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WStĘp

do rąk Czytelników dociera kolejny numer „Warszawskich Studiów 
Pastoralnych”. Próbujemy dalej realizować swoją misję interdycy-
plinarnej refleksji nad złożonością duszpasterskiej posługi Kościoła, 
która zawsze powinna być poprzedzona pogłębionym zamysłem na-
ukowym. Nigdy nie można zapominać o łączności między wymiarem 
normatywnym i duszpasterskim, na co zwraca uwagę Franciszek, 
zaznaczając, że „teologia i duszpasterstwo idą w parze”1 . Podkreśla 
on, że „doktryna teologiczna, która nie pozwala się ukierunkować 
i ukształtować przez cel ewangelizacyjny, przez troskę duszpaster-
ską Kościoła, jest tak samo nie do pomyślenia jak duszpasterstwo 
Kościoła, które nie potrafiłoby docenić objawienia i jego tradycji 
w perspektywie lepszego zrozumienia i przekazywania wiary”2. 

Część artykułów zawartych w obecnym numerze „Warszawskich 
Studiów Pastoralnych” jest poświęcona kwestii duszpasterstwa do-
rosłych. Skupienie uwagi na tej płaszczyźnie działań duszpasterskich 
jest bardzo ważne, gdyż, jak podkreśla w swoim artykule o. prof. 
M. Fiałkowski, dotyczy ona zdecydowanej większości członków Koś-
cioła i wpisuje się w podstawową posługę Kościoła, który, kontynuując 
misję Chrystusa, ma prowadzić ludzi do zbawienia. dalej zwraca 
on uwagę na to, że dynamiczne zmiany w otaczającym nas świecie 
przynoszą nowe wyzwania, na które Kościół musi odpowiedzieć, aby 
skutecznie, w sposób dostosowany do obecnych czasów, wskazywać 
ludziom ich powołanie do świętości oraz uczyć ich podejmowania wy-
nikającego z tego powołania apostolstwa. Jedną z ważnych płaszczyzn 
duszpasterstwa dorosłych jest duszpasterstwo małżeństw i rodzin. 
Czytelnik może zapoznać się z artykułem ks. R. Sadlaka, który uka-
zuje zarys diagnozy współczesnej rodziny oraz propozycji duszpaster-
skich związanych z troską o ludzi dorosłych, przeżywających swoją 

 1 Franciszek, Przemówienie do członków papieskiego Instytutu Studiów nad 
Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II Piękno chrześcijańskiej rodziny (Watykan 
27 X 2016), l’osservatore Romano 2016, nr 11, s. 35.
 2 tamże. 



Wstęp

wiarę w małżeństwie i rodzinie. z kolei ks. W. Przygoda zwracając 
uwagę na pogłębiający się w starej europie i Polsce kryzys wiary, 
szuka odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób Kościół w Polsce może 
wspomóc dorosłych chrześcijan w procesie podtrzymania, a następnie 
rozwoju słabnącej wiary.

Mam nadzieję, że treści zawarte w obecnym numerze naszego 
kwartalnika pomogą Czytelnikom nie tylko w uporządkowaniu pojęć, 
pogłębieniu biblijno-teologicznych podstaw działań duszpasterskich, 
ukazaniu ich wielorakich uwarunkowań, ale będą inspiracją do wielu 
twórczych przemyśleń dotyczących sposobów urzeczywistniania 
się Kościoła w Polsce. Jednocześnie zapraszamy autorów z różnych 
środowisk naukowych i reprezentujących różne dyscypliny wiedzy do 
współtworzenia „Warszawskich Studiów Pastoralnych”, które mają 
być płaszczyzną twórczego, interdyscyplinarnego dialogu. 

W imieniu redakcji 
ks. Tomasz Wielebski
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o. Marek Fiałkowski ofmconv

cele duSzpaSterStWa doroSłych
Objectives of the pastoral ministry aimed at adults

Jednoznaczne zdefiniowanie duszpasterstwa dorosłych nie jest ła-
twe. Wynika to najpierw ze zróżnicowania samej grupy określanej 
jako ludzie dorośli. Włączamy w nią przecież ludzi w różnym wieku, 
zróżnicowanych pod względem oczekiwań, aktywności, kondycji 
fizycznej, psychicznej, duchowej itd. do nich kierowana jest szeroka 
oferta rozmaitych duszpasterstw nadzwyczajnych, co dodatkowo 
komplikuje precyzyjne określenie duszpasterstwa dorosłych, jak 
i wskazuje na jego bogactwo i różnorodność.

duszpasterstwo dorosłych sytuuje się przede wszystkim w ramach 
duszpasterstwa zwyczajnego, będącego zorganizowaną działalnością 
zbawczą Kościoła skierowaną do wszystkich wiernych1. oparte na 
solidnych fundamentach teologicznych oraz otwarte na wyzwania 
współczesności może skutecznie prowadzić dorosłych katolików 
do świętości, pomagając im kształtować wiarę dojrzałą i odkrywać 
właściwe im powołanie we wspólnocie Kościoła. Jest ono także wy-
chylone w kierunku duszpasterstwa nadzwyczajnego, gdyż winno 
uwzględniać specyficzne potrzeby i oczekiwania dorosłego człowieka, 
taktując go podmiotowo i zapraszając do odpowiedzialności za misję 
Kościoła2. 

 1 zob. R. Kamiński, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, 
lublin 2007, s. 218-223. 
 2 M. Fiałkowski, Dojrzali i aktywni we wspólnocie Kościoła. Założenia duszpa-
sterstwa dorosłych, Warszawskie Studia Pastoralne 2016, nr specjalny, s. 326.

Warszawskie Studia Pastoralne UKSW – Rok XIV 2019 Nr 2(44); s. 7-17
doI 10.21697/wsp.2019.2.01
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opisanie najważniejszych celów duszpasterstwa dorosłych może 
przyczynić się do lepszego zrozumienia jego istoty oraz uświadomić 
podejmowane już w Kościele działania z tego zakresu. Wydaje się, 
że należy wskazać na dwa główne cele duszpasterstwa dorosłych, 
a mianowicie na pomoc w rozeznaniu i realizacji powołania do świę-
tości oraz na wprowadzenie w apostolstwo właściwe dla dorosłego 
wierzącego. 

1. Realizacja powołania do świętości
Św. Jan Paweł II przypominał Kościołowi, że cała jego działalność 
duszpasterska musi być wpisana w „perspektywę świętości” (NMI 30). 
z kolei papież Franciszek zauważa, że „świętość to najpiękniejsze 
oblicze Kościoła” (Gee 9), który dzisiaj „nie potrzebuje wielu biu-
rokratów i urzędników, ale żarliwych misjonarzy, pochłoniętych 
entuzjazmem głoszenia prawdziwego życia” (Gee 138). Kościół „jest 
nieskazitelnie święty” (KK 39), a jego świętość nie wynika z dosko-
nałości jego członków, ale ma źródło w świętości samego Boga, który 
w osobie Wcielonego Syna Bożego umiłował Kościół jako swoją oblu-
bienicę, wydał za niego siebie samego, aby go oczyścić i uświęcić (zob. 
ef 5, 25-27). toteż w myśl nauczania soborowego wszyscy w Kościele, 
niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem 
jej pasterskiego posługiwania, powołani są do świętości zgodnie ze 
słowami apostoła: „albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie” 
(1 tes 4, 3; zob. ef 1, 4) (KK 39)3.

W duszpasterstwie dorosłych szczególnie ważna jest właśnie ta 
świadomość, że pierwszym i podstawowym powołaniem każdego 
wierzącego jest powołanie do świętości. Wynika ono z chrztu i odna-
wia się w innych sakramentach. Chrzest odradza człowieka do życia 
jako dziecko Boga ojca (Chl 11), jest źródłem jedności z Chrystusem 
i Kościołem (Chl 12) oraz zapewnia szczególną relację do ducha 
Świętego (Chl 13). Bierzmowanie umacnia darem ducha Świętego, 
przez co wierzący jest uzdolniony do dawania świadectwa życia 

 3 M. Fiałkowski, Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania 
Kościoła współczesnego, lublin 2010, s. 110-111.
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chrześcijańskiego oraz obrony i szerzenia wiary słowem i czynem 
(KK 33). eucharystia daje katolikom wewnętrzną moc do doskonale-
nia się w miłości i świętości (Chl 16). Sakrament małżeństwa profiluje 
powołanie katolików świeckich na wspólne kroczenie małżonków 
drogą świętości oraz wspiera ich szczególną łaską w wypełnieniu 
specyficznych zadań życia małżeńsko-rodzinnego4.

