. [...]
Oba te przeciwstawne stanowiska [...] przygotowują grunt do takiej właśnie sytuacji wewnętrznej, do takiego stanu ducha ludzkiego: do stanu, który w języku Ewangelii nosi nazwę «grzechu przeciwko Duchowi Świętemu». Ów grzech
polega na «zamknięciu się» człowieka wobec tego, co wnosi w jego duchowe
wnętrze Duch Święty. Jeśli [...] Zmartwychwstały Pan przynosi «odpuszczenie
grzechów», to drogą do tego po stronie człowieka jest świadomość grzechu, poczucie grzeszności. W przeciwnym razie człowiek jest «zamknięty» – a równocześnie «nie-wyzwolony», nieuwolniony od grzechu. Trwa w nim grzech i pogłębia się w nim grzech – z powodu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu”157.
Zachęcał, by „sprostać łasce chrztu: żeby w tym admirabile commertium
człowiek nie zawiódł”158. „Spowiedź jest właśnie taką liną, takim uchwytem.
[...] Muszę się zahamować! O własnych siłach nie utrzymasz. Jednak z pomocą łaski [...] łatwiej będzie poradzić sobie z sobą samym”159. Pocieszał grzeszników, uświadamiając ich, że „odruch natury nie jest grzechem osobistym. […]
Grzech rodzi się ze słabości, ale nie na samej słabości polega. Ważny jest udział
woli, a nie odruch. […] Uważać odruchy za objaw złej woli? Tendencje niesłuszne, niezgodne z nauką Kościoła i z Ewangelią. […] Człowiek pokuty to

    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 450.
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 317.
154
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 362.
155
    A. Frossard, „Nie lękajcie się!”…, dz. cyt., s. 141–142.
156
    A. Frossard, „Nie lękajcie się!”..., dz. cyt., s. 481.
157
    A. Frossard, „Nie lękajcie się!”..., dz. cyt., s. 97–98.
158
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia…, dz. cyt., s. 246.
159
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 322.
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człowiek sprawny, nie da się zapędzić w ślepą uliczkę odruchów naszej natury
zepsutej przez grzech pierworodny”160.
Rozszerzał nauczanie o grzechu o jego społeczne struktury: „Korzenie grzechu […] nie tylko tkwią w duszy ludzkiej, one także tkwią w stosunkach międzyludzkich, w życiu społecznym. […] Dlatego też w naszej walce z grzechem,
w zmaganiu się z grzechem nie tylko schodzimy do dusz ludzkich, do sumień,
tak jak to było w czasie rekolekcji; ale także zwracamy uwagę na całe nasze życie
społeczne”161.
Duch Święty udzielany jest w trzech sakramentach, poprzez: chrzest św.,
bierzmowanie i święcenia. Oto jak w liście do Kotlarczyka z 3 listopada 1946
roku neoprezbiter Wojtyła zdefiniował kapłaństwo, tłumacząc się przyjacielowi
ze swojej nieobecności na spotkaniu aktorów Teatru Rapsodycznego: „Kochany
Mieciu! Powinienem być w Twojej akcji – tak jak w ogóle kapłan powinien być
w życiu – ukrytym motorem”162.
Metaforą Boga udzielającego swojej łaski był plastyczny obraz „ukrytego nieznanego motoru włączającego najsilniejsze transmisje” użyty przez księdza prymicjanta, byłego seminarzystę-robotnika zakładów Solvay, który miał tendencję do uplastyczniania języka: „Ja się w tych wierszach po prostu uczę mówić,
zanim zacznę rozmawiać. Zresztą myślę obrazami b.[ardzo] teatralnymi. Zwrócił już na to uwagę Emil Zegadłowicz” – wyznał w 1939 roku Kotlarczykowi163.
Ciekawe, że za kapłaństwem Wojtyły „stoi” osoba świecka, która co prawda
nie była dziennikarzem katolickim, ale przez swoją refleksyjną naturę z pewnością mogła nim zostać, sądząc chociażby po duchowych notatkach sporządzanych do wygłaszanych konferencji164.
W pośmiertnym artykule opublikowanym w 1949 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”, pt. Apostoł165, o swoim „mentorze” Wojtyła napisał, że
Jan Tyranowski (1901–1947) został wezwany do apostolstwa, bo przy jego samotniczym usposobieniu „nie byłby nigdy chyba ku niemu wyszedł. Nie miał
zupełnie temperamentu działacza, nie wyobrażał sobie, że zdoła na kogoś wpływać166. A jednak wpłynął – w sposób pośredni na losy świata, kierując dwudzie-

    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 139.
    A. E. Boniecki, Kalendarium życia..., dz. cyt., s. 468.
162
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [3 XI 1946], dz. cyt., s. 326.
163
   K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [14 XI 1939], dz. cyt., s. 310.
164
    Zob. Perła ewangeliczna. Sługa Boży Jan Leopold Tyranowski 1901–1947. Apostoł żywego
różańca, oprac. M. Szafarski, Kraków 2000.
165
    Zob. K. Wojtyła, Apostoł [o Janie Tyranowskim], TP 5 (1949), nr 35, s. 8–9.
166
    K. Wojtyła, Apostoł…, dz. cyt., s. 8.
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stoletniego Karola w stronę kapłaństwa, a właściwie najpierw w stronę głębokiego życia wewnętrznego w ramach duchowości karmelitańskiej167.
Jan został posłany przez Kościół na krakowskich Dębniakach do tych, „[…]
którym stał się wewnętrznie potrzebny”. Okazało się, że „szkoła” Jana liczyła
około stu młodzieńców od czternastu do dwudziestu pięciu lat168. Wśród nich
znajdował się przyszły papież-Polak.
„Księża z parafii św. Stanisława Kostki na Dębnikach powtarzali z uśmiechem:
– Patrzcie go, ot «krawiec» – a potem dodawali: – Sama Chwała Boża mieszka na Różanej (nazwa ulicy, przy której znajdował się dom Jana). – Wytwarzał
się w «szkole» Jana pewien system spółzawodnictwa, sama liczba młodzieńców
(Jan osobno prowadził starszych i młodszych, opierając zwłaszcza kierownictwo tych pierwszych na osobistych konferencjach) przyczyniła się do pewnej
eliminacji”169.
Jak był odbierany ten apostoł słowa przez młodszych od niego o dwadzieścia lat podopiecznych? Wojtyła wyznał, że każdy z nich „uporczywie sprawdzał na Janie prawdę jego słów, z trudem ustępował ze swych zastrzeżeń rozumowych, uczuciowych i wszelkich innych. Była to praca długotrwała, w której
procesy łaski [podkr. autorki] wyzwalały się w młodych duszach i spełniały się
w nich przez obcowanie z samym wewnętrznym życiem tego prostego, dobrego
człowieka. To życie wewnętrzne leżało jak ciężar poza jego słowami, ono tłumaczyło całe jego postępowanie, ono przykuwało do Jana wbrew wszystkim
zastrzeżeniom i oporom. Raziły nas nieraz słowa, nie dlatego, żeby były jakieś
nieodpowiednie, ale że były nieoryginalne”170.
A jednak, to właśnie Tyranowskiemu udało się wprawić karmelitańską duchowość Wojtyły w ruch, jaką to zasadę Jan Paweł II opisał w następujących
słowach: „Każda dusza, która się podnosi, dźwiga świat”. Temu prawu wstępowania odpowiada, niestety, prawo zstępowania – zauważył – stąd można mówić o wspólnocie grzechu: „Dusza, która upada przez grzech, pociąga za sobą Kościół, i w pewien sposób cały świat”171.
W oczach przyszłego papieża, a dziennikarza krakowskiego piszącego w 1949
roku artykuł o Janie dla „Tygodnika Powszechnego”, ten krawiec z Różanej „[...]
był typem, którego pełna wartość społeczna mogła zostać wydobyta jedynie

   Zob. Cz. Gil, Karmelitańska duchowość, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek i in.,
Lublin 2000, s. 835–837.
168
   K. Wojtyła, Apostoł…, dz. cyt., s. 9.
169
    K. Wojtyła, Apostoł…, dz. cyt., s. 8.
170
    K. Wojtyła, Apostoł…, dz. cyt., s. 9.
171
    Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie
Kościoła Reconciliatio et Paenitentia (2.12.1984), 217, 226.
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w obrębie takiej zasady, jaką jest Mistyczne Ciało”. Zdefiniował swojego karmelitańskiego towarzysza jako człowieka „[...] odosobnionego z Bogiem, którego
społecznej wartości, poza chrześcijaństwem, nikt nie docenia. W chrześcijaństwie zaś tłumaczy je nauka o Mistycznym Ciele Chrystusa”172.
„Procesy łaski” [podkr. autorki] uruchamiała prawda słów Jana – „ukrytego
motoru” – o Bogu ukrytym, wzywając do życia ukrytego, wewnętrznego – w Duchu Świętym. Chodzi oczywiście o „transmisje” łaski uświęcającej. To właśnie
ona spajała tych dwóch różnych ludzi, co potwierdza dwudziestoletni Lolek, pisząc
być może z myślą o Tyranowskim: „Ja zasadniczo jestem bardziej przywiązany
do ludzi o tajemniczym wnętrzu, o wielkim wnętrzu”173.
Tych dwóch współpracowników Winnicy Pańskiej, św. Jana Pawła II i sł. Bożego Jana Tyranowskiego, połączyła łaska i prawda (por. J 1, 17), ukazując
jedność tych dwóch „ukrytych motorów” oraz jedność dwóch królewskich powołań: do kapłaństwa służebnego i powszechnego.
Sobór Watykański II wypowiedział podstawowe prawdy o powołaniu wszystkich chrześcijan do kapłaństwa: „Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi”
(por. Hbr 5, 1–5), nowy lud „uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu” (Ap 1, 6; por. 5, 9–10). Ochrzczeni bowiem poświęcani są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako dom duchowy i święte kapłaństwo,
aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofiary duchowe
i głosić moc Tego, który wezwał go z ciemności do swego przedziwnego światła
(por. 1 P 2, 4–10). Toteż wszyscy uczniowie Chrystusowi, trwając w modlitwie
i chwaląc wspólnie Boga (por. Dz 2, 42–47), wszędzie mają głosić świadectwo
o Chrystusie, a tym, którzy się tego domagają, zdawać sprawę z nadziei życia
wiecznego, która jest w nich (por. 1 P 3, 15)174.
Kapłaństwo powszechne wiernych i kapłaństwo hierarchiczne (służebne)
są sobie wzajemnie przyporządkowane, jedno i drugie, ale „we właściwy sobie
sposób” uczestniczą w jednym kapłaństwie Chrystusowym175. Każdy chrześcijanin ma jednak głosić Słowo i składać ofiary duchowe, według Bożego nakazu:
dajcie „ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej
rozumnej służby Bożej (por. Rz 12, 1–2). Prośba skierowana w celu składania
Bogu „przyjemnych ofiar” przez przedstawicieli obu powołań mających udział

    K. Wojtyła, Apostoł…, dz. cyt., s. 9.
    K. Wojtyła, Listy Karola Wojtyły... [7 X 1940], dz. cyt., s. 323.
174
    Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 (8.04.1979), https://ekai.pl/dokumenty/list-do-kaplanow-na-wielki-czwartek-1979/ (19.04.2018).
175
    Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (7.12.1965),
10, cyt. za: Jan Paweł II, List do kapłanów…, dz. cyt.
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w królewskim kapłaństwie ukazuje, że ofiara jest składana zarówno przez kapłanów, jak i dziennikarzy w ramach ich „świętej służby”176.
Na gruncie kapłaństwa wspólnego, powszechnego, rodzą się powołania do
kapłaństwa sakramentalnego, które stają się udziałem ludzi, „tak jak stało się
powołanie do kapłaństwa moim udziałem” – powiedział Wojtyła w 1971 roku.
Są różne drogi życiowe, różne zawody i powołania. Wszystkie one służą człowiekowi, społeczeństwu i kształtują dobro narodu, ale – dopowiedział w 1977
roku – „to wszystko nie znajduje wykończenia, jeżeli wśród tych różnych zawodów i powołań nie znajdują się powołania kapłańskie… Dopiero wówczas
wszystkie tamte powołania życiowe młodych ludzi zostają jak gdyby zwieńczone
powołaniem kapłańskim…”177.

1.3. Dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”
Jana Pawła II ukazywano i charakteryzowano jako „Wielkiego Papieża, duszpasterza, biskupa i kardynała krakowskiego, biskupa diecezji rzymskiej, filozofa,
teologa, dramatopisarza, poetę, a nawet jako publicystę i aktora”178.
Również publicystę, gdyż w okresie krakowskim Wojtyła parał się dziennikarstwem prasowym, co zrekonstruowano w 2010 roku, upowszechniając jego
wizję dziennikarstwa naznaczoną personalizmem chrześcijańskim179 i zanurzoną w karmelitańskiej duchowości, która była papieżowi tak bliska180. Udowodniono, że w latach 1949–1978 Jan Paweł II był dziennikarzem, a od nominacji na biskupa pomocniczego w 1958 roku pełnił funkcję nadredaktora jako

    Świadczy o tym następująca modlitwa: „Chryste, wieczny Kapłanie, Ty obdarzyłeś swój
lud godnością świętego kapłaństwa, spraw, abyśmy zawsze składali duchowe ofiary miłe
Bogu; udziel nam hojnie darów swego Ducha, cierpliwości, łagodności i pokory; daj, abyśmy
się cieszyli posiadaniem Ciebie, który jesteś Miłością, i chwalili Cię dobrymi czynami; naucz
nas troszczyć się o dobro bliźnich, abyśmy łatwiej osiągnęli zbawienie” – Internetowa liturgia
godzin. 9 lipca 2018. XIV tydzień Okresu Zwykłego, http://brewiarz.pl/vii_18/0907p/jutrznia.
php3 (9.07.2018).
177
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 311.
178
    P. P. Gach, Jana Pawła II dorobek zamknięty. Dzieło otwarte, „Roczniki Nauk Społecznych”
2007, t. 35, z. 2, s. 109.
179
   Zob. D. Narewska, Personalistyczne wskazania deontologiczne w koncepcji dziennikarstwa
Karola Wojtyły, w: Medioznawstwo personalistyczne, Lublin 2018, s. 324–374.
180
    Zob. D. Narewska, Karol Wojtyła – dziennikarz z ducha karmelitański (1949–1978), „Itinera Spiritualia. Commentarii periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae” 2012,
vol. 5, s. 75–119.
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„przełożony kościelny” tych dwóch krakowskich periodyków181. To m.in. dzięki „sporom” Wojtyły z Jerzym Turowiczem (1912–1999), redaktorem naczelnym, dotyczącym linii programowej tygodnika, z którym współpracował przez
dwadzieścia dziewięć lat, możliwe było zrekonstruowanie jego wizji dziennikarstwa, szukając w niniejszej publikacji odpowiedzi na pytanie, jaka jest co do
istoty, z czym porównać to swoiste dziennikarstwo.
Według Leszka Długosza to środowisko krakowskie skupione wokół pisma
„Arkana” (dziedzictwo wcześniejszej „Arki”), do którego poeta należy do dziś,
„przygotowało zaplecze kulturowe dla wszelkiej konserwatywnej formacji”. Po
stanie wojennym (1983) tworzący je „działali w wybitnie niesprzyjających okolicznościach przy ironiczno-pogardliwym stosunku salonu. Bo też wyjątkowym
zuchwalstwem było budowanie alternatywnego środowiska intelektualnego tuż
pod bokiem «Tygodnika Powszechnego»”182.
W lipcu 1997 roku „Arkana” pobłogosławił w liście Jan Paweł II183, który
dwa lata wcześniej doświadczył ze strony „Tygodnika Powszechnego” negatywnej oceny jego pontyfikatu. W 1995 roku, w liście do redaktora naczelnego, papież domagał się uznania prawdy obiektywnej o swoim pontyfikacie i sytuacji
Kościoła w Polsce, zaatakowanego po 1989 roku przez postkomunistów, a na łamach „Tygodnika Powszechnego” przez jego dawnych kolegów po piórze. Pismo
jest i dziś kontrowersyjne dla niektórych hierarchów184.
    Por. D. Narewska, Karol Wojtyła dziennikarzem, BEM 2007, nr 1, s. 73–86; D. Narewska,
Karol Wojtyła dziennikarzem (1949–1978), w: Kalejdoskop naukowy, Lublin 2008, s. 180–192;
D. Narewska, Wojtyła – dziennikarz i współredaktor, BEM 2009, nr 1, s. 59–84; D. Narewska,
Karol Wojtyła jako dziennikarz, „Studia Socialia Cracoviensia” 2011, vol. 3, nr 1, s. 149–166;
D. Narewska, Natura Informacji…, dz. cyt., s. 79–103.
182
    L. Długosz, Niczego nie żałuję. O wysokiej kulturze, urodzie życia i protestach artystów
mówi Leszek Długosz, rozm. przepr. P. Legutko, „Gość Niedzielny” R. 93 (2016), nr 26, s. 59.
183
    „Arkana” mają 20 lat, w: Kronika, TVP 3 Kraków, 12.03.2016, 18:30, http://krakow.tvp.
pl/24407067/12-iii-2016-godz-1830 (7.10.2018).
184
    Jak podaje Andrzej Romanowski, podczas jednej z ostatnich rozmów Marcina Króla
z Jerzym Turowiczem, niedługo przed jego śmiercią, dziennikarze rozmawiali o „kresie
złudzeń” co do „katolicyzmu otwartego” – zob. A. Romanowski, Wielkość i upadek „Tygodnika
Powszechnego” oraz inne szkice, Kraków 2011, s. 199. Temat ten podjął na swoich łamach
„Wprost”, ustalając, że bp Andrzej Miziński został wybrany na nowego sekretarza Episkopatu
we wtorek. „Jak podaje «Wprost», nowy sekretarz zaczął urzędowanie od dużej wpadki.
W komunikacie końcowym konferencji biskupów samowolnie dopisał fragment, w którym
padają kontrowersyjne słowa: «Środowiska określające się mianem Kościoła otwartego
niejednokrotnie lansują duchownych i świeckich podważających oficjalne nauczanie Kościoła,
a równocześnie dyskredytują tych, którzy stają w obronie prawdy». «Wprost» wskazuje, że
mianem «katolików otwartych» określa się m.in. «Tygodnik Powszechny», miesięcznik «Znak»,
kwartalnik «Więź» oraz Kluby Inteligencji Katolickiej. Biskupi wielokrotnie je krytykowali, ale
jeszcze nigdy w oficjalnym dokumencie nie oskarżyli o podważanie nauczania Kościoła” – (meg),
181
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Podejście „Kręgu Turowicza” do osoby papieża naświetla publicysta tego
pisma w latach 1990–2002, Andrzej Romanowski. W szkicach o „Tygodniku
Powszechnym” pisze, że „autodestrukcja” w tygodniku po 1989 roku wynikała z przesuwania się linii redakcji „na prawo” (spory lustracyjne), tym samym
ustala jego dotychczasową lewicującą orientację ideologiczną.
Jednak w okresie krakowskim swojego życia Wojtyła związał się „przymierzem” z tym „salonem”, który jako „przełożony kościelny” ośmielił się pouczać
w okresie soborowym w listach do redakcji. To jednak właśnie toczony spór
o pryncypia pozwolił zrekonstruować dziesięć zasad osobowo-warsztatowych
dla dziennikarzy, osiem idei centralnych publicystyki Wojtyły oraz trzynaście
metod dochodzenia do prawdy185.
Łącznie nazwisko papieża pojawiło się w latach 1949–1978 na łamach dziewięćdziesięciu trzech polskich i zagranicznych tytułów. Będąc „wolnym strzelcem” (freelancerem)186, czyli „autorem spoza redakcji”187, papież pobierał honoraria tylko od „Tygodnika Powszechnego”188, do czego przyznał się w 1985 roku,
goszcząc na audiencji w Watykanie swoich kolegów po piórze z okazji czterdziestopięciolecia istnienia „swojego” pisma189.
W krakowskim okresie życia papieża tygodnik przyciągał „ważnych ludzi
spoza twardego jądra katolicyzmu”190. Podobał się bowiem „Kręgowi Turowi-

„Wprost”: wpadka nowego sekretarza Episkopatu bp. Artura Mizińskiego. „Sfałszował komunikat”,
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Wprost-wpadka-nowego-sekretarza-Episkopatu-bpArtura-Mizinskiego-Sfalszowal-komunikat,wid,16682466,wiadomosc.html?ticaid=112e78
(5.10.2018).
185
    Zob. D. Narewska, Trzynaście metod dochodzenia do prawdy. Przyczynek do wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły z okresu krakowskiego. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Etyki pt. Rozumieć media – Mądrość w mediach? (Kraków, 17.05.2013) zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
186
    Bycie „wolnym strzelcem” daje „poczucie wolności”, gdyż do pewnego stopnia jest się
„swoim własnym szefem”, czyli osobą pracującą bez etatu, ale realizującą własne projekty, specjalizującą się w wybranej dziedzinie dziennikarstwa. W przypadku Wojtyły – katolickiego.
Wolny strzelec – popularne zawody, https://www.monsterpolska.pl/poradnik/artykul/wolny-strzelec-popularne-zawody (4.07.2018); por. M. Kądzielski, Wolny strzelec. Moja historia od
etatowca do freelancera. Jak zarabiać 3 razy więcej i mieć 2 razy więcej czasu dla siebie, Warszawa 2017.
187
    W. F., Wolny strzelec, w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006,
s. 234.
188
    W. F., Wierszówka, w: Słownik terminologii medialnej…, dz. cyt., s. 231.
189
    Zob. Jan Paweł II, „…Apostolstwo słowa pisanego…”. Przemówienie Ojca Świętego do pielgrzymów „Tygodnika Powszechnego” w czasie audiencji prywatnej w Watykanie w dniu 25 marca
1985, TP 39 (1985), nr 14, s. 1–2.
190
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza…, dz. cyt., s. 117.
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cza” rozdział Kościoła od państwa na modłę francuską z 1905 roku191, gdyż „interes państwa – tłumaczą Witold Bereś, Krzysztof Burnetko i Joanna Podsadecka – to jednak inna rzecz niż zbawienie duszy”. W piśmie proponowano
polskim katolikom „humanizm integralny”, według Jacques’a Maritaina oznaczający „zwrot ku czystej religijności”, czego ilustracją była publicystyka Wojtyły z 1949 roku o francuskich księżach robotnikach (franc. prêtres ouvrieres)
mająca dla ekipy tygodnika „głęboki sens intelektualny”192.
Zdaniem Rafała Habielskiego założony w 1945 roku, z błogosławieństwem
kard. Adama Stefana Sapiehy, tygodnik katolickiej inteligencji na tle gazet i czasopism stalinowskich sprawiał wrażenie „czegoś osobnego”. Z pewnością „osobnością” byli w historii pisma asystenci kościelni (od 2011 roku – brak), trzej
księża: założyciel pisma i przyjaciel Wojtyły, który przyjął go do seminarium,
Jan Piwowarczyk (1945–1951); Andrzej Bardecki (1951–1991), odwołany ze
stanowiska; Adam Boniecki (1991–1999), późniejszy redaktor naczelny, które
piastował w latach 1999–2011, również odwołany ze stanowiska.
Habielski zauważa ówczesny podział prasy na: „partyjną”, „udającą niepartyjną” i „katolicką” – do której zaliczył „Tygodnik Powszechny” Na jego łamach
dziennikarze pozwalali jednak komunistycznej władzy mówić językiem „jak
chciano, i wtedy, kiedy chciano”. Współautor Biblii dziennikarstwa uważa, że
„można się spierać”, czy tygodnik był pismem „opozycyjnym, niezależnym, czy
tylko walczącym o niezależność”. Był „ewenementem, choćby z tego powodu, że
upominał się mówić własnym głosem. Nie zawsze się to udawało. Nad pismem
znęcała się cenzura […], nakazywano publikowanie tekstów idących w parze
z polityką władz. Redakcja na ogół się uginała – przyznaje Habielski. Zmuszona do kompromisów kierowała się w tym względzie – jego zdaniem – postawą
Kościoła, pamiętając wszelako, że każdy kompromis ma granicę, której przekroczyć nie wolno”. Kiedy w marcu 1953 roku umarł Stalin, redakcja odmówiła
zamieszczenia żalu w oświadczeniu, tygodnik na dwa lata zlikwidowano, tzn.
przekazano tytuł innemu spolegliwemu z władzą wydawcy – PAX-owi. PRL zadbała zatem, aby „dawni redaktorzy poczuli smak bezrobocia”193.
Niezależnie od preferencji władzy redaktorom tygodnika o wiele bardziej
imponował katolicyzm Francuzów niż Polaków, gdyż „nie negując istotności
religii dla człowieka – mówili, że religii nie wolno łączyć z polityką. Sugerowali

    Por. Une laïcité «sereine et respectueuse». Lettre aux évêque de France pour la centenaire de
la loi de 1905, 11.02.2005. „Documentation Catholique” 87 (2005), nr 5/6, s. 202–206; P. Airiau,
100 ans de laïcité française, 1905–2005, Paris 2004.
192
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza…, dz. cyt., s. 687, 117.
193
    R. H., „Tygodnik Powszechny”, w: Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Kraków 2010, s. 434.
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zatem polskim katolikom „zwrot ku czystej religijności”194, który w ówczesnej
sytuacji geopolitycznej naszego kraju de facto był zdradą nie tylko państwa, ale
i Kościoła w Polsce.
Stąd brała się krytyczna postawa tego środowiska wobec Prymasa Tysiąclecia,
który, co prawda na swój sposób (np. Śluby Jasnogórskie, peregrynacja Cudownego Obrazu i – po jego „aresztowaniu” – „pustych ram” po Polsce195), ale jednak zdecydowanie „mieszał się” do polityki rządu komunistycznego.
Tajemnicą jest niedocenienie wśród tygodnikowego grona osoby Jana Pawła
II, którego nauczanie nacechowane było przecież od początku kapłańskiej drogi
„teologią mądrościową”196. Czy dlatego, że żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie? Jest lekceważony (por. Łk 4, 24; Mk 6, 4).
Romanowski „kpi” w 2010 roku z „groźnego” – jego zdaniem – kultu papieża,
który jeszcze „nie jest mimo naszych modlitw błogosławionym. Tym bardziej
– mimo okrzyków Santo subito – nie jest świętym”. Pomniki stawiane świętemu papieżowi świadczą – według niego – o „naszym pogaństwie”197, podobnie
jak „święto niepodległości z prezydentem Lechem Kaczyńskim”, o którym to
mówi: „Na pewno nie jest moje święto”198.
Henryk Tomasik wymienia trzy zasady sformułowane przez Wojtyłę w Miłości i odpowiedzialności, składające się na filozoficzną „koncepcję osoby”. Po
pierwsze: „Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania,
tylekroć pamiętaj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako
narzędzia, ale licz się z tym, że ona sama ma lub bodaj powinna mieć swój cel”.
Po drugie: „Miłość dotyczy przede wszystkim samych osób. Zawiera się w niej
afirmacja wartości osoby, uznanie tego jedynego w swym rodzaju dobra, jakim
jest każda osoba”. Po trzecie: „Przykazanie miłości to norma personalistyczna.
Stawia ono w sposób lapidarny problem ludzkiej moralności: problem stosunku
do osoby”.
Tomasik przybliża dynamizm człowieka według Wojtyły: człowiek działa
i „coś” dzieje się w człowieku; człowiek staje się „jakimś”, a nawet „kimś”, dzięki świadomemu działaniu; sprawczość dana jest osobie w fakcie „ja działam”;
transcendencja natomiast to „przekraczanie granicy własnej podmiotowości”
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza…, dz. cyt., s. 117.
    Zob. np. M. Rogozińska, Polowanie na Matkę, Częstochowa 2017.
196
    Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria
Messoriego, Lublin 2006, s. 106–107.
197
    A. Romanowski, Wielkość i upadek…, dz. cyt., s. 199.
198
    A. Romanowski, Wielkość i upadek..., dz. cyt., s. 15. W przedmowie do książki tłumaczy swoje rozczarowanie szczególnie głębokie po „katastrofie smoleńskiej”, że „Tygodnik Powszechny” przestał służyć „dobrej sprawie”, tzn. odmówił „legitymacji moralnej SLD”, tzn.
postkomunistom o korzeniach PZPR.
194
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i uznanie „ja” za nadrzędne wobec własnego czynu199. Prawdziwe spełnienie się
osoby realizuje się nie przez sam czyn, ale jego moralną wartość200.
Osoba jest zatem – według Wojtyły – normą „podmiotu działającego”. Nie
dziwi zatem, że papież uznał, iż spotkanie z Turowiczem w Watykanie 4 lipca 1993
roku to było spotkanie z „prawdą” osoby: „Nawet jeśli osoba mija się z obiektywnym stanem rzeczy, to jednak objawia prawdę subiektywną, czyli siebie, co
w dialogu jest cenne”201. Najprawdopodobniej przyczyną różnicy zdań dawnych
tygodnikowych redaktorów był obowiązujący od 28 lipca 1993 roku konkordat
Stolicy Apostolskiej z Rzeczpospolitą Polską.
Jak pisano bowiem już w 1947 roku na łamach „Tygodnika Powszechnego”
(piórem zwolennika „umiarkowanej” obecności Kościoła w życiu publicznym
– asystenta kościelnego Piwowarczyka), konkordat „nie uchronił niemieckiego
katolicyzmu od prześladowania za czasów Hitlera”202. Najwidoczniej Jan Paweł II
nie uznał tego uogólnienia za argument przeciwko konkordatowi i zlecił nawiązanie stosunków dyplomatycznych z licznymi krajami w oparciu o konkordat.
Na przykład Romanowskiego, „człowieka Turowicza”, fascynowała w nim
„idea uszanowania inności”. Naczelny „Tygodnika Powszechnego” jawi się z perspektywy czasu jako prekursor współczesnego multikulturalizmu, czyli zbioru
„doktryn politycznych, które w odpowiedzi na wyzwanie różnorodności proponują porządek społeczny oparty o pozytywne uznanie tożsamości i specjalnie wyodrębnione prawa poszczególnych mniejszościowych grup – jak definiuje ten termin Stanfordzka Encyklopedia Filozofii […]. Grupy mniejszościowe
współistnieją, uznają różnice między sobą, w ramach pewnych minimalnych
norm”203.
Problemu dotyka popierany przez papieża Franciszka dokument z Aparecidy, który zaznacza, że „[…] niewystarczające jest założenie, iż mnogość poglądów, opcji i – ostatecznie – informacji, nazywana potocznie pluralizmem
kulturowym lub wielokulturowością, może zaradzić na brak spójnego znaczenia wszystkiego, co istnieje. Człowiek w samej swojej istocie jest tym miejscem
w naturze, gdzie różnorodność znaczeń schodzi się w jednym jedynym powołaniu do nadawania sensu. Ludzie nie boją się różnorodności; to, co ich przeraża, to raczej niemożność połączenia wszystkich znaczeń rzeczywistości w jedno