Sobór Watykański II zachęcił wszystkich chrześcijan, aby dążyli 
do świętości i doskonałości swojego stanu (zob. KK 39-42). dotyczy 
to zwłaszcza katolików świeckich, gdyż jeszcze ciągle pokutuje prze-
konanie, że świętość jest przywilejem zarezerwowanym dla duchow-
nych i osób konsekrowanych, zaś powołanie do świętości łączone jest 
raczej z koniecznością oderwania się od rzeczywistości doczesnej5. 
W Kościele istnieje tylko jedna świętość, która nie jest zarezerwowana 
dla ograniczonej grupy wiernych, ale jest przewidziana przez Boga 
dla wszystkich chrześcijan (zob. KK 40).

Przed duszpasterstwem dorosłych stoi zatem zadanie takiego for-
mowania katolików, aby pracując nad własnym rozwojem, unikali 
rozpowszechnionego przekonania, że świętość to życie nadzwyczajne, 
dostępne jedynie „geniuszom”, nierzadko oderwanym od codzien-
nego życia. tymczasem drogi świętości są wielorakie i dostosowane 
do każdego powołania, a uświęcać mamy się w najzwyklejszych oko-
licznościach naszego życia (zob. NMI 31)6.

o specyfice świętości katolików świeckich decyduje miejsce jej 
realizacji. Chrześcijanie ci żyją bowiem „w świecie, to znaczy pośród 
wszystkich razem i poszczególnych spraw i zadań świata, i w zwyczaj-
nych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których utkana 
jest ich egzystencja” (KK 31). Nie muszą oni odrywać się od świata, 
aby zrealizować swoje powołanie, gdyż właśnie tam ich Bóg wzywa, 

 4 zob. G. Chantraine, Laikat. Chrześcijanie w świecie, Warszawa 1993, s. 71-75.
 5 Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich. w: II Polski Synod Plenarny (1991-
-1999), Warszawa–Poznań 2001, nr 12, s. 148; Świętość. dar i zadanie, w: II Polski 
Synod Plenarny (1991-1999), nr 6 i 23, s. 233 i 238.
 6 zob. M. Fiałkowski, Zadania stojące przed zrzeszeniami religijnymi w Polsce, 
teologia Praktyczna 16(2015), s. 32-34.
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aby „jak zaczyn, od wewnątrz niejako przyczyniali się do uświęcania 
świata, i tak przede wszystkim świadectwem życia, promieniując 
wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa” (KK 31). 
a zatem powołanie ludzi świeckich do świętości wymaga tego, aby 
„żyli oni wedle ducha włączeni w rzeczywistość doczesną i poprzez 
uczestnictwo w działalności ziemskiej” (Chl 17).

Według Soboru Watykańskiego II, specyficzną właściwością lai-
ków jest ich świecki charakter (indoles saecularis, zob. KK 31). z woli 
Bożej pozostają oni w świecie, i jest to sytuacja zaplanowana i zamie-
rzona przez Stwórcę. Chodzi tu więc o specyficzne powołanie, stały 
sposób życia i uświęcania się ludzi świeckich (zob. Chl 9). dotyczy 
ono odnowy porządku doczesnego. Są oni bowiem wezwani i prze-
znaczeni do oddawania czci Bogu przez używanie rzeczy doczesnych 
oraz współtworzenie postępu społeczeństwa. ze względu na swoje 
osadzenie w świecie katolicy świeccy powinni szukać Królestwa Bo-
żego i porządkować sprawy doczesne zgodnie z planem Stwórcy. Ich 
zadaniem jest uświęcanie świata od wewnątrz, na kształt ewange-
licznego zaczynu7.

Korzystając z przysługujących im uprawnień, katolicy świeccy 
realizują posłannictwo zarówno w Kościele, jak i w świecie8. W po-
słannictwie Kościoła mają oni niezastąpioną misję i nieprzekazywalne 
zadanie do wypełnienia. Bez nich nie mógłby on w pełni odpowie-
dzieć na wymagania Boże. Każdy chrześcijanin bierze udział w po-
słannictwie Kościoła we właściwy sobie sposób, w zależności od 
powołania i charyzmatów, jakich udzielił mu duch Święty9. 

 7 H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, Warszawa: Biblioteka Więzi 1996, 
s. 160-161; zob. J.-G. Pagé, Teologiczne podstawy posłannictwa świeckich, Communio 
7(1987), nr 3, s. 49-63; H. Schambeck, Struktura laikatu, l’osservatore Romano 
20(1998), nr 12, s. 43-44.
 8 e. Weron, Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi świe-
ckich, Poznań 1999, s. 21; J. dyduch, Kim jest wierny świecki?, ateneum Kapłańskie 
82(1990), nr 487, s. 370-373, 375-376.
 9 zob. Y. Congar, Vocation sacerdotale et vocation chrétienne, Seminarium 
19(1967), s. 12; M. Straszewicz, Pojęcie ministerium świeckich według Y. Congara, 
Studia Theologica Varsaviensia 16(1978), nr 2, s. 69.
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2. Apostolstwo katolików świeckich

Uczestnictwo wiernych świeckich w misji Kościoła Sobór Watykań-
ski II, zgodnie z wielowiekową tradycją, nazywa apostolstwem10. 
II Polski Synod Plenarny przypomniał, że powołanie do świętości 
jest ściśle związane z powołaniem do apostolstwa, które określa się 
jako wszelką działalność Ciała Mistycznego, służącą rozszerzaniu się 
królestwa Chrystusa po całej ziemi, które Kościół wypełnia poprzez 
wszystkich swoich członków, jednakże różnymi sposobami (da 4; 
KKK 863)11.

Celem apostolstwa jest zatem zwrócenie całego świata ku Chry-
stusowi i uczynienie wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odku-
pienia. Jest to zadanie wszystkich członków Kościoła i nikt nie może 
czuć się zwolniony z tego rodzaju zadań, gdyż powołanie apostolskie 
jest nieodłączne od powołania chrześcijańskiego i w pewnym sen-
sie z nim się utożsamia (zob. da 2). Sobór Watykański II apostol-
stwo wspólne chrześcijan uznał za podstawową formę apostolstwa 
w Kościele (KK 33). Wynika ono z chrztu, bierzmowania i eucharystii 
i można je nazwać podstawowym, gdyż z niego wyrastają inne formy: 
apostolstwo hierarchiczne, zakonne i świeckich12.

duszpasterstwo dorosłych winno z jednej strony dopomagać kato-
likom świeckim w odkrywaniu własnej drogi powołania, a z drugiej 
uświadamiać im, że nie mogą zatrzymać się tylko na etapie samego 
rozpoznania tego, czego żąda od nich Pan Bóg. Musi się ono prze-
kładać na konkretne działania w różnych sytuacjach życiowych. za-
daniem wierzących jest więc coraz lepsze odkrywanie i rozumienie 
swojego powołania, a równocześnie coraz pełniejsza jego realizacja 
(Chl 59).

 10 zob. e. Weron, Apostolstwo, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, 
W. Przygoda, M. Fiałkowski, lublin 2016, s. 61-65.
 11 Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, dz. cyt., nr 12, s. 148.
 12 zob. W. Przygoda, Apostolstwo świeckich, w: Leksykon teologii pastoralnej, dz. cyt., 
s. 70-76; e. Weron, Apostolstwo katolickie. Zarys teologii apostolstwa, Poznań 1987, 
s. 95-111; 129-143.
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Jak już wspomniano, katolicy świeccy na mocy powołania Bożego 
posiadają własną dziedzinę działalności, którą jest szeroko pojęty 
świat (KK 31; da 7). Istota ich aktywności sprowadza się przede 
wszystkim do świadectwa życia i wypełniania obowiązku swojego 
stanu i zawodu w oparciu o motywację chrześcijańską. apostolstwo 
to dokonuje się w świecie i przy pomocy środków właściwych powo-
łaniu człowieka świeckiego. zadanie odnowy porządku doczesnego 
laicy mają wykonywać z kompetencją i na własną odpowiedzialność 
(da 7), z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii rzeczy do-
czesnych (KdK 36). 

z racji specyficznego powołania katolicy świeccy mają być świad-
kami wiary na współczesnych areopagach świata. Chodzi o to, aby 
sprostać wyznaniom, jakie współczesny świat stawia przed wiarą 
chrześcijańską, jej głoszeniem i świadczeniem o niej. Wymaga to od 
chrześcijan odwagi, by zadomowić się na nowych areopagach, znajdu-
jąc adekwatne środki i metody głoszenia w tych miejscach ewangelii13. 
do podjęcia apostolstwa w tak newralgicznych miejscach, jakimi są 
dzisiaj świat kultury, polityki i gospodarki, angażujące siły i zdolności 
współczesnych ludzi, ma prowadzić duszpasterstwo dorosłych.

Wydaje się, że w przypadku kultury będzie to wysiłek zmierzający 
do przepajania jej światłem ewangelii, co jest procesem swoistego jej 
uszlachetnienia. ewangelizacja kultury jest procesem wielokierun-
kowym i oznacza twórcze pomnażanie takich dóbr kultury, które 
otwierają przed osobą ludzką szerokie możliwości rozwoju wszystkich 
jej uzdolnień. Ponadto chodzi także o troskę, aby w każdej ludzkiej 
wspólnocie istniały obiektywne warunki rozwoju kultury. Wymaga to 
czynnej obecności chrześcijan w poszczególnych dziedzinach kultury 
i dawanie świadectwa zwłaszcza w tak uprzywilejowanych miejscach 
kultury, jak szkoła, uniwersytet, ośrodki badań naukowych, środo-
wiska twórczości artystycznej itp. Służy ona z jednej strony krytycz-
nemu ocenianiu i ewentualnemu oczyszczaniu istniejącej kultury, 

 13 Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich, dz. cyt., s. 155; zob. R. Kamiński, 
Kościół a życie polityczne jako problem pastoralny, Roczniki teologiczne 53(2006), 
z. 6, s. 28-32. 
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a z drugiej ubogacaniu kultury przez oryginalne bogactwo ewangelii 
i wiary chrześcijańskiej (Chl 44). Ponadto konieczne jest poznanie 
współczesnej kultury i mentalności dzisiejszego człowieka, a także 
tych elementów kultury, które moc ewangelii jest w stanie przemienić 
i ubogacić, oraz dostrzegania ukrytych oczekiwań i nadziei tkwiących 
w sercach ludzi14.

W polityce, która jest dziedziną trudną, skomplikowaną i podlega-
jącą dynamicznym przemianom, chodzi zwłaszcza o takie jej ukierun-
kowanie, aby stawała się ona autentyczną służbą dobru wspólnemu. 
Szczególna rola w tej dziedzinie przypada katolikom świeckim, którzy 
powinni unikać pokusy szukania własnych partykularnych interesów, 
uleganiu logice bezwzględnej walki o władzę oraz poszukiwaniu zy-
sku i sławy. Wymaga to wierności zasadom wynikającym z ewangelii, 
ale także szacunku dla uprawnionego pluralizmu doczesnych opcji, 
jeśli te nie podważają ewangelicznych zasad. Stanowią one punkt 
odniesienia politycznej działalności katolików świeckich, która nie 
może akceptować koncepcji pluralizmu opartego na relatywizmie 
moralnym, tak dziś często lansowanego w polityce15. 

także na polu życia gospodarczego należy głosić prawdę Chrystusa 
i dawać o Nim świadectwo. apostolstwo na tym areopagu pragnie 
zaszczepić właściwe postawy wobec dóbr ziemskich i stosunków spo-
łeczno-gospodarczych (KKK 2420). Nie dając szczegółowych wskazań 
w dziedzinie gospodarczej, wlewa światło i siłę, nadzieję i odwagę, 
które są niezbędne do działań na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa, 
formułując równocześnie krytyczny osąd wobec wszelkich przejawów 
niesprawiedliwości i formułując idee przewodnie dla kształtowania 

 14 M. Fiałkowski, Kultura, polityka, gospodarka a wyzwania nowej ewangelizacji, 
w: Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, 
red. W. Przygoda, e. Robek, Sandomierz 2011, s. 208-215. 
 15 Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności 
i postępowania katolików w życiu politycznym, l’osservatore Romano 24(2003), nr 2, 
s. 50; zob. J. Mariański, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje 
socjologiczne, lublin 1998, s. 68-84; M. Fiałkowski, Kultura, polityka, gospodarka, 
dz.cyt. s. 215-222.
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ładu gospodarczego (zob. KdK 76)16. Istotną zasadą, która obowiązuje 
w działalności gospodarczej, jest przekonanie, że człowiek jest twórcą, 
ośrodkiem i celem życia społeczno-gospodarczego (zob. KdK 63), zaś 
Kościół jest rzecznikiem sprawiedliwości i miłości społecznej, a także 
obrońcą tych, których dotykają rozmaite formy niesprawiedliwości17. 
Głos Kościoła w tej sferze jest dopominaniem się o pełny awans każ-
dego człowieka, bez względu na rasę, pochodzenie czy zamieszkanie. 
Jego spojrzenie sięga dalej, poza doczesność, ukazując eschatologiczne 
przeznaczenie człowieka, który przez doczesne zaangażowanie, prze-
pajanie duchem ośmiu błogosławieństw swojej działalności, ukazuje 
obecność Boga w świecie, który kroczy wraz z człowiekiem trudnymi 
drogami życia gospodarczego18.

duszpasterstwo dorosłych winno także uświadamiać wiernym 
świeckim, że nie tylko należą do Kościoła, ale go stanowią i w nim 
zajmują sobie właściwe miejsce. Często w świadomości laików pa-
nuje błędne przekonanie, że ponoszą oni odpowiedzialność tylko 
za przepajanie wartościami ewangelicznymi rzeczywistości świata, 
ale nie za misję Kościoła, co uważają za domenę hierarchii i osób 
konsekrowanych. dlatego w formacji chrześcijańskiej wiernych świe-
ckich, która dokonuje się w duszpasterstwie dorosłych, konieczne jest 
przypominanie prawdy, że są oni również współodpowiedzialni za 
powodzenie misji Kościoła w świecie.

Specyficzna rola w świecie nie wyklucza aktywności katolików 
świeckich w Kościele, lecz wspomniane przestrzenie winny się wza-
jemnie przenikać i uzupełniać. także katolicy świeccy uczestniczą 
na swój sposób w realizacji podstawowych funkcji Kościoła, dzięki 
którym buduje się on zgodnie z wolą założyciela, prowadząc ludzi do 
zbawienia i objawiając prawdziwe oblicze Chrystusa. zaangażowanie 

 16 M. Fiałkowski, Obecność Kościoła w życiu gospodarczym, Roczniki teologiczne 
53(2006), z. 6, s. 7.
 17 t. Borutka, Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała 1996, s. 220-221.
 18 M. Fiałkowski, Obecność Kościoła w życiu gospodarczym, dz. cyt., s. 8; zob. B. lam-
bert, Życie ekonomiczno-społeczne, w: Nowy obraz Kościoła po Soborze Watykańskim 
II, red. B. lambert, Warszawa 1968, s. 359-363.
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w Kościele jawi się zatem jako aktywność we wspólnocie Kościoła 
i jego strukturach, ale ma także wymiar szerszy, wychodzący nijako 
do świata, jeśli tak można powiedzieć, poza struktury Kościoła, do 
porządku doczesnego, gdzie żyją wierzący, aby go uświęcać i prze-
nikać światłem ewangelii19.

***
Pytanie o kształt i przyszłość duszpasterstwa dorosłych jest ważne, 
ponieważ dotyczy zdecydowanej większości członków Kościoła i wpi-
suje się w podstawową posługę Kościoła, który, kontynuując misję 
Chrystusa, ma prowadzić ludzi do zbawienia. dynamiczne zmiany 
w otaczającym nas świecie przynoszą nowe wyzwania, na które Koś-
ciół musi odpowiedzieć, aby skutecznie, w sposób dostosowany do 
obecnych czasów, wskazywać ludziom ich powołanie do świętości 
oraz uczyć ich podejmowania, wynikającego z tego powołania, apo-
stolstwa. trudno dziś wyobrazić sobie takie działania bez współpracy 
samych katolików świeckich, którzy są przecież podmiotami dusz-
pasterstwa dorosłych. taka aktywność pozwoli im odkrywać własną 
tożsamość, miejsce i powołanie w Kościele i świecie, zaś duchownym 
uniknąć pokusy paternalizmu i autorytaryzmu zamiast cierpliwej 
pomocy w rozeznawaniu ich charyzmatów. 