    H. Tomasik, Osoba jako byt..., dz. cyt., s. 14, 26, 27, 38.
    H. Tomasik, Osoba jako byt..., dz. cyt., s. 46.
201
    D. Narewska, Karola Wojtyły wizja..., dz. cyt., s. 459.
202
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 72.
203
    J. Majmurek, Klęska „multi-kulti”? Czym jest multikulturalizm, https://oko.press/kleska-multikulti-czym-a-czym-multikulturalizm/ (16.05.2018).
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spójne rozumienie […]”204. Chodzi o to, aby „[…] różnorodność mogła zbiec
się w syntezę, która obejmuje wielorakość znaczeń”205.
Powrót do „utraconego sensu” gwarantuje nawrócenie. Podejmuje je człowiek zbłąkany, upadły, pozbawiony wiary nie tylko w Boga, ale również w celowość własnego istnienia. „W Ewangelii Jezusowe wezwanie do nawrócenia
ma charakter radykalny, oznacza natychmiastowe, stałe i nieodwołalne działanie, ponieważ nie istnieją nawrócenia «połowiczne». Warto pamiętać, iż samo
nawrócenie nie jest jedynie postawą intelektualną, ale dotyka najgłębszych sfer
człowieczeństwa, zaś akt skruchy, pojednania i powrotu stanowią fundament
nowego życia człowieka […]. Stąd namysł nad naturą nawrócenia należy do
głównych tematów ludzkości: od Abrahama do papieża Franciszka albo – sięgając po formułę mityczno-popularną – od Syzyfa do Supermena”206.
Krakowski „Krąg z Wiślnej 12”, któremu przewodził Turowicz pozostający
niekiedy „w sporze z hierarchią” – jak wspomina Wiesław Dawidowski – chciał
„zburzyć mury uprzedzeń wzniesione w Polsce przez wierzących i niewierzących, katolików i protestantów, prawosławnych i grekokatolików, muzułmanów
i żydów”207. Czy jednak posługa myślenia szła w kierunku nawrócenia czytelników, tzn. czy troską dziennikarzy było „jedno spójne rozumienie”, które pozwoliłoby osobom „rozwijać się w wolności i szczęściu, z radością i nadzieją”208?
Wojtyła publicysta próbował dać ludziom nieustannie poszukującym „prawdy o swoim istnieniu (ponieważ to właśnie ta prawda rzuca światło na rzeczywistość…”209) owo utęsknione „jedno spójne rozumienie”, ale zarazem – jako
kapłan – troszczył się o zbawienie wszystkich podmiotów procesu komunikacji,
do czego zachęcał kolegów po piórze.
W 1995 roku, z okazji złotego jubileuszu pisma, Jan Paweł II wspominał
początki swojej przygody z dziennikarstwem: „Kiedy zaczął wychodzić «Tygodnik Powszechny», byłem jeszcze seminarzystą i studentem teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostałem wyświęcony w 1946 roku i wysłany przez Księcia Kardynała Sapiehę na studia do Rzymu. Mogłem wówczas w ciągu wakacji
1947 roku zapoznać się ze środowiskiem katolickim w zachodniej Europie,
w szczególności zaś we Francji, Belgii i Holandii. A po powrocie w 1948 roku

    Rzeczywistość, przed..., dz. cyt., s. 42.
    Rzeczywistość, przed…, dz. cyt., s. 43.
206
    Nawrócenie. Łaska, tajemnica, doświadczenie, red. G. Głąb, S. Radziszewski, M. Żmudziak, Lublin 2017, s. 5–6 (Literatura Współczesna Pisarze i Problemy, 17).
207
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 16.
208
    Rzeczywistość, przed..., dz. cyt., s. 42.
209
    Rzeczywistość, przed..., dz. cyt., s. 42.
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opublikowałem w tygodniku swój pierwszy artykuł pt. Czy Francja jest krajem
misyjnym. Taki był początek. Potem publikowałem wielokrotnie”210.
„Wieloletni autor Tygodnika” – jak określono Wojtyłę w „monumentalnej
pracy o ludziach, którzy wierzyli, że o Bogu i Kościele można mówić w jednym chórze, chociaż innym głosem”211 – poznał dziennikarskie rzemiosło już
w pierwszych latach po święceniach. To dlatego przemówienie Jana Pawła II
z 1983 roku dało impuls do napisania niniejszej monografii na temat podobieństw i różnic dotyczących dwóch posług: duszpasterskiej i apostolskiej, czyli porównania znanych papieżowi z autopsji powołań: do kapłaństwa i żurnalistyki.
Dalsze badania nad tą zrekonstruowaną w 2010 roku wizją dziennikarstwa
według Wojtyły przedstawiono syntetycznie w formie zasad. Ich „duszą” jest
– wiara. Tak, wiara jest zasadą zasad: uprawianej przez Wojtyłę publicystyki
w okresie krakowskim212 oraz dziesięciu pryncypiów osobowo-warsztatowych
skierowanych do ówczesnych ludzi mediów katolickich213, których zrozumienie
wymagało dalszej refleksji214. A gdzie wiara, tam nadzieja, bez której twórczość
publicysty katolickiego nie ma sensu; a gdzie nadzieja, tam miłość; w dziennikarstwie – prawda głoszona w miłości.
Pionierska dysertacja z 2010 roku, pt. Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa
(1949–1978)215, nie wyczerpuje spojrzenia na Wojtyłę jako na dziennikarza i redaktora. Potwierdzeniem wieloletniej praktyki dziennikarskiej przyszłego papieża w redakcji „Tygodnika Powszechnego” jest monografia pt. Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945–1999216, która ukazała się dwa lata później,
w 2012 roku. Związki Wojtyły z tygodnikiem, które „są nie do przecenienia”
w dziennikarskim życiorysie Jana Pawła II, a opisane przez to właśnie środowisko, noszą szczególny walor – obiektywizmu.
    Jan Paweł II, List Ojca Świętego Jana Pawła II (20.05.1995). TP 1995, nr 20, s. 1.
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 16.
212
    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja..., dz. cyt.
213
    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978), cz. 1, BEM 2010, nr 1,
s. 47–73; D. Narewska, Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978), cz. 2, BEM 2011,
nr 1, s. 74–103.
214
    Zob. D. Narewska, Dziesięć zasad. Rekonstrukcja personalistycznej i z ducha karmelitańskiej
wizji dziennikarstwa Karola Wojtyły z okresu krakowskiego, w: Wartości w mediach – z dolin na
szczyty, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012, s. 319–345 (Etyka Mediów, 5).
215
    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja..., dz. cyt.; zob. też: Dorota Narewska..., dz. cyt.
Film z udziałem recenzenta doktoratu – śp. ks. prof. A. Baczyńskiego, założyciela Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UPJPII w Krakowie.
216
    W monografii poświęconej „Tygodnikowi Powszechnemu” nie zamieszczono w indeksie
osób hasła „Karol Wojtyła” mimo zamieszczenia rozdziału pt. Związki ks. Wojtyły (1920–2005)
z Tygodnikiem. Zob. W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt.
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Znamienny jest fakt – jak piszą Bereś, Burnetko i Podsadecka – że „wstępniak” (sic!) z 6 marca 1949 roku, czyli pierwszy artykuł Wojtyły, który ukazał się
na pierwszej stronie „Tygodnika Powszechnego”, był tekstem „nieznanego podówczas 29-letniego księdza”, który po powrocie z podróży do Francji chciał się
„podzielić swoim widzeniem tamtejszego Kościoła”217. Poświęcił swój pierwszy
tekst publicystyczny działającemu od 1941 roku ruchowi Mission de France,
powołanemu przez Emanuela Célestina Suharda (1874–1949) do „rechrystianizacji klasy robotniczej Paryża”218.
Drugi tekst Wojtyły, zachęconego „wstępniakiem”, miał być dalszym ciągiem
Mission de France, czyli rozważań o dwóch żywiołach katolicyzmu: romańskim
oraz flamandzko-niderlandzkim, ale – o dziwo! – nie został zakwalifikowany
przez Turowicza do druku. W sposób anegdotyczny opisano w Kręgu Turowicza odrzucenie publicystyki, którą w formie rękopisu (trzynaście pożółkłych
kartek) odnaleziono po pół wieku i wydrukowano w „Tygodniku Powszechnym”
z odredakcyjnym tytułem – Katolicyzm uporu219. Świętowano w ten sposób 82.
urodziny Jana Pawła II.
Oto relacja Kozłowskiego z „Tygodnika Powszechnego”: „Autor Karol Wojtyła z czasem się rozhulał. Napisał m.in. reportaż z wyjazdów do Belgii i Holandii, który redakcja mu odrzuciła. Ale oczywiście niezręcznie było o tym młodemu księdzu powiedzieć. Jerzy wsadził maszynopis pod jakąś stertę papierów
i tekst odnalazł się dopiero po jego śmierci. Kiedy potem ktoś się awanturował,
że przysłał cenny artykuł i nie może się doczekać na druk, mieliśmy gotową odpowiedź, że autor Wojtyła czekał dużo dłużej”220. Czekał pół wieku.
Przyczyna odrzucenia tekstu była o wiele poważniejsza niż w przedstawionej anegdocie, co udowodniono w dysertacji z 2010 roku: artykuł był swego
rodzaju sprostowaniem myśli wyłożonej w Mission de France. Wojtyła zdecydowanie dowartościował bowiem w drugim artykule katolicyzm ówczesnych
Holendrów, którzy w zderzeniu z liczniejszą od katolików społecznością protestantów (kalwinów) nauczyli się świadczyć o wierze, powołując do życia katolickie instytucje: szkoły, przychodnie, media…
„Nowatorska metoda ewangelizacyjna” wśród najniższych warstw społecznych polegała na tym, że księża robotnicy nie ujawniali swojej kapłańskiej tożsamości. „Wstępniak” Wojtyły był zatem mile widziany przez ówczesne władze
PRL walczące z Kościołem Katolickim poprzez przymusową ateizację obywateli.
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 114.
    M. Fiałkowski, Księża robotnicy, w: Leksykon teologii..., dz. cyt., s. 411.
219
    Zob. K. Wojtyła, Katolicyzm uporu. W 82. rocznicę urodzin Jana Pawła II – nieznany tekst
Karola Wojtyły, TP 2002, nr 20, s. 1, 8.
220
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 119.
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Redaktor naczelny tygodnika zafascynowany był, podobnie jak Wojtyła, współpracą świeckich i duchownych, stąd artykuł o francuskim fenomenie, o którym
doktoryzujący się w Rzymie kapłan dowiedział się najpierw z dwóch książek
o księżach robotnikach; Henri Godin (1906–1944) uważał, że ich „misja jest
pamiątką gestu Chrystusa, który wcielił się, by przyjść na ziemię i zbawić ludzi;
jest Dobrą Nowiną skierowaną do tych, którzy ją ignorują221.
Zarówno Godin222 wśród wielkomiejskich skupisk proletariackich, jak i drugi autor, Fernand Boulard (1898–1978) w środowiskach wiejskich223, szukali
sposobów, by zatrzymać proces dechrystianizacji Francji jako „kraju misyjnego”, czyli takiego środowiska – pisał Wojtyła – „gdzie z punktu widzenia Ewangelii nie znajdujemy najzupełniej niczego, żadnych śladów, nawet szczątkowych
czy wtórnych, tradycji, żadnych zaczątków. Niczego. Zero. Takie doskonale odchrystianizowane tereny […]”224.
Kapłani pracujący fizycznie w fabrykach i warsztatach pracy w pełnym wymiarze godzin „za zgodą kompetentnej władzy kościelnej”225 „nie składali, zdaje się – pisze Wojtyła – żadnych ślubów, ubóstwo zaś pojmują jako ustalenie
własnej stopy życiowej na przeciętnym poziomie środowiska, raczej nieco poniżej. Zasada bezinteresowności wyraża się jako ścisłe wyrzeczenie się pobierania jakichkolwiek opłat”226.
Proponowana praca fizyczna była przedmiotem sporu ze Świętym Oficjum,
które w latach 60. ubiegłego wieku zażądało całkowitej likwidacji ruchu, ale Sobór Watykański II pozwolił księżom dzielić los robotników. Zezwolono też duchownym na „przynależność do związków zawodowych”227.
Tekst o francuskich księżach robotnikach miał dla ekipy „Tygodnika Powszechnego” – jak czytamy w monografii – „głęboki sens intelektualny”228, ale
jego kontynuacja – już nie, gdyż początkujący publicysta po opublikowaniu Misison de France zmienił zdanie co do romańskiego mistycznego katolicyzmu.
Tygodnik, kuszony w PRL dystrybucją papieru, „układał się” ze zniewolonym

    H. Godin, La France, pays de mission?, Paris 1943, s. 22: Une mission, c’est le renouvellement du geste du Christ qui s’incarne et qui vient sur la terre pour sauver ; une mission, c’est
l’annonce de la Bonne Nouvelle à des hommes qui l’ignorent […] le mot « mission » indique cet
«envoia» de la Vérité, de la Lumière aux individus et aux sociétés qui en son sont privés.
222
    Zob. H. Godin, Y. Daniel, La France, pays de mission?, Lyon 1943.
223
    Zob. F. Boulard, A. Achard, H.-J. Emerard, Problèmes missionnaires de la France rurale,
Paris–Lyon [1945].
224
    K. Wojtyła, Mission de France, TP 5 (1949), nr 9, s. 2.
225
    M. Fiałkowski, Księża robotnicy, w: Leksykon teologii..., dz. cyt., s. 411.
226
    K. Wojtyła, Mission de France..., dz. cyt., s. 1.
227
    M. Fiałkowski, Księża robotnicy, w: Leksykon teologii..., dz. cyt., s. 411.
228
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 117.
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bezbożnym systemem. „Sprostowanie” Wojtyły nie spodobało się zatem Turowiczowi, który piórem księdza publicysty pozyskał przychylność cenzorów229.
Wojtyła najprawdopodobniej zorientował się, do czego został „użyty”, przyjął tę lekcję pokory, czyli prawdy o byciu wykorzystanym w polityce redakcyjnej,
i… wycofał się z uprawiania publicystyki na osiem lat, poprzestając na formach
poetyckich230.
Dopiero w 1957 roku na prośbę „bezpiecznej” dla kapłana redakcji „Homo
Dei” zdecydował się wypowiedzieć pod kryptonimem „Ksiądz”, oddając głos
polemiczny na temat duszpasterstwa campingowego swojemu przyjacielowi, dziś
sł. Bożemu Jerzemu Ciesielskiemu (1929–1970) z tzw. Środowiska231.

1.4. Nadredaktor krakowskich pism katolickich
Inicjacja była kluczowym słowem nadredaktora Wojtyły. To nie tylko informowanie o zawartości konstytucji, dekretów, deklaracji Vaticanum II. „Sobór
jest dziełem Ducha Świętego”, co oznacza, że należy wsłuchać się w to, co „Duch
– poprzez Vaticanum II – mówi Kościołowi” (por. Ap 2, 7). Zatem, „[…] nie
jest tylko prostym streszczeniem dokumentów i poinformowaniem o ich treści.
Jest to wytrwały, pokorny i twórczy zarazem udział w skutecznym przeprowadzeniu tychże treści w świadomości Kościoła. Twórczość taka ma znamię apostolstwa”232.
Choć Wojtyła „lubił ludzi, którzy się spierają”233, to jednak w zamian za roztaczanie nad redakcją „Tygodnika Powszechnego” tzw. „parasola ochronnego”234
oczekiwał od dziennikarzy posłuszeństwa zasadom, jakie im proponował. Troszcząc się o czytelników poczytnego ogólnopolskiego pisma, wysyłał do redaktora
naczelnego listy, ten najbardziej „dramatyczny” zaadresowany wprost do Turowicza datowany jest na 18 marca 1966 roku: „[…] chyba Kościół w Polsce zasłużył sobie w obliczu Millenium na lepsze wyobrażenie o sobie. Nie wiem, czy
nawet jego przeciwnicy tak źle o nim mówią […]. Za podstawę odnowy sobo    Zob. M. Fiałkowski, Księża robotnicy, w: Leksykon teologii..., dz. cyt.
    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja..., dz. cyt.
231
    Zob. [K. Wojtyła] Ksiądz (krypt.), List do redakcji Homo Dei w sprawie campingu, „Homo
Dei” 26 (1957), nr 3, s. 420–423.
232
    Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog, Spór. Korespondencja Karola Wojtyły – Jana Pawła II z Jerzym Turowiczem, TP, 63 (2006), nr 14, s. 16 (dodatek specjalny, zawiera m.in.: Kard.
Karol Wojtyła do Jerzego Turowicza 7 marca 1969).
233
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 120.
234
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza…, dz. cyt., s. 121.
229
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rowej przyjęto niesoborową wizję Kościoła. Podobne nieporozumienie kryje się
w całym postawieniu problemu «świeccy-duchowieństwo». Autor stara się uwydatnić tutaj moment antagonistyczny, to zaś jest obce duchowi Soboru. Z duchem Soboru zgodna jest koordynacja, dialog.[…] Cały wysiłek zmierzający do
ułożenia stosunków ze środowiskiem «Tygodnika» i «Znaku» właśnie w duchu
Soboru, tzn. na zasadzie koordynacji i dialogu, jest jakoś negliżowany”235.
W okresie soborowym i później Wojtyła spotykał się z redakcją „Tygodnika
Powszechnego” „regularnie, co miesiąc na kolacji”. Na pytania dotyczące bieżących wydarzeń – jak wspomina Krzysztof Kozłowski – mówił, że się polityką
nie zajmuje, ale „po jakimś czasie chyba zrozumiał, że w komunistycznej Polsce
od polityki nie ucieknie i że spada na niego – jako biskupa – także ta odpowiedzialność”. Zaczął mówić: „Trzeba zrobić tak i tak. Stało się jasne, że dojrzał do
roli męża stanu”236.
Zdaniem Marka Lasoty Wojtyła „był bardzo niebezpiecznym dla komunistów przeciwnikiem ideowym”237, gdyż swoją postawą sprawiał, że np. dziennikarze zapominali „o jego urzędzie” i słyszeli głosy z zewnątrz: „To jest jeden z was”238. Paradoksalnie wizerunek biskupa – prawdziwie „ludowego brata”
– był przeszkodą w Ludowej Polsce, która – jak się okazuje – taką była tylko
z nazwy.
Według władzy w PRL Wojtyła za daleko poszedł w swojej miłości pasterskiej, gdyż skupiał wokół biskupstwa nie tylko świeckich katolików, ale starał
się pozyskać również tych, którzy oddalili się od Kościoła, uważając, że „Chrystus chodzi z każdym człowiekiem. Również z takim, który Go nie poznaje”. Od
„trzody” wymagał „[...] bezwzględnej wierności prawdzie, bez żadnego ustępstwa wobec nacisku ideologii, nadziei zysku czy obowiązujących trendów społecznych”. Dostrzegał „[...] konieczność uzupełnienia braków w historii, prostowania zafałszowań i jednostronności oceny, szacunku dla nauki oraz podkreślał
w wielu miejscach potrzebę umiejętnego korzystania ze środków masowego
przekazu”239.
W jaki sposób w okresie krakowskim Wojtyła wcielał w życie ideał miłości
pasterskiej? Przede wszystkim kapłan musi pozwolić Duchowi Świętemu, aby

    K. Wojtyła, [List do Jerzego Turowicza red. naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, 18.03.1966],
w: Nauczyciel i pasterz. Listy pasterskie, komunikaty, zarządzenia. 1959–1978. Uzupełnienie
tomu 1, oprac. M. Jagosz, Kraków–Rzym 1999, s. 57.
236
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 120.
237
    Por. M. Lasota, Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, współpr. M. Zając,
Kraków 2006.
238
    W. Bereś, K. Burnetko, J. Podsadecka, Krąg Turowicza..., dz. cyt., s. 121.
239
    D. Narewska, Karola Wojtyły wizja..., dz. cyt., s. 125–126.
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wychowywał go do miłości240. Odczytując „mowę Ducha” na etapie poprawnej interpretacji soborowej wykładni (a nie jej tworzenia, jak to miało miejsce w przypadku ojców Soborowych), Wojtyła pragnął głębokiej recepcji Vaticanum II, przejęcia jego treści, nauki i pastoralnej orientacji. Tę ideę wyjaśnił
w książce pt. U podstaw odnowy. Miała posłużyć jako swoisty podręcznik dla
Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej.
Z tego względu studium to nie zawierało żadnych akcentów polemicznych czy
kontrowersyjnych tematów, choć powstawało w sytuacji pełnej napięć i sprzecznych niekiedy tendencji w Kościele. Pomyślane przez Wojtyłę jako „próba inicjacji”, pod kątem wcielania w życie i wiarę Kościoła dokumentów soborowych,
które miały za zadanie wzbogacić egzystencję człowieka i jego wiarę.
Inicjacja to proces wtajemniczenia w wiarę. „Pełna inicjacja” – jak ją definiował Wojtyła w 1970 roku – to wzbogacenie wiary w rzeczywistość Kościoła,
dojrzałość świadomości i postaw u wszystkich członków Ludu Bożego, który
staje się „kwasem” zakwaszającym całe ciasto, sprawiając, że chrześcijaństwo
zaczyna fascynować cały świat. Prace synodalne – by osiągnąć „pełną inicjację”
– musiały przebiegać stopniowo, bo tego wymagało głębokie zadanie, domagające się pogłębienia i ugruntowania241.
Rządca archidiecezji krakowskiej zaproponował wiernym formułę Synodu
jako „małego” Soboru, chociaż musiał pokonać trudności związane z tym, że
Vaticanum II domagał się szerokiego udziału świeckich w życiu Kościoła, ale nie
zreformował jeszcze instytucji synodów.
W tym celu Wojtyła musiał uzyskać pozwolenie Stolicy Apostolskiej (podobnie jak: biskup gdański Edward Nowicki –1969 i biskup katowicki Henryk
Bednorz –1972). Zapytał Kongregację ds. Biskupów, czy wbrew przepisom obowiązującego wówczas Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917) wierni świeccy
mogą brać udział w synodach diecezjalnych. Udzielone pozwolenie zawierało
warunki: po pierwsze liczba wiernych świeckich w komisjach synodalnych nie
mogła przewyższać liczby kapłanów, a ich głos był tylko doradczy (votum consultivum), a po drugie sesje poświęcone kapłanom miały być zarezerwowane
jedynie dla nich samych.
Odpowiedź była trudna do spełnienia, dlatego Wojtyła zinterpretował wymaganie zachowania proporcji świeckich i duchownych w ten sposób, że w rzeczywistości liczba świeckich głosujących nad projektami przewyższała udział

    Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis
(7.12.1965), 13.
241
    Zob. K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 1972.
240
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duchownych, chociaż zostały zachowane wymagane przez prawo proporcje
w składzie poszczególnych gremiów242.
Zespoły Studyjne stały się środowiskiem szerokiej konsultacji, przyczyniając się do jedności duchowieństwa i świeckich. Do Zespołów zwracała się Komisja Główna scalająca w sobie pracę wszystkich Komisji Roboczych oraz Komisji
Ekspertów, funkcjonujących od samego początku243.
W efekcie powstało około pięćset zespołów studyjnych, które po zakończeniu
Synodu stały się podstawą: Akcji Katolickiej, Kręgów Rodzin oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, umożliwiając współpracę duchownych i świeckich244.
Wojtyła powrócił do uprawiania tzw. publicystyki soborowej, gdy jako „przełożony kościelny” mógł wpajać redaktorom proponowane przez siebie zasady,
wyjaśniając je m.in. w listach do redakcji oraz omawiając podczas zebrań w ramach powołanej specjalnie w tym celu w 1964 roku Archidiecezjalnej Komisji
Prasowej – „organu szerokiej konsultacji i wewnętrznego dialogu” z dziennikarskim światem245, dialogu wewnątrzkościelnego, tzn. hierarchii z laikatem,
a więc i z dziennikarzami.
Dzielił się w tym czasie z „prasą” własną wizją dziennikarstwa, nigdy jednak nie określając siebie mianem dziennikarza. Na podstawie jego „recepty”
koledzy po piórze mogli podjąć próbę opisu Vaticanum II w sposób inicjacyjny,
a nie tylko informacyjny, prowadzący do antagonizowania środowisk, tzw. progresistów i integrystów246.
Zasadą wszystkich zasad osobowo-warsztatowych proponowanych przez
Wojtyłę dziennikarzom jest – wiara. Przeciwny do wiary jest gnostycyzm, który zakłada „wiarę zamkniętą w subiektywizmie, gdzie liczy się jedynie określone doświadczenie albo zbiór idei czy informacji, które – jak się sądzi – przynoszą otuchę i oświecenie, ale gdzie podmiot ostatecznie zostaje zamknięty

   Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej. 1972–1979, t. 1, Przebieg prac synodalnych.
Dokumenty Synodu. t. 2, Dokumentacja, Kraków 1985, s. 84.
243
    Por. Synod Krakowski odczytany na nowo. Materiały z sympozjum «Duszpasterski Synod
Archidiecezji Krakowskiej 1972–1979 – XXV lat od zakończenia», zorganizowanego przez
Instytut Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dnia 8 czerwca
2004 r., red. A. Chrapkowski, A. Wójcik, Kraków 2005.
244
    «Duszpasterski Synod..., dz. cyt., s. 152–153.
245
    Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog..., dz. cyt., s. 16.
246
    Por. artykuł studenta UPJPII, napisany na zajęciach prowadzonych przez D. Narewską
– Dziennikarstwo według Karola Wojtyły, według jego tzw. recepty na dobry artykuł: [D.
Narewska, Aneks], w: J. Szczepański, Na co zachorował Kościół w Polsce jesienią ad 2013?
Analiza dyskursu medialnego wokół „lapsusu językowego” abp. Józefa Michalika, BEM 2014,
nr 1, s. 111–113.
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w immanencji swojego własnego rozumu lub swoich uczuć. […] Cechą charakterystyczną gnostyków jest bowiem również przekonanie, że dzięki swoim
wyjaśnieniom mogą uczynić doskonale zrozumiałą całą wiarę i całą Ewangelię.
Absolutyzują swe teorie i zmuszają innych, by podporządkowali się rozumowaniu, którym oni się posługują. […] Gnostycyzm jest jedną z najgorszych ideologii, ponieważ niesłusznie wywyższając wiedzę lub pewne doświadczenie, uważa swoją szczególną wizję rzeczywistości za doskonałą. […]. Ideologia ta karmi
samą siebie i […] przywdziewa płaszcz bezcielesnej duchowości”. Gnostycyzm
chce oswoić „tajemnicę Boga i Jego łaski, jak i tajemnicę życia innych”. Tymczasem „nawet jeśli czyjeś życie było katastrofą, nawet gdy widzimy, że został
zniszczony przez wady lub uzależnienia, Bóg jest obecny w jego życiu”247.
Podczas Soboru i Synodu wizje Wojtyły i Turowicza dotyczące współpracy
polskiego laikatu z polskim klerem różniły się istotnie, co objawiło się podczas
wieloletniej współpracy, niestety zwieńczonej krytyczną oceną linii programowej pisma zawartą w prywatnym liście Jana Pawła II do redaktora naczelnego,
który tenże upublicznił248. Jan Paweł II nie bronił już tygodnika w 1995 roku249,
tak jak to miało miejsce w 1961 roku, wobec krytycznej oceny linii programowej pisma dokonanej przez dr. Józefa Mariana Święcickiego. Przed trzydziestoma laty tłumaczył wnikliwemu czytelnikowi, że choć „«Tygodnik» jest pismem
«niebezpiecznym», w znaczeniu «zagrożonym», że nosi w sobie jakiś pierwiastek ryzyka”, to jednak brał „odpowiedzialność za katolickość «Tygodnika» tak
długo, jak długo nie ma dostatecznych podstaw do stwierdzenia, że niebezpieczeństwo zmieniło się w faktyczne zło, a niebezpieczeństwo błędu w błąd. I bardzo
prosimy Ducha Światłości, aby to nie nastąpiło”250.
Postulowane soborowe otwarcie Kościoła na świat „Krąg Turowicza” odczytał jako wezwanie do radykalnej „odnowy” i – najprawdopodobniej – z powodu zbyt powolnego wdrażania reform przez polskie duchowieństwo251, zaczął
się niecierpliwić. Postawę tę Romuald Kukołowicz nazwał w 2001 roku „pychą”
wynikającą z „wdrukowania” w siebie swoich wizji i ideałów: „Zdarza się w życiu, że na pierwszy plan wychodzi pycha”. I to jest – zdaniem współpracownika Stefana Wyszyńskiego – najtrafniejsze określenie postawy „Kręgu Turowicza”. „Oni mieli swoje wizje, swoje ideały, w wielu przypadkach do przyjęcia, ale
    Por. Franciszek, Gaudete et exsultate..., dz. cyt., 36, 39, 40, 42.
    Zob. D. Narewska, Karola Wojtyły wizja..., dz. cyt.
249
    Zob. Jan Paweł II, List Ojca... (20.05.1995), dz. cyt.
250
    Jan Paweł II, J. Turowicz, Miłość, Dialog..., dz. cyt., s. 14. Zawiera list Wojtyły z 2.01.1962 r. będący odpowiedzią na memoriał dr. Józefa Mariana Święcickiego, z listopada 1961 roku.
251
    Zob. np. J. Turowicz, Wstępny bilans soboru, TP 20 (1966), nr 1, s. 1–2; J. Turowicz, Kryzys
w Kościele, TP 22 (1969), nr 1, s. 1; S. Wilkanowicz, Opinia publiczna a reformy soborowe,
TP 20 (1966), nr 11, s. 1–2.
247
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tak głęboko je wdrukowali w swoje życie i swoje myślenie, że poza nimi już nic
nie widzieli. Co to znaczy móc dysponować taką «masą ludzką»! To jest «rząd
dusz»!. Natomiast Prymas? Nie szukał władzy. Wręcz przeciwnie, została mu
«dana» możliwość władania i wykorzystywał ją tylko i wyłącznie w takim zakresie, jaki był potrzebny do kierowania Kościołem i narodem”252.
Ponieważ pycha sprzeciwia się pokornej wierze, dlatego papież Franciszek
przestrzega: „Ten, kto chce, aby wszystko było jasne i pewne, usiłuje zapanować
nad transcendencją Boga”253. Pycha dziennikarskiej profesji zamyka na istotne
„pytania naszego ludu, jego zmagania, marzenia, troski”. Te pytania „mają wartość hermeneutyczną”. Dziennikarz nie może ich pomijać, jeśli chce „poważnie
potraktować zasadę wcielenia […]”, czyli obecność Chrystusa w drugim człowieku i Ducha Świętego kierującego nim poprzez natchnienie do czynów. Nawet „doktryna, lub lepiej: nasze jej rozumienie i wyrażanie” – podkreślił papież
– „nie jest systemem zamkniętym, pozbawionym dynamiki zdolnej do rodzenia
pytań, wątpliwości, dyskusji”254.
Jako uczestnik wszystkich sesji soborowych Wojtyła poczuwał się do odpowiedzialności za zaznajomienie wiernych z nauczaniem w wielu kwestiach,
m.in. na temat powołania kapłańskiego, zakonnego i świeckiego. Podejmował
temat świeckich w licznych przemówienia, kazaniach255 oraz artykułach na łamach
katolickich pism256.
Po powrocie do Polski podkreślał w dyskusjach ze świeckimi, którzy oczekiwali „zrównania” ich powołania z kapłańskim, że „wewnętrzna odnowa Kościoła prowadzi poprzez prawdziwe zrozumienie istoty Kościoła, jego ustroju wewnętrznego i zewnętrznego”, co jest też „drogą do zjednoczenia chrześcijan”257,
a nie ich „zrównanie”.
Uczestnicząc w Soborze, w licznych wypowiedziach dzielił się nową samowiedzą Kościoła, który – za Piusem XII – zaczął być akcentowany jako Mistyczne Ciało Chrystusa, gdzie „z Ofiary Chrystusa, z Jego życia i śmierci wciąż się
rodzą dla Boga synowie, dzieci – przez łaskę […] «zrastają się» w jeden orga    R. Kukołowicz, Rozmowa [nieautoryzowana] autorki D. Narewskiej z Romualdem Kukołowiczem, Warszawa, 27 sierpnia 2001. Wywiad na zlecenie Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Nigdy nieopublikowany w tym serwisie. Rps w posiadaniu autorki wywiadu.
253
    Franciszek, Gaudete et exsultate..., dz. cyt., 41.
254
    Franciszek, Gaudete et exsultate..., dz. cyt., 44.
255
    Zob. K. Wojtyła, Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, Rzym–Kraków 2014.
256
   Zob. K. Wojtyła, Myśli o laikacie, TP 15 (1961), nr 44, s. 1, 4; K. Wojtyła, Rola laikatu w Kościele [przemówienie dla Radia Watykańskiego, 25.11.1963], TP 17 (1963), nr 49, s. 5; K. Wojtyła, Lud Boży, „Przewodnik Katolicki” [dalej: PK] 1964, nr 7, s. 65; K. Wojtyła, Idea ludu Bożego
i świętość Kościoła a posłannictwo świeckich, AK 57 (1965), t. 68, z. 5/6, s. 307–315.
257
    K. Wojtyła, Odnowa Kościoła..., dz. cyt., s. 130–131.
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nizm. To jest organizm mistyczny”, który zarazem jest Ludem Bożym, gdzie w ramach duchowego organizmu jedni drugim służą na mocy równości wszystkich
„członków”, ale ze względu na rodzaj posługi niektórzy są wybrani i wyświęceni
ze względu na święte czynności, które wykonują in persona Christi. Z tego powodu Sobór nie zdecydował się na osobny rozdział o kapłanach, w tzw. schemacie O Kościele, podkreślając tym samym powszechne powołanie do świętości
wszystkich członków tego Ciała258.
W posoborowej adhortacji Evangelii nuntiandi Paweł VI określił podstawowe zadanie laikatu – ewangelizacja świata259. To również temat wielu artykułów
Wojtyły260, który jako Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici przypomniał
świeckim ich obowiązek dążenia do świętości261.

1.5. Medialny papież
Pelikan karmiący swoje pisklęta jest symbolem Eucharystii. Ten obraz pasuje do relacji Jana Pawła II z dziennikarzami, którym starał się nie odmawiać
odpowiedzi262. „Chciał uczynić dziennikarzy jak najlepszymi sługami prawdy
i dobra dla człowieka, a nawet głosicielami Ewangelii, nauki społecznej Kościoła,
głównie w przypadku dziennikarzy katolickich”.
Spośród wszystkich papieży Jan Paweł II wydał najwięcej tekstów poświęconych mediom i dziennikarstwu263. Jak podliczył Antoni Lewek, wygłosił około dwustu przemówień do ludzi mediów podczas specjalnych spotkań z nimi

    K. Wojtyła, Odnowa Kościoła…, dz, cyt., s. 126–129.
   Zob. Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii
nuntiandi (8.12.1975).
260
    Zob. K. Wojtyła, Ewangelizacja w świecie współczesnym, TP 28 (1974), nr 51/52, s. 1,
10–11; K. Wojtyła, Na temat ewangelizacji współczesnego świata. Synod biskupów 1974, rozm.
przepr. S. Filipowicz, PK 1974, nr 46, s. 1–2; K. Wojtyła, Ewangelizacja współczesnego świata.
(Relacja teologiczna [...] na Synodzie biskupów 1974), tłum. A. Żynel, „Znak” 27 (1975), nr
4/5, s. 415–439.
261
   Zob. Jan Paweł II, Christifideles laici…, dz. cyt. Por. Powołanie i posłannictwo ludzi świeckich. W świetle dokumentów kościelnych, oprac. E. Weron, Poznań 1989; Por. W. Pluta, Ascetyka
dla świeckich, Gorzów Wlkp 2009.
262
    Jan Paweł II, To czyńcie na moją pamiątkę. Homilie Jana Pawła II na Wielki Czwartek
i Boże Ciało. Przykłady nabożeństw eucharystycznych, przekł. G. Kania, Warszawa 1998, s. 141
(Seria Jan Paweł II). Boże Ciało, 10 czerwca 1993.
263
    A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu
Ojca…, dz. cyt., s. 48 .
258
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przy różnych okazjach264. Udzielał dziennikarzom wywiadów prasowych, radiowych czy telewizyjnych, głównie podczas licznych podróży apostolskich po
świecie265.
Jeśli mówimy „kapłan w mediach” – zauważa Andrzej Baczyński – to na
myśl przychodzi Jan Paweł II jako „wzór osobowy komunikacji z mediami […].
Dodajmy: wzorzec trudny do naśladowania, bo znaczna część jego walorów
mieściła się w fascynującej osobowości papieża”266. Wojtyła zapewnił sobie dostęp za życia i po śmierci do największej współczesnej ambony, tzn. mediów.
Osobowość ta była szczególnie fascynująca „w godzinie śmierci”. Pogrzeb
papieża uznano bowiem „powszechnie za największy w historii ludzkości”, gdyż
około pięciu milionów ludzi z całego świata wzięło w nim udział: przybyło około dwustu prezydentów, premierów oficjalnych delegacji państwowych z całego
świata. Tysiące dziennikarzy towarzyszyło umierającej głowie Kościoła Katolickiego. Transmisje telewizyjne i radiowe oraz relacje prasowe z dni umierania
i pogrzebu Jana Pawła II odbierały miliardy ludzi na całej kuli ziemskiej. Mówiono i pisano, że był to „największy pogrzeb w dziejach świata”267.
W postawie papieża wobec środków przekazu społecznego można wskazać cztery charakterystyczne cechy: po pierwsze otwartość, bez dostrzeganego
u poprzedników dystansu; po drugie pozytywne nastawienie, bez lęku i nieufności; po trzecie niezwykła umiejętność reagowania na obecność mediów,
zwłaszcza telewizji, naturalne wpisywanie się w reguły jej działania w konkretnej sytuacji, co ułatwiało dziennikarzom pracę; po czwarte okazywanie pracownikom mediów szacunku268.
Potwierdzają to słowa Jana Pawła II z 15 marca 2003 roku o „błogosławionej telewizji” skierowane do studentów zgromadzonych w kolegiacie św. Anny
w Krakowie w czasie transmisji czuwania modlitewnego uniwersytetów Europy
z papieżem: „Ta telewizja to wspaniała instytucja! Na przykład będąc tu, w Rzymie, w tej auli, widzę kościół św. Anny w Krakowie! […] Błogosławioną instytucją jest telewizja! […] Byliśmy dzisiaj w Rzymie, Bratysławie, Kolonii, Fatimie,
Uppsali, Wiedniu. Widzieliśmy Kraków”269.

    A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu
Ojca…, dz. cyt., s. 49.
265
    Zob. A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu
Ojca…, dz. cyt., s. 45–74
266
    A. Baczyński, Jan Paweł II – kapłan…, dz. cyt., s. 127.
267
    Wprowadzenie, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca…, dz. cyt., s. 17, 47–48.
268
    A. Baczyński, Jan Paweł II – kapłan…, dz. cyt., s. 128–129.
269
    Jan Paweł II, [O „błogosławionej telewizji”] (15.03.2003), cyt. za: A. Baczyński, M. Drożdż,
Nie lękajcie się. Jan Paweł II i media, Kraków 2011, s. 19–20.
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Papieskie rekordy to płyta z nagraniem różańca odmawianego przez Jana
Pawła II na szczytach list przebojów, książka Przekroczyć próg nadziei bestsellerem w dwunastu krajach. W 1994 roku tygodnik „Time” ogłosił papieża Polaka
„Człowiekiem roku”. Atrakcyjnym czyniło go niepoddawanie się medialnym scenariuszom. Stał się jedynym globalnym autorytetem w sprawach wiary i moralności. Nawet niewierzący dziennikarze dostrzegali jego świętość. Jeden z nich,
lewicowy Amerykanin uważający się za „romantycznego racjonalistę”, wskazał
podążanie za Janem od Krzyża, mistyczną więź ze św. Stanisławem oraz duchowy
i narodowy związek z Polską.
„Tytuł «papieża mediów» oznacza również to, że Jan Paweł II był niezwykle
utalentowanym człowiekiem, osobowością medialną, telewizyjną i bardzo komunikatywną. W jednym z czasopism amerykańskich napisano, że Jan Paweł II miał
idealne rozmiary i rysy twarzy, klasyczny kształt głowy i piękną barwę głosu
– z tonacją głęboką, czysto brzmiącą i dobitnie przekonującą”. Posiadał „umiejętność improwizowania i inscenizowania podczas spotkań z rzeszami wiernych”,
ponadto „niezwykłą łatwość i odwagę komunikowania się z dziennikarzami, nie
zawsze bezkrytycznymi wobec Niego, a nieraz nawet napastliwymi. Nie odczuwał
przed nimi żadnego lęku ani obawy”270.
Medialny papież wiedział i rozumiał, że nie tylko słowo, ale także osoba mówiąca jest środkiem przekazu treści. Tezą kanadyjskiego teoretyka komunikacji Marshalla McLuhana jest twierdzenie, że samo medium już jest przekazem
określonych treści.
„Fenomen więzi Jana Pawła II i ludzi mediów ma swoją genezę i historię,
swoje przejawy i przyczyny. Na przykład urządził po raz pierwszy w dziejach
papiestwa prawdziwą konferencję prasową według wszelkich reguł sztuki: reflektory ekip telewizyjnych, flesze fotoreporterów, tłok przy barierkach w środkowym przejściu i papież w krzyżowym ogniu pytań dziennikarzy”. A na koniec
powiedział: „Chcę wam jeszcze udzielić Bożego błogosławieństwa!”. Świadomy
siły oddziaływania mediów i ich możliwości ewangelizacyjnych, chciał formować
dziennikarzy i wspierać ich w odpowiedzialnej służbie człowiekowi.
Kontynuował spotkania zainicjowane przez Pawła VI z dziennikarzami na
pokładzie samolotu, ale urządzał „spontaniczne konferencje prasowe – z licznymi pytaniami, pretensjami czy nawet krytycznymi uwagami”. Zapraszał watykańskich dziennikarzy na obiad i pytał ich o echa podróży w mediach światowych,
o to, co należałoby ulepszyć.
Traktował dziennikarzy jak „[…] przyjaciół, jak ludzi kochanych ojcowską
miłością, opartą na religijnej miłości Boga i bliźniego”. W ostatnim czasie, „przed

    Wielka encyklopedia..., t. 20, dz. cyt, s. 30–31.
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swoją śmiercią w różnych kontekstach powtarzał wezwania: niech Duch Boży
wciąż odnawia naszą Ojczyznę, niech się rozwija w niej Kościół jako wspólnota
kochających Boga i ludzi, a dziennikarze, moi przyjaciele, niech nadal gorliwie
służą polskiemu narodowi!”271.
Do ośmiu tysięcy dziennikarzy przybyłych do Rzymu na Jubileuszowy Roku
2000 Jan Paweł II powiedział, że dziennikarstwo powinno być postrzegane jako
„zadanie w pewnym sensie «święte»”272. „Po podkreśleniu ważności i świętości
misji dziennikarzy katolickich, Ojciec Święty podał im także konkretne wskazówki, jak mają te misję wypełniać w swej codziennej pracy, jakimi kryteriami
i względami się kierować, jakich błędów i grzechów unikać”273. Wymienił trzy
cechy katolickiego pracownika mediów: po pierwsze być wrażliwym na moralne, religijne i duchowe aspekty życia ludzkiego, które są często źle pojmowane
lub celowo lekceważone; po drugie podnosić na duchu słabych, o których społeczeństwo zapomina; po trzecie nieść zrozpaczonemu światu nadzieję i dawać
przykłady heroizmu274.
„Pod koniec zaś tego wystąpienia papież powiedział do zgromadzonych
dziennikarzy: „Kościół i «media muszą iść razem, aby pełnić swoją służbę na
rzecz ludzkiej rodziny». Proszę zatem Boga, aby z tych uroczystości jubileuszowych pozwolił wam wynieść przekonanie, że można być zarazem prawdziwymi chrześcijanami i znakomitymi dziennikarzami”275. Nie znaczy to – wyjaśniał
– byście mieli selekcjonować informacje w taki sposób, ażeby człowiekowi dzisiejszemu przedstawić sztucznie budujący obraz życia: zło, niestety, istnieje,
i jasną jest rzeczą, że nie można go wyeliminować, postępując tak, by ci, którzy
mają z nim styczność, ignorowali je […]”276.
Zwracał się do dziennikarzy: „Drodzy Przyjaciele!”, zachęcał ich do „pełnienia tej podniosłej misji ludzkiej i chrześcijańskiej, misji sług człowieka, dziecka
Bożego i równocześnie obywatela świata”. To misja nie tylko informacyjna, ale
i formacyjna. „Same informacje formują opinię publiczną, ubogacają intelektualnie odbiorcę, poszerzają zakres jego wiedzy, pomagają w pracy i w życiu tak,
że jednocześnie kształtują mentalność, poglądy i postawy życiowe człowieka,
czyli wychowują”277.
    A. Lewek, Jan Paweł II – media…, dz. cyt., s. 234, 234, 235, 236, 238, 239, 239, 242–243.
    Jan Paweł II, Prawdziwi chrześcijanie i znakomici dziennikarze, OR pol. 21 (2000), nr 7/8,
s. 29–30.
273
    A. Lewek, Jan Paweł II – media…, dz. cyt., s. 244.
274
    Jan Paweł II, Szukać prawdy i ją przekazywać. Przesłanie do Międzynarodowej Katolickiej
Unii Prasy, OR pol. 24 (2003), nr 2, s. 45.
275
    Jan Paweł II, Prawdziwi chrześcijanie…, dz. cyt., s. 29–30.
276
    Jan Paweł II, Szukać prawdy…, dz. cyt., s. 45.
277
    A. Lewek, Jan Paweł II – media…, dz. cyt., s. 249.
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Dziennikarz – według Jana Pawła II – to „człowiek pełniący «świętą misję»”278
„przekazywania prawdy, dobra i piękna” i „przekazywania wartości chrześcijańskich”279. Jak głosił Pius XII, „służyć prawdzie, to nie znaczy tylko trzymać
się z dala od fałszu i błędu, ale także unikać tendencyjności i stanowczości, które
mogłyby sprzyjać szerzeniu się wśród społeczeństwa błędnych poglądów na życie
i ludzkie postępowanie”280.
A ponadto „ze służeniem prawdzie powinna łączyć się troska o udoskonalenie moralne człowieka. Audiowizualne techniczne środki przekazu mogą się do
tego przyczynić w trojaki sposób, przez przekaz informacji, nauczanie i widowiska”.
Wszak św. Paweł zalecał: „Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was
mówi prawdę swemu bliźniemu, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.
[...] Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” (Ef 4, 25. 29).
Jan Paweł II kierował osobne nauczanie o środkach społecznego przekazu281 zarówno do świata mediów, jak i odbiorców przekazu. Jego spojrzenie na mass
media noszą wszystkie dokumenty: Papieskiej Komisji, a później Rady ds. Środków Społecznego Przekazu282, aż po wieńczący papieskie nauczanie „medialny
testament” Jana Pawła II z 2005 roku. Szybki rozwój283 to wręcz „summa nauczania
papieskiego o mediach masowych”284.
Papież odważnie zachęcał nadawców i odbiorców, by nie lękali się nowych
medialnych wynalazków techniki: „Więcej nadziei! Nie lękaj się nowych technologii!”285. Według Baczyńskiego to najbardziej „medialny” papież, który sam
    A. Lewek, Jan Paweł II – media…, dz. cyt., s. 250.
    A. Lewek, Jan Paweł II – media…, dz. cyt., s. 254–255.
280
    Pius XII, Encyklika o środkach masowego przekazu: filmie, radiu i telewizji Miranda
prorsus (8.09.1957), 52.
281
    Zob. M. Filipiak, Jan Paweł II o środkach społecznego przekazu (1978–1993) [bibliografia],
„Ethos” [dalej: E] 6 (1993), nr 4, s. 277–286; T. Górka, Jan Paweł II o środkach społecznego
przekazu. Bibliografia wypowiedzi Jana Pawła II z lat 1993–2005, E 18 (2005), nr 1/2, s. 587–593.
Brak wypowiedzi 1.01–2.04.2005.
282
   Zob. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Instrukcja duszpasterska o przekazie społecznym Aetatis novae (22.02.1992); Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w reklamie (22.02.1997); Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka
w środkach przekazu (4.062000); Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka
w internecie (22.02.2002).
283
    Zob. Jan Paweł II, List apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu
Il Rapido sviluppo (Szybki rozwój) (24.01.2005); Por. A. Baczyński, M. Drożdż, Nie lękajcie
się…, dz. cyt.
284
    A. Baczyński, M. Drożdż, Nie lękajcie się…, dz. cyt., s. 38.
285
    W artykule poświęconym analizie telewizyjnego serialu angielskiego pt. Black Mirror
(Czarne lustro) Charliego Brookera scenarzysta stawia diagnozę, że współczesne pokolenie
oddaje hołd „czarnym lustrom”, czyli nowym bóstwom – prostokątom: telefonom komórkowym,
278
279
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„nie lękał się mediów”286. Był wręcz „kreatorem wydarzeń medialnych”, wykorzystując zainteresowanie dziennikarzy swoją osobą, przekierowywał ich uwagę
„na sprawy, którymi żyje Kościół, które stanowią centrum jego nauczania”287.
Czynił tak ze względu na osobę ludzką, jako że tylko człowiek bytuje jednocześnie w świecie wartości materialnych i duchowych, dlatego soborowy dekret
o środkach przekazu zwrócił uwagę, że wraz z rozwojem nauki konieczny jest
prymat etyki nad techniką288. Głosząc prymat wartości duchowych, Jan Paweł II
wyrażał przekonanie, że pozwoli to pokierować rozwój materialny, techniczny
i cywilizacyjny tak, by służył temu, co człowieka kształtuje […]289.
W swoim ostatnim medialnym słowie z 2005 roku Jan Paweł II skierował
przesłanie do wszystkich, którzy uczestniczą w procesie przekazu społecznego
– do polityków, do ludzi pracujących w tej dziedzinie i do odbiorców: „Do pracowników środków przekazu, a zwłaszcza do ludzi wierzących zatrudnionych
w tej ważnej dziedzinie życia społecznego kieruję wezwanie, z jakim na samym
początku mojej posługi Pasterza Kościoła powszechnego zwróciłem się do całego świata: «Nie lękajcie się!». Nie lękajcie się nowych technologii! Są one «wśród
niezwykłych wynalazków» – inter mirifica – które Bóg dał nam do dyspozycji,
abyśmy mogli odkrywać prawdę, korzystać z niej i ją przekazywać – również
prawdę o naszej godności i o przeznaczeniu jako Jego dzieci, jako dziedziców
Jego wiekuistego Królestwa. Nie lękajcie się sprzeciwu świata! Jezus zapewnił
nas: «Jam zwyciężył świat!» (por. J 16, 33)”290.

tabletom itp., od których sam jest uzależniony jak od narkotyków. Por. D. Narewska, 2. Colloquium
z Teologii Mediów IDiKS „Być głosem Słowa” – myśl i film ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, „Vita
Academica” 2018, nr 1, s. 59–62.
286
    A. Baczyński, M. Drożdż, Nie lękajcie się…, dz. cyt., s. 38.
287
    A. Baczyński, M. Drożdż, Nie lękajcie się…, dz. cyt., s. 17.
288
    Zob. Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter
mirifica (4.12.1963); Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et
progressio…, dz. cyt.
289
    A. Baczyński, M. Drożdż, Nie lękajcie się…, dz. cyt., s. 44.
290
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 14.

ROZDZIAŁ II
Kapłańskie dziennikarstwo
Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia tłumaczy
termin „kapłan” na osiemset piętnaście sposobów. Oto wybrane sigle ze Starego
Testamentu: tajemniczy król Szalemu Melchizedek „kapłan Boga Najwyższego”
(Rdz 14, 18), „będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19, 6),
namaszczony „kapłan zamieni to wszystko […] na ołtarzu” (Kpł 3, 16), „kapłan
złoży ofiarę przebłagalną” (Kpł 14, 19), „kapłan przebłaga Pana za tego człowieka, który poddaje się oczyszczeniu” (Kpł 14, 31), „zwrot należny Panu przejdzie
na kapłana” (Lb 5, 8), „wystąpi kapłan i przemówi do narodu” (Pwt 20, 2), „kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu” (Joz 3, 14), „Dał więc kapłan
ów święty chleb” (1 Sm 21, 7), „kapłanem Pańskim” (1 Krl 2, 27), „nie do ciebie
należy składanie ofiar kadzielnych Panu, lecz do kapłana”(2 Krn 26, 18), „wtedy
wystąpili kapłani w szatach uroczystych” (Ezd 3, 10), „I uczynili Izraelici stosownie do rozkazu najwyższego kapłana” (Jdt 4, 8), „kapłani, padłszy w kapłańskich szatach przed ołtarzem, wołali do nieba, do Tego, który ustanowił prawo”
(2 Mch 3, 15), „Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Ps 110, 4), „Bój
się Pana i oddawaj cześć kapłanowi” (Syr 7, 31), „Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana” (Iz 61, 6), „Pan ustanowił cię kapłanem” (Jr 29, 26), „Nie ma się
czci dla kapłanów” (Lm 4, 16), „zdarza się, że kapłani kradną złoto i srebro
(Ba 6, 9), „Żaden kapłan nie ma pić wina, jeśli się udaje na wewnętrzny dziedziniec” (Ez 44, 21), „Święty dział zastrzeżony będzie należał do kapłanów” (Ez 48,
10), „Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu” (Oz 4, 9).
Warto zwrócić uwagę na dwa wyodrębnione sigle poświęcone w Konkordancji „kapłanowi-pisarzowi” (Ne 8, 9) Ezdraszowi (V–IV w. p.n.e.), który był
zawodowym przepisywaczem, tzw. skrybą. Po powrocie żydów z niewoli babilońskiej zredagował pierwszych pięć ksiąg Biblii, nadając im obecny kształt.
Miał zatem znaczący wkład w zachowanie tekstu Starego Testamentu.
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Przymiotnik „kapłański” występuje w Konkordancji czterdzieści osiem razy291,
a rzeczownik „kapłaństwo” – dwadzieścia jeden, m.in. w siglach: „przez to zaś
namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki” (Wj 40, 15),
„kapłaństwo Pańskie” (Joz 18, 7), „zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa” (Ezd 2, 62), „otrzymał obietnicę kapłaństwa na wieki” (1 Mch 2, 54),
„naród mój ginie z powodu braku nauki, ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię
odrzucę od mego kapłaństwa” (Oz 4, 6).
Ewangelie synoptyczne ukazują Chrystusa szanującego kapłanów Starego
Testamentu: „pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę” (Mt 8, 4), „idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę” (Mk 1, 44), „idź, pokaż się kapłanowi
i złóż ofiarę” (Łk 5, 14). Chrystus nazwany jest przez Boga „kapłanem na wzór
Melchizedeka” (Hbr 5, 10), „Ty jesteś kapłanem na wieki” (Hbr 7, 21).
Wraz ze „zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa”
(Hbr 7, 12), która polega na tym, że Jezus Chrystus, „ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające (por. Hbr 7, 24). Jego lud stanowi „święte
kapłaństwo” (1 P 2, 5). W Chrystusie wszyscy są „królewskim kapłaństwem”
(1 P 2, 9): „Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2, 5)292.
W Nowym Testamencie pojawia się zatem nowy lud Boży, lud kapłański.
Chrystus „uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego” (Ap 1, 6).
I obiecał: „Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat” (Ap 20, 6)293. Zauważalna jest jednak
różnica między terminami „kapłanami Boga” a „kapłanami Kościoła”: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim
i namaścili go olejem w imię Pana. […] a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14).
Kapłaństwo powszechne staje się przez namaszczenie Duchem Chrystusowym. Wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa i stają się świętym i królewskim kapłaństwem, składając Bogu duchowe ofiary i głosząc dzieło Boże. Natomiast domeną „kapłanów Kościoła” jest liturgia będąca wykonywaniem przez
prezbiterów i biskupów kapłańskiego urzędu Chrystusa, przez Jego Ducha.
Oba powołania, kapłańskie i dziennikarskie, różnią się istotą, a nie tylko
stopniem. Są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane. Zarówno kapłaństwo
   J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Warszawa 2004, s. 426
(Prymasowska Seria Biblijna).
292
    J. Flis, Konkordancja Starego…, dz. cyt., s. 426–427.
293
    J. Flis, Konkordancja Starego…, dz. cyt., s. 421–426.
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powszechne, uszczegółowione w powołaniu dziennikarskim, jak i kapłaństwo
hierarchiczne – uczestniczą w „jednym kapłaństwie Chrystusowym”294.
W posłudze kapłańskiej i dziennikarskiej konieczna jest tzw. łaska stanu295.
To dar „nienależny”, który „ze swej natury domaga się świadomej i wielkodusznej współpracy ze strony chrześcijanina w realizacji swego powołania do
świętości296, właśnie w „wybranym stanie życia” i zaistniałych jego uwarunkowaniach297.
Udzielana jest kapłanom podczas sakramentu święceń przez biskupa. Kapłan
działa w imieniu Chrystusa, a to oznacza, że „jego bycie mężczyzną jest nieodzownym elementem tej sakramentalnej reprezentacji”298. Mężczyzna znaczy
– oblubieniec, w przypadku Chrystusa – Oblubieniec Kościoła. Nawet Matka
Boża nie została kapłanem, gdyż kobieta nie jest figurą oblubieńca. Do tajemnicy
tej szczególnej więzi Kościoła z Chrystusem odwołuje się sakrament małżeństwa, będący znakiem tej tajemnicy, a „tajemnica to wielka” (Ef 5,32).
Celem powołania kapłańskiego jest „służba Bogu i Jego ludowi”299, co wymaga ofiary przez całe życie. Kapłaństwo trzeba wciąż zdobywać, aż do śmierci:
wiernością, rzetelnością, żarliwą współpracą z Bożą łaską.
Ofiara to – według Leksykonu duchowości katolickiej – „dar dany Bogu lub
drugiej osobie”. W przypadku Chrystusa mowa o ofierze całopalnej i przebłagalnej, czyli „dobrowolnym oddaniu życia z miłości do człowieka w celu odkupienia go”. Prorok Izajasz przepowiadał „sens duchowy ofiary”, a Jezus podkreślał
wyższość ducha nad obrzędem: służbę, ofiarowanie innym swojego życia, czasu,
trudu.
Charakter śmierci Baranka paschalnego, zapowiedziany apostołom podczas
wielkoczwartkowej wieczerzy300, kiedy ustanowił dwa nierozłączne sakramenty,
    K. Wojtyła, U podstaw…, dz. cyt., s. 193.
    Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 1581.
296
    Sobór Watykański II, Lumen gentium…, dz. cyt., 39.
297
    M. Chmielewski, Łaska stanu, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski,
Lublin–Kraków 2002, s. 473.
298
    „Ze względu na różnicę i komplementarność funkcji między mężczyzną i kobietą – która
nie niesie w sobie podporządkowania, lecz jest «wzajemnym wzbogacaniem się» – święceń
kapłańskich nie otrzymała Maryja, która jest «figurą Kościoła». Zatem obecność kobiet
w różnych dziedzinach życia to postulat słuszny, o ile nie prowadzi do absolutyzacji potrzeb
ruchów feministycznych z ich roszczeniami do wyświęcania kobiet. Wyrażone przez Jana
Pawła II w liście apostolskim Ordinatio sacerdortalis nauczanie na temat udzielania święceń
kapłańskich wyłącznie mężczyznom ma charakter ostateczny” – Prefekt Kongregacji Nauki
Wiary o kapłaństwie kobiet, https://www.gosc.pl/doc/4768854.Prefekt-Kongregacji-NaukiWiary-o-kaplanstwie-kobiet (1.06.2018).
299
    Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów, Poznań 2003, s. 71.
300
    A. Szewciw, I. Werbiński, Ofiara, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 603–604.
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Eucharystię i kapłaństwo – jest ofiarniczy. Eucharystia jest sercem naszej wiary, gdyż jest bezkrwawą ofiarą sprawowaną za grzechy ludzi aż do końca świata
przez kapłanów, w imieniu Chrystusa301.
Kapłan to znaczy „pośrednik” i „ofiarnik”: Chrystus „między Bogiem i ludźmi” (1 Tm 2, 5). W imieniu wspólnoty, z której został wzięty, kontaktuje się
z Bóstwem. Bóg wybiera go spośród ludu i do ludu posyła, aby z samego siebie „składał dary i ofiary za grzechy” (Hbr 5, 1) oraz był rzeczywistym pośrednikiem, by w ten sposób pojednywać nas z Niebem i uzyskać przebłaganie302.
Na czym polega kapłaństwo dziennikarzy, czy szerzej: człowieka mediów,
który wydaje się być bardziej dziś zanurzony w medialnej cywilizacji (on-line) niż
we współczesnej postmodernistycznej kulturze XXI wieku (off-line)303? Również
na ofierze – duchowej.