Streszczenie
Nie jest łatwo jednoznacznie zdefiniować duszpasterstwo dorosłych, gdyż 
sytuuje się ono przede wszystkim w ramach duszpasterstwa zwyczajnego, 
ale jest także wychylone w kierunku duszpasterstwa nadzwyczajnego. obej-
muje ponadto grupę osób w różnym wieku, zróżnicowanych pod wzglę-
dem oczekiwań, aktywności, kondycji fizycznej, psychicznej, duchowej 
itd. Wydaje się zatem, że opisanie najważniejszych celów duszpasterstwa 
dorosłych może przyczynić się do lepszego zrozumienia jego istoty oraz 
uświadomić podejmowane już w Kościele działania z tego zakresu. artykuł 
omawia dwa główne cele duszpasterstwa dorosłych: pomoc w rozeznaniu 

 19 M. Fiałkowski. Dojrzali i aktywni we wspólnocie Kościoła, dz. cyt., s. 325. 
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i realizacji powołania do świętości oraz wdrożenie w apostolstwo właściwe 
dla dorosłego wierzącego.

Summary
It is not easy to define the objectives of pastoral ministry aimed at adults 
since its scope lies both within ordinary and extraordinary pastoral mini-
stry. It also covers a group of different age, expectations, activity, physical, 
mental and spiritual condition, etc. It seems that grasping the main objecti-
ves of pastoral ministry aimed at adults can help to foster the understanding 
of its essence and raise awareness of its work in the Church. This article 
presents its two main objectives, i.e. to help to recognise and realise the call 
for sainthood and to introduce the ministry appropriate for adults. 

Słowa kluczowe: duszpasterstwo dorosłych, cele duszpasterstwa dorosłych, 
powołanie, świętość, apostolstwo katolików świeckich

Keywords: pastoral ministry aimed at adults, objectives, call for sainthood, 
ministry of secular Catholics 
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ks. Robert Sadlak 

KryzS małżeńStWa i rodziny WyzWaniem dla 
duSzpaSterStWa doroSłych

Marriage and family crisis as a challenge for adult ministry

od samego początku swojego istnienia Kościół założony przez Jezusa 
z Nazaretu obejmował szczególną troską rodzinę, gdyż sam jego za-
łożyciel narodził się w rodzinie. Można rzec, sam dał wzór pasterskiej 
pieczy o ludzi dorosłych, zakładających rodziny, a małżeństwo pod-
niósł do rangi sakramentu. to właśnie w rodzinie, poprzez posługę 
duszpasterską, dokonuje się od samego początku zbawienie człowieka. 
to tam ma miejsce katechumenat, będący fundamentem formacji 
życia chrześcijańskiego wiernych. Wspólnota uczniów Chrystusa od 
samego początku właśnie w rodzinie widzi potrzebę pastoralnej troski 
i formacji osób dorosłych, by w niej dokonywały się ważne zadania 
związane z rodzicielstwem, wychowywaniem młodego pokolenia 
według ewangelicznych wartości, co ma znajdywać swoje przełożenie 
w efektywnej misji apostolskiej wiernych1. Nie ma więc wątpliwości, 
że wpisująca się w duszpasterską troskę o ludzi dorosłych w Kościele 
refleksja nad rodziną, zbudowaną na sakramentalnym małżeństwie, 
jest jedną z ważniejszych spraw współczesnego Kościoła. obecny 
świat, w tym wspólnota eklezjalna egzystująca na terenie Polski i nie 
tylko, musi zmierzyć się z istniejącym bez wątpienia kryzysem takich 
instytucji, jak małżeństwo i rodzina. Jednak pocieszającym jest fakt, 
że kryzys oprócz negatywnych przeżyć i doświadczeń niesie ze sobą 
równocześnie szansę, nadzieję odnowy i większą świadomość, jaką 

 1 R. Kamiński, Wstęp, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność 
pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, lublin 2013, s. 17.
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wartość w sobie ma rodzina i małżeństwo, budowane na kanwie 
chrześcijańskich wartości. Bez wątpienia podejmowana tematyka jest 
bardzo rozległa i można by o niej wiele powiedzieć, stąd to przed-
łożenie stanowi z pewnością jedynie zarys diagnozy współczesnej 
rodziny oraz propozycji duszpasterskich związanych z troską o ludzi 
dorosłych, przeżywających swoją wiarę w małżeństwie i rodzinie.

1. Teologiczne podstawy małżeństwa i rodziny
Pismo Święte zaczyna się od opisu stworzenia świata, którego zwień-
czeniem jest powołanie do istnienia przez Stwórcę mężczyzny i ko-
biety, stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, a kończy się wizją 
„Godów Baranka” (ap 19, 9). od początku do końca Biblia mówi 
o przymierzu między mężczyzną i niewiastą, a także o małżeńskim 
„misterium”, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, 
o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania 
w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grze-
chu i o jego odnowieniu „w Panu” (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu 
Chrystusa i Kościoła (KKK 1602).

od samego początku więc małżeństwo zawarte między mężczy-
zną i kobietą znajduje Boże błogosławieństwo. Jak mówi Słowo Boże: 
„mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną 
tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). dalej naucza sam 
Chrystus: „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę?” (Mt 19, 5). Pięknie też teologię małżeństwa 
ukazuje starotestamentalna Pieśń nad Pieśniami, która opowiada 
o miłości niewiasty i mężczyzny potrzebujących siebie, by być po 
prostu sobą, ale pozostając zarazem odrębnymi w swojej tożsamości, 
otwierających się i ujawniających we wzajemnym darze z siebie2. 
„Mój miły jest mój, a ja jestem jego […]. Jam miłego mego, a mój 
miły jest mój” (PnP 2, 16; 6, 3). Należy więc stwierdzić, że instytucja 

 2 III Nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, Dom, którego drzwi 
są zawsze otwarte. Orędzie ojców synodalnych do rodzin chrześcijańskich i wszystkich 
rodzin na świecie, l’osservatore Romano 35(2014), nr 11, s. 6.



Kryzs małżeństwa i rodziny…

| 21 |

małżeństwa jest rzeczywistością naturalną i swoje fundamenty znaj-
duje w ekonomii stworzenia, będącej dziełem samego Boga3.

Na początku swojej publicznej działalności Jezus dokonał pierw-
szego znaku – na prośbę swej Matki – podczas uczty weselnej w Kanie 
Galilejskiej (J 2, 1-11). Kościół nadaje wielkie znaczenie obecności 
Jezusa na godach w Kanie. Widzi w tym potwierdzenie, że mał-
żeństwo jest czymś dobrym, oraz zapowiedź, że od tej pory będzie 
ono skutecznym znakiem obecności Chrystusa (KKK 1613). Należy 
podkreślić, iż istotnymi cechami sakramentu małżeństwa, zawiera-
nego pomiędzy kobietą i mężczyzną, a które ma dać początek i pod-
walinę życiu rodzinnemu, są: świętość, jedność i nierozerwalność. 
Jan Paweł II stwierdza m.in. w nauczaniu na temat rodziny, że ro-
dzina konstytuuje się przez małżeństwo i jest społecznością osób, dla 
których właściwym sposobem wspólnego bytowania jest komunia: 
„communio personarum”4.

Bóg powołuje człowieka w życiu małżeńskim i rodzinnym do 
szczęścia. Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej ustanowiona 
jest i wyposażona w prawa nadane przez samego Stwórcę, to on jest 
twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą 
naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z Boskiej ręki. Małżeństwo 
i rodzina nie są więc instytucjami czysto ludzkimi, chociaż w ciągu 
wieków myślenie o nich mogło ulec licznym zmianom w różnych 
kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. ta róż-
norodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych 
i trwałych cechach (KKK 1603).

Pochylając się nad teologią rodziny, nie można zaprzeczyć nigdy 
temu, że to sakrament małżeństwa jest podstawą, na której powstaje 
rodzina, on nadaje jej trwałość i moc. Familia jest także podsta-
wową instytucją każdego obywatelskiego społeczeństwa. W swojej 
genezie rodzina – można powiedzieć – jest na równi naturalna, jak 

 3 M. Żurowski, Eklezjalny charakter małżeństwa i rodziny, Prawo Kanoniczne 
21(1978), nr 3-4, s. 108-109.
 4 Jan Paweł II, List do rodzin, Częstochowa 2013, nr 7.
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i przedpolityczna5, dlatego kiedy mówi się o kryzysie małżeństwa i ro-
dziny, należy zakładać tym samym słabość całej ludzkiej społeczności. 
Należy podkreślić, że „małżeństwo to jakby pierwszy sakrament tego, 
co ludzkie, gdzie osoba odkrywa samą siebie, sama siebie rozumie 
w relacji do innych i w relacji do miłości, którą potrafi przyjmować 
i dawać”6, jak naucza papież Franciszek. Małżeństwo i rodzina są 
też przedmiotem szczególnej troski Kościoła. Patrząc na wspólnotę 
eklezjalną, znakomitą jej większość stanowią rodziny. Papież Ber-
goglio pyta wprost: Czy można sobie dziś wyobrazić Kościół bez 
familijnych wspólnot? Przecież bez nich to by był „Kościół posągów, 
Kościół osób samotnych”. Jednak sam Stwórca chciał, by to właśnie 
rodziny były w tym świecie światłami, które będą promieniowały 
jasnością Jego miłości7. 