2.1. Kapłan sakramentalnym uobecnieniem Chrystusa
Nie ma Chrystusowego kapłaństwa bez Chrystusa, który jest żywym ołtarzem i Kapłanem jednocześnie304. Wszyscy chrześcijanie „nieustannie w ciele” noszą „konanie Jezusa”. Mają nadzieję, że wieczne „życie Jezusa” objawi się w ich
śmiertelnych ciałach (por. 2 Kor 4, 10), tzn., że w Nim zmartwychwstaną. To
dlatego uważają codzienny krzyż swojego życia i liczne utrapienia, m.in. związane z pracą zawodową, za – błogosławieństwo.
Ponieważ Jezus uczynił całe Mistyczne Ciało Chrystusa uczestnikiem namaszczenia Duchem Świętym, to w pewnym sensie każde powołanie chrześcijańskie oznacza bycie „drugim Chrystusem” czy działanie „w zastępstwie
Chrystusa”.
Dziennikarz jest „naturalnym kapłanem”. Wynika to z faktu, że „w stworzeniu człowiekowi został nadany podwójny kierunek pragnienia: pragnienie
Boga dla człowieka i człowieka dla Boga. Te dwa nurty zakodowane w człowieku ukazują jego naturalne kapłaństwo [podkr. autorki], które zostało wszczepione w człowieka jako podmiot miłości. Kapłaństwo to, by móc obdarować

    A. Szewciw, I. Werbiński, Ofiara, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 603–604.
    OM, Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy. Głęboka refleksja nad prawdami, o których zapominamy, http://www.m.pch24.pl/litania-do-chrystusa-kaplana-i-zertwy--gleboka-refleksjanad-prawdami--o-ktorych-zapominamy,52151,i.html (8.06.2017).
303
    Zob. J. B. Thompson, Media i nowoczesność…, dz. cyt.
304
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 26.
301
302
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drugą osobę Bogiem, prowadzi do powierzenia siebie i drugiego człowieka
Bogu”305.
W pracy kapłańskiej ważnymi obszarami duszpasterstwa są: głoszenie kazań
i posługa w konfesjonale. „Uważnie słuchać znaczy skupić się na cudzym krzyku”. To również kompetencja dziennikarska, oprócz odwagi. Kapłaństwo Chrystusowe nie polega na „ściąganiu na świat gromów z nieba”, ale na „nadstawieniu karku w imieniu biednych, sponiewieranych, niszczonych i upodlonych
ludzi”306.
Skoro kapłaństwo Chrystusowe „ocala” wiernych i służy świeckim sakramentami, do czego ustanowiony jest kapłański „urząd”, to kapłańskie dziennikarstwo
powinno „ocalać” odbiorców medialnych przekazów, służąc prawdą głoszoną
z miłością do każdego człowieka, którego odkupił Chrystus. Jeżeli „człowiek
jest drogą Kościoła”307, to odbiorca (czytelnik, widz, słuchacz, użytkownik Internetu itp.) jest „drogą” mediów. Dziennikarz z prawdziwego powołania to ten,
który podobnie jak kapłan ministerialny, „pasie” swoje stado pokarmem prawdy, czując się przed Bogiem odpowiedzialnym za zbawienie każdej osoby powierzonej mu poprzez społeczną komunikację.
Apostołowie „nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali
to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego, dzięki Jego sugestii, jak też przez tych Apostołów
i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego,
na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu”308.
Z jednej strony kapłaństwo jest największym darem Boga dla człowieka,
gdyż daje „przedziwną możliwość przemawiania i działania” w imieniu Chrystusa, „poszerza” bowiem ludzkie człowieczeństwo – „do ostatecznych granic”309.
Z drugiej strony kapłaństwo jest owocem płodności duchowej Ludu Bożego310.
Historia każdego powołania chrześcijańskiego, a więc i kapłańskiego, jest
historią niewymownego dialogu między Bogiem a człowiekiem311. Do każdego bowiem człowieka Bóg zwraca się z pytaniem: czy chcesz? „Tam, gdzie jest
powołanie, tam jest – z jednej strony – ten, kto wzywa – z drugiej jest ten, kto

    J. Szyran, Miłość oblubieńcza w nauczaniu Jana Pawła II, http://mateusz.pl/mt/jsz/jsz-mo.
htm (30.07.2018).
306
    R. Nęcek, Od kapłaństwa do społeczeństwa. Wybrane kwestie z nauki społecznej papieża
Franciszka, Kraków 2014, s. 53–54.
307
    Jan Paweł II, Encyklika … u początku … papieskiej posługi Redemptor hominis (4.03.1979), 14.
308
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 76.
309
    Jan Paweł II, Listy na Wielki Czwartek. 1979–2005, Kraków 2005, s. 178.
310
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 322.
311
    Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, dz. cyt., 36.
305
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odpowiada. Powołanie idzie od Osoby do osoby”312. Wolność odpowiedzi313 jest
zatem warunkiem koniecznym ze względu na godność obu osób, jednak wybór
subiektywny musi się spotkać z obiektywnym wyborem Kościoła: „Oba te procesy
spotykają się w seminarium”314.
Duchowość kapłańską opisują następujące elementy: celibat, formacja formatorów, funkcjonalizm, jedność prezbiterów, kapłaństwo, katecheta katechetów,
maryjność kapłana, miłość pasterska, okres sabatyczny, powołanie, rok duszpasterski. Dowiadujemy się o tym ze schematu wykładu teologii duchowości i duchowości stanów życia Kościoła315.
Kapłana ustanawia sakrament – „dar nadprzyrodzony”, uzyskany poprzez
włożenie na niego rąk biskupich i wypowiedzenie przez biskupa sakramentalnej
formuły. Od tej chwili mężczyzna jest „naznaczony niezatartym charakterem,
jest konsekrowany i przeznaczony, aby był pasterzem Ludu Bożego i wypełniał
– w osobie Jezusa Chrystusa – zadanie nauczania, uświęcania i kierowania316.
Ze święceń wynika „szczególny związek ontologiczny” z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem i Dobrym Pasterzem317. To zatem „skok jakościowy” między wyborem subiektywnym a obiektywnym318.
„Nie ma w rzeczywistości ludzkiej bardziej rzeczywistego powtórzenia Chrystusa niż kapłaństwo”. Chrystus został w Kościele właśnie pod postacią kapłaństwa319; dalej naucza (łac. munusdocenti), sprawuje kult Boży (łac. munusliturgicum)
i jako pasterz rządzi (łac. munusregendi)320.
Jezus jest „bramą owiec”; bramą, która wiedzie do kapłaństwa: „[…] wchodzą tam przez tę bramę, którą jest Jezus Chrystus. Wchodzą i wychodzą; bo tylko

    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 310.
    „Jeden z moich ulubionych autorów, Andrzej Kijowski – wyznał dziennikarz, Szymon
Żyśko – pisał w jednym ze swoich esejów, że wolność otrzymana od Boga niesie ze sobą poważne
ryzyko, bo każda istota – czy to pszczoła, czy mrówka – ma wpisane w swoją naturę zadania,
które wykonuje. Człowiek jest natomiast jedynym stworzeniem, które może swoje powołanie
odrzucić, bo jest wolny. Jest też jedyną istotą, która starzejąc się i umierając, potrafi płakać, bo
nie rozpoznała swojego powołania” – S. Żyśko, Umierający kleryk i jego wielkie marzenie. Papież
je spełnił, https://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/zycie-i-wiara/art,4804,umierajacykleryk-i-jego-wielkie-marzenie-papiez-je-spelnil.html (22.04.2018).
314
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 313.
315
    Duchowość kapłańska, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 23.
316
    Por. Codex iuris canonici = Kodeks prawa kanonicznego, tłum. E. Sztafrowski, red. K. Dynarski, Poznań 1984, kan. 1008.
317
    Zob. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, dz. cyt.
318
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 12.
319
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 324.
320
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1592.
312
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przez niego można dojść do kapłaństwa. Kapłaństwo jest Jego, nie nasze […]”321
– mówił Wojtyła w 1978 roku.
Definiując kapłana jako szafarza Bożych tajemnic, można wyliczyć konkretne formy jego bycia „drugim Chrystusem”. Chrystus chrzci, spowiada, karmi
swoim Ciałem i Krwią, umacnia, pociesza… Drugim – po Chrystusie – szafarzem sakramentów jest Kościół, a dopiero trzecim kapłan, który: po pierwsze
w chrzcie daje ludziom życie Boże; po drugie w spowiedzi daje im miłosierdzie
Boże i odradza ich duchowo, po trzecie w Eucharystii daje pożywającym ją życie
wieczne, a słuchającym słowa Bożego ożywienie; po czwarte w namaszczeniu
chorych daje cierpiącym umocnienie i pocieszenie322.
Kapłana czynią święcenia, odtąd „raz ksiądz, na zawsze ksiądz”323. To ktoś
więcej niż tylko „pracownik religijny, któremu powierzono misję niezwiązaną
z jego życiem. Jego życie jest związane z jego misją apostolską […]”324. „Dla kapłana nie istnieje moment, w którym «przestaje być kapłanem», tak jak kelner
czy taksówkarz przestają nimi być podczas urlopu”325. Święcenia wyciskają bowiem we wnętrzu osoby duchownej „niezatarty znak”, „niezatarty charakter sakramentalny”326.
Dar Ducha ma „tajemniczą moc uświęcającą”. Duch Święty posługuje się prezbiterem jako „drugim Chrystusem”. Ścisła więź łączy kapłaństwo z Duchem
Świętym i z Jego misją. W dniu święceń kapłan otrzymuje „szczególne wylanie
Ducha Pocieszyciela”, w mocy którego zmartwychwstały Chrystus odnowił w każdym mężczyźnie to, „czego dokonał w swoich uczniach wieczorem w dniu Paschy, i ustanowił ich kontynuatorami swojej misji w świecie”327.
Źródłem kapłaństwa jest liturgia wielkoczwartkowa, kiedy to duchowni odnawiają i ożywiają „sakramentalną łaskę kapłaństwa” za sprawą Ducha Świętego, którego darem jest szczególny udział w jedynym kapłaństwie Chrystusa – Wiecznego Kapłana. Jeśli „czujemy, jak nasze posłannictwo nas przerasta – pisał Jan
Paweł II – tym bardziej otwierajmy się na działanie Ducha Świętego”328.
Coroczne odnowienie przyrzeczeń kapłańskich odbywa się podczas porannej liturgii Krzyżma św. w Wielki Czwartek, kiedy to konsekrowane są święte
oleje używane podczas sakramentów: chrztu, bierzmowania, kapłaństwa, na    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 321.
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 318.
323
    G. L. Müller, Raport o stanie nadziei. Rozmowa z Carlosem Granadosem, tłum. K. Jasiński,
Warszawa 2017, s. 108.
324
    G. L. Müller, Raport o stanie nadziei…, dz. cyt., s. 105.
325
    G. L. Müller, Raport o stanie nadziei…, dz. cyt., s. 111.
326
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1581–1584.
327
    Jan Paweł II, Listy na Wielki…, dz. cyt., s. 215.
328
    Jan Paweł II, Listy na Wielki…, dz. cyt., s. 170.
321
322
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maszczenia chorych. Wszystkie pochodzą z jednego centrum – katedry urzędującego biskupa diecezjalnego329. Symbol „oleju” konsekrowanego tego dnia
jest imieniem Chrystusa, bo oznacza „Namaszczonego”330.
Źródłem wszystkich powołań we wspólnocie Kościoła jako Bożego Ludu
Nowego Przymierza jest namaszczenie Duchem Świętym. Namaszczenie „urzeczywistnia najpierw nadprzyrodzony dar łaski uświęcającej, poprzez który człowiek staje się w Chrystusie uczestnikiem natury Bożej i życia Przenajświętszej
Trójcy”331.
Jednak w dokumentach Urzędu Nauczycielskiego i w nauczaniu Jana Pawła II
podkreśla się, że kapłan ma szczególne miejsce w Kościele. To miejsce, które różni się od pozycji wiernych świeckich, pochodzi z jego szczególnej relacji
z Chrystusem. Święcenia to specjalna „łaska Ducha Świętego”, która czyni mężczyznę „przebóstwionym” i zdolnym do „przebóstwiania” powierzonych mu ludzi mocą sakramentów, którymi szafuje w imieniu Chrystusa i Jego Kościoła332.
Tak jak Chrystus zajmuje szczególną pozycję w Kościele, podobnie kapłan, który jest sakramentalnym przedstawieniem Pana, Głowy, Pasterza i Oblubieńca
Jego Mistycznego Ciała333.
Na temat kapłaństwa wypowiedział się Paweł VI w dekrecie Optatam totius334.
Podejmowane przez Wojtyłę w okresie krakowskim kwestie związane z powołaniem kapłańskim335 dopełnił Jan Paweł II adhortacją o formacji kapłanów Pastores dabo vobis336 oraz listami kierowanymi do kapłanów z okazji Wielkiego
Czwartku.
Kapłaństwo hierarchiczne, sakramentalne, służebne jest skutkiem sakramentu święceń, który odciska w duszach męskich szczególny znak Boży, czyli
„charakter”. Jan Paweł II podkreśla, że pozostaje ono w wyraźnym odniesieniu
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 26.
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 32.
331
    Jan Paweł II, Listy na Wielki…, dz. cyt., s. 165.
332
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1585–1589.
333
    J. Pytraczyk, Sharing in the redemption through presbyterial ministry and life – a source
and way of priestly witness in the magisterium of John Paul, Pontificia Studiorum Universitas
a S. Thoma AQ. in Urbe. Pars dissertatationis ad lauream in facultate S. Theologiae apud
Pontificiam Universitatem S. Thomae in Urbe. Mons. Mauro Parmeggiani Prelatus Secretarius
Generalis. prof. Luke Buckles, O.P., prof. Joseph Phan Tan Thanh, O.P. Rome apud Pont.
Universitatem S.Thomae, 2008; s. 18–26. Na potrzeby niniejszej książki fragmenty tekstu
i strony tytułowej tłum. E. Chuchro: [Dzielenie się odkupieniem przez kapłańską posługę i życie
– źródło i sposób bycia kapłanem świadkiem w nauczaniu Jana Pawła II. Dysertacja obroniona
na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu z Urbe].
334
    Zob. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (28.10.1965).
335
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 316.
336
    Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, dz. cyt., 36.
329
330

83


do „powszechnego kapłaństwa wiernych” – czyli wszystkich ochrzczonych – a
równocześnie różni się od niego „istotą”, a nie tylko „stopniem”. Różni się zatem naturą. Powołanie do kapłaństwa nie jest stąd „zmieszane” z powołaniem
do dziennikarstwa, tak jak dwie natury – Boska i ludzka – nie są w Chrystusie „zhomogenizowane”, wręcz przeciwnie: jedna służy drugiej, uznając prymat
pierwszej nad drugą337.
Na kapłański „urząd” (łac. munus) składa się święta władza kapłańska składania Ofiary i odpuszczania grzechów w imieniu Chrystusa (por. J 20, 21–23)338,
co w przedmowie do książki Benedykta XVI o kapłaństwie ilustruje papież
Franciszek, opisując „rozdarte życie” francuskiego pisarza Juliena Greena, który po długich poszukiwaniach trafił do polskiego dominikanina i usłyszał: „I co?
Zgadza się Pan na to, że Pan tak żyje? Nie, oczywiście, że nie! Chciałby więc
Pan żyć inaczej? Żałuje Pan tego? Tak! I wtedy następuje coś nieoczekiwanego. Kapłan mówi do niego: Proszę uklęknąć! Ego te absolvo a peccatistuis! – ja
odpuszczam tobie grzechy. Julien Green pisze: «Wtedy uświadomiłem sobie, że
w zasadzie zawsze na tę chwilę czekałem, że ktoś kiedyś powie do mnie: Uklęknij, rozgrzeszam ci. Poszedłem do domu, nie byłem kimś innym, nie, w końcu
na powrót stałem się sobą» (Joseph Ratzinger, Opera omnia, t. 12, s. 658)”339.
Chrystus Uświęciciel i Pasterz dzieli się z kapłanem – na mocy święceń – swoją „władzą duchową”340. Władza dyscypliny pozwala „wykluczać lub wpuszczać”; jej istotą jest władza przebaczania, mówienia w imieniu Pana – „jesteś
nowy”. Władza nauczania stwierdza, „co należy do wiary, a co jej przeczy. Owa
władza kluczy, czyli „kluczy do szczęścia”341, została najpierw dana św. Piotrowi,
ale mają ją również inni, każdy na swój sposób, biskupi, kapłani, cały Kościół,
ponieważ my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wiarę, za obecność prawdy.
Moglibyśmy tę władzę kluczy streścić również jako posługę prawdzie, jako posługę miłości i jako posługę jedności. Na nas wszystkich – stwierdził Benedykt
XVI – nałożono posługę prawdzie, walkę o to, by wiara pozostała żywa i niezafałszowana; i my wszyscy mamy misję miłości, nam wszystkim powierzono misję ciągłego przebaczania, aby nam przebaczono. My wszyscy mamy za zadanie
szukać jedności, kochać ją i żyć nią. Kapłan jest do tego zobowiązany w szczególny sposób. […] Jest strażnikiem drzwi, który musi wiedzieć, kiedy je otworzyć,
a kiedy zamknąć […]”342.

    Zob. np. G. Strzelczyk, Unia hipostatyczna, „Studia Bobolanum” 2017, t. 2, s. 129–141.
    K. Wojtyła, U podstaw…, dz. cyt., s. 197.
339
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 10.
340
    Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu…, dz. cyt., s. 2.
341
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 239.
342
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 233–234.
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„Powołanie kapłańskie” i „powołanie duchowne”, to synonimy oznaczające
zarówno powołanie do diakonatu, jak i kapłaństwa. Kandydat do kapłaństwa
musi spełnić przewidziane przez Kościół wymogi, przewidziane w prawie343 oraz
potwierdzić autentyczność powołania, czyli „pochodzący od Boga dar” przyjęciem sakramentu święceń344.
Mówiąc językiem współczesnych mediów, „kompatybilność” kapłana ze swoją nową naturą i pełnioną misją jest potrzebne – jak stwierdził Wojtyła w 1976
roku – nie tylko ze względu na niego samego, ale „dla wiernych, a nawet w pewnym stopniu dla wszystkich ludzi”, gdyż sakrament kapłaństwa jest „szczególnym wyrazem prawdy o Bogu i o człowieku zarazem – prawdy o Stwórcy i o stworzeniu; prawdy o Ojcu i o dziecku. Potrzebne jest kapłaństwo dzisiejszemu
światu […], aby ratować go od naporu szatana” i ukazywać „potęgę miłości”345.
Nowa natura kapłana wymaga jego mistycznej śmierci. Posługa kapłańska
jest bowiem „apostolską posługą zmartwychwstaniu, dokonywaną przez składanie Chrystusowej ofiary”346, ale wewnętrzne zmartwychwstanie jest rzeczywistością każdego chrześcijanina. Piotr Semenenko nawiązuje do „umierania”
własnego ja, wymaganego nie tylko od kapłana sprawującego Najświętszą Ofiarę. Zachęca więc i dziennikarza do „wyrzeczenia się, zaparcia siebie, swego ja
jako treści […]”, by zmartwychwstać i móc zawołać: „Żyję już nie ja, żyje we mnie
Chrystus”347.
Powołanie kapłańskie jest darem nie tylko dla Kościoła, ale i całej ludzkości,
gdyż jest on szafarzem sakramentalnej łaski. Wszystkich siedem sakramentów,
jakimi szafuje Kościół Katolicki, czyni żyjących nimi chrześcijan – mistykami348,
dla których święta wiara jest najdroższą ewangeliczną perłą, wartą sprzedania wszystkiego, by ją posiąść (por. Mt 13, 44–46). Święta wiara jest potrzebna
światu jak sól i światło (por. Mt 5, 13–16).
Katolicyzm jawi się wśród wielu wyznań świata jako święta religia, przez
świętą zażyłość z Bogiem uzyskaną przez łaskę nadprzyrodzoną. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, wierzący dostępuje bowiem komunii z Trójjedynym Bogiem, który samoobjawiając się, poinformował człowieka o jego nowej
naturze, możliwej jedynie za sprawą chrztu św., bierzmowania i Eucharystii,
czyli sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego349.

   Codex iuris…, dz. cyt., kan. 1035–1039.
    M. Krzywicki, Powołanie kapłańskie, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 693.
345
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 318.
346
    W. Świerzawski, Nazwałem was…, dz. cyt., s. 11.
347
    P. Semenenko, Listy duchowne, Kraków 1924, s. 72.
348
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1210–1211.
349
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1212–1419.
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Eucharystia i kapłaństwo są nierozłączne. „Doceniajmy dar kapłanów, którzy są wśród nas. Wielki zachwyt kapłaństwem wyraził św. Jan Maria Vianney:
«Och, jakże kapłan jest wielki! [...]. Gdyby pojął siebie, umarłby [...]. Bóg jest
mu posłuszny: wypowiada dwa słowa, a na jego głos nasz Pan zstępuje z nieba
i uobecnia się w małej hostii»”350.
Z kolei sakrament kapłaństwa351 i sakrament małżeństwa352 to dwa sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych, czyli dwie nadprzyrodzone formy trwania w komunii z Bogiem, które w historii Kościoła Katolickiego „rozeszły się” w pewnym momencie ze względu na tzw. kościelną dyscyplinę. Odtąd
„kapłan musi mieć odwagę być całością”, co oznacza bycie „rozpoznawalnym
także po swoim ubiorze”353. Sutanna jest atrybutem związanym z celibatem.
„Bez gotowości opuszczenia dóbr własnych nie ma prawdziwego kapłaństwa”354.
„Dobrem własnym” z pewnością jest posiadanie rodziny.
Na przełomie II i III wieku chrześcijanie „żenią się jak wszyscy i mają dzieci”,
a to znaczy, że nie została jeszcze wprowadzona przez Magisterium Kościoła
„przeszkoda do zawarcia małżeństwa” za sprawą wyższych święceń kapłańskich
– oparty na prawie kościelnym celibat. Praktyka bezżenności została utrwalona
w 1139 roku na Soborze Laterańskim II. Dopiero na przełomie XII/XIII wieku uznano tę „przeszkodę” za „zrywającą” święcenia. Obowiązek celibatu potwierdził Sobór Watykański II, nauczanie papieży i dokumenty Kościoła łacińskiego355.
Małżonkowie i bezżenny laikat żyją Eucharystią otrzymaną z wyświęconych
rąk kapłanów. Ta bezkrwawa ofiara Chrystusa gładzi grzechy powszednie i jest
„zadatkiem życia wiecznego”, podczas gdy te ciężkie wymagają sakramentu
uzdrowienia – pokuty i pojednania356; wraz z sakramentem namaszczenia chorych i wiatykiem tworzą strukturę uświęcenia człowieka zapewniającą Niebo357.

    L. Dudkiewicz, Jakże kapłan jest wielki!, http://m.niedziela.pl/artykul/139179/nd/Jakze-kaplan-jest-wielki (4.10.2018).
351
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1533–1600.
352
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1601–1666.
353
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 30.
354
    Jan Paweł II (K. Wojtyła), „Jestem bardzo w rękach Bożych”…, dz. cyt., s. 300.
355
    R. Jasiak, Celibat, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 109–111.
356
    Zob. Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1420–1498.
357
    Zob. Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1499–1532.
350
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2.2. Teologia kapłaństwa według Jana Pawła II
Kapłaństwo Jana Pawła II zakorzenione jest w nauczaniu Vaticanum II358.
Kapłaństwo Chrystusowe, a takie było kapłaństwo Jana Pawła II, jest skierowane do wszystkich ludów i do wszystkich czasów, nie będąc zacieśnione żadnymi
ograniczeniami krwi, narodu lub wieku359.
Chociaż Jezus „nie nazywał siebie kapłanem, jednakże odsłonił do końca
sens kapłaństwa, a nade wszystko «kapłański» profil ludzkiej egzystencji” – pisał
Wojtyła w 1973 roku w swoich notatkach. „Kapłaństwo i ofiara jest wpisane najgłębiej w rzeczywistość stworzenia: świata i człowieka. O ile z jednej strony wyraża zależność w istnieniu wszystkiego, co istnieje, od Stwórcy – o tyle w sposób
szczególny wyraża i aktualizuje właściwą człowiekowi jako osobie relację daru,
dawania siebie. Relacja ta zostaje «wprowadzona» przez Chrystusa w wymiar
Trynitarny, czyli ostateczny”360.
Życie kapłanów Nowego Testamentu skoncentrowane jest na Eucharystii.
„Duchowość eucharystyczna stanowi szczyt czystego miłowania Boga z całkowitym wyrzeczeniem się siebie. Do takiego uczestnictwa w ofierze eucharystycznej człowiek może być zdolny tylko pod wpływem szczególnej łaski Bożej”.
Chodzi o „zupełne przekreślenie siebie z miłości do Ojca”, dziękowanie Bogu za
to, czego dla nas chce, bo to jest „nasze najwyższe dobro”, chodzi o naśladowanie
Jezusa w ogrodzie Oliwnym i Wieczerniku.
Msza św. jest „ofiarą składaną przez Chrystusa i przez nas – podkreśla Andrzej Santorski – a równocześnie jest naszym jednoczeniem się w miłości
służebnej […]. Eucharystia ma zatem w swojej treści wymiar społeczny, wymiar miłości bliźniego”, na co wskazuje opis ewangelisty Jana (por. J 13, 1–15):
w czasie wieczerzy Pan Jezus wziął prześcieradło i misę z wodą, pragnąc umyć
uczniom nogi. Nakazując, by czynili sobie nawzajem tak jak On. Eucharystia
wyraża zatem „postawę służebną”, jest „gotowością do służenia innym bezinteresownie”361.
Kapłaństwo w Chrystusie różni się od kapłaństwa Starego Testamentu, jest
„całkowicie nowe i oryginalne” – podkreśla Jan Paweł II w 1980 roku w notatkach

    Por. J. D. Szczurek, Kapłaństwo Jana Pawła II zakorzenione w nauczaniu Vaticanum II,
w: Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Sympozjum z okazji 90-lecia urodzin, red.
J. Machniak, Kraków 2010, s. 13–28.
359
   Zob. Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, red. nauk. J. Groblicki, E. Florkowski, wstęp ogólny K. Wojtyła, Poznań 1968, s. 9–23.
360
    Jan Paweł II (K. Wojtyła), „Jestem bardzo w rękach Bożych”…, dz. cyt., s. 158, 115.
361
    A. Santorski, Droga życia wewnętrznego, Warszawa 2003, s. 145–159.
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osobistych. Po pierwsze kapłan – nikt tak jak Chrystus – musi być szczególnie
bliski Boga; po drugie bliski ludziom – a nikt nie jest tak jak Chrystus; po trzecie tylko Chrystus jest „kapłanem własnej ofiary”; a po czwarte – co najbardziej
oryginalne – Chrystus jest „kapłanem miłosiernym, który doznał cierpienia
i stał się solidarnym z wszystkimi, którzy cierpią”; po piąte kapłaństwo Chrystusa urzeczywistnia się we wszystkich aktach życia Chrystusa, ale nade wszystko w Krzyżu – a potem zmartwychwstaniu i wyniesieniu po prawicy Ojca”362.
Sobór Watykański II, w którym Wojtyła aktywnie uczestniczył, dowartościował świeckich, jako kapłański lud Boży żyjący według Jego przykazań. Według Veritatis splendor jednak to nie zasady, a błogosławieństwa stanowią centrum życia chrześcijańskiego. Nie oznacza to, że nie ma zasad, ale – według
George'a Weigla – w myśleniu Jana Pawła II następuje ich transponowanie. „Do
czego dążymy? Do czego wzywa nas łaska Boża? – pyta pisarz katolicki i teolog.
Do życia w Komunii z Trójcą Przenajświętszą…”363.
Świętość to przede wszystkim wiara oparta na samoobjawieniu się człowiekowi przez Trójjedynego Boga. Wiara stanowi podstawę wszelkiej doskonałości
w porządku chrześcijańskim i „pierwszą podstawę świętości kapłana”, tak samo
jak każdego chrześcijanina, a więc i dziennikarza. Wiara kapłana „musi jednak
być wyznawana i pełnić swoją służbę w warunkach szczególnie trudnych, a nawet krytycznych. Kapłan ma nią żyć, zachowywać ją, a także pogłębiać w perspektywie służby pełnionej na rzecz innych. Trzeba pamiętać, że wiara innych
w bardzo szerokim zakresie zależy od konkretnej wiary kapłanów i nie ma się
co obrażać, mówiąc z przekąsem – podkreśla Janusz Królikowski – że wierzy
się w Boga, a nie w kapłana. Kapłan jest w najwyższym stopniu reprezentantem
wiary Kościoła i jej pośrednikiem”364.
„Żywa wiara” powinna być inicjowana przez „żywe narzędzia Chrystusa,
Wiecznego Kapłana”. Królikowski zwraca jednak uwagę, że apostołowie Chrystusa nie są „zwykłymi narzędziami”, którymi On arbitralnie dysponuje, ale „przyjaciółmi”, których wybrał, ponieważ tak chciał. „Można powiedzieć, że mają oni
prawo uważać ten wybór za szczególny i uprzywilejowany znak pochylenia się
Boga nad nimi”365.

    Jan Paweł II (K. Wojtyła), „Jestem bardzo w rękach Bożych”…, dz. cyt., s. 223.
    G. Weigel, „Veritatis splendor”. Dar dla Kościoła i świata, Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Veritatis Splendor”: Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata. 40 lat wyboru na
Stolicę św. Piotra kard. Karola Wojtyły Metropolity Krakowskiego, Kraków 17.10.2018, s. 33–40.
364
    J. Królikowski, Kapłan i świętość. Formacja Stała Kapłanów Diecezji Tarnowskiej, http://
formacja.diecezja.tarnow.pl/2019/01/kaplan-i-swietosc-ks-dr-hab-janusz-krolikowski/
(8.01.2019).
365
    J. Królikowski, Kapłan i świętość…, dz. cyt.
362
363
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Chodzi o wiarę w Boga silniejszą od „uczuć ciała”. Pismo Święte ukazuje Abrahama, który, składając w ofierze swojego syna Izaaka „wyżej od miłości cielesnej, postawił miłość Boga, i znalazł się nie w sercu ciała, ale w sercu Chrystusa, to znaczy w sercu Słowa Bożego, Prawdy i Mądrości”. Taka postawa wymaga
heroicznego zawierzenia Bogu. Zatem „jedynym źródłem zgorszenia jest nieufność w nieprzeniknioną rozumem opatrzność Bożą, a zamiast niej usiłowanie
poznania za wszelką cenę Jego planów, domaganie się zrozumienia powodów
wydarzeń i dokładanie wysiłków, by je wyjaśnić”366.
Wiara, według Wojtyły, jest „aktem rozumu gotowego przyjmować prawdę
Bożą za prawdę własną”. Łączność z Bogiem w prawdzie to „chyba najwyższy
– jeden z najwyższych aktów – stosunku osoby do osoby. Gotowość komunikacji w prawdzie zostaje w szczególny sposób zaktualizowana dzięki Objawieniu.
„Wiara polega na przyjęciu Objawienia, ale jest to możliwe dzięki wymienionej
gotowości umysłu, ono ją zakłada i równocześnie w pełni urzeczywistnia”367.
Wiara innych zależy od konkretnej wiary kapłanów i dziennikarzy posługujących Słowu za pośrednictwem mediów. Przykładem jest zajęcie czwartego miejsca w rankingu portalu internetowego „Daily Catholic” na „stu najbardziej wpływowych katolików XX wieku” przez Sługę Bożego Fultona J. Sheena
(1895–1979) – „twarz medialną” Kościoła Katolickiego i Chrystusa, zarazem
„mistyka”. W opinii Izabelli Parowicz wynikało to z olbrzymiego wpływu, jaki
amerykański arcybiskup, „pionier ewangelizacji medialnej, wywierał na miliony katolików i niekatolików za pośrednictwem radia, telewizji i słowa pisanego”.
Był kapłanem „wybitnym i wszechstronnie utalentowanym”, którego „głęboka wiedza oraz intelekt” szły w parze z „fenomenalnymi zdolnościami oratorskimi i ogromną gorliwością o zbawienie dusz”, co było „jedynym celem” jego
medialnej działalności. Spektakularny sukces jako ewangelizator radiowy i telewizyjny zawdzięczał: „naturalnym talentom, aparycji, głębokiej mądrości, fenomenalnej pamięci, erudycji oraz poczuciu humoru. Tym, co dopełniało jego
wizerunku i co najbardziej stanowiło o jego wiarygodności, było jego własne,
świątobliwe życie”.
Dzięki połączniu tych przymiotów z „darem apologetycznym i talentem
oratorskim” „odniósł” sukces medialny. Za sprawą „klarowności przekazu” stał
się „pionierem” i „niedoścignionym mistrzem”. Na antenie radia „głosił prawdy
wiary w sposób zrozumiały, mocny, przejrzysty i inspirujący odbiorców”, głównie katolików, zakorzeniając przesłanie w doktrynie katolickiej. Skłaniał do „refleksji nad własnym życiem i do duchowej przemiany”. Przedstawiał jednakże

    K. Skwierawski, Abrahamie, Abrahamie, Kraków 2015, s. 120, 97.
    Jan Paweł II (K. Wojtyła), „Jestem bardzo w rękach Bożych”…, dz. cyt., s. 57.
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„katolicki punkt widzenia w sposób niebezpośredni”, nie chcąc „wygrać sporu”
kosztem utraty czyjejś duszy.
Jako „nowoczesny misjonarz”, wykorzystywał technologię i media, by „głosić Ewangelię”, dlatego siebie określał mianem „duchowego rolnika, który nawozi glebę”. Był jednakże „mistrzem przedstawiania teologii w sposób obrazowy”, gdyż apelował do emocji słuchaczy, którzy byli „poruszani” przez Ducha
Świętego. „Nie tyle przynosił im Chrystusa, ile wydobywał Chrystusa z nich
samych”. Doskonale rozumiał „napięcie między sferą świecką a duchową”, jako
komunikator Słowa, balansował „między bliskością a dystansem”.
Wystąpienia przygotowywał przed Najświętszym Sakramentem, a „na początku i na końcu każdego odcinka stawał przed figurą Matki Bożej, jak gdyby prosząc Ją o błogosławieństwo dla siebie i dla świata”. Dzięki takiej postawie
„zdarzało się, że niekatolicka publiczność przewyższała katolicką”, liczbę nawróceń oblicza się na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy. Brak takiego sukcesu
u innych kwitował opinią, że sami „nie rozumieją wykładanego przez siebie
przedmiotu”368.
We wspomnianej ankiecie z 1999 roku wzięło udział ponad 23 tys. respondentów, którzy nominowali ponad siedmiuset kandydatów. „Pierwsze miejsce
zajął bezapelacyjnie papież Jan Paweł II”, który w jednej osobie łączył wiele powołań, m.in. do kapłaństwa i dziennikarstwa369. Tygodnik społeczno-polityczny „Time”, który ogłosił papieża „Człowiekiem Roku 1994”, o Sheenie napisał
to, co odnosi się i do Wojtyły: „Publiczność kochałaby go nawet gdyby wyszedł
ubrany w beczkę i zaczął czytać książkę telefoniczną”, oferował jej bowiem przekaz „szczery, jasny, elastyczny”370.
Natomiast według Jana Pawła II – najbardziej wpływowego katolika XX wieku – kimś podobnym był na przełomie XVI/XVII wieku Franciszek Salezy, „wybitny duszpasterz i pisarz”, który „odznaczał się bystrością umysłu, zdolnością
dogłębnego osądu, inteligencją, niewiarygodną dobrocią i serdecznością, opanowaniem emocjonalnym i pogodą ducha. W związku z tym zapytał papież retorycznie: «Czyż w tych lapidarnych słowach nie rysują się cnoty zawodu zajmującego się informacją, czyż nie wskazują sekretu a jednocześnie drogi, którą
winien kroczyć dziennikarz, by w godny sposób przedstawić się publiczności,

    I. Parowicz, Arcybiskup Fulton J. Sheen: mikrofon Boga i ciało medialne, http://formacja.
diecezja.tarnow.pl/2018/10/arcybiskup-fulton-j-sheen-mikrofon-boga-i-cialo-medialne-drhab-izabella-parowicz/ (9.01.2019).
369
    I. Parowicz, Arcybiskup Fulton J. Sheen…, dz. cyt.
370
    I. Parowicz, Arcybiskup Fulton J. Sheen…, dz. cyt.
368
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sprawiając, że będzie czytany i rozumiany, i tym samym wypełnić należycie swe
trudne posłannictwo»?”371.
Zdaniem Salezego, dla kapłana – bardziej niż dla wszystkich innych – praca
intelektualna jest „ósmym sakramentem”. Powinna być „łączona ściśle z problemami dzisiejszego świata, z wieloma trudnościami doświadczanymi przez wiernych, a także z pytaniami stawianymi przez wątpiących i niewierzących – jest
warunkiem głębokiego przeżywania i zaangażowanego głoszenia wiary w sensie ścisłym – wiary, która w klimacie i tajemnicy modlitwy i refleksji nawiązuje żywą więź z Chrystusem i pokornie zanurza się w Jego łasce i Jego słowie”372.
Czyż nie jest to zarazem definicja dziennikarza? Według Federico Lombardiego, rzecznika Stolicy Apostolskiej, to właśnie Jan Paweł II jest „wspaniałym
wzorem dla dziennikarzy-katolików”. Nie tylko bowiem słowo, ale osoba je wypowiadająca stała się dla miliardów ludzi „środkiem przekazu treści”. Według
Marshalla McLuhana samo medium jest przekazem określonych treści373.
Osoba tego kapłana i dziennikarza z okresu krakowskiego „przemawiała” po
1978 roku mocą samej obecności. Oto elmenty nierówności między klerem a laikatem (łac. clerici i laos), wskazujące na prymat pierwszego nad drugim: stanie
na czele Kościoła, misja komunii i dialogu wymagająca bezżenności dla królestwa Bożego, czyli bycia świadkiem oblubieńczej miłości do Chrystusa i Jego
Kościoła. Natomiast oba stany, duszpasterza i osobę świecką łączy wzór tożsamości, jakim w chrześcijaństwie jest – wewnętrzne życie Trójcy Świętej.
Nowością jest, że wraz z upływem pontyfikatu, który rozpoczął się ponad
dekadę od zakończenia Vaticanum II, Jan Paweł II skorygował nieco swoje nauczanie na temat kapłaństwa. Zdaniem Jerzego Pytraczyka papież zaczął mocniej podkreślać „różnicę pomiędzy kapłaństwem służebnym a kapłaństwem
powszechnym”374, co wybrzmiało w 1992 roku w posynodalnej adhortacji Pastores dabo vobis375.
Śledząc myśl autora dysertacji pt. Sharing in the redemption through presbyterial ministry and life – a source and way of priestly witness in the magisterium
of John Paul, promocja różnicy między klerem a laikatem jest – znaczna.
Mimo że dokonana przez Pytraczyka analiza dokumentu o kapłaństwie hierarchicznym z 1992 roku, nawet tak istotnego, jest uogólnieniem, to jednak
    Jan Paweł II, Posłannictwo informowania i formowania opinii publicznej według kryteriów
prawdy, obiektywizmu i jasności. Przemówienie do dziennikarzy katolickich Italii, OR pol. 4 (1983),
nr 2, s. 19.
372
    J. Królikowski, Kapłan i świętość…, dz. cyt.
373
   A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu
Ojca…, dz. cyt., s. 69, 51.
374
    J. Pytraczyk, Sharing in the redemption…, dz. cyt., s. 18–26.
375
    Zob. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis…, dz. cyt.
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warto założyć, że po prawie dziesięciu latach od przemówienia Jana Pawła II
porównującego dziennikarstwo do kapłaństwa (1983) papież zaczął promować
różnicę, podczas gdy w okresie krakowskim Wojtyła z zaangażowaniem podkreślał jako publicysta „Tygodnika Powszechnego” jedność pomiędzy kapłaństwem służebnym a kapłaństwem powszechnym.
Skąd nowość w nauczaniu Jana Pawła II? Wydaje się, że przyczyniła się do
tego polityka redakcji skupiająca się na krytyce jego pontyfikatu. Oto odpowiedź na nią trzy lata po ogłoszeniu Pastores dabo vobis w liście do Jerzego Turowicza: „Rok 1989 przyniósł w Polsce głębokie zmiany związane z upadkiem
systemu komunistycznego. Odzyskanie wolności zbiegło się paradoksalnie ze
wzmożonym atakiem sił lewicy laickiej i ugrupowań liberalnych na Kościół,
na Episkopat, a także na Papieża. Wyczułem to zwłaszcza w kontekście moich
ostatnich odwiedzin w Polsce w roku 1991. Chodziło o to, aby zatrzeć w pamięci społeczeństwa to, czym był Kościół w życiu Narodu na przestrzeni minionych lat. Mnożyły się oskarżenia czy pomówienia o klerykalizm, o rzekomą chęć rządzenia Polską ze strony Kościoła czy też o hamowanie emancypacji
politycznej polskiego społeczeństwa. Pan daruje, jeżeli powiem, iż oddziaływanie tych wpływów odczuwało się jakoś także w «Tygodniku Powszechnym».
W tym trudnym momencie Kościół w «Tygodniku» nie znalazł, niestety, takiego wsparcia i obrony, jakiego miał poniekąd oczekiwać: «nie czuł się dość miłowany» – jak kiedyś powiedziałem”376.
Tymczasem w 1963 roku na łamach tygodnika Wojtyła przekonywał: „Jeśli
mnie ktoś zapyta, jaka jest rola świeckich w Kościele, to odpowiem, że polega
ona na stałym dopełnianiu dzieła Chrystusa – Syna Bożego w świecie i przy pomocy świata. Polega na stałym odzyskiwaniu świata […] dla Ojca Przedwiecznego […]”. Źródłem działalności świeckich jest „łaska, rozwijająca się w duszy
na miarę własnego stanu i powołania”377.
W okresie krakowskim uświadamiał wiernym, co prawda, istotne różnice
między laikatem a klerem, ale ich nie „promował”: „Rola świeckich w Kościele, choć odrębna, jest jednak zespolona ściśle z rolą duchownych – clerici. Zadanie bezpośrednie tych ostatnich stanowi słowo Ewangelii i środki łaski, przy
pomocy których świeccy odzyskują świat dla Ojca. To ścisłe połączenie duchownych ze świeckimi w Kościele jest charakterystycznym znamieniem Ludu
Bożego – pisał”378.
Natomiast w 1992 roku pierwszym nowym aspektem nauczania papieża
na temat kapłaństwa jest właściwe umieszczenie jego źródła w tajemnicy Trój    Jan Paweł II, List Ojca…, dz. cyt., s. 1, 4.
    K. Wojtyła, Rola laikatu…, dz. cyt., s. 5.
378
    K. Wojtyła, Rola laikatu…, dz. cyt., s. 5.
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cy Świętej, w „sakramentalnym i ontologicznym uczestnictwie w kapłaństwie
Chrystusa”, który jest posłany przez Ojca na świat – podkreśla w dysertacji Pytraczyk. Ontologiczne uformowanie kapłana poprzez święcenia – na wzór Chrystusa – ma sakramentalny charakter, o czym naucza Sobór Watykański II, a Jan
Paweł II wyraża z „większą dokładnością”, mówiąc, że „kapłan uznaje pełną
prawdę swojej tożsamości za pochodną, za szczególne uczestnictwo i kontynuację samego Chrystusa, jedynego Najwyższego Kapłana”379.
W rozdziale Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów z 1994 roku poświęconemu tożsamości kapłana omówiony jest trynitarny, chrystologiczny, pneumatologiczny oraz eklezjologiczny wymiar życia mężczyzny powołanego do służby
Bożej380. We wstępie do tego dokumentu José Sanchez pisze o „nowej inspiracji”, gdyż Kościół potrzebuje kapłanów, którzy „bezwzględnie i w pełni zżywają
tajemnicę Chrystusa i potrafią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego”.
Ze względu na „nową ewangelizację” ten doktrynalno-dyscyplinarny i pastoralny dokument stawia kapłanowi nowe zadania381.
Pytraczyk podkreśla myśl papieża, że Chrystus stoi „przed” Kościołem, „żywi
i pielęgnuje go” (por. Ef 5, 29), oddając za niego swoje życie. Nasuwa się tu metafora pelikana karmiącego swoje pisklęta własnymi wnętrznościami, który jest
też symbolem Eucharystii382. Kapłan jest powołany, aby być „żywym obrazem
Jezusa Chrystusa, Oblubieńca Kościoła”. Uobecniając wobec powierzonych mu
wiernych Chrystusa, Głowę i Pasterza, kapłan związany jest więzami oblubieńczymi ze wspólnotą. „Ponieważ reprezentuje Chrystusa – Głowę, Pasterza i Oblubieńca Kościoła – kapłan jest umieszczony nie tylko w Kościele, ale także na
czele Kościoła”.
Zarówno Jan Paweł II, jak i soborowe i posoborowe nauczanie stawiają fundament kapłańskiej tożsamości w tajemnicy Trójcy Świętej. Papież jednak różni
się od poprzedniego Magisterium, mówiąc o korzeniach kapłaństwa w Trójcy
Przenajświętszej, i przenosi jego konsekwencje nie tylko na „tożsamość kapłańską,
ale także na duchowe i duszpasterskie życie kapłańskie”.
Autor rozdziału o nowościach w teologii kapłaństwa Jana Pawła II zaznacza,
że papież podąża za nauką św. Augustyna i ideą prymatu łaski, chcąc „uczynić
głębszym kapłańskie życie duchowe i duszpasterskie dzięki jego powiązaniom
z życiem Świętej Trójcy. Trójca Święta jest tajemnicą i komunią, ma wymiar misyjny”.

    J. Pytraczyk, Sharing in the redemption…, dz. cyt., s. 18–26.
    Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu…, dz. cyt., s. 7–21.
381
   Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu…, dz. cyt., s. 3.
382
   Por. Jan Paweł II, To czyńcie na moją…, dz, cyt.
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Kapłan jest zatem „człowiekiem komunii, w swoich relacjach ze wszystkimi
ludźmi musi być człowiekiem misji i dialogu”. Żyje posłuszeństwem, celibatem,
ubóstwem zawsze zjednoczony z Kościołem lokalnym i z miejscowym prezbiterium, istniejąc niejako w „formie wspólnoty”.
„Papieski teologiczny argument oblubieńczej miłości, takiej miłości do Kościoła, jaką ukochał go Chrystus – uważa Pytraczyk – oznacza kolejny krok naprzód w zakresie zrozumienia celibatu kapłańskiego w porównaniu z soborowym
i posoborowym nauczaniem.
Jan Paweł II przypisuje ważne miejsce w życiu kapłańskim miłości pasterskiej, która powinna być przede wszystkim sercem relacji kapłana z Chrystusem
i Kościołem, «wewnętrzną zasadą, siłą, która ożywia i prowadzi życie duchowe
kapłana». Jest w tym upodobniony do Chrystusa, Głowy i Pasterza. Zatem «miłość pasterska» jest «prawdziwą duszą» kapłańskiej posługi i życia, dlatego powinna wypełniać głęboko jego kapłańską egzystencję. Miłość duszpasterska ma
przeniknąć jego umysł i serce.
Zatem relacja kapłańska z Chrystusem nie może opierać się na niczym innym (ani na żadnej idei, ani na żadnej konkretnej wartości) jak tylko na osobistej, autentycznej, całkowitej, oblubieńczej miłości. Papież naucza, że kapłan ma
być oblubieńcem Kościoła, tak jak Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła: «Życie
kapłana powinno promieniować tym oblubieńczym charakterem, który domaga się, aby był świadkiem oblubieńczej miłości Chrystusa i tym samym zdolny
był kochać ludzi nowym, hojnym i czystym sercem»”383.
Głosy zachodnich teologów podkreślają oryginalność papieskiego nauczania, i tak np. według niemieckiego teologa, Waltera Kaspra, jest to powrót do
ewangelicznej wizji apostolstwa, gdzie innowacja i tradycja nie są sobie przeciwne; uzupełniają się: żywa tradycja, twórcza wierność. Niezbędna w życiu i posłudze kapłana integralność jest możliwa tylko w miłości na wzór Chrystusa,
który „oddał się Kościołowi i kapłanowi. Dał się na krzyżu. Kapłan, który chce
odpowiedzialnie podążać za swoim Mistrzem, musi także oddać siebie samego, oddać się w miłości i ofiarować siebie na krzyżu”. Oznacza to, że „w kapłanie
Chrystus przeżywa na nowo swoją Mękę dla zbawienia dusz”384.
Z kolei według szwajcarskiego teologa Hansa Von Balthasara papież chciał
wprowadzić niektóre elementy polskiego modelu kapłańskiej posługi do Kościoła powszechnego, tj. komunia duchowa wśród samych kapłanów, jedność
prezbiterów z biskupami i duchowieństwa ze świeckimi.

    J. Pytraczyk, Sharing in the redemption…, dz. cyt., s. 18–26.
    T. Borutka, J. Orzeszyna, Jan Paweł II o kapłaństwie i życiu braterskim we wspólnocie zakonnej, Bielsko-Biała 1995, s. 122.
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Pytraczyk definiuje kapłaństwo według Jana Pawła II jako: „Służbę, która
pozwala danej osobie ofiarować się do dyspozycji Pana i Jego dziełu zbawienia
w sposób, który ma zupełnie wyjątkową jakość, a przez tę ofiarę rozwija duszę
i stymuluje centrum wspólnoty. Całość jego poświęcenia jest elementem, który
promieniuje na wszystkich, jednoczy je i motywuje każdego w swojej działalności”385.
Skąd zatem wzięła się zmiana w podejściu Jana Pawła II do osób świeckich,
czyli „promocja” stanu kapłańskiego? Wydaje się, że z naruszenia „przymierza”,
którym związał się z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Znakiem”. Redakcje te,
a raczej osoby tam pracujące, uważał niejako za swoją „dziennikarską rodzinę”,
a tymczasem w 1995 roku doświadczył z tej strony krytyki stylu swojego papiestwa i Kościoła Katolickiego. Jak się wydaje, pozostał wierny „przymierzu”,
jednak zrewidował swoje podejście do obu stanów: świeckiego i duchownego.
O stylu posługiwania kleru upodabniającego się do laikatu Wojtyła pisał
u progu swojej dziennikarskiej drogi w artykule pt. Mission de France. W 1964
roku wypowiedział się na temat ruchu, pytany przez polskich księży o „ten typ pracy kapłańskiej” we Francji, która po II wojnie światowej była krajem „ogromnej
dechrystianizacji”. Wyjaśniał, że „eksperyment księży pracujących” ma głębsze
znaczenie: „To jest akt wielkiej wiary, wielkiej nadziei i równocześnie trochę
rozpaczy. Wielkiej wiary, to znaczy, że będzie można, dając świadectwo Chrystusowi w kombinezonie robotniczym, przybliżyć potem ludzi do kapłanów”386.
Wskazał na przyczynę zrównania obu powołań – stan ducha.
Do tej diagnozy nawiązuje myśl Wilhelma Pluty, zaprzyjaźnionego z Wojtyłą od czasu nominacji biskupiej w 1958 roku, który również był zafascynowany
duszpasterskimi metodami Emanuela Célestina Suharda (1874–1949). Późniejszy ordynariusz gorzowski zmienił jednak swój stosunek do Mission de Paris
pod wpływem lektury listów pasterskich arcybiskupa Paryża i określił próbę ratowania człowieka bez odwołania się do Boga (księża robotnicy pozbywali się
bowiem zewnętrznych oznak bycia Oblubieńcem Kościoła, np. sutanny), a nawet wbrew Jego zasadom – „pychą nadziei”387. Tym samym Pluta nawiązał do
uwagi Wojtyły z okresu Vaticanum II, że ruch ten był aktem „trochę rozpaczy”
arcybiskupa i jego kapłanów, którym zabrakło prawdziwej miłości pasterskiej.
Jest ona bowiem skutkiem żywej wiary i eschatologicznej nadziei.
Według Angelo Bagnasco, snującego refleksję o roli kapłana we współczesnym świecie, w świetle adhortacji Pastores dabo vobis Jana Pawła II – amoris
officium jest skutkiem życia duchowego pasterza, na które składa się: intymność
    J. Pytraczyk, Sharing in the redemption…, dz. cyt., s. 18–26.
    K. Wojtyła, Odnowa Kościoła…, dz. cyt., s. 132.
387
    W. Pluta, Ascetyka dla świeckich…, dz. cyt., s. 45.
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z Oblubieńcem Kościoła, samotność serca przy Jego Sercu, braterstwo kapłańskie radujących się z pracy w Chrystusowej winnicy.
Pasterskie obowiązki nie są przeciwstawne „duchowej drodze” kapłana, wręcz
przeciwnie – są jak „ciało dla duszy”. Życie duchowe pasterza charakteryzuje
się, co prawda, „posługą duszpasterską”, ale pierwsze jest „przebywanie z Nim”,
z Chrystusem powołującym Dwunastu. Pierwszym aktem pasterskiej miłości
kapłana jest pozwolenie, by to Bóg działał, aby go kochał tak, jak chce. Wzajemność względem Bożej dobroci polega na akceptacji planu Stwórcy przez wyświęconego na Jego służbę mężczyzny, tego, jakim go „wymyślił”.
Kapłańska tożsamość jest zatem rzeczywistością relacyjną, to znaczy „w relacji z Chrystusem, Dobrym Pasterzem, nie z kimś innym”. Relacja to „intymna
przyjaźń, a nawet coś więcej – miłość”. Według Bagnasco Jan Paweł II definiuje powołanie kapłańskie jako „wyznanie miłości” domagające się wzajemności;
jest sprawą „radykalnej miłości”, która „nie szuka siebie”. Kapłaństwo jest „darem
z siebie”, „całkowitym darem z siebie dla Kościoła”.
Dzięki kapłanom możliwe jest w ludziach „wzbudzenie tęsknoty za innym
światem […], zamieszkanym przez Boga, który jest Trójcą, przez Najświętszą
Maryję i przez świętych, przez aniołów i szczęśliwe dusze”. Dzięki kapłanom
nikt nie jest sam, każdy jest „pośrodku wielkiej rzeki, ludu mającego początek
w czasie, a kres w niebie”. Życie duchowe kapłana „jest robieniem miejsca łasce”
w sobie i w ludziach mu powierzonych388.
Kapłan to człowiek – definiował Wojtyła w Mission de France w 1949 roku
– ofiarujący wraz z Chrystusem i przez Chrystusa każdą cząstkę ludzkiego trudu, ludzkiej pracy Ojcu Niebieskiemu. Po to właśnie tkwi w swoim środowisku,
ażeby całe tętno jego życia przetwarzać w nieskończoną wartość ofiary Chrystusowej. Ma tego dokonywać nie tylko samą bezkrwawą ofiarą Mszy św., ale
również łącząc tę ofiarę w sposób bardzo osobisty z tym wszystkim, co jego środowisko może Ojcu Niebieskiemu złożyć w ofierze. Na przykład wspólna praca
przełamuje wrogie nastawienie, łączy wspólnym warsztatem, pewną wspólnotą
interesów życiowych i tak otwiera drogę do apostolskiej działalności”. Niekiedy
jednak ofiara kapłana jest „krwawa”, jak to miało miejsce w 1981 roku podczas
zamachu na Jana Pawła II.
Odpowiadając na pytanie, czy droga apostołowania księży robotników jest
słuszna, na końcu artykułu początkujący publicysta konkluduje: „Powstające tu
kierunki zdają się rozrastać w nową szkołę apostolską, jeśli się tak wyrazić wolno. Szkoła ta jest – jak bywały najczęściej wszystkie nowe prądy w Kościele – wy   A. Bagnasco, Duszpasterska miłość korzeniem kapłańskiej tożsamości i odpowiedzią na
współczesne wyzwania, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Veritatis Splendor”…, dz. cyt.,
s. 2–16.
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siłkiem, by wrócić do prostoty Ewangelii, do jej ducha i żarliwości. Ciekawe będzie śledzić jej dalszy rozwój i owoce. Zebrane dotąd pozwalają wróżyć nowym
metodom pracy jak najlepsze rezultaty”389.
Po ukazaniu się artykułu pt. Misision de France, początkujący publicysta usiłował sprostować swój entuzjazm do nowych metod duszpasterskich księży robotników, określanych w pierwszej publicystyce mianem „przejawów Ducha
Bożego”390.
W zamówionym przez Turowicza drugim odcinku, opisując „żywioły katolicyzmu” na Zachodzie (artykuł Wojtyły ukazał się dopiero po pięćdziesięciu
dwóch latach z powodu niezaakceptowania przez redaktora naczelnego nowej
tezy publicysty), początkujący publicysta zdefiniował katolicyzm jako „obwód
życiowo zamknięty, nieprzerwany, a przy tym samowystarczalny”, który „nigdy
nie może się pojawiać jako całkowita ruina, jako bezwzględne rozdarcie”, gdyż
„zawsze skądś ukaże się dodatni odpowiednik procesów rozkładowych”, co jest
„tajemnicą życia mistycznego organizmu, życia udzielonego i kierowanego nadprzyrodzonym wpływem Ducha Świętego”.
Ponadto rozpoczynając swój drugi publicystyczny artykuł, Wojtyła uzupełnił
tezą-sprostowaniem, że „sam układ życiowych sił katolicyzmu jest taki, że ten
dodatni odpowiednik może się ukazać – przesłanki dla niego istnieją w Ewangelii, przesłanki życiowe w tajemniczym działaniu łaski [podkr. autorki]”391.
W tym nieopublikowanym w 1949 roku artykule pt. Katolicyzm uporu przyszły papież określił siebie jako „[...] świadomego tych wszystkich prawd o katolicyzmie”, podkreślił zainteresowanie nie samym „stwierdzaniem rozkładu” Kościoła Katolickiego – co intrygowało w PRL „Tygodnik Powszechny” – ale „[...]
kiełkowaniem procesów odrodzeńczych w obrębie tego życia”. Pochwalił zatem
„dotychczasowe duszpasterstwo bezpośrednie, ześrodkowane wokół samego
kapłana”392, niejako prostując swoją fascynację ruchem Mission de France.
W 1998 roku sprostowanie Wojtyły potwierdził jego następca na Stolicy Piotrowej – Joseph Ratzinger: „[...] wszyscy po trosze żyjemy w atmosferze deizmu.
Nasze pojęcie praw naturalnych nie ułatwia nam myślenia o działaniu Boga
w naszym świecie. Wydaje się, że nie ma przestrzeni na to, aby Pan Bóg sam
mógł działać w historii człowieka i moim życiu. Według naszego wyobrażenia
Bóg nie może już wejść to tego układu zamkniętego przed Nim”393.

    K. Wojtyła, Mission de France…, dz. cyt., s. 1–2.
    K. Wojtyła, Mission de France…, dz. cyt., s. 2.
391
    K. Wojtyła, Katolicyzm uporu…, dz. cyt., s. 8.
392
    K. Wojtyła, Katolicyzm uporu…, dz. cyt., s. 1.
393
    A. Socci, Tajemnice Jana Pawła II, tłum. J. Kornecka-Kaczmarczyk, Kraków 2009, s. 83.
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Duch Święty – sprostował Wojtyła – przenika każdy układ [podkr. autorki]
i odnawia oblicze ziemi. Pisząc o „tajemnicach życia mistycznego organizmu”,
w Katolicyzmie uporu podkreślił zawsze obecne w nim „dodatnie odpowiedniki procesów rozkładowych”. Stwierdził, że katolicyzm zanika tylko w jednym
przypadku, gdy jest oderwany od „właściwych sobie źródeł życia nadprzyrodzonego”394, czyli od łaski uświęcającej otrzymanej od Ducha Świętego.
W świetle wypowiedzi Jana Pawła II katolicyzm nigdy nie zaniknie, gdy wierzy się, że Bóg wchodzi do każdego układu [podkr. autorki], mimo „drzwi zamkniętych” (por. J 20, 19). Jako papież Wojtyła miał znakomitą okazję śledzić
dalsze losy ruchu Mission de France, który poza Francją rozprzestrzenił się na
Belgię, Niemcy i Włochy oraz kraje latynoamerykańskie.
Mimo wymienionych wyżej trudności w dialogu „świeccy-duchowieństwo”,
zarówno w krakowskim, jak i rzymskim okresie życia, Jan Paweł II nie zawahał się w 1983 roku dokonać nowatorskiego porównania dziennikarstwa do kapłaństwa.