Nauczanie Kościoła na ten temat jest bardzo jasne i konkretne. 
Sobór Watykański II stwierdza, że wspólnota małżeńska jest ustano-
wiona przez samego Boga-Stwórcę, a zawiązuje się przez małżeńskie 
przymierze, czyli nieodwołalną osobistą zgodę (KdK 48). związek 
małżeński jako „instytucja” prawa naturalnego, ustanowiony przez 
Boga w raju, został podniesiony przez Chrystusa do godności sakra-
mentu. to małżeńskie „tak” jest zapewne oparte na zamyśle Boga. 
Jest to ojcowskie „tak” dla związku mężczyzny i kobiety, otwartego 
na życie i jego obronę we wszystkich jego fazach. Rodzina więc jest 
„tak” wypowiedzianym przez Boga będącego Miłością8. Można po-
wiedzieć, że rodzina jest tym samym szkołą człowieczeństwa, staje 

 5 a. Kłos-Skrzypczak, Korzyści płynące z rodziny zakorzenionej w małżeństwie 
sakramentalnym – perspektywa Amerykańskich Biskupów Katolickich, Family 
Forum 7(2017), s. 16.
 6 Franciszek, W rodzinie uczymy się kochać i bronić życia, l’osservatore Romano 
34(2013), nr 12, s. 27.
 7 Franciszek, Jak wielka rodzina. Przemówienie na dublińskim stadionie Croke 
Park z dnia 25.08. 2018, l’osservatore Romano 39(2018), nr 8-9, s. 17.
 8 Franciszek, Ewangelizacja rodziny radością dla świata. List w związku z IX Świa-
towym Spotkaniem Rodzin w 2018 r., l’osservatore Romano 38(2017), nr 3-4, s. 8.
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się fundamentem ludzkiej społeczności9. „W ten sposób wspólnota 
rodzinna, w której różne pokolenia stykają się i wspomagają nawza-
jem w osiąganiu pełniejszej mądrości i w harmonijnym łączeniu 
praw osobowych z innymi potrzebami życia społecznego, stanowi 
fundament społeczeństwa” (KdK 52).

2. Socjologiczny rys wspólnoty rodzinnej
Nie ma chyba w świecie osoby, która by podważała znaczenie rodziny 
we właściwym rozwoju osobowościowym człowieka. Pisało, mówiło, 
śpiewało o niej wielu artystów, stając się piewcami życia rodzinnego 
i jego wartości w życiu człowieka. to właśnie wspólnota rodzinna 
i jej atmosfera dała początki wielkim władcom, mocarzom czy ar-
tystom, a jej brak czy istniejące w niej defekty, generowane brakiem 
miłości rodzicielskiej i braterskiej, sprawiały, iż świat poznawał wielu 
szaleńców niosących wojnę i śmierć. Niezaprzeczalnie zatem rodzina 
kształtuje nie tylko życie jednej osoby, ale i całych mocarstw, wpływa 
na losy państwa i historii świata. Każdy za nią tęskni i każdy czuje się 
pewniej, gdy może liczyć na jej wsparcie i pomoc. Rodzina jest nadal 
jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka10. 

Jako najprostszą definicję, która ukazuje znaczenie rodziny, można 
podać tę, mówiącą, iż „jest to zbiorowość ludzi powiązanych ze sobą 
więzią małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub adopcji”11. 
Rodzina oparta na małżeńskim przymierzu jednej kobiety i jednego 
mężczyzny z socjologicznego punktu widzenia jest środowiskiem 
socjalizacji. to w rodzinie odbywa się proces wychowania człowieka. 
Rodzina jest przekazicielką wiedzy oraz określonego systemu war-
tości. Rodzina jest również, jak zauważył ks. prof. Janusz Mariański, 
„miejscem schronienia przed agresją i zewnętrznym zagrożeniem, 
grupą społeczną dającą poczucie bezpieczeństwa i oparcia w życiu, 

 9 J. dyduch, Małżeństwo i rodzina w optyce dokumentów III Nadzyczajnego Synodu 
Biskupów, Polonia Sacra 20(2016), nr 1, s.146.
 10 K. Woś, Uwarunkowania kryzysów w rodzinie. Analiza problemów, Pedagogika 
Rodziny 4(2014), nr 4, s. 104.
 11 z. tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 74.
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ale także »przestrzenią«, w której człowiek jest akceptowany takim, 
jakim jest, i może rozwijać się osobowościowo”12. Rodzina, której 
fundamentem pozostaje małżeństwo kobiety i mężczyzny, jest tym, 
co w sobie łączy trudy i radości, napięcia i odpoczynek, cierpienia 
i swobodę, zadowolenie i poszukiwania, a także kłopoty i przyjem-
ności (al 126). Jest to miejsce, gdzie człowiek uczy się i pojmuje, na 
czym powinno polegać współegzystowanie w różnorodności (eG 66). 

3. Kryzys i jego znaczenie
dotykając problematyki kryzysu w rodzinie i małżeństwie, należy 
przyjrzeć się całemu zjawisku kryzysu i temu, jakie ma ono znaczenie 
dla jednostek oraz poszczególnych grup społecznych. Czy oprócz 
trudnych spraw, które ze sobą niesie, może stać się szansą i nowym 
początkiem, swego rodzaju dezintegracją pozytywną? Jeżeli dzisiaj 
mówi się o kryzysie rodziny i instytucji małżeństwa, to czy na tych 
„gruzach” można zbudować silną i bardziej dojrzałą, świadomą swego 
powołania i wartości rodzinę?13 Wiele słowników definiuje kryzys 
jako przełom, punkt zwrotny, poważne załamanie stanu równowagi, 
gwałtowne przesilenie czy też zachwianie istniejącej rzeczywistości 
i ładu. Jednak gdyby się przyjrzeć koncepcyjnemu osadzeniu socjolo-
gicznemu i psychologicznemu, można w kryzysie dojrzeć dwoistość 
sytuacji z niego wynikającej, traktującej kryzys jako cechę immanen-
tną jednostki osobowej sprzyjającej jej rozwojowi. „Kryzys bez wąt-
pienia jest zatem sytuacją bardzo trudną i specyficzną, która zaburza 
prawidłowe funkcjonowanie człowieka czy też grupy, np. rodziny”, 
ale dobrze przepracowany staje się dla niego szansą. dużo w trakcie 
przeżywania tego specyficznego stanu w rozwoju człowieka zależy 
od cech osobowości, a także od zasobów, jakie posiada poszczególna, 
familijna społeczność (np. rodzina będąca częścią wspólnoty Kościoła, 
jej wiara, determinacja, ewangeliczność). to może okazać się decy-
dujące w tym, czy omawiana wspólnota poradzi sobie z kryzysem, 

 12  J. Mariański, Rodzina wobec wartości: rozpad czy transformacja?, w: Rodzina: 
źródło życia i szkoła miłości, red. d. Kornas-Biela, lublin 2000, s. 90.
 13 z. Kroplewski, Kryzysy kapłańskie, Kraków 2010, s. 69.
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któremu przychodzi stawić czoła, i czy też ta trudna sytuacja przy-
czyni się np. do powstania uzależnień albo rozpadu rodziny14.