2.3. Dziennikarz „keryksem” prawdy
Z pewnością dziennikarstwo ma wiele wspólnego z „urzędem” keryksa,
czyli herolda, publicznego posłańca, obwoływacza, licytatora, zwiastuna. W literaturze, np. „zarówno w Iliadzie, jak i w Odysei, rola i znaczenie keryksów
najczęściej zaprezentowana została w aspekcie pozytywnym. Są to osoby, które podejmują szlachetne zadania i wiernie je wypełniają, realizując swoją misję w społeczeństwie”. Niekiedy herold na życzenie zleceniodawcy mógł spełniać różne funkcje usługowe na zasadzie „wynajmiemy herolda”. Podejmował
się również zadań emisariusza politycznego395.
Keryks pochodzi od słowa kerygmat, oba pojęcia posiadają ten sam źródłosłów. Kerygmat (z gr. keryssein) oznacza głosić, przepowiadać, a kerygma – to
proklamacja, ogłoszenie, zwiastowanie. To pojęcie biblijne, którego istotą jest
wiadomość o tym, co Bóg uczynił dla ludzi przez Chrystusa. Ta treść jest „uroczystą i publiczną proklamacją zbawienia dokonanego w Jezusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym, połączoną z wezwaniem do nawrócenia, wiary i chrztu”.
Przepowiadanie misyjne apostołów było skierowane do niechrześcijan: żydów

    K. Wojtyła, Katolicyzm uporu…, dz. cyt., s. 8.
   G. Jaśkiewicz, „Keryks” w klasycznej literaturze przedchrześcijańskiej i patrystycznej, http://
www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a24/I%20KERYKS.pdf (11.08.2018).
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i pogan396. Kerygmat jest zatem treściowo różny w przypadku głoszenia królestwa Bożego przez Jezusa, gdzie przedmiotem jest zbawienie; w przypadku
apostołów kerygmatem jest Jezus, celem są dary Ducha Świętego i wspólnota,
środkami: wiara i nawrócenie397. Kerygmat można sprowadzić do sześciu płaszczyzn: miłość Boża, rzeczywistość grzechu pierworodnego i uczynkowego, odkupienie człowieka, wiara i wyznanie Jezusa Chrystusa, Duch Święty i Kościół
Katolicki.
W starożytnej Grecji keryks był człowiekiem wolnym i nietykalnym. Herold
pełnił cztery podstawowe funkcje: po pierwsze w czasach archaicznych był pomocnikiem i posłem króla, obwieszczającym ludowi jego wolę, przez co przyczyniał się do utrzymywania porządku społecznego; po drugie w późniejszym
okresie często wysyłano go z misją negocjacji za granicę; po trzecie mediował
na zebraniach ludowych, w sądach, wywołując strony sporu; po czwarte pomagał
kapłanom podczas uroczystości religijnych398.
Szczególnie to ostatnie zadanie potwierdza słuszność porównania powołania kapłańskiego do dziennikarskiego. Pierwszym nowotestamentalnym keryksem był archanioł Gabriel399, który przyniósł na ziemię najcenniejszy news
świata (por. Łk 1, 26–38), rozpoczynając czas sakramentalnej obecności Boga
wśród swojego ludu. Papież Klemens Rzymski używał terminu keryks również
w odniesieniu do proroków Starego Testamentu. Przez Klemensa I i Bazylego
Wielkiego pojęcie odnoszone było nie tylko do św. Pawła, ale i Jana Chrzciciela. W Nowym Testamencie termin ten występuje trzy razy, w znaczeniu keryks:
„głosiciel kerygmatu” (1 Tm 2, 7), „głosiciel łaski” (2 Tm 1, 11), „głosiciel sprawiedliwości” (2 P 2, 5). Św. Paweł określa siebie jako „keryksa i apostoła”, czyli
jako „głosiciela i świadka”, oraz jako „wysłańca i posła”400. Najkrótsza definicja
keryksa oparta na Nowym Testamencie dotyczy osoby realizującej zasady moralne, które głosi po całym świecie.
Jak wspomniano, podczas dawnych uroczystości religijnych kapłanom pomagał keryks401, głosząc słowo. Trawestując św. Augustyna, można powiedzieć,
   J. Kudasiewicz, A. Zuberbier, Kerygmat, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1998, s. 237–238.
397
    Zob. np. J. H. Prado Flores, Jak ewangelizować ochrzczonych, tłum. K. Skorulski, Łódź 1993
(Życie Według Ducha).
398
    Keryks, w: ?zapytaj. Home. Encyklopedia, https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/71554,,,,keryks,haslo.html (22.04.2018).
399
   Towarzystwo Świętego Pawła, 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – Franciszek 2019, https://www.paulus.org.pl/214,53-swiatowy-dzien-srodkow-spolecznego-przekazufranciszek-2019.
400
   G. Jaśkiewicz, „Keryks” w klasycznej…, dz. cyt.
401
   G. Jaśkiewicz, „Keryks” w klasycznej…, dz. cyt.
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że dziennikarze nauczają Jezusa Chrystusa danego Kościołowi, zachwycają
Nim i wzruszają. A Orygenes mógłby dodać, że są tylko głosicielami, świadkami, zwiastunami, wysłańcami, posłami odpowiedzialnymi za krzewienie nauki
Chrystusa (tj. Jan Chrzciciel czy św. Paweł), ale mają się upodobnić do „ciał niebieskich”, które „swym istnieniem «obwieszczają» Boga”402.
Wtajemniczanie w wiarę to zadanie nie tylko kapłanów, ale również katolickich dziennikarzy. Pismo Święte wskazuje na dwa powołania: do służby kapłańskiej i dziennikarskiej. Pierwsze powołanie ukazuje Jezusa, który „przywołał do
siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli władzę
wypędzać złe duchy” (Mk 3, 13–15). „Dał im moc […]” (por. Łk 9, 1–6). To powołanie „uzupełnia” drugie: „Następnie wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwu i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. […]. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw
mówcie: Pokój temu domowi” (Łk 10, 1–5).
Jezus określił dziennikarzy ludźmi pokoju, a obie strony dialogu – nadawców i odbiorców – ludźmi dobrej woli? Uzdrowienie jest skutkiem pokojowego
dialogu, o czym świadczy owych biblijnych „siedemdziesięciu dwóch” powołanych do, być może, dziennikarskiej służby, z którymi Jezus nie podzielił się władzą nad złymi duchami, tak jak z „Dwunastoma”, ale władzą uzdrawiania „chorych” ze „ślepoty”, „głuchoty”, gdyż: „Patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą
ani nie rozumieją […]. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy
swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem
nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił” (Mt 13, 13–15).
Jezus – Słowo Ojca – wezwał dziennikarzy do modlitwy błagalnej o pomnożenie liczby głosicieli Dobrej Nowiny. Posyłając ludzi mediów do świata wrogiego Ewangelii, zalecił im postawę nonkonformistyczną, ale jednocześnie otwartą
na wszystkich ludzi. Wysłał swoich „robotników” po dwóch, tzn. uzbrojonych
w rozum i wiarę. Nakazał im jednak opuszczenie tego „domu”, który nie chce
przyjąć bosko-ludzkiego spojrzenia na rzeczywistość. Podobnie jak kapłanom,
Jezus zaleca unikanie kłótni i sporów. Misja dziennikarzy miałaby zatem uchronić
ludzkość przed Bożą karą.
Jezus zalecał, by Jego głosiciele nie brali nic na drogę, „ani laski, ani torby
podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy”, ani dwóch sukien (Łk 9, 3). Zalecał ubó-

    G. Jaśkiewicz, „Keryks” w klasycznej…, dz. cyt.
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stwo: „Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów” (Łk 10, 4). Oznacza to,
że zarówno kapłanom, jak i dziennikarzom Jezus zalecił posługiwanie się środkami ubogimi, jako najskuteczniejszymi: „Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie”
(Łk 10, 4).
Prototypem dziennikarza mógłby być biblijny Filip, którego misja polega na
doprowadzeniu do chrzcielnej inicjacji, głosząc Dobrą Nowinę o Jezusie. Nawrócenie jest bowiem aktem jednorazowym (sakrament chrztu św.)403 i procesem (sakrament pokuty i pojednania z Bogiem)404.
„«Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do
Gazy: jest ona pusta» – powiedział anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon [Bogu] Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając
w swoim wozie proroka Izajasza. «Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka
Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał. A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę [rozumieć], jeśli mi nikt nie wyjaśni?». I zaprosił Filipa, aby wsiadł
i spoczął przy nim. A czytał ten urywek Pisma: Prowadzą Go jak owcę na rzeź,
i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego
uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi. «Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?»
– zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego [tekstu]
Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli
nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie,
abym został ochrzczony?». I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa
i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip
znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż
dotarł do Cezarei” (Dz 8, 26–40).
Narracja Filipa o Jezusie, który stał się Chlebem (łac. Verbum panis factum
est) sprawiła, że news o darmowym zbawieniu dotarł do poganina, który poprosił o chrzest, uwierzywszy w przekaz posłańca. Jednak nawrócenie nie dokonałoby się, gdyby nie łaska, która towarzyszyła tej posłudze. To ona „pociągnęła”
Etiopczyka. Bez pomocy Filipa nie był w stanie zrozumieć tego, co czytał. Jego
komentarz do „faktu Mesjasza”, który stał się Ciałem (łac. Verbum caro factum
est), był zatem konieczny405.
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1427.
    Katechizm Kościoła…, dz. cyt., 1428.
405
    Triada osoba-prawda-informacja – to pierwsza zasada wizji dziennikarstwa według Wojtyły. D. Narewska, Dziesięć zasad…, dz. cyt., s. 319–345.
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Można zatem stwierdzić, że Jezus zapowiedział w tej przypowieści łaskę towarzyszącą przyszłym dziennikarzom, gdyż „nikt nie może przyjść” do Niego,
„jeżeli go nie pociągnie Ojciec”, który Go posłał, choćby się bardzo trudził. Wyjaśnił konieczność takiej kategorii posłańców – oprócz apostołów – powołując się na proroków przepowiadających, że „oni wszyscy będą uczniami Boga”,
a „każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę”, przyjdzie do Jezusa po łaskę zbawienia dzięki ich działalności (por. J 6, 44)406.
Zatem według Biblii „największą ofiarą dla Boga jest nasz pokój, zgoda braterska, lud zjednoczony jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Przykładem
„człowieka pokoju” jest sprawiedliwy Abel, pierwszy męczennik zapowiadający
Mękę Chrystusa, który „zasłużył stać się ofiarą dla Boga”, gdyż plon swojej pracy
przynosił jako dar do ołtarza, zbliżając się do niego „z bojaźnią Bożą, w prostocie, strzegąc przykazań, żyjąc w zgodzie i pokoju”407.
Tym, co odróżnia oba powołania, kapłańskie od dziennikarskiego, to fakt,
że prezbiterzy szafują łaską sakramentalną – za cenę wyrzeczenia się dóbr małżeństwa – podczas gdy dziennikarze – „szafują” prawdą, która przygotowuje do
przyjęcia tej łaski. „Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie”
– brzmi śpiew przed Ewangelią (por. J 17, 17). Prawda jest zatem – łaską; a łaska
– prawdą.
Według Jana Pawła II wielkie tematy dziennikarskie, które wspiera łaska, to
pokuta (życie w skrusze), pojednanie i pokój408. Prawda, tak jak łaska – wyzwala
(J 8, 32). Udowodnił to wielokrotnie Chrystus na kartach Ewangelii, kiedy to
Jego „słowo” zawierające prawdę o egzystencji osoby, którą spotkał – wyzwalało
ją z wszelkich uprzedzeń, więzów, kajdan [...] Na przykład Samarytanka zmieniła cały swój światopogląd i uznała w przypadkowym rozmówcy – Mesjasza.
Powiedział jej bowiem prawdę nie tylko o jej dotychczasowym grzesznym życiu,
ale – co najważniejsze – prawdę o swojej misji założenia Kościoła, którego wyznawcy, począwszy od ich spotkania, oddają Bogu Ojcu prawdziwy kult – „w Duchu i prawdzie” (por. J 4, 7–29), tzn. w łasce i prawdzie. Największą łaską jest
dar Ducha Świętego – Ducha Prawdy.
Zawsze aktualnym newsem jest głoszenie ludziom wszystkich wieków Ewangelii – Dobrej Nowiny o życiu wiecznym, którego istnienie przed ponad dwoma tysiącami lat udowodnił w Palestynie, poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie – Jezus Chrystus. W pierwotnym Kościele „głoszenie” było otaczane
    Internetowa liturgia godzin. 19 kwietnia 2018. Teksty liturgii Mszy św., http://brewiarz.pl./
iv18/1904/czyt.php3 (19.04.2018).
407
    Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 3, Okres zwykły, tygodnie I–XVII, Poznań 1987, s. 307.
408
   Zob. Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt.
406
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szczególną troską. Świadczy o tym trzydziestodwukrotne użycie w Nowym Testamencie czasowników: „ewangelizować”, czyli „ogłaszać Dobrą Nowinę”, oraz
„świadczenie”, „bycie świadkiem”, czyli męczennikiem409.
W Kościele Katolickim Urząd Nauczycielski to właśnie „urząd głoszenia
słowa”410. Głoszenie mocy Chrystusa i świadectwo nadziei na życie wieczne to
zadanie stricte kapłańskie – wspólny mianownik wszystkich ochrzczonych.
Warto na koniec zauważyć, że kryptonimem „keryks” posługiwali się np.
dziennikarze młodopolscy Włodzimierz Lewicki411 i Witold Noskowski – krytyk teatralny i muzyczny, współorganizator kabaretu literackiego „Zielony Balonik” w Krakowie, który swoje artykuły podporządkował formule: Co życie niesie. Uwagi (przez trzy krakowskie lata swojej działalności prasowej w „Głosie
Narodu”. Pod kryptonimem „keryks” łącznie zamieścił 66 artykułów: 1899 – 34
pozycje; 1900 – 14 pozycji; 1901 – 18 pozycji)412.

2.4. Powołanie dziennikarskie jak kapłańskie
Każdy chrześcijanin – a więc i dziennikarz – jest Chrystusowym kapłanem
sprawującym – z łaski Bożej – swoistą dla swojego stanu i profesji „liturgię” z jej
specyficzną ofiarą, odmawiającym własną „modlitwę” swoim życiem, odczytującym „znaki czasu” odnoszące się do bliskiej mu dziedziny, którą powinien
uprawiać nie tylko w oparciu o socjologię wydarzeń, ale również teologię, a ściślej autoteologię polegającą na darze z samego siebie dla dobra bliźnich. Pismo
Święte zachęca, byśmy „dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą”, jako
wyraz „rozumnej służby Bożej” (Rz 12, 1).
Postawę tę określa się mianem autoteologii. Jako autor Osoby i czynu Wojtyła „przywołuje 24 numer Konstytucji Soboru Watykańskiego II Gaudium et
spes, w którym czytamy: «Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego». Uczynić z siebie w wolności

   Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, t. 3, Okres zwykły, tygodnie I–XVII, Poznań 1987, s. 307
410
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 56.
411
    Zob. L. Czarkowski, Pseudonimy i kryptonimy polskie, Wilno 1922; Pseudonimy i kryptonimy polskie/Pseudonimy/K, https://pl.wikisource.org/wiki/Pseudonimy_i_kryptonimy_polskie/Pseudonimy/K (27.04.2018).
412
    J. Konieczny, Witold Noskowski – dziennikarz o młodopolskim rodowodzie. Zarys biograficzny, cz. 1, „Literaturoznawstwo. Historia, teoria, metodologia, krytyka” 2007, nr 1, s. 142.
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dar dla innych – oto najgłębszy wymiar uczestnictwa, które wiąże się z transcendencją […]”413.
W ten sposób człowiek formowany jest na wzór Chrystusa wtajemniczającego
go w plany Przedwiecznego Ojca, któremu wierzy, którego kocha, któremu ufa,
gdyż liczy w swej pracy na asystencję Ducha Świętego. Obecny w posłudze kapłana, uzdalnia również dziennikarza, m.in. do wyrażenia wiele treści w niewielu
słowach414, poprzez skrót, a niekiedy milczenie415, oraz do korekty „w odniesieniu do wiadomości zniekształconych lub wyrachowanych przemilczeń”416.
Z całą pewnością „potrzebujemy nie tylko ludzi, którzy mówią o Bogu, lecz
którzy także pozwolą Mu się uobecnić”417. Kapłan opowiada o Bogu i uobecnia
Go w świecie, dziennikarz tylko o Nim mówi, mając do dyspozycji masowe
środki komunikacji. Misja obu to „uczyć miłości i uczyć się miłości”418.
W świetle Instrukcji Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu mass
media są „darem Bożym, gdyż doprowadzają do braterskiej przyjaźni między
ludźmi”. Communio et progressio wskazuje na wzór komunikacji, jakim jest Jezus Chrystus, „który przez Wcielenie upodobnił się do ludzi, przyjął ich styl
życia oraz głosił zbawienie w języku zrozumiałym dla współczesnych”, zatem
dziś posługiwałby się mass mediami, „które tworzą nowy język, ułatwiają proces porozumienia i zbliżenia się ludzi do siebie”. Zatem nikt nie może się uważać za odpowiedzialnego za głoszenie Dobrej Nowiny, kto nie wykorzystywałby do tego celu mass mediów. Doroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu
uświadamia katolikom ten obowiązek, zachęca nadawców i odbiorców do modlitwy i ofiary419.
Środki społecznego przekazu stanowią jedną z „wielkich sił” (tzw. „czwarta władza”), które „modelują świat. Dobrze użyte oddają rodzajowi ludzkiemu
wielką przysługę, przyczyniając się w dobie globalizacji i «elektronicznej wioski» Marshalla Mc Luhana do braterstwa, pokoju i jedności całej rodziny ludzkiej”420.

    W. Wojtyła, Transcendencja i uczestnictwo. Wprowadzenie do myśli filozoficznej Jana Pawła II, Radom 2017, s. 8–9.
414
    Por. Benedykt XVI, Verbum Domini…, dz. cyt., 10, 18, 33, 14, 12, 16.
415
    Zob. np.: D. Narewska, Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Orędzie papieża Benedykta
XVI na 46. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w: Bramy prawdy i wiary. Benedykt
XVI o mediach. 1 Colloquium z Teologii Mediów im. ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, red. M. Legan,
Kraków 2016, s. 153–169.
416
    Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt., s. 241–244.
417
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 245.
418
    J. Ratzinger (Benedykt XVI), Nauczać i zgłębiać…, dz. cyt., s. 244.
419
    R. Reroń, Mass media, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 497.
420
    R. Reroń, Mass media, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 496.
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Na temat prasy zabrał głos Pius IX, na temat filmu św. Pius X, problematyką
związaną z radiem interesował się Pius XI, a Piusowi XII nie były już obce problemy dotyczące telewizji421. Paweł VI kontynuował dzieło swojego poprzednika, Jana XXIII, który zainicjował Vaticanum II, ogłaszając w 1963 roku Dekret
o środkach społecznego przekazu. Soborowe magisterium o mediach pozwoliło
Janowi Pawłowi I zwrócić się na początku swojego krótkiego, bo zaledwie trzydziestotrzydniowego pontyfikatu do dziennikarzy. Benedykt XVI doświadczył
natury mediów społecznościowych, które są już codziennością papieża Franciszka posługującego się swobodnie Facebookiem, Twitterem oraz Instagramem.
Ale żaden z wymienionych papieży nie dokonał tak śmiałej analogii między dziennikarstwem i kapłaństwem jak Jan Paweł II w 1983 roku. W swoim
nauczaniu papież Polak zachęcał do korzystania z Internetu i nielękania się
nowych technologii, które na masową skalę pod postacią telefonii komórkowej
oplotły siecią cały świat. Przyjął na audiencji „prasę” wraz z przewodniczącym Federacji Tygodników Katolickich, don Giuseppe Cacciami, i wygłosił do
dziennikarzy następujące przemówienie:
„Spotkanie z przedstawicielami świata dziennikarskiego jest dla mnie zawsze motywem
głębokiej radości. Jest nim ze szczególnych tytułów spotkanie, które dzisiaj odbywam
z Wami, najdrożsi dyrektorzy, administratorzy, redaktorzy tygodników katolickich
w Italii, którzy zgromadziliście się w Rzymie na swoim VII zebraniu krajowym. Dziękuję serdecznie przewodniczącemu Federacji za synowskie wyrazy, w których był rzecznikiem waszych uczuć, i jestem mu wdzięczny za to, że przypomniał ideały i zasady
inspirujące, z których czerpiecie i – co ważniejsze – którym pragniecie pozostać wierni
w waszej niełatwej i bardzo pożytecznej misji. Wyrażam Wam swoje głębokie zadowolenie, które pragnę rozciągnąć, z serdeczną myślą, na całą rodzinę waszych czytelników,
którzy są jednocześnie dobroczyńcami i sympatykami tygodników katolickich; jest to
jakby wielka rodzina, która, rozsiana w różnych diecezjach, obejmuje cały Półwysep
od Alp po Sycylię. Wiem dobrze, moi Drodzy, że w nowoczesnym dziennikarstwie specyficzne określenie «tygodnik katolicki» pociąga za sobą wiele problemów i napotyka
znaczne trudności. Ale wiem także, że te problemy i trudności, dzięki dobrej woli, zaangażowaniu, odwadze tych, którzy mu się poświęcają, nie mogą zmniejszyć lub ograniczyć jego wielorakiej i niezastąpionej roli. Ze względu na swoją szczególną fizjonomię
tygodnik nie jest ściśle powołany do podawania informacji na czas – to stanowi kwalifikujący element prasy codziennej – lecz do dawania przemyślanej syntezy wydarzeń oraz
ich wyważonej oceny. Ten specyficzny cel zakłada uprzednią analizę wiadomości, dokonaną z jasnością i wyraźną orientacją krytyczną, w zamiarze należytego uwypuklenia

    R. Reroń, Mass media, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 497.
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tych, które odzwierciedlają ważniejsze etapy przebiegu życia i zasługują na wyjaśnienie
stosowanymi komentarzami. Dlatego redagowanie tygodnika wymaga codziennego poświęcenia, zaprawy do ofiary, uważnego i ścisłego przykładania się: jednym słowem,
tych wszystkich zalet, jakie kwalifikują trudny i wspaniały zawód dziennikarza, który czuje się i jest zawsze świadomy swojej odpowiedzialności. Pocieszająca jest jednak
uwaga, że ta periodyczność lub «rytm tygodniowy» pozwala na lepsze pełnienie funkcji informacyjnej, która jest jednym z celów, jakie wyraźne uszlachetniają działalność
pisarską. Korespondencje, serwisy, komentarze, opracowane w tym świetle, napisane
z jasnością i polotem, których Wy dziennikarze jesteście mistrzami i które w przystępnych formach przekazują wszystkim najgłębsze idee, stopniowo wpadają w mentalność, zachęcają do refleksji, skłaniają do zaznajomienia się. Pełniąc, jeśli to konieczne,
funkcję korekcyjną w odniesieniu do wiadomości zniekształconych lub wyrachowanych
przemilczeń, tygodniki mają ten przywilej, że mogą zdecydowanie przyczyniać się do
tego przemyślanego rozważania i do tej dojrzałości wewnętrznej, które kształtują «cywilizację myśli», czego nowoczesne społeczeństwo, właśnie dlatego, że jest wystawione
na niebezpieczeństwa rozproszenia i powierzchowności, ogromnie potrzebuje. Zdeklarowana kwalifikacja «katolicki» wzbogaca i podnosi nieporównywalnie waszą misję.
Jak katolicki jest tygodnik, tak katolicki jest autor – i ten właśnie tytuł czyni z waszej
pracy prawdziwe i właściwe apostolstwo i, chciałbym powiedzieć, wspaniałomyślne kapłaństwo. Widzę z przyjemnością, że wielu wśród Was jest kapłanem. Wasza obecność,
najdrożsi Współbracia, przypomina stwierdzenie soborowego Dekretu Presbyterorum
ordinis, według którego «w czasopismach należy jasno przedstawiać potrzeby Kościoła
tak miejscowego, jak powszechnego» (n. 11). Ale mimo wszystko, właśnie w tym porządku idei, w perspektywie służby Kościołowi, związek między dziennikarstwem i kapłaństwem odpowiada także Wam, najdrożsi Bracia z laikatu. Świadomość pełnienia
zadania «kapłańskiego» podkreśla wielkość waszego zawodu, który, wykonywany w wyraźnej spójności z sakramentalnym charakterem chrześcijanina, odpowiada prawdziwemu powołaniu. W rzeczywistości tygodniki katolickie są cennym narzędziem dla stałego
podtrzymywania w Ludzie Bożym owego sensus Ecclesiae – mówię: zmysłu Kościoła
partykularnego, którego one są bezpośrednim wyrazem i emanacją, co nierzadko wynika już z nazwy – skromnej i chwalebnej – ich nagłówków; i mówię: zmysłu Kościoła
powszechnego, od którego dociera do poszczególnych części gwarancja autentyczności
co do najwyższych wartości wiary i moralności. Wasze tygodniki są również naturalnymi i niemniej cennymi narzędziami jedności wspólnot chrześcijańskich z Kościołem
powszechnym, gwarancją charyzmatu Piotrowego. W tej optyce forma periodyczna, naznaczona inteligencją i wszechstronnością, jakie są właściwe działaczom mass mediów,
pozwala na rozwijanie systematycznej i wnikliwej akcji ewangelicznej, która, zręcznie
włączona w programy pastoralne diecezji, jak również w kontekst społeczno-kulturalny poszczególnych środowisk, wchodzi w ogólny obraz Kościoła. Wiele innych zadań
zobowiązuje tygodnik katolicki, przeznaczony na to, by był uważnym i czułym echem
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rzeczywistości, z której wypływa i do której się zwraca. Stają się one tym trudniejsze,
im bardziej szczupłe są zasoby finansowe i techniczne. Ale ta «skromność» uwypukla
wartość służby ochotniczej, która w pewnym sensie stanowi pierwszorzędne bogactwo,
jeżeli milszym czyni timbre głosu, który, również w swoim ubóstwie materialnym, charakteryzuje się jako głos przyjazny i bliski. Stałe doświadczenie dowodzi, że niedostatek
środków łączy się często z większym entuzjazmem, energiczną powagą, wolnością od
duszących uwarunkowań: wszystkie te cechy należy w każdym wypadku starannie chronić, aby prasa katolicka była w stanie odpowiedzialnie rozwijać swoją służbę. Jednym
z zadań, które dzisiaj winno Wam najbardziej leżeć na sercu, jest popieranie i ochrona
wartości moralnych. Istotnie, w dzisiejszym klimacie permisywizmu, który nierzadko
doprowadzany jest do największych ekscesów także przez organa publicystyki, ta funkcja porządku etycznego nabiera najwyższego znaczenia, które już samo wystarczałoby
dla uzasadnienia obecności prasy katolickiej. Z odwagą i mocą, które jako odpowiadające służbie dziennikarskiej są nieodzowne, aby iść pod prąd i przezwyciężać pokusę
demagogicznych powabów, konieczną jest rzecz, dzisiaj bardziej niż w przeszłości, popierać, respektować i brać w obronę cnotę i dobro. Niestrudzenie wykazywać, jak one
są zgodne z prawdą o człowieku i jakości życia, natomiast degradacja obyczaju i życie
w błędzie podbijają w różne formy bolesnej niewoli. Wreszcie, w Jubileuszowym Roku
Odkupienia, nie mogę pominąć milczeniem, że wielkie tematy na ten czas wyznaczone
dostarczają Wam treści o szerokim zasięgu i żywo interesujących. Pomyślcie o tematach
pokuty, pojednania i pokoju. Potraktowane z kompetencją i związane z rzeczywistością,
mogą one dać znaczny wkład w pożądane rozbudzenie wrażliwości sumień i w podniesienie poziomu moralności publicznej. Ufam, drodzy Bracia, że wzmocnienie więzów federacyjnych, które wyznaczyliście sobie jako owoc waszego rzymskiego zebrania, potwierdzi i poprze dążenie do wspólnych ideałów, i rozwinie żywotność każdego z waszych,
z naszych tygodników katolickich. Z tym serdecznym życzeniem upraszam dla Was, dla
waszych współpracowników i dla waszej pracy obfite łaski niebieskie oraz z całego serca
udzielam Wam swojego czułego i dodającego otuchy błogosławieństwa apostolskiego,
rozciągając je chętnie na rodzinę waszych wiernych czytelników”422.

Papież „z przyjemnością” dostrzegł w 1983 roku wśród przybyłych redaktorów włoskich tygodników osoby duchowne, co natchnęło go do uzupełnienia swoich wcześniejszych analogii między dziennikarstwem a „świętą misją”
czy „zadaniem w pewnym sensie «świętym»”, o nowatorskie porównanie dziennikarstwa do „wspaniałomyślnego kapłaństwa”. Pod warunkiem, że „wielkość”
tej profesji i „prawdziwość powołania” dziennikarskiego wynikają z „wyraźnej
spójności z sakramentalnym charakterem chrześcijanina”423.
    Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt., s. 241–244.
    Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt., s. 242–243.
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Jan Paweł II zdefiniował dziennikarstwo w 1983 roku, czyli pracę ludzi mediów
jako: zadanie „kapłańskie”; „służbę ochotniczą”; służbę dziennikarską. Dziennikarze to twórcy „cywilizacji myśli” dzięki „przemyślanemu rozważaniu” i „dojrzałości
wewnętrznej”, przeciwdziałający „rozproszeniu i powierzchowności. Ponadto „mistrzowie”: „przystępnych form”; przekazu „najgłębszych idei; stopniowej pracy nad
mentalnością odbiorców; „zachęcający do refleksji”; „skłaniający” do zaznajomienia się z proponowanymi treściami. Ponadto to: korektorzy „w odniesieniu do wiadomości zniekształconych lub wyrachowanych przemilczeń”.
W przemówieniu papież zapewniał: „[…] w perspektywie służby Kościołowi,
związek między dziennikarstwem i kapłaństwem”, który odpowiada „najdroższym braciom z laikatu” pełniącym zadanie „kapłańskie”, co podkreśla wielkość
zawodu, odpowiada „prawdziwemu powołaniu”424. Dlatego wyraził „głęboką
radość”, spotykając się w 1983 roku z „przedstawicielami świata dziennikarskiego”, z „działaczami mass mediów”. Prasa katolicka to – zdaniem papieża
– „służba ochotnicza”, „głos przyjazny i bliski”, która przy „niedostatku środków” łączy się często z „większym entuzjazmem, energiczną powagą, wolnością od duszących uwarunkowań”. Papież „z przyjemnością” dostrzegł tego, kto
wśród dziennikarzy „jest kapłanem”, a było ich wielu. Przypomniał im „stwierdzenie soborowego Dekretu Presbyterorum ordinis, według którego «w czasopismach należy jasno przedstawiać potrzeby Kościoła tak miejscowego, jak powszechnego»”.
W „porządku idei, w perspektywie służby Kościołowi”, Jan Paweł II porównał oba powołania do kapłaństwa i dziennikarstwa. Dostrzegł, że „związek między dziennikarstwem i kapłaństwem” dotyczy także „braci z laikatu”. Utrwalał
w świeckich dziennikarzach „świadomość pełnienia zadania «kapłańskiego»”.
Wielkość zawodu „wykonywanego w wyraźnej spójności z sakramentalnym
charakterem chrześcijanina odpowiada prawdziwemu powołaniu”, o ile rozwijana jest przez dziennikarzy „systematyczna i wnikliwa akcja ewangeliczna, która, zręcznie włączona w programy pastoralne diecezji, jak również w kontekst
społeczno-kulturalny poszczególnych środowisk, wchodzi w ogólny obraz Kościoła”.
Podkreślił, że tygodnik to „uważne i czułe echo rzeczywistości, z której wypływa i do której się zwraca”. Zwracając się do dziennikarzy włoskich tygodników katolickich, podkreślił wagę ich misji „dawania przemyślanej syntezy wydarzeń oraz ich wyważonej oceny”, co „zakłada uprzednią analizę wiadomości,
dokonaną z jasnością i wyraźną orientacją krytyczną, w zamiarze należytego

    Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt., s. 241–244.
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uwypuklenia tych, które odzwierciedlają ważniejsze etapy przebiegu życia i zasługują na wyjaśnienie stosowanymi komentarzami”.
Po tej technicznej uwadze papież podkreślił cechy wspólne dziennikarstwa
i kapłaństwa: codzienne poświęcenie, zaprawa do ofiary, uważne i ścisłe „przykładanie się”, „działalność pisarską” wykonywaną „z jasnością i polotem”, a także: periodyczność i „rytm tygodniowy”. Określił mianem „mistrzostwa” ubranie „najgłębszych idei” w „przystępną formę”. Docenił dziennikarzy pełniących
„funkcję korekcyjną w odniesieniu do wiadomości zniekształconych lub wyrachowanych przemilczeń”.
Oba powołania zakwalifikował do trudnych i wspaniałych zawodów, z tytułu odpowiedzialności. Uznał za „przywilej”, że ludzie mediów „mogą zdecydowanie przyczyniać się do tego przemyślanego rozważania i do tej dojrzałości
wewnętrznej, które kształtują «cywilizację myśli», czego nowoczesne społeczeństwo, właśnie dlatego, że jest wystawione na niebezpieczeństwa rozproszenia
i powierzchowności, ogromnie potrzebuje”.
Misją kapłana i dziennikarza jest – według Jana Pawła II – tytuł pisma, czyli „zadeklarowana kwalifikacja «katolicki»”, o tyle, o ile „katolicki jest autor”425.
Podobnie w przypadku kapłana – jego praca jest „prawdziwym i właściwym
apostolstwem, o ile jest „wspaniałomyślnym kapłaństwem”, a nie tylko działaniem z urzędu. Jakby chciał stwierdzić, że podobnie jak parafie, tak i tygodniki
są „naturalnymi i niemniej cennymi narzędziami jedności wspólnot chrześcijańskich z Kościołem powszechnym, gwarancją charyzmatu Piotrowego”.
Papież zachęcał, by podtrzymywać w Ludzie Bożym sensus Ecclesiae, zmysł
Kościoła partykularnego, od którego „dociera do poszczególnych części gwarancja autentyczności co do najwyższych wartości wiary i moralności”. Tak kapłan, jak dziennikarz popiera i chroni wartości moralne, co jest trudne w „kli-

    Na przykład norweska pisarka Singrid Undset „stworzyła własny wzorzec pisarstwa
katolickiego opartego na mocnym realistycznym fundamencie”, przeciwstawiając się brakowi
„optymizmu wiary w Boga”, niewierze, teofobii i ateizmowi. Z kolei pisarze z renouveau
catholique za prymat uznali chrześcijańską „ideę grzechu i łaski”, traktując „potęgę natury jako
negatyw łaski Bożej”. „Katolickość” utworu to – ich zdaniem – „nie tyle problematyka i zgodność
z preferencjami teologicznymi hierarchów kościelnych, to nie dogmaty, akty strzeliste czy
ideologiczne debaty o charakterze apologetycznym, lecz pewna wizja świata wyrażająca się
w dostrzeganiu istniejącej rzeczywistości, i to w jej najgłębszych, niedostrzegalnych dla ludzkiego
oka warstwach”. Stefania Skwarczyńska, opisując pisarstwo s. Marii Gertrudy Skórzewskiej
w późniejszym szkicu z 1949 roku, zaklasyfikowała je do „ogółu dzieł literackich, których treści
wynikają z oparcia o katolicką teorię rzeczywistości, która w utworze literackim odgrywa rolę
planu konstrukcyjnego na podobieństwo planu architekta. Jest czymś zasadniczym, czymś
najgłębiej związanym z dziełem”, gdyż zakłada „sakralne widzenie świata i człowieka”. Widzenie,
rozumienie i interpretację. Nawrócenie…, dz. cyt., s. 266–267, 300–301, 345.
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macie permisywizmu, który nierzadko doprowadzany jest do największych
ekscesów także przez organa publicystyki”.
Za interesujące dla obu powołań uznał podejmowane tematy o pokucie, pojednaniu i pokoju, gdyż kształtują „wrażliwość sumień”. Oto cel „obecności prasy katolickiej”: „iść pod prąd i przezwyciężać pokusę demagogicznych powabów”,
„popierać, respektować i brać w obronę cnotę i dobro. Niestrudzenie wykazywać, jak one są zgodne z prawdą o człowieku i jakości życia, natomiast degradacja obyczaju i życie w błędzie podbijają w różne formy bolesnej niewoli”.
Na zakończenie analizy obu powołań na podstawie przemówienia z 1983
roku warto podkreślić, że Jan Paweł II przekazał swoje apostolskie błogosławieństwo nie tylko rodzinom dziennikarzy, ale również „wiernym czytelnikom”426. W społecznej komunikacji ważne są bowiem wzajemne oddziaływania między osobami. Te najgłębsze oddziaływania są owocem działania Ducha
Świętego, który „rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, gdyż «podobało się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo,
z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud,
który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył»”427.
Po przeanalizowaniu dokumentu z 1983 roku można stwierdzić, że kapłańskie dziennikarstwo istnieje i włącza „najsilniejsze transmisje”, gdy ta profesja
jest wykonywana z pobudek nadprzyrodzonych. Są nimi: zaprawa do ofiary, codzienne poświęcenie, dobra wola, zaangażowanie, odwaga, moc, uważne i ścisłe przykładanie się, kompetencja i związek z rzeczywistością.
Dziennikarz, czyli człowiek mass-mediów, osoba, która powinna łączyć
w swojej duchowości zarówno elementy naturalne, jak i nadprzyrodzone, spojrzenie teologiczne z filozoficznymi i społecznym, gdyż „rzeczywistość jest jedna i trzeba ją widzieć całościowo. To wymaga od człowieka „nieuprzedzonej
postawy względem rzeczywistości, otwarcia się na nią, zapatrzenia się i zasłuchania, dostrzeżenia dokonujących się w niej pojedynczych zmian i historycznych procesów”428.
„Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17). Wiara i rozum
są jak „dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”429. Łaską szafują kapłani, prawdą – dziennikarze, do których Jan Paweł
przemawiał w następujących słowach: „Panowie dziennikarze i drodzy przyjaciele! […] Jestem do głębi przejęty szlachetnością i powagą waszego zawodu
    Zob. Jan Paweł II, Dziennikarstwo jak kapłaństwo…, dz. cyt.; Jan Paweł II, Nauczanie papieskie…, dz. cyt.
427
    Franciszek, Gaudete et exsultate…, dz. cyt., 6.
428
    S. T. Zarzycki, Znaki czasu, w: Leksykon duchowości…, dz. cyt., s. 960.
429
    Jan Paweł II, Fides et ratio…, dz. cyt.
426
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[…]. Zawód dziennikarski winien być pojmowany jako «posłannictwo» informowania i kształtowania opinii publicznej, u początków którego znajduje się
silny, wewnętrzny nakaz, który nazwać możemy powołaniem”430.
Dziennikarstwo jest zatem o tyle kapłaństwem, o tyle podobnym powołaniem,
o ile prawda głoszona przez dziennikarzy wyzwala (por. J 8, 32), podprowadza
pod łaskę, którą szafują duszpasterze. Prawda i łaska wyzwalają człowieka z naturalnego, tylko racjonalnego myślenia i wywyższają go ku transcendencji.