Kryzys zazwyczaj kojarzy się negatywne, ma konotacje pejora-
tywne; jak ktoś mówi przykładowo: „moje małżeństwo jest w kry-
zysie”, to nikt mu nie gratuluje. W posłudze duszpasterskiej trzeba 
jednak pamiętać, że każdorazowy kryzys kryje w sobie także dobrą 
wiadomość, niesie kolejną szansę, którą należy usłyszeć, wytężając 
słuch serca (al 232). Słowo kryzys swoją genezę znajduje w greckim 
słowie κρίνω (krino) – coś rozdzielić. Na tym polega kryzys, że coś 
musi być rozdzielone. Jakieś rzeczywistości muszą być rozdzielone, 
aby rozeznać je na nowo i dokonać dobrego wyboru. Jakby można 
było stanąć pomiędzy nimi i się przyjrzeć na nowo owym rzeczywi-
stościom. taka właśnie jest etymologia greckiego słowa kryzys. Jest on 
immanentną cechą poszczególnej jednostki, która wyznacza jej linię 
rozwoju, co stanowi w życiu człowieka jakiś przełom, punkt zwrotny, 
nierzadko załamanie, naruszenie stanu równowagi. taki stan w życiu 
osoby bądź ludzi wchodzących z nim w interakcje może mieć destruk-
cyjny wpływ na dalszy ciąg wydarzeń15. Jeżeli chodzi o kryzys, który 
dotyka rodziny, należy stwierdzić, iż dotyczy on zazwyczaj trudności 
związanych z podejmowaniem jednomyślnej decyzji, w niemożności 
podejmowania realizacji zadań, co wynika z istniejących barier czy 
braków, wynikających z zakresu funkcjonowania wewnątrzrodzin-
nego systemu potrzeb i życzeń, wyznawanych wartości, a także celów 
i interesów poszczególnych członków rodziny16.

z drugiej jednak strony istnieje też pozytywna strona kryzysu. 
W psychologii istnieje teoria erica eriksona, mówiąca, że kryzys 
należy do rozwoju człowieka17. Można więc zaryzykować stwierdze-

 14 K. Woś, Uwarunkowania kryzysów w rodzinie. Analiza problemów, dz. cyt., 
s. 108.
 15 B. Nowak, Rodzina w kryzysie złożonym – kontekst resocjalizacyjny, „Resocja-
lizacja Polska”, 2011, nr 2, 
s. 159-169. 
 16 M. Górecki, Człowiek w kryzysie, Pedagogika Społeczna nr 1, 2001, s. 77.
 17 e. torończak, Teoria stadiów rozwojowych E. Eriksona a kształtowanie decyzji 
zasadniczej człowieka, Studia Gdańskie 23(2008), s. 96.
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nie, że również w obecnej dobie kryzys małżeństwa i rodziny może 
pomóc współczesnemu Kościołowi w uświadomieniu sobie na nowo, 
jaką wartość niosą te dwie rzeczywistości i jak ważne są dla życia 
wspólnoty eklezjalnej i światowej. Kościół musi mieć też odwagę 
przejść przez ten kryzys, zmierzyć się z nim, na nowo przyjrzeć się 
tym rzeczywistościom. 

Można więc przyjąć pozytywną koncepcję kryzysu, że on może 
być dla obecnej wspólnoty Kościoła rozwojowy. to właśnie przyjęty 
kierunek zmian, które się dokonują, jak również wybór właściwych 
strategii działania w zauważalnym stanie kryzysowym stają się de-
cydujące i odpowiadające na pytania: czy zmiany, które muszą się 
dokonać, będą miały wydźwięk bardziej pozytywny (efektywne po-
konywanie kryzysów rozwojowych jednostkowych i rodzinnych), czy 
też negatywny i destruktywny, co będzie pokłosiem skumulowania 
problemów, co gorsza może przygnębić jednostkę bądź całą rodzinę 
przez bezradność i brak działania w celu pokonania ciężkiej sytuacji 
życiowej18. Jeżeli w to wszystko włożyć Kościół i ewangelię, to warto 
zwrócić uwagę, że sam Pan Jezus mówi: „przynoszę miecz na ziemię” 
(zob. Mt 10, 34). on przyszedł rozdzielić, bo zaczęła się mieszać uczo-
nym w Piśmie dobra etyka z nieludzką, faryzejską etyką. Była to etyka, 
która niszczyła, a nie umacniała więzi. dlatego można zaryzykować 
stwierdzenie, że sam Chrystus jest „kryzysem” ludzkości. „Ja przy-
szedłem przynieść miecz, aby rozdzielić, jasno rozdzielić: gdzie jest 
światłość, gdzie jest ciemność. Gdzie jest dobro, a gdzie jest zło”. Idąc 
taką drogą i rozumieniem greckiego słowa κρίνω, Chrystus jest kry-
zysem19. on przychodzi, by pokazać człowiekowi wszystkich wieków, 
że można rozdzielić małżeństwo i rodzinę od etyki, od moralności 
chrześcijańskiej i zobaczyć, co z tego wychodzi. Poniekąd odpowiedź 
nasuwa się sama, gdy patrzy się na obecne czasy. Nic dobrego i brak 
pogłębionych więzi. 

 18 M. Górecki, Człowiek w kryzysie, dz. cyt., s. 159.
 19 K. Grzywocz, Kryzys w miłości – miłość w kryzysie, konferencja wygłoszona 
w Duszpasterstwie Akademickim „Resurrexit” w Opolu, dnia 18.05.2015 r.
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4. Socjologiczne ujęcie współczesnych zagrożeń

obecna kondycja rodziny i małżeństwa przeżywa swoisty kryzys, 
stąd warto podjąć refleksję, skąd biorą się tego przyczyny. trudności 
towarzyszące współczesnej rodzinie można podzielić na socjolo-
giczne, uderzające w samą organizację życia rodzinnego, modny 
styl życia, politykę państwa, jak również wynikające z samej religii, 
a które oddziałują bezpośrednio na kondycję duchową jednostek i ich 
moralność. Jednych i drugich przyczyn jest pewnie wiele, ale można 
pokusić się o wskazanie kilku z nich. Jeżeli chodzi o socjologiczne, to 
warto zwrócić uwagę, jak diametralnie spada w Polsce liczba zawie-
ranych związków małżeńskich. W 1990 r. Polacy zawarli ok. 230 tys. 
małżeństw sakramentalnych, a w 2016 r. tylko 136 tys. – jak wynika 
z „Rocznika statystycznego Kościoła w Polsce”20. efektem tego są 
z pewnością rosnące w liczbę tzw. „wolne związki”, które z pewnością 
osłabiają kondycję polskiej rodziny. Ksiądz Marek dziewicki stara 
się już w samej etymologii „wolnych związków” szukać braku logiki 
i przekłamania. Jeżeli coś jest wolne, to nie jest niczym związane, czyli 
nie jest w związku21. Samo społeczeństwo daje im ciche przyzwolenie 
i oburza się, kiedy nazywa się ową instytucję konkubinatem. 

dosyć długo związki o charakterze nieformalnym określano mia-
nem konkubinatu, co oznacza dosłownie ,,con znaczy razem, cu-
bare – leżeć, con cubare zatem znaczy tyle samo, co polegiwać razem”. 
Nieco inaczej, w szerokim kontekście społecznym, sytuuje się termin 
kohabitacja, który został zaczerpnięty z łacińskiego pojęcia cohabi-
tare – oznaczającego współmieszkanie ze sobą. Kwestia seksualności 
i współżycia nie jest tak dosadnie akcentowana, a na pierwszy plan 
wysuwa się aspekt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. 
dzisiaj osłabia się to znaczenie i bardziej usprawiedliwia, dając tym 

 20 https://ekai.pl/gus-w-2016-r-wiecej-malzenstw-mniej-rozwodow/ (dostęp: 
31.08.2019).
 21 M. dziewiecki, Małżeństwo, krzywda i obrona, https://opoka.org.pl/biblioteka/z/
zR/malzenstwo_krzywda.html (dostęp: 31.08.2019).
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samym większe przyzwolenie na tego rodzaju nieformalne związki22. 
dziś wiele razy można nawet podczas odwiedzin duszpasterskich 
parafian usłyszeć: „ale niech ksiądz nas nie nazywa konkubinatem”, 
bo to tak źle brzmi. Czy jednak nie zmierza to do zatarcia świado-
mości grzechu i osłabienia całego społeczeństwa budowanego na 
niepewnych siebie ludziach?