2.5. Katolicki dziennikarz „zastępczym subdiakonem”
(hipoteza)
W nauczaniu papieskim, od Piusa II, poprzez Jana Pawła II, aż po Franciszka, różnymi pojęciami i metaforami określa się, kim jest pracownik środków
społecznego przekazu: pracownikiem świata mediów i kultury431, pracownikiem
kultury432, pomocnikiem apostoła433, rozpowszechniaczem Słowa Bożego434, prorokiem435, fachowcem [medialnym: prasowym, radiowym, telewizyjnym, internetowym]436, wychowawcą437, pomocnikiem duchownych438.

    A. Lewek, Jan Paweł II – media – dziennikarze, w: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu
Ojca…, dz. cyt., s. 64.
431
    Jan Paweł II, Nowe środki przekazu w służbie nowej ewangelizacji. Przemówienie do
uczestników konferencji na temat mediów i kultury, zorganizowanej przez Episkopat Włoch
(9.11.2002), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/massmedia_09112002.html (25.07.2018).
432
    Jan Paweł II, Media w służbie pokoju. Rozważanie przed modlitwą «Regina Coeli», https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/modlitwy/ap_01062003.html (1.06.2003).
433
    „Szczególniejszą zachętę kierujemy do pracowników radiostacji katolickich. Chociaż znamy liczne trudności, z jakimi muszą walczyć, ufamy, że bez zniechęcenia i w zgodnej współpracy, w dalszym ciągu oddawać się będą swej apostolskiej działalności, na której Nam tak
bardzo zależy” – Pius XII, Miranda prorsus…, dz. cyt., 131.
434
    Upowszechniając Słowo Boże, pracownicy radia „biorą udział w zasługach apostolstwa”
– Pius XII, Miranda prorsus…, dz. cyt., 133.
435
    „Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma” (Mt 10, 41).
436
    „Dzisiaj programy radiowe stojące na wysokim poziomie wymagają stosowania autentycznych i zasadniczych wymagań sztuki; dlatego reżyserzy i wszyscy biorący udział w przygotowaniu i wykonaniu programów, muszą odznaczać się gruntownym przygotowaniem fachowym” – Pius XII, Miranda prorsus…, dz. cyt., 134.
437
    „Wszyscy dobrze wiedzą, jak bardzo dobre audycje radiowe mogą się przyczynić do należytego wychowania ludzi” – Pius XII, Miranda prorsus…, dz. cyt., 115.
438
    „Wypada zatem, aby wierni korzystali z tego dobrodziejstwa naszego wieku (radio) i aby
wzbogacali się tymi darami nauki, godziwej rozrywki umysłu, sztuki i samego słowa Bożego,
430
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Misja współczesnego dziennikarza jest „wielkim wyzwaniem”439, gdyż wiąże się z: propagowaniem „katolickiej wizji Internetu”440, poznaniem charakteru społecznego przekazu i stosowanych przez niego środków441, zdobywaniem w pracy „odpowiedniej biegłości”442, „odpowiednią formacją, konieczną
do właściwego spełniania swojego zadania”443, „pouczaniem” i „pomaganiem
w formowaniu” sądu przez „osoby niedojrzałe i niestojące na odpowiednim poziomie kulturalnym”444, „przygotowaniem do właściwego rozumienia” tego, co
dociera poprzez media do odbiorców”445, „rzetelnym relacjonowaniem wydarzeń”446, „wyczerpującym wyjaśnianiem zagadnień publicznych”447, „uczciwym
przedstawianiem różnych punktów widzenia”448.
Istotą misji dziennikarza prowadzonej za pomocą środków społecznego
przekazu jest: „przekazywanie prawdziwych informacji”449, wsparcie „delikatnego dialogu między sercami i umysłami”450, „przekazywanie „posłannictwa
ewangelicznego, które doprowadzi do braterstwa między ludźmi, mającymi
wspólnego Ojca, Boga […]”451, głoszenie „nieustannej obecności Pana Jezusa w naszym świecie oraz Jego wiernej miłości do wszystkich ludzi”452, branie
pod uwagę całego człowieka453, bycie autorytetem, zastępując tym samym tradycyjną rolę Kościoła, który przez wieki był dla ludzi „drogowskazem” wskazującym, co było dobre i to, co było złe, „głęboka odnowa kultury w świetle

mogąc w ten sposób powiększyć zakres wiedzy i poszerzyć granice swego ducha” – Pius XII,
Miranda prorsus…, dz. cyt., 114.
439
   Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
440
   Zob. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a internet (22.02.2002);
Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt.
441
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 15.
442
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 15.
443
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 15.
444
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 15.
445
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 15.
446
   Benedykt XVI, Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy. Orędzie na 40.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (24.01.2006), 3.
447
   Benedykt XVI, Środki przekazu…, dz. cyt., 3.
448
   Benedykt XVI, Środki przekazu…, dz. cyt., 3.
449
   Jan Paweł II, Media w służbie…, dz. cyt.
450
   „Wierzący w Chrystusa wiedzą, że także w tej dziedzinie mogą liczyć na pomoc Ducha
Świętego” – Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 13.
451
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 13.
452
   Jan Paweł II, Środki społecznego przekazu w służbie ewangelizacji. Przemówienie do uczestników kongresu Międzynarodowej Organizacji Katolickiej ds. Środków Audiowizualnych
(20.11.2001), https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/audiowideo_20112001.html (7.06.2018).
453
   Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 13.
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Ewangelii”454, wprowadzanie pokoju455, burzenie murów nieufności456, zachęcanie do wzajemnego zrozumienia i poszanowania457, szerzenie pojednania i miłosierdzia458, przekazywanie nadziei i wiary w Boga459, ochrona osób „najbardziej
bezbronnych […] przed programami pełnymi przemocy, szerzącymi wypaczoną wizję człowieka, rodziny i życia”460, pomoc rodzinie w „szerzeniu Ewangelii
i wartości religijnych”461, pomoc w „rozwijaniu dialogu oraz współpracy ekumenicznej i międzyreligijnej”462, pomoc w „obronie trwałych zasad, które są
niezbędne przy budowie społeczeństwa szanującego godność człowieka i dbającego o wspólne dobro”463, dostarczanie informacji o Kościele464, poszerzanie
zasięgu ewangelizacji, katechezy i formacji”465.
Działalność medialna wymaga asystencji Trzeciej Osoby Boskiej466. Towarzysząc dziennikarzom modlitwą, Jan Paweł II zachęcał ich do: liczenia „na pomoc Ducha Świętego”467, ufności w pomoc Bożą468, patrzenia „w przyszłość
z nadzieją”469, dawania „świadectwa” w świecie mediów i kultury”470, nielękania
się własnej słabości i niedoskonałości”, gdyż Boski Mistrz powiedział: „Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20)471, przekazywania „orędzia nadziei, łaski i miłości Chrystusa”472, podtrzymywanie „w przemijającym świecie żywej świadomości wiecznej perspektywy Nieba — perspektywy, której nie dosięgnie nigdy bezpośrednio żaden środek przekazu: «Ani oko
nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak

    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
    Jan Paweł II, Media w służbie…, dz. cyt.
456
    Jan Paweł II, Media w służbie…, dz. cyt.
457
    Jan Paweł II, Media w służbie…, dz. cyt.
458
    Jan Paweł II, Media w służbie…, dz. cyt.
459
    Zob. Franciszek, 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Orędzie papieża
Franciszka pt. Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach (24.01.2017).
460
    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
461
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 7.
462
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 7.
463
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 7.
464
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 7.
465
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 7.
466
    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
467
    „Wierzący w Chrystusa wiedzą, że także w tej dziedzinie mogą liczyć na pomoc Ducha
Świętego” – Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 13.
468
    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
469
    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
470
    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
471
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 14.
472
    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 14.
454
455
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wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują» (1 Kor 2, 9)”473, zaangażowania ich najlepszych sił474.
Biorąc powyższe pod uwagę, wydaje się zasadne postawienie hipotezy o dziennikarstwie jako „zastępczym subdiakonacie”, próbując zrekonstruować myśl Jana
Pawła II z perspektywy wspomnianego przemówienia z 1983 roku.
Kapłaństwo wspólne, a więc świeckich i duchowieństwa, jest źródłem udziału w potrójnej misji Chrystusa i Kościoła. Prawdę tę głosiła soborowa konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, co Wojtyła podkreślał w kazaniach na temat
potrójnej misji Kościoła – Kapłana, Proroka i Króla, przez udział w troistej misji
(funkcji) Mesjasza: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej475.
Przenikanie Chrystusowego kapłaństwa w życie chrześcijańskie najpełniej
wyraziło się w „tajemnicy paschalnej”, o czym Wojtyła pisał w książce pt. U podstaw odnowy476. Podkreślał w niej, że urząd kapłański Chrystus wykonuje nadal przez swój Kościół oraz że „święta władza” kapłana ministerialnego wynika z posłania, którego nie mają ludzie świeccy. Ojcowie soborowi przewidywali
„udzielanie niektórych sakramentaliów przez posiadających odpowiednie kwalifikacje ludzi świeckich, przynajmniej w wyjątkowych wypadkach i za zgodą
ordynariusza”477.
Świeccy „mają moc, która może ich pobudzać do apostolstwa. Czasem tylko
otrzymują cząstkę tej władzy hierarchicznej – jak na przykład katechista czy katecheta świecki, czy świecki wykładający na uniwersytecie katolickim teologię.
Wreszcie lektor, akolita dopuszczeni do uczestniczenia w niektórych formach
liturgicznych – ale ta władza musi być im przekazana przez biskupa poprzez
udzielenie misji kanonicznej”478.
Takie podejście oznacza, że można poszukiwać hipotetycznych porównań
powołania dziennikarskiego do kapłańskiego, głównie z tytułu publicznego głoszenia Słowa Bożego poprzez ludzkie słowa. Reprezentanci obu służb głoszą słowo ludzkie i Boże za pośrednictwem dwóch różnych środków: jedni społecznego
przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet), drudzy kościelnej ambony.
Dziennikarska służba opiera się jedynie i aż na „sakramentalnym charakterze chrześcijanina” – o czym wspomniał papież w 1983 roku – wynikającym z chrztu św., zapewniającego laikatowi asystencję Ducha Świętego w byciu świadkiem Chrystusa, o ile uprawia swój zawód w stanie łaski uświęcającej.

    Jan Paweł II, Il Rapido sviluppo…, dz. cyt., 14.
    Jan Paweł II, Nowe środki…, dz. cyt.
475
    K. Wojtyła, Kazania i przemówienia…, dz. cyt., s. 339.
476
    K. Wojtyła, U podstaw odnowy…, dz. cyt., s. 209.
477
    Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium (4.12.1963), 79.
478
    W. Świerzawski, Nazwałem was…, dz. cyt., s. 47.
473
474
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W kapłaństwie ta asystencja jest nie tyle „większa”, co całkiem „inna”, czyni bowiem kapłana „drugim Chrystusem”, zmieniając jego naturę za sprawą łaski święceń udzielonej przez biskupa.
Hipoteza dziennikarza katolickiego jako „zastępczego subdiakona” opiera się
na fakcie, że w Katolickim Kościele zachodnim istnieją dwa stosowane w liturgii
ryty związane z soborami: trydenckim (1545–1563) i watykańskim (1962–1965).
Termin „święcenia wyższe” nie pokrywają się z terminem „święcenia sakramentalne”, jak ma to miejsce w Katolickich Kościołach wschodnich oraz w Kościołach prawosławnych, gdzie istnieją dwa stopnie święceń niższych (zwanych
chirotezją): lektorat i subdiakonat. Święcenia wyższe to wyłącznie święcenia
sakramentalne (chirotonia): diakonat, prezbiterat, episkopat. Subdiakon jest
więc rozpatrywany na Wschodzie jako święcenia niższe, ale kanony Kościołów
wschodnich zabraniają małżeństw subdiakonów – zatem może się on ożenić
najpóźniej przed przyjęciem tych święceń. Na Wschodzie „subdiakon asystuje
biskupowi, nosi trikirion i dikirion, trzyma księgi liturgiczne, asystuje przy rozdzielaniu Komunii św. Nosi on stułę, ale w sposób inny niż kapłan czy diakon;
krzyżuje ją z tyłu na plecach, podczas gdy dwa końce zwisają na piersiach”479.
Społeczny charakter diakonatu (por. Dz 6, 1–6) wynika z potrzeby służenia
człowiekowi we wszystkich dziedzinach: ducha i ciała. Zwracając się w 2002
roku do duszpasterzy, Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu podkreśliła w dokumencie, że „wykształcenie medialne” powinni posiadać „kapłani, diakoni, osoby zakonne i świeccy pracownicy pastoralni” w celu większego
zrozumienia „wpływu środków społecznego przekazu na jednostki i społeczeństwo”. Jego zdaniem „umiejętność przekazu” to ważny atrybut współczesnego
apostoła słowa480.
Aby zrozumieć hipotezę: dziennikarz „zastępczym subdiakonem”, trzeba
wiedzieć, że Vaticanum II wprowadził nowe przepisy liturgiczne, reformujące „porządek święceń i posług”. W 1972 roku Paweł VI dokonał następujących
zmian w „dyscyplinie święceń”: z dawnych czterech „niższych święceń” (ostiariatu, egzorcystatu, lektoratu i akolitatu) pozostawiono dwa (lektoratu i akolitatu), których odtąd nie nazywano „niższymi święceniami, a posługami”. Z kolei
w przypadku dawnych czterech „święceń wyższych” (subdiakonatu, diakonatu, prezbiteratu i episkopatu) zniesiono jedyne „wyższe święcenie, które było
niesakramentalne – subdiakonat”. Niektóre obowiązki, które dotąd powierzano

    Simone, Kim jest subdiakon?, http://www.katolik.pl/forum/read.php?f=1&i=214362&t=214348
(25.07.2018).
480
    Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Kościół a internet…, dz. cyt., 11.
479
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subdiakonom, zlecono odtąd akolitom (większość) i lektorom. Zniesiono również tonsurę, która dotąd poprzedzała niższe święcenia481.
Święcenia wyższe niesakramentalne, zwane subdiakonatem, istnieją w Kościele zachodnim od II wieku. Subdiakonat pochodzi od diakonatu (gr. diakones – sługa), który jest jakby stanem pośrednim między wyższymi stopniami
hierarchii kościelnej a pozostałym ludem Bożym. Ma przypominać służbę. Diakoni to duchowni pełniący w Kościele urzędową posługę najniższego stopnia;
posługę wyższych stopni, zwaną kapłańską, pełnią prezbiterzy (księża) i biskupi. W pierwotnym Kościele opieka nad biednymi, zanoszenie Eucharystii chorym, udzielanie chrztu, wspomaganie biskupa w głoszeniu słowa Bożego i w innych posługach pasterskich były troską diakonów. W Kościele Katolickim na
Zachodzie diakonat z czasem zanikł, a w Kościele wschodnim stał się stopniem
przed przyjęciem święceń.
Dopiero Sobór Watykański II przywrócił diakonat stały w krajach, które odczuwały taką potrzebę. Do wymienionych posług doszły kolejne: diakoni niekiedy udzielają błogosławieństwa małżeństw, udzielają tzw. sakramentów, prowadzą pogrzeby, czytają wiernym Pismo Święte, nauczają wiary, przewodniczą
– gdy brakuje prezbitera – w nabożeństwach, kierują grupami chrześcijan, współdziałają w apostolstwie z wiernymi świeckimi482.
Co łączy dziennikarstwo z diakonatem? Słowo głoszone poprzez media. Czy
dziennikarz może przejść od świeckiego charakteru swojej profesji do jej sakralnego wymiaru? Czy mówiąc o dziennikarstwie jak o kapłaństwie, Jan Paweł II
mógł mieć na myśli „zastępczy subdiakonat”? Czy zamierzał poprzez porównanie z 1983 roku „wywyższyć” dziennikarską profesję spośród innych świeckich
zawodów, ale zarazem „umniejszyć”, podkreślając niesakramentalne głoszenie
słowa?
Ostatni dokument dotyczący diakonatu, nad którym pracę teolodzy rozpoczęli
w 1998 roku, opublikowano w 2002 roku483. Diakoni „pełnili funkcje posłańców,

np. cesarza lub biskupów”484. Współcześnie diakon to celibateriusz lub mężczyzna żonaty, który swą posługę może sprawować permanentnie lub przejściowo.
W związku z wielowiekową tradycją wskazuje się na potrójną funkcję posługi:
słowa, liturgii i miłosierdzia. „Posługę słowa pełni, przepowiadając słowo Boże:

    Zob. Paweł VI, List „motu proprio” Ministeria quaedam (15.08.1972), w: Aneks, strony
w publikacji 143–149.
482
    W. Łydka, Diakoni, w: Słownik teologiczny…, dz. cyt., s. 119–120.
483
    Zob. Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wytyczne dotyczące formacji diakonów stałych (22.02.1998); Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium o posłudze i życiu…, dz. cyt.
Por. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat. Ewolucja i perspektywy (30.09.2002).
484
    M. Marczewski, Diakon, w: Leksykon teologii…, dz. cyt., s. 167–171.
481
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czytanie Ewangelii, głoszenie homilii, katechizacja, nauczanie teologii i moralności w szkołach i uniwersytetach katolickich i świeckich, w mass mediach”485.
„Starsza forma” rytu rzymskiego, zwana też „nadzwyczajną formą”, znana
jako ryt trydencki, zezwala, by subdiakonem mógł być również żonaty mężczyzna486. W rycie zreformowanym po Soborze Watykańskim II, tzw. rycie liturgii łacińskiej, nie ma już funkcji subdiakonatu, który był najniższym stopniem
w drodze do kapłaństwa (zobowiązywał do zachowania celibatu i odmawiania
brewiarza). W rycie łacińskim za zgodą Biskupa Rzymskiego można udzielać
diakonatu „mężom dojrzałym, również żyjącym w stanie małżeńskim”487.
Subdiakonat upoważniał tylko do posługi wokół kielicha przy ołtarzu oraz
czytania Epistoły, czyli fragmentu listu z Dziejów Apostolskich (umiejscowiony po pierwszym czytaniu i psalmie responsoryjnym, przed aklamacją Alleluja
i Ewangelią). Epistoła to list o ważnej, publicznej albo religijnej treści, żartobliwie: sążnisty, rozwlekły488. Zatem to głoszenie Słowa Bożego w innej formie, za
pomocą wielu słów, co może wskazywać na podobieństwo z „prasą”.
Subdiakonat nie wymaga sakramentu, święcenia bywają bardzo rzadką sytuacją. „Zastępczy subdiakonat” stosowany był w rycie trydenckim w razie
tzw. „przeszkody” w posłudze subdiakonatu. Z powodu „przeszkody”489 podczas
Mszy św. w rycie trydenckim wyświęcony „zastępczy subdiakon”, choć nosił tunikę (tunicellę), to jednak nie miał prawa nosić płaskiej przepaski na szyję, takiego samego koloru jak ornat i manipularz (płaska przepaska noszona na przedramieniu lewej ręki), ani wycierać kielicha, wlewać do niego wody, dotykać go
od momentu konsekracji, wkładać i zdejmować z niego tzw. palki (część bielizny
kielichowej) oraz wycierać go w trakcie obmywania kielicha i pateny czy puszki
po konsekrowanych hostiach (puryfikacja).
Ze wszystkich wymienionych „przywilejów” właśnie manipularz pozwala
dostrzec symboliczny związek między dziennikarstwem i kapłaństwem. Manipulus z łac. oznacza „snop zboża”, zatem noszący ten symbol dziennikarz byłby kapłanem – siewcą. Siewcą słów, biorąc pod uwagę motu proprio Pawła VI
z 1972 roku wprowadzającego po Vaticanum II nową dyscyplinę w odniesieniu do tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele Łacińskim490. Znak
„snopu zboża” upoważniał podczas Mszy św. również do czytania lekcji z No-

    Codex iuris…, dz. cyt., kan. 1031, par. 2.
    Por. E. Górski, Święcenia niższe i wyższe. Studium liturgiczno-historyczne, Sandomierz 1954.
487
    Sobór Watykański II, Lumen gentium…, dz. cyt., 29.
488
    W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 258.
489
    Por. [Wyklety kleryk – krypt] Subdiakonat – krok którego już nie ma, https://wykletykleryk.blogspot.com/2017/04/subdiakonat-krok-ktorego-juz-nie-ma.html?m=1.
490
    Zob. Paweł VI, List „motu proprio” Ministeria quaedam…, dz. cyt.
485
486
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wego Testamentu. (Ewangelia była zarezerwowana tylko dla kapłaństwa hierarchicznego: diakonów, prezbiterów, biskupów). Można sobie zatem bez trudu
wyobrazić gest sięgania przez dziennikarza-siewcę po ziarno Słowa ukrytego
w „snopie zboża” i rozrzucania go na pola ludzkich dusz za pośrednictwem
środków społecznego przekazu.
Sens diakonatu i subdiakonatu widoczny jest zatem dziś w „starszej formie
rytu rzymskiego” w związku z celebracją mszy uroczystej w rycie trydenckim,
gdzie wymagana jest obok prezbitera (celebransa) obecność osób zdatnych do
pełnienia tych funkcji. Przed reformą liturgiczną postępowano według następującej reguły: „By pełnić daną funkcję, należy posiadać co najmniej odpowiadające jej święcenia”. Po reformie możliwe jest również, w razie „przeszkody”,
wypełnianie funkcji w formie ograniczonej przez „zastępczego subdiakona”.
Obecnie podczas celebracji funkcję subdiakona mogą też pełnić („obok wyświęconego subdiakona, co jest bardzo rzadką sytuacją”) diakon, prezbiter lub
biskup. W razie potrzeby, jako „zastępczy subdiakon” – pełni ją ustanowiony
obrzędem akolita, czyli kleryk lub „świecki mężczyzna, który według obecnej
dyscypliny może być również żonaty”, albo kleryk, który został co najmniej obłóczony (ma prawo nosić strój duchowny). Funkcję diakona z kolei pełni co
najmniej diakon – współcześnie może być to również diakon stały, także żonaty.
Oczywistym jest, że w obu przypadkach muszą to być osoby potrafiące tę funkcję właściwie wypełniać.
Najbardziej istotna różnica między kapłaństwem a dziennikarstwem dotyczy sakramentalnego charakteru kapłańskiej posługi w związku ze sprawowaniem Najświętszej Ofiary. W przypadku dziennikarza jako „zastępczego subdiakona” ta posługa nie zachodzi, natomiast głoszenie „rozwlekłych” tekstów
– tak. Epistoła, jaką subdiakon czyta w Wielką Sobotę podczas Wigilii Paschalnej po odśpiewaniu hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, symbolizuje „przejście” ze Starego do Nowego Testamentu.
Od Vaticanum II święceń w stopniu subdiakonatu nie udziela się poza instytutami i stowarzyszeniami życia apostolskiego, dlatego dziennikarze musieliby
należeć do kościelnego gremium i spełniać zalecane przez Kościół wymogi, by
być dopuszczonymi do takiej funkcji.
Janowi Pawłowi II zależało na powstaniu międzynarodowej organizacji
dziennikarzy katolickich, co spełniło się poprzez SIGNIS (ang. World Catholic Association for Communication). Papież pobłogosławił bowiem inicjatywie
katolickich dziennikarzy jako organizacji non-profit. To uznane przez Stolicę
Apostolską katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich powstało w listopadzie 2001 roku z dwóch podmiotów: International Catholic Organization for Cinema and Audiovisual (OCIC) oraz International Catholic Association for Radio
and Television (UNDA). Obecne działa w ponad 140 krajach świata. Zrzesza

118

Dorota Narewska

specjalistów od mediów, w tym radia, telewizji, kina, edukacji medialnej i Internetu. Polskich dziennikarzy katolickich reprezentuje Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej SIGNIS Polska powstałe w Warszawie w 2005 roku491.
Papież rozsyłał dziennikarzy jak kapłanów: „Sam Pan Jezus będzie was wspierał i umacniał. Kiedy bowiem po raz ostatni polecił apostołom iść i nauczać
wszystkie narody, obiecał im: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż
do skończenia świata» (Mt 28, 20). Niech więc mająca wkrótce powstać [organizacja SIGNIS] będzie zawsze skutecznym narzędziem głoszenia nieustannej
obecności Pana Jezusa w naszym świecie oraz Jego wiernej miłości do wszystkich
ludzi”492.