Kolejnym zjawiskiem socjologicznym, mającym wpływ na kry-
zys życia familijnego, jest brak szacunku dla osób starszych. to, co 
dzieje się w różnych krajach europy, gdzie zanika rodzina wielo-
pokoleniowa, dziadków oddaje się do domów opieki, a nierzadko 
zdarza się, że nikt nie uczestniczy w pogrzebach starszych członków 
rodziny. Papież Franciszek, wołając o opamiętanie dla współczesnych 
ludzi, naucza: „Posłuchajcie tego uważnie! Społeczeństwo, które nie 
docenia dziadków, jest społeczeństwem bez przyszłości. Kościołowi, 
który nie dba o przymierze między pokoleniami, zabraknie tego, co 
się liczy – miłości. Nasi dziadkowie uczą nas miłości małżeńskiej 
i rodzicielskiej”23. taki obrót sprawy może być spowodowany nie-
jednokrotnie osłabieniem familijnych więzi poprzez przymusową 
emigrację wielu małżeństw i całych rodzin, która dokonywała się 
przez ostatnie lata w Polsce. odległość dzieląca członków poszczegól-
nych rodzin, brak wspólnie przeżywanych ważnych chwil życia, jak 
na przykład narodziny dziecka, wnuka, z pewnością nie przyczyniły 
się do pogłębienia rodzinnych relacji.

Brak czasu dla najbliższych wiele razy generowany jest przez to, 
co nazywa się dziś ładnie karierą zawodową i coraz częściej doty-
czy ona kobiet, poświęcających dla niej rodzinne szczęście. Można 
w tym także zauważyć poważną deprecjację niewiasty i jej roli jako 
gospodyni domowej. W ponadrodzinnej skali społecznej pozycja 

 22 zob. M. Cieślowska, Współczesna kohabitacja – charakterystyka zjawiska, 
w: Współczesna rodzina. Szanse – zagrożenia – kierunki przemian, red. K. Pujer, 
Wrocław 2016, s. 13-25.
 23 Franciszek, Jak wielka rodzina. Przemówienie na dublińskim stadionie Croke 
Park z dnia 25.08. 2018, l’osservatore Romano 34(2018), nr 8-9, s. 20. 
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gospodyni domowej uległa dziś niewątpliwie degradacji24. Rozważając 
kobiece role w dziedzinach rodzicielstwa i kariery, należy wspomnieć 
także o syndromie „matczynej winy”, który wynika z braku czasu na 
kontakty z dziećmi na skutek zaangażowania kobiety w działalność 
zawodową25. taki obrót sprawy niestety zbiera swoje żniwo w wy-
paczonym spojrzeniu na macierzyństwo. W efekcie wiele Polek nie 
decyduje się na posiadanie dzieci lub podejmuje decyzję o macierzyń-
stwie znacznie później26. takie podejście współczesnego człowieka do 
zrodzenia potomstwa, a także konsumpcyjny, wręcz hedonistyczny, 
antykoncepcyjny styl życia prowadzi do antynatalistycznej mental-
ności, która wkrada się także do rodzin katolickich. Należy jednak 
pamiętać, iż seksualność człowieka i właściwe jego wykorzystanie 
wpisane jest w wielkość Bożego planu i nie można go bagatelizować, 
co ma miejsce dzisiaj w wielu społecznościach europy i nie tylko27. to 
nie pomaga w budowaniu rodziny zjednoczonej i otwartej na życie28. 

Kolejną przyczyną determinującą kryzys rodziny i życia małżeń-
skiego jest stres związany z pracą, staje się on przyczyną uzależnień, 
depresji i chorób psychosomatycznych. dzieje się to pod wpływem 
wielu bodźców i chyba nie ma rodziny, która by się nie zmagała z tego 
rodzaju przeciwnościami. oszałamiające tempo życia, stresująca 
praca, rozwój portali społecznościowych i dostępność do różnego 
rodzaju środków odurzających sprawiają, iż poszczególni członko-
wie rodzin, dzieci czy rodzice łatwo mogą popaść w różnego ro-
dzaju uzależnienia, nerwice, stany depresyjne, co może ujawniać się, 

 24 F. adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s. 206.
 25 zob. M. Bobulska, Kariera zawodowa kobiet a rodzina, w: Współczesna rodzina. 
Szanse – zagrożenia – kierunki przemian, red. K. Pujer, dz. cyt., s. 49-64.
 26 R. Hryciuk, e. Korolczuk, Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i re-
prezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce, Warszawa 2012, s. 15.
 27 Kongregacja Nauki Wiary, O banalizacji seksualności. W związku z pewnymi 
interpretacjami „Światłości świata”, l’osservatore Romano 32(2011), nr 2, s. 57.
 28 Benedykt XVI, List na VII Światowe Spotkanie Rodzin w 2012 r., l’osservatore 
Romano 31(2010), nr 11, s. 8.



ks. Robert Sadlak

| 30 |

kiedy w rodzinie nie ma zbyt mocnej więzi między jej członkami29. 
W obserwacji socjologicznej społeczeństwa wiele razy mówi się dziś 
o homo tabletis, czyli osobach przejawiających nadmierne korzystanie 
z tabletów, smartfonów czy komputerów. Brak komunikacji interper-
sonalnej w domu i brak dialogu małżeńskiego30 może prowadzić także 
do różnorakiej przemocy w rodzinach i małżeństwach: fizycznej, 
psychicznej, seksualnej czy ekonomicznej. Wiąże się to z kolejnym za-
grożeniem, jakim jest zjawisko konsumizmu, czyli używania drugiego 
człowieka do zaspokojenia własnego głodu miłości. do zaspokojenia 
lęku przed samotnością. lęk i poczucie samotności są jednymi z naj-
większych zagrożeń emocjonalnych rodziny na przełomie tysiącleci.

Pewnie z socjologicznego punktu widzenia istnieje wiele innych 
trudności związanych z rodziną i małżeństwem. Jednak nie można 
przemilczeć także tego, co od wieków ciągnie się za polskim spo-
łeczeństwem, czyli problemu alkoholizmu w rodzinach. Populacje 
osób, u których występują różne kategorie problemów alkoholowych, 
ilustruje poniższa tabelka (dane szacunkowe)31.
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 29 K. Woś, Uwarunkowania kryzysów w rodzinie. Analiza problemów, dz. cyt., 
s. 111.
 30 S. Waluś, Homo tabletis wyzwaniem dla współczesnego rodzicielstwa, w: Współ-
czesna rodzina. Szanse – zagrożenia – kierunki przemian, dz. cyt., s. 111-123.
 31 http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/132-statystyki 
(dostęp: 31.08.2019).
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5. Zagrożenie religijności rodziny i małżeństwa
oprócz trudności natury socjologicznej, należy wymienić także 
te, które związane są z religijnością człowieka, odgrywającą zna-
czącą rolę w skali jego potrzeb. odnosząc się do przeżywania wiary, 
należy wskazać istniejący dziś głęboki kryzys kulturowy. Rodzina 
jak również inne wspólnoty narażone są na próby rozbicia poprzez 
ideologię sekularyzmu (zob. eG 64). znajduje to swoje odzwiercied-
lenie w laickim stylu przeżywania miłości, niejednokrotnie mylnie 
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rozumianej, oderwanej od Boga i Jego przykazań. Przejaw świato-
wej filozofii miłości, która determinuje życie małżeńskie, podkreśla 
jedynie wymiar cielesnej przyjemności, co prowadzi do utrwalania 
mentalności antynatalistycznej i antykoncepcyjnej. Jan Paweł II łączył 
taki sposób myślenia także z rozwojem przemysłu pornograficznego 
i antykoncepcyjnego (FC 30). dzisiejszy trend kulturowy jakby za-
przecza prawdzie, iż małżeńska wspólnota, zawiązująca się w wyniku 
przysięgi, winna być trwała i płodna32. dlatego nie ma tu miejsca na 
wynaturzenia i nazywania małżeństwem związków, które nim nie są, 
jak na przykład pary jednopłciowe czy związki nieformalne.

Wiąże się to ściśle z kolejnym zagrożeniem religijności małżeń-
stwa i rodziny, jakim jest ideologia gender. Jest ona konkretnym wy-
zwaniem dla współczesnego Kościoła, z jakim przychodzi mu się 
zmierzyć, gdyż jest to ideologia, która zaprzecza różnicy i naturalnej 
komplementarności mężczyzny i kobiety. Uderza w decyzje samego 
Boga o powołaniu do istnienia mężczyzny i kobiety jako osób równych 
sobie w godności i  jednocześnie wzajemnie siebie potrzebujących 
i dopełniających się. Współczesny głos Kościoła pozostaje jednak jed-
noznaczny: „Nie istnieje żadna podstawa do porównywania czy zakła-
dania analogii, nawet dalekiej, między związkami homoseksualnymi 
a planem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny”. takich związ-
ków nie można nazywać małżeństwami, jednak mężczyźni i kobiety 
o skłonnościach homoseksualnych nie mogą być dyskryminowani33.