    Przedmiotem działalności jest, m.in.: wydawanie książek, gazet, czasopism i wydawnictw
periodycznych, nagrań dźwiękowych, drukowanie gazet, introligatorstwo, działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku, działalność graficzna pomocnicza, reprodukcja
nagrań wideo, reprodukcja komputerowych nośników informacji, transmisja danych i teleinformatyka, radiokomunikacja, radiodyfuzja, telewizja kablowa, pozostałe usługi telekomunikacyjne, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania, przetwarzanie
danych, działalność związana z bazami danych i informatyką, prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych, badanie rynku i opinii publicznej, reklama, działalność fotograficzna, działalność związana z organizacja targów i wystaw, placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży, działalność organizacji religijnych,
produkcja filmów i nagrań, działalność organizacji religijnych, produkcja filmów i nagrań wideo, rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, projekcja filmów, działalność radiowo-telewizyjna, działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych, działalność zespołów
teatralnych muzycznych, działalność artystyczna i literacka działalność twórcza, działalność
rozrywkowa, działalność agencji informacyjnych, działalność archiwów. Monitor Sądowy
i Gospodarczy nr 210/2005 (2302) – Pozycja 140684, http://www.krs-online.com.pl/msig2302-140684.html (7.06.2018).
492
    Jan Paweł II, Środki społecznego…, dz. cyt.
491

ZAKOŃCZENIE
Zrekonstruowana Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978) jest – co
do istoty – wizją dziennikarstwa kapłańskiego. Dysertacja z 2010 roku ukazała, że sensy, które w okresie krakowskim Jan Paweł II nadawał jako dziennikarz
faktom i opiniom, wynikały z jego żywej wiary. W okresie krakowskim Wojtyła
dbał o poziom życia kapłanów, ich duchowość, rozwój intelektualny, pogłębianie kwalifikacji duszpasterskich oraz formację dziennikarzy, których zachęcał
w listach do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, jako stały wieloletni współpracownik, do stosowania zalecanych im zasad, przede wszystkim inicjacji w informacji i pedagogii wiary w publicystyce.
Niniejsza publikacja pogłębiła wizję Wojtyły, ukazując, że z perspektywy teologii mediów Jana Pawła II dziennikarstwo można porównać do kapłaństwa.
Powołanie dziennikarskie co do istoty nie jest kapłańskiemu równe, nie jest
z nim „zmieszane”, tak jak dwie natury – Boska i ludzka – nie są w Chrystusie
„zhomogenizowane”, wręcz przeciwnie: jedna służy drugiej, uznając prymat
pierwszej nad drugą.
Dziennikarz – podobnie jak kapłan – jest z ludzi „brany” i dla ludzi „ustanawiany” (Hbr 5, 1). Istnieje jednak nieprzekraczalna granica między „powołaniem do kapłaństwa” a „powołaniem kapłańskim”. Oddziela je sakrament święceń.
Podobieństwa wynikają z tytułu głoszenia Słowa Bożego, ukrytego w ludzkich
słowach będących nośnikami prawdy, która staje się łaską (por. J 1, 17).
Porównanie dokonane w 1983 roku przez Jana Pawła II ustanawia prymat
kapłaństwa nad dziennikarstwem. Kapłaństwo dziennikarza jest czasowe, kapłana – wieczne ze względu na wieczność Chrystusa, w którego imieniu kapłan
rządzi, naucza i uświęca wiernych.
Te dwie posługi przyporządkowane są do różnych „porządków”: dziennikarstwo do doczesnego, kapłaństwo do wiecznego, które zakorzenione jest w doczesności. Jedno i drugie to zadanie do wykonania w ramach tych „porządków”,
a nie certyfikat świętości, chociaż kapłan – przez szczególną bliskość z Eucharystią – staje się na czas liturgii… świętym jak sam Święty.
Communio personarum głoszących prawdę, zarówno przez małe „p”, jak i duże
„P” (Chrystusa), tzn. zarówno przez dziennikarzy, jak i prezbiterów – łączy me-
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dia z kapłańskim „urzędem”, aż po określenie katolickiego dziennikarza „zastępczym subdiakonem”. Papieska myśl z 2 grudnia 1983 roku szła w kierunku
wywyższenia zawodu dziennikarskiego bardziej niż inne służby, np. medyczne.
Papież cenił posługę lekarską, jednak dziennikarstwo traktował z jeszcze większą estymą. Już bowiem w 1963 roku Wojtyła przewidywał uzupełnienie pracy
duszpasterskiej biskupów i kapłanów wielu dziesiątkami diakonów i diakonis,
ludzi dobrej woli493. Dwadzieścia lat później Jan Paweł II mógł mieć na myśli
coś na kształt niesakramentalnego „zastępczego subdiakonatu”. Społeczny charakter tej posługi wynika z potrzeby służenia człowiekowi we wszystkich dziedzinach: ducha i ciała (por. Dz 6, 1–6).
Stwierdzono, że kapłańskie dziennikarstwo wymaga ofiary w pracy zawodowej, przez co jednak włącza „najsilniejsze transmisje” i przenosi „procesy łaski”.
Potwierdziła to analiza porównawcza i analiza zawartości treści nowatorskiego
przemówienia z Roku Świętego 1983, tzn. Jubileuszowego Roku Odkupienia,
wygłoszonego przez Jana Pawła II z okazji VII Kongresu Włoskiej Federacji Tygodników Katolickich. Kilkanaście lat później do ośmiu tysięcy dziennikarzy
przybyłych do Rzymu na Jubileuszowy Roku 2000 papież powiedział, że dziennikarstwo to „zadanie w pewnym sensie święte” oraz że Kościół i media muszą
„iść razem, aby pełnić swoją służbę na rzecz ludzkiej rodziny”.
Udowodniono, że dziennikarze są współczesnymi keryksami, którzy – jak
pisał św. Augustyn – „nauczają Jezusa Chrystusa danego Kościołowi, zachwycają Nim i wzruszają”.
Dowód przeprowadzono w oparciu o metody koła hermeneutycznego oraz
transcendentalną, stosowaną w teologii jako metoda heurystyczna, co pozwoliło zdefiniować dziennikarza katolickiego jako: kapłana ofiarnie pełniącego
służbę Słowu Bożemu, obecnemu w potoku ludzkich słów naznaczonych poszukiwaniem prawdy głoszonej z miłością do osoby ludzkiej, za pośrednictwem
środków społecznego przekazu, z intencją przyczynienia się nie tylko do szczęścia doczesnego odbiorców, ale i wiecznego – zbawienia. Dziennikarz o „sakramentalnym charakterze” pełni „świętą misję” przekazywania prawdy, dobra
i piękna oraz wartości chrześcijańskich, troszcząc się o „udoskonalenie moralne
człowieka”, w celu zjednoczenia go z Bogiem.
Na duchowość kapłańską składają się – według Leksykonu duchowości katolickiej – następujące hasła: celibat, formacja formatorów, funkcjonalizm, jedność
prezbiterów, kapłaństwo, katecheta katechetów, maryjność kapłana, miłość paster   Zob. Posługa diakonis; W kierunku zaniku diakonis, w: Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Diakonat. Ewolucja..., dz. cyt.; por. bjad/Radio Watykańskie; Fronda.pl, Kobiety będą diakonisami? Papież powołał komisję [12.05.2016], https://m.fronda.pl/a/kobiety-beda-diakonisami-papiez-powolal-komisje,76235.html
493
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ska, okres sabatyczny, powołanie, rok duszpasterski (zob. schemat wykładu teologii duchowości i duchowości stanów życia Kościoła).
Ich analiza pozwoliła stwierdzić, że kapłani są Oblubieńcami Chrystusa i Jego
Oblubienicy – Kościoła. Sprawując w zastępstwie Chrystusa Ofiarę eucharystyczną, składają ją Bogu w imieniu całego ludu. Dziennikarze na mocy królewskiego kapłaństwa „współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii”, pełnią swoje powszechne kapłaństwo nie tylko przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę
i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną
miłość. Przyjmują Krew i Ciało Pańskie, składając na ołtarzu własne duchowe dary związane z trudem pracy zawodowej, która jest czymś więcej niż tylko
pracą zarobkową.
Źródłem kapłaństwa jest łaska sakramentalna święceń, a dziennikarstwa łaska chrztu św. i sakramentu bierzmowania uzdalniająca do wykonywania „świętego zadania” w mocy Ducha Świętego. Do natury obu powołań należy głoszenie, że człowiek nie może żyć bez świadomości, iż jest powołany do czegoś, co
przekracza wymiar ziemski, obliczalny. Mówienie o transcendentnym powołaniu osoby ludzkiej należy do istoty posługi kapłańskiej i powinno być istotą
pracy dziennikarzy.
Karol Wojtyła – były dziennikarz – „z przyjemnością” dostrzegł w 1983 roku
osoby duchowne wśród przybyłych pracowników włoskich tygodników, co być
może natchnęło go do uzupełnienia swoich wcześniejszych porównań dziennikarstwa i określenia mianem „wspaniałomyślnego kapłaństwa”, pod warunkiem, że ten zawód wykonywany jest „w wyraźnej spójności z sakramentalnym
charakterem chrześcijanina. To świadczy o „wielkości” i odpowiada „prawdziwemu powołaniu”.
Myśląc Janem Pawłem II, trzeba zatem z dzieła swojego życia, ze swojej
dziennikarskiej pracy uczynić ofiarę dla Boga. Ofiara to prawdziwe wyzwanie
dla dziennikarskiej służby we współczesnym świecie, gdzie celebrytą staje się
w pewnym sensie każdy użytkownik social media. Technologia bowiem sprawiła, że wszyscy jesteśmy dziś dziennikarzami. Wszyscy jesteśmy zatem wezwani
– nadawcy i odbiorcy przekazu – do uprawiania kapłańskiego dziennikarstwa.
Ofiarą jest przede wszystkim akceptacja, że powołanie dziennikarskie polega na
byciu „ukrytym motorem”, gdyż dopiero wówczas dochodzą do głosu „najsilniejsze transmisje”. W sieci to prawie norma – bycie anonimowym.
Porównanie dziennikarstwa do kapłaństwa przez Jana Pawła II z 1983 roku
jest nowatorskie z tego względu, że w przypadku powołania kapłańskiego łaska
jawi się jako istotna „treść przekazu”, a dziennikarskiego łaską jest głoszona
prawda. Ponieważ „łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1, 17),
dlatego kapłańskim i dziennikarskim powołaniem jest przenoszenie procesów
łaski, co kapłan czyni przede wszystkim przy ołtarzu i w zaciszu konfesjonału,
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a człowiek mediów wręcz przeciwnie, w centrum wydarzeń. Obaj powinni głosić prawdę w miłości: kapłan za pośrednictwem ambony i wszechobecnych dziś
środków komunikacji, a dziennikarz tylko za pośrednictwem medium (prasy,
radia, telewizji, Internetu), ale przenikając profanum sferą sacrum.
Ponieważ spośród wszystkich papieży Jan Paweł II wydał najwięcej tekstów
poświęconych mediom i dziennikarstwu, wygłaszając około dwustu przemówień do ludzi mediów podczas specjalnych spotkań z nimi przy różnych okazjach, i udzielił dziennikarzom wielu wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnych, za co otrzymał od nich tytuł „papieża mediów” – rekonstrukcja myślenia
papieża w oparciu o przemówienie z 2 grudnia 1983 roku wydaje się zasadna.
Idąc za myślą Jana Pawła II, można sformułować twierdzenie: dziennikarstwo ma sakralny charakter w przypadku osób pracujących w środkach społecznego przekazu, które posługują Słowu. Od 1973 roku posługi mogą być bowiem
„powierzane wiernym świeckim, tak iż przestają być zastrzeżone do kandydatów do sakramentu kapłaństwa”494.
Taka misja może mieć sakralny charakter, gdyż Jezus Chrystus szafuje w Kościele „łaską” i „prawdą” przez powołane do tego osoby. Kapłani służą i Słowu,
i Ołtarzowi, szafując łaską i prawdą. Dziennikarze – tylko Słowu, poprzez głoszoną w mediach prawdę, która staje się łaską, gdy wyzwala do życia w wolności
dzieci Bożych. Powołanie kapłańskie dziennikarza jest zatem „robieniem miejsca łasce” w sobie i w ludziach mu powierzonych za pośrednictwem środków
społecznej komunikacji.
Droga do kapłaństwa była i nadal jest stopniowalna. Dziennikarstwo natomiast jest zawodem wolnym, można go również uprawiać, stając się dziennikarzem z dnia na dzień. Osoby aspirujące do bycia duchownymi posługują
w Kościele podczas liturgii poprzez różne „stopnie” i „posługi”. Przed odnową
wynikającą z Vaticanum II wiele funkcji związanych ze święceniami niższymi
wykonywali świeccy. Do kapłaństwa wstępowano, począwszy od święceń wyższych, rozpoczynając od subdiakonatu.
Uprawianie jakiegokolwiek zawodu nie dysponuje nikogo do bycia kandydatem do święceń hierarchicznych. Ponieważ zawód dziennikarza wykonują zarówno mężczyźni, jak i kobiety, już z tego powodu nie może być w ogóle mowy
o „wyświęcaniu” ludzi mediów na „subdiakonów”. Chcąc jednak zrozumieć porównanie dziennikarstwa do kapłaństwa, dokonane przez Jana Pawła II, sformułowano w niniejszej pracy, wobec osób posługujących w mediach Słowu,
termin „zastępczy subdiakonat”.

    Paweł VI, List „motu proprio” Ministeria quaedam…, dz. cyt., pkt III.
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Od Pawła VI za „duchownych” – we właściwym znaczeniu – uważa się w Kościele tylko tych, „którzy przyjęli diakonat”. To znaczy, że od 1973 roku subdiakonat został „przejęty” przez dwie inne funkcje przeznaczone wyłącznie mężczyznom (lektora i akolity), co oznacza, że ten termin stał się „wolny” i można
mu nadać nowe znaczenie. Ponieważ Paweł VI napisał w Ministeria quaedam,
że „nic nie stoi na przeszkodzie”, aby oprócz „powszechnych urzędów” utworzono „inne” funkcje zlecone tym, którzy „zostali powołani do dzieł miłości”,
stąd hipoteza o „zastępczym subdiakonacie” wobec osób pracujących w środkach społecznego przekazu, o ile dziennikarze wykonują swój zawód w „wyraźnej
spójności z sakramentalnym charakterem chrześcijanina”, tzn. szukają prawdy,
będąc w stanie łaski uświęcającej.
Analiza przemówienia Jana Pawła II z 1983 roku skierowanego do włoskich
dziennikarzy katolickich pozwala zatem na stwierdzenie, że istotą zrekonstruowanej w 2010 roku wizji dziennikarstwa według Karola Wojtyły z okresu krakowskiego – wizji personalistycznej i osadzonej w duchowości karmelitańskiej
– jest ofiara nadawców przekazu, polegająca na „dawaniu siebie z miłości”, a nie
tylko informowaniu czy wyrażaniu uczuć495. To zatem w swej istocie wizja kapłańskiego dziennikarstwa.
Nie ma jednak Chrystusowego kapłaństwa, a więc i dziennikarstwa, bez heroicznej wiary, bez nadziei eschatologicznej i miłości, dzięki którym ofiarnik
czerpie motywację do złożenia ofiary. Głoszenie prawdy w mediach jest z pewnością „dziełem miłości” wobec odbiorców przekazu. Do tego dzieła Jezus Chrystus nie tyle „wyświęcił”, co – jak zaleca Paweł VI – „ustanowił” dziennikarzy.
W tym ujęciu teologia mediów Jana Pawła II jest – kapłańska.

    Papieska Komisja ds. Środków Społecznego Przekazu, Communio et progressio…, dz. cyt., 11.
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Posłowie
Po trzech latach od obrony w 2010 roku prawie siedmiusetstronicowa dysertacja pt. Karola Wojtyły wizja dziennikarstwa (1949–1978) w całości ukazała
się nakładem warszawskiego wydawnictwa „Iota Unum”. Promocja odbyła na
Zamku Królewskim w Warszawie 13 kwietnia 2013 roku, w ramach XXIX Targów
Wydawców Katolickich.
Autorkę, pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, intrygowała odpowiedź na pytanie o istotę odkrytej w latach 2006–2010 personalistycznej wizji św. Jana Pawła II zanurzonego w duchowości karmelitańskiej.
Kapłańska wizja dziennikarstwa odsłaniała się stopniowo: podczas wieloletniego procesu wgłębiania się w zrekonstruowane pryncypia Wojtyły, o czym
świadczą nie tylko artykuły naukowe i wygłaszane referaty podczas konferencji
polskich czy zagraniczne wykłady496. Od 2012 roku wizja Wojtyły była propagowana na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie w związku z pracą
naukowo-dydaktyczną w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Rekonstrukcja dziesięciu zasad dla dziennikarzy spotkała się z zainteresowaniem studentów – przyszłych adeptów dziennikarstwa497 i naukowców498. Istota,
    W ramach ERASMUS+ na Uniwersytecie Katolickim w Ružomberok (Słowacja) od 2 do
6.03.2015 roku zostały wygłoszone dwa wykłady dla studentów kierunku dziennikarstwa. Zapoznano słuchaczy ze zrekonstruowaną wizją dziennikarstwa wg. św. Jana Pawła II, który
w krakowskim okresie swojej działalności współpracował z 93 katolickimi pismami, w tym
przez 29 lat z „Tygodnikiem Powszechnym”. Na wybranych przykładach twórczości dziennikarskiej K. Wojtyły słuchacze zapoznali się z nieznanym profilem – dziennikarza i redaktora.
Wyjaśnione zostały pryncypia dziennikarstwa św. Jana Pawła II w formie syntezy: 10 zasad
warsztatowo-redakcyjnych, 8 prymatów oraz 13 metod dociekania prawdy.
497
    Zob. np. P. Guzdek, O możliwości powstania polskiej szkoły medioznawstwa personalistycznego.
Przyczynek do dyskusji, Tarnów 2014 (Etyka Mediów, 7). Przedmiotem monografii Piotra
Guzdka są trzy teorie: personalistyczny paradygmat filozofii mediów Michała Drożdża,
personalizm uniwersalistyczny Czesława Bartnika oraz Doroty Narewskiej zrekonstruowana
wizja dziennikarstwa św. Jana Pawła II z okresu krakowskiego.
498
    Zob. np. I Colloquium Medioznawstwa Personalistycznego pt. Nurty personalizmu
w nauce i kulturze polskiej (Lublin, 28.11.2018) poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy można
zbudować nowy, personalistyczny paradygmat nauk o mediach i komunikowaniu? Piotr
496
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czyli kapłańskość tej wizji, odsłaniała się również podczas promowania nieznanego profilu św. Jana Pawła II z okresu krakowskiego – dziennikarza, co ukazuje poniższa chronologia: wykłady w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy
(Kraków, 1.06.2013; 14.12.2014; 14.04.2015); wykład dla pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej w parafii św. Floriana (Kraków, 12.06.2013);
wykład w ramach cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” (Częstochowa,
2013) zamieszczony w Internecie pt. Dr Dorota Narewska w Muzeum JP2 [online], You Tube, 9 stycznia 2014, dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=XecYHDSBvpA; opracowanie wraz ze studentami UPJPII numeru specjalnego
na kanonizację Jana Pawła II we współpracy z „Kurierem Wnet. Edizione specjale. Corriere Della Canonozzazione”. Acura dell’assocacione dei giornalisti
Polacchi, (Rzym; Città del Vaticano 27.04.2014), którego redaktorem naczelnym jest prezes SDP Krzysztof Skowroński; prelekcja w Domu Kultury (Jelenia Góra, 16.06.2014); referat podczas II Konferencji pt. „Nie ma ludzi niepotrzebnych” (Kraków, 27.09.2014); audycja o św. Janie Pawle II w 10. rocznicę
śmierci, (Zielona Góra 2.04.2015), rozm. przepr. Janusz Życzkowski PR – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze, Radio Zachód, http://rzg.pl/gosc-na97-1-fm/dorota-narewska/; wykład w Centrum Informacji im. J. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie [film dokumentalny], zdj. P. Weyhert (Warszawa,
12.05.2015); Warsztaty dziennikarskie z udziałem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy; M. Socha, Biblioteka
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Kraków, 10.12.2015); [Cz. 2.] nagranie: red. E. Dąbrowska, Polskie Radio PiK Bydgoszcz PIK (Kalwaria Zebrzydowska 16.03.2016), emisja 29.03.2016), http://archiwum.radiopik.pl/service.
go?action=details&show.Record.id=138125; współpraca z Markiem Millerem
w opracowaniu Katechizmu reportera w ramach Laboratorium Reportażu (Warszawa, 8.12.2018) w oparciu o dysertację; Święty papież i dziennikarz! Jan Paweł II (1920–2005), film paradokumentalny i edukacyjny, oprac.: D. Narewska
(scenariusz, fot. itp.), [w hołdzie św. Janowi Pawłowi II studenci UPJPII:] Justyna Tomaszewska, Dawid Kaczmarczyk (zdjęcia – 2013), utwór muzyczny pt.
„Piękno” (Magdalena Sobczak, muzyka: Damian Pałasz, słowa: D. Narewska –
2017), Martyna Brzeska (zdjęcie – 2018), Jarosław Górski (dźwięk – 2018), Artur Pucia (montaż; scenariusz – 2018).

Guzdek jest sekretarzem tej konferencji. Zob. Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, https://nurtypersonalizmu.pl/ (27.05.2018).
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Aneks
Paweł VI
List „motu proprio” Ministeria quaedam (15.08.1972)
Wprowadzające nową dyscyplinę w odniesieniu do tonsury,
święceń niższych i subdiakonatu w Kościele Łacińskim
Pewne urzędy dla należytego sprawowania kultu Bożego i dla posługiwania
Ludowi Bożemu stosownie do potrzeb zostały ustanowione przez Kościół już
w najdawniejszych czasach; przez nie zalecano wiernym odpowiednio do różnych okoliczności pełnienie posług świętej liturgii oraz miłości. Powierzenia tych
funkcji dokonywano często specjalnym obrzędem, za pośrednictwem którego
wierny, otrzymawszy błogosławieństwo Boże, był włączony do określonej klasy
czy stopnia dla pełnienia pewnego obowiązku kościelnego.
Niektóre z tych funkcji, związane ściślej ze sprawowaniem liturgii, zostały
wkrótce uznane za instytucje poprzedzające przyjęcie święceń hierarchicznych,
tak iż ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat nazywano w Kościele Łacińskim
święceniami niższymi przez wzgląd na subdiakonat, diakonat i prezbiterat, które
zostały nazywane święceniami wyższymi, i były one z reguły, choć nie wszędzie,
zastrzeżone dla tych, którzy wstępowali przez nie do kapłaństwa.
Ponieważ jednak nie zawsze istniały te same święcenia niższe i wiele funkcji z nimi związanych, podobnie jak to zdarza się również obecnie, wykonywali
świeccy, wydaje się rzeczą stosowną zbadać tę praktykę i dostosować ją do potrzeb współczesnych, tak aby to, co w tych urzędach stało się nieaktualne, pominąć, to, co pożyteczne zatrzymać, jeśli zaś coś konieczne, wprowadzić, jak
również określić, czego należy wymagać od kandydatów do święcenia hierarchicznego.
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W czasie przygotowań do Soboru Watykańskiego II wielu pasterzy Kościoła wnosiło prośby, aby zreformować święcenia niższe i subdiakonat. Sobór zaś,
aczkolwiek nic w tej sprawie nie postanowił, ustalił pewne zasady, które otworzyły drogę do rozwiązania tej kwestii i nie ulega wątpliwości, że wydane przez
Sobór normy odnoszące się do ogólnej i uporządkowanej odnowy liturgii499
obejmują także to, co dotyczy posług w zgromadzeniu liturgicznym, tak aby
samo uporządkowanie sprawowania ukazało, że w Kościele istnieją różne stopnie i posługi500. Ponadto Sobór Watykański II postanowił, że „w sprawowaniu
liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny, czy świecki, powinien
czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych”501.
Z tym postanowieniem zaś wiąże się ściśle to, co nieco wcześniej zostało
napisane w tej samej Konstytucji: „Matka Kościół bardzo pragnie, aby wszystkich wiernych prowadzić do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych, którego domaga się sama natura liturgii. Na mocy chrztu
lud chrześcijański, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty lud nabyty, (1 P 2, 9; por. 2, 4–5) jest uprawniony i zobowiązany do takiego udziału.
To pełne i czynne uczestnictwo całego ludu trzeba mieć dokładnie na uwadze
przy odnowieniu i pielęgnowaniu świętej liturgii. Liturgia bowiem jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią ducha prawdziwie
chrześcijańskiego. Dlatego duszpasterze w całej swej działalności pasterskiej
powinni gorliwie dążyć do osiągnięcia takiego udziału przez należyte urabianie
wiernych”502.
Wśród szczególnych funkcji, które należy zachować i dostosować do współczesnych potrzeb, znajdują się te, które zwłaszcza z posługami Słowa i Ołtarza
są ściślej związane i nazywają się w Kościele Łacińskim lektoratem, akolitatem
i subdiakonatem; wypada je tak utrzymać i dostosować, aby odtąd istniały dwie
funkcje, mianowicie: lektora i akolity obejmującego również zadania subdiakona. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oprócz powszechnych urzędów Kościoła
Łacińskiego Konferencje biskupie prosiły Stolicę Apostolską o utworzenie innych, których ustanowienie we własnym regionie uważałyby ze szczególnych
względów za konieczne lub bardzo pożyteczne. Do tych należą np. funkcje osta-

    Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium (4.12.1963),
62; por. Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium…, dz. cyt., 21.
500
    Ordo Missae, Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego, 58 [wyd. typ. 1969]; por.
Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego oraz Wskazania Episkopatu Polski, Poznań 2006.
501
    Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium…, dz. cyt., 28.
502
    Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium…, dz. cyt., 14.
499

145


riusza, egzorcysty i katechety503, jak też inne funkcje zlecone tym, którzy zostali
powołani do dzieł miłości, tam gdzie ta posługa nie jest powierzona diakonom.
Bardziej odpowiada prawdzie i współczesnej umysłowości, aby posługi, o których wyżej, nie były nadal nazywane święceniami niższymi, aby ich powierzanie nie nazywało się „święceniem” lecz „ustanowieniem”, aby za duchownych
we właściwym znaczeniu uważać tylko tych, którzy przyjęli diakonat. W ten
sposób lepiej także uwidoczni się różnica między duchownymi a świeckimi,
między tym, co jest właściwe i zastrzeżone duchownym a tym, co może być
zlecone wiernym świeckim; dzięki temu jaśniej ukaże się obustronna racja
jak „kapłaństwo... powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, chociaż różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane; jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób
uczestniczy w jednym kapłaństwie Chrystusowym”504. Wszystko zatem dokładnie rozważywszy, po zasięgnięciu opinii biegłych oraz rady Konferencji biskupich i uwzględnieniu ich zdania, jak również po naradzeniu się z Naszymi Czcigodnymi Braćmi członkami właściwych Świętych Kongregacji i powagą Naszą
Apostolską postanawiamy to, co następuje, znosząc – jeśli i o ile zachodzi potrzeba – przepisy dotychczas obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego,
i tym Pismem promulgujemy.
I. Tonsury od tego czasu nie udziela się; włączenie zaś do stanu duchownego
zostaje związane z diakonatem.
II. Święcenia, które dotychczas nazywały się niższymi, mają być odtąd nazywane posługami (ministeria).
III. Posługi mogą być powierzane wiernym świeckim, tak iż przestają być
zastrzeżone do kandydatów do sakramentu kapłaństwa.
IV. Są dwie posługi, które należy zachować w całym Kościele Łacińskim, po
zastosowaniu do współczesnych potrzeb, mianowicie lektora i akolity. Funkcje, które dotychczas należały do subdiakona, powierza się lektorowi i akolicie
i stosownie do tego nie będzie odtąd w Kościele Łacińskim wyższego święcenia
subdiakonatu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby akolita mógł być według
uznania Konferencji biskupiej nazywany gdzieniegdzie również subdiakonem.
V. Lektor jest powołany do właściwej mu funkcji czytania słowa Bożego
w zgromadzeniu liturgicznym.
Dlatego winien czytać lekcje z Pisma św. (nie zaś Ewangelię) we Mszy i innych świętych czynnościach; w braku psalmisty, ma recytować psalm międzylekcyjny; gdzie nie ma diakona lub kantora, powinien zapowiadać intencje
    Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus
(18.11.1965), 15; Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus…, dz. cyt., 17.
504
    Sobór Watykański II, Lumen gentium…, dz. cyt., 10.
503
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modlitwy powszechnej; ma prowadzić śpiew i kierować uczestnictwem Ludu
wiernego; przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów.
Może również – jeśli zachodzi potrzeba – czuwać nad przygotowaniem innych
wiernych, którzy czytają Pismo św. w czynnościach liturgicznych na podstawie
tymczasowego zlecenia. Aby zaś bardziej odpowiednio i doskonalej pełnił tę
funkcję, winien gorliwie rozważać Pismo św.
Lektor, świadomy przyjętego urzędu, powinien dokładać wszelkich starań
i korzystać z odpowiednich środków, aby coraz pełniej zdobywał szczere i żywe
umiłowanie oraz poznanie Pisma św.505 i w ten sposób stawał się doskonalszym
uczniem Pana.
VI. Akolita jest powołany, aby wspierał diakona i posługiwał kapłanowi. Do
niego należy troska o służbę ołtarza, pomaganie diakonowi i kapłanowi w sprawowaniu liturgii, zwłaszcza Mszy; ponadto należy do niego, jako do szafarza
nadzwyczajnego, udzielanie Komunii św., ilekroć szafarze, których wymienia
kan. Kodeksu Prawa Kanonicznego, są nieobecni lub nie mogą tego uczynić
z powodu choroby, podeszłego wieku lub innej funkcji duszpasterskiej, albo
ilekroć liczba wiernych przystępujących do świętego Stołu jest tak wielka, że
odprawianie Mszy by się przeciągało. W tych samych nadzwyczajnych okolicznościach można mu zlecić wystawienie Najświętszego Sakramentu Eucharystii
do publicznej adoracji wiernych, a następnie schowanie, jednak bez udzielenia
ludowi błogosławieństwa. Może również – o ile zachodzi potrzeba – zajmować
się przygotowaniem innych wiernych, którzy na mocy czasowego upoważnienia pomagają kapłanowi lub diakonowi w czynnościach liturgicznych, nosząc
mszał, krzyż, świece itd. lub wykonując inne podobne funkcje. Funkcje te akolita wypełni godniej, jeżeli będzie uczestniczył z coraz większą żarliwością w Eucharystii, karmił się nią i zdobywał doskonalsze jej poznanie.
Akolita przeznaczony w szczególny sposób do służby ołtarza, powinien nauczyć się wszystkiego, co należy do kultu Bożego i starać się zrozumieć wewnętrzne i duchowe znaczenie tego, tak aby codziennie ofiarował się Bogu i był
dla wszystkich przykładem powagi i szacunku w świątyni, jak również obejmował szczerą miłością Mistyczne Ciało Chrystusa, czyli Lud Boży, zwłaszcza zaś
upośledzonych i chorych.
VII. Urząd lektora i akolity według czcigodnej tradycji Kościoła jest zastrzeżony mężczyznom.
VIII. Aby ktoś mógł być dopuszczony do uzyskania tych funkcji, wymagane są:

    Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium…, dz. cyt., 24; Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum (18.11.1965), 25.
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a) prośba dobrowolnie napisana i podpisana przez aspiranta złożona Ordynariuszowi (Biskupowi, a w kleryckich instytucjach doskonałości wyższemu przełożonemu), do którego należy jej przyjęcie;
b) odpowiedni wiek i szczególne przymioty, określone przez Konferencją biskupią;
c) mocne postanowienie wiernej służby Bogu i posługiwania ludowi chrześcijańskiemu.
IX. Posługi zleca Ordynariusz (Biskup, a w kleryckich instytutach doskonałości wyższy przełożony) obrzędom liturgicznym „o ustanowieniu lektora”
i „ustanowieniu akolity”, które mają być opracowane przez Stolicę Apostolską.
X. Pomiędzy powierzeniem funkcji lektora i akolity należy zachować odstępy czasu, określone przez Stolicę Świętą albo przez Konferencje biskupie, o ile
tym samym osobom zleca się obie funkcje.
XI. Kandydaci do diakonatu i kapłaństwa mają obowiązek przyjąć funkcje
lektora i akolity, jeśli wcześniej ich nie przyjęli, i przez pewien czas sprawować
je, aby lepiej przygotować się do przyszłych posług odnoszących się do Słowa i Ołtarza. Dyspensowanie od przyjęcia funkcji dla tych kandydatów jest zastrzeżone
Stolicy Świętej.
XII. Zlecenie funkcji nie daje prawa do utrzymania lub wynagrodzenia ze
strony Kościoła.
XIII. Obrzęd powołania na lektora i akolitę zostanie opublikowany w najbliższym czasie przez odpowiednie Dykasterium Kurii Rzymskiej.
Normy te zaczynają obowiązywać od dnia 1 stycznia 1973 roku. Wszystko
zaś, cokolwiek zostało przez Nas tym Pismem wydanym z własnej woli postanowione, nakazujemy uważać za ważne i obowiązujące, bez względu na jakiekolwiek przeciwne przepisy.
Dane w Rzymie u św. Piotra dnia 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, 1972 roku, dziesiątego Naszego Pontyfikatu.
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Abstrakt:
Porównanie dwóch powołań, dziennikarskiego do kapłańskiego – według
przemówienia Jana Pawła II z 1983 roku – oraz zdefiniowanie na tej podstawie, czym jest kapłańskie dziennikarstwo, to cel publikacji. To również próba
odpowiedzi na pytanie, jaka jest – co do istoty – zrekonstruowana w 2010 roku
przez autorkę wizja dziennikarstwa według Karola Wojtyły na podstawie krakowskiego okresu jego życia i wypowiedzi prasowych św. Jana Pawła II. Wysoki ideał wykonywania tej profesji przez młodych adeptów dziennikarstwa zostanie opracowany w przyszłości, na podstawie analizy Magisterium Kościoła
Katolickiego o mediach według kryteriów wynikających z niniejszej publikacji.
Słowa kluczowe:
Karol Wojtyła, Jan Paweł II, dziennikarz, powołanie, wiara, kapłańskie
dziennikarstwo, kapłaństwo Chrystusowe, kapłaństwo powszechne, kapłaństwo: sakramentalne, hierarchiczne, urzędowe, ministerialne (służebne).
Abstract:
The comparison of two vocations, a journalistic to a priestly one – according
to the speech of John Paul II from 1983 – and the definition of what priestly journalism is on its basis is the goal of the publication. It is also an attempt to answer
the question, what is – in essence – reconstructed in 2010 by the author, a vision
of journalism according to Karol Wojtyla based on the Krakow period of life and
press statements of Saint John Paul II. The high ideal of performing this profession
by young adepts of journalism will be developed in the second part of the publication anticipated in the future, in the analysis of the Catholic Church’s Magisterium
on media on the basis of the criteria.
Keywords:
Karol Wojtyla, John Paul II, journalist, vocation, faith, priestly journalism,
Christ’s priesthood, common priesthood, priesthood, hierarchical, official, ministerial; ordained minister.