Współczesna kultura rozwiązłości i rewolucji seksualnej z pew-
nością przejawia się w pladze rozwodów. zatrważające są statystyki 
CBoS, informujące, iż w Polsce sądy orzekają rocznie około 65 tysięcy 
rozwodów. Niestety należy też dodać, iż od 2008 roku zmniejszyła się 
liczba zawieranych małżeństw. W 2017 roku Polacy zawarli ok. 193 
tysięcy ślubów, a więc jedynie 13 tysięcy więcej niż w 2013 roku, kiedy 

 32 G. Pyźlak, Aktualność teologicznego ujęcia przysięgi małżeńskiej, w: Sakramentalna 
przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata, red. P. landwójtowicz, 
S. Pawiński, opole 2017, s. 59.
 33 J. dyduch, Małżeństwo i rodzina w optyce dokumentów III Nadzwyczajnego 
Synodu Biskupów, dz. cyt., s. 153.
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zawarto ich najmniej w historii (180 tysięcy). Jest to znakiem tego, że 
statystycznie na trzy zawierane małżeństwa w Polsce przypada jeden 
rozwód34. Co gorsza, w siłę rośnie także grupa ludzi, którzy są zdecy-
dowanymi zwolennikami rozwodów35. z pewnością takie myślenie 
nie jest obce wielu katolikom, dla których sakrament małżeństwa 
i dobro rodziny powinny być rozumiane na sposób ewangeliczny, 
jako jedno i nierozerwalne. 

znajduje to z pewnością związek z kolejnym zagrożeniem religij-
ności ludzi, jaką jest „duchowe pustynnienie”. Nie ulega wątpliwo-
ści, że w obecnej epoce dziejów, w której promuje się źle rozumianą 
wolność, jedyną przeszkodą na drodze do „szczęścia” zagubionego 
człowieka staje się przede wszystkim Bóg i wszelkie ograniczenia 
religijno-moralne. Niestety takie pojmowanie rzeczywistości pro-
wadzi do moralnego relatywizmu i religijnego synkretyzmu. Stawia 
w centrum człowieka, a nie Boga. Więc i w rodzinie Bóg nie jest na 
pierwszym miejscu. Widać to wyraźnie po braku obecności na nie-
dzielnej eucharystii i braku modlitwy w wielu polskich rodzinach. 
dane z 2017 r. wskazują, że uczęszczających na msze św. niedzielne 
katolików jest 38,3%, natomiast przyjmujących Komunię św. – 17,0%36. 
Żadna wspólnota chrześcijańska nie może się rozwijać bez pielęg-
nowania wytrwałej modlitwy. Rodzina w modlitwie wyraża własną 
wiarę i ufność, a Bóg swą bliskość poprzez dar aniołów i posłańców – 
przypomina papież Franciszek37. 

 34 Centrum Badania opinii Społecznej, Stosunek Polaków do rozwodu, Komunikat 
z badań 7(2019), s. 1.
 35 z badań CBoS wynika, że liczba ludzi opowiadających się za rozwodem z roku na 
rok wzrasta i w Polsce jest ich trzykrotnie więcej niż zdeklarowanych przeciwników 
rozpadu małżeństw. Co ósmy ankietowany (12,0% populacji) jest zadeklarowanym 
zwolennikiem rozwodów, a co trzeci (32,0 % ankietowanych) dopuszcza myśl o takiej 
drodze rozpadu małżeństwa, kiedy wystąpią trudności w związku. Najliczniejsza 
grupa respondentów badań to wciąż ludzie (52,0% ludności), którzy nie popierają 
rozwodów, ale myślą, że w pewnych okolicznościach mogą się zdarzyć. tamże, s. 2.
 36 https://ekai.pl/religijnosc-polakow-w-liczbach-najnowsze-dane-iskk/ (dostęp: 
31.08.2019). 
 37 Franciszek, Wezwanie do modlitwy, do wiary i  do dawania świadectwa, 
l’osservatore Romano 36(2015), nr 7-8, s. 41.
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takie podejście do Najświętszego Sakramentu i brak wiary w eu-
charystycznego Pana staje się powodem kolejnego zagrożenia dla życia 
religijnego, jakim jest brak wzajemnego przebaczenia w rodzinach. 
tak wiele dzisiaj istnieje rodzin skonfliktowanych ze sobą, które 
zostały poróżnione przez różnorakie i nierzadko materialne sprawy. 
Bolączką Kościoła są katolicy, którzy przyjmują sakramenty i nie 
widzą problemu, że tkwią w konflikcie, co generuje antyewangeliczną 
postawę i zgorszenie (zob. Mt 5, 24). tymczasem moc przebaczenia, 
jak przypomina obecny papież, jest realnym antidotum na smutek 
powodowany przez urazy i pragnienie zemsty. Przebaczenie prowadzi 
do radości i pogody ducha. zachowywane urazy podburzają umysł 
człowieka i rozdzierają serce, co w konsekwencji prowadzi do zamą-
cenia odpoczynku i pokoju w rodzinie i społeczeństwie38. 

Nie można także przemilczeć, kiedy jest mowa o zagrożeniach dla 
wiary współczesnych rodzin, skandali nadużyć seksualnych w Koś-
ciele, które wstrząsnęły samymi duchownymi, jak i świeckimi człon-
kami ludu Bożego, a dla wielu stały się okazją kontestacji wiary. Jest 
to wielka rana na organizmie Mistycznego Ciała Chrystusa. Jednak 
warto wsłuchać się w głos Benedykta XVI, nauczającego: „Sam Jezus 
porównał Kościół do sieci, w której znajdują się dobre i złe ryby, które 
na końcu muszą być oddzielone jedne od drugich przez samego Boga. 
Jest także przypowieść o Kościele jako polu, na którym rośnie dobre 
ziarno, które posiał sam Bóg, ale także chwasty, które zasiał na nim 
potajemnie «nieprzyjaciel». Istotnie chwasty na Bożym polu, Kościele, 
są aż nadto widoczne, a złe ryby w sieci także pokazują swoją siłę. 
a jednak pole pozostaje Bożym polem, a sieć Bożą siecią. I przez 
wszystkie czasy są nie tylko chwasty i złe ryby, ale także Boży siew 
i dobre ryby”39. 

 38 Franciszek, Przebaczenie jako prawdziwe antidotum na urazy i zemstę. Homilia 
wygłoszona podczas Mszy św. w Bazylice Matki Bożej Większej z dnia 1.01.2016 r., 
l’osservatore Romano 37(2016), nr 1, s. 27.
 39 Benedykt XVI, Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego. List z 11 kwietnia 
2019 r., https://episkopat.pl/benedykt-xvi-kosciol-a-skandal-wykorzystywania-
-seksualnego-pelny-tekst-polski/ (dostęp: 31.08.2019).
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6. Rodzina Bogiem silna. Pastoralna troska o wiarę w rodzinie 
i małżeństwie

Skoro małżeństwo jest święte świętością samego Boga, jest obrazem 
oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła, to musi być też znakiem 
sprzeciwu. dlaczego na oczach współczesnego człowieka toczy się 
tak zacięty bój o rodzinę i jej chrześcijański kształt? Pytanie może 
pozostać retoryczne, ale ważnym jest fakt, co Kościół i rodziny w nim 
żyjące robią, mierząc się z różnymi doświadczeniami, nierzadko kry-
zysowymi? Pewnym jest, że potrzeba ludzi, którzy w takiej sytuacji 
coraz to świadomiej będą przeżywać swoją wiarę, dojrzałych katoli-
ków, traktujących należycie i w odpowiedzialności przed Panem swoje 
powołanie do małżeństwa i rodziny. Mówiąc o dojrzałej jednostce, ma 
się na myśli osobę, która umiejętnie i mądrze umie sobą kierować40. 

duszpasterska troska wspólnoty eklezjalnej o małżeństwo i ro-
dzinę jest niewątpliwie konieczną sprawą w prowadzeniu duszpa-
sterstwa osób dorosłych i powinna prowadzić na wyższy poziom 
dojrzałości. Im wyższy będzie poziom dojrzałości ludzkiej, psychicz-
nej i religijnej ludzi tworzących rodzinę, tym lepsza będzie materia do 
uobecniania się Boga w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, gdyż te 
relacje dojrzalszych małżonków znajdują swoje przełożenie w miste-
ryjnej kooperacji tego, co naturalne, z tym, co jest nadprzyrodzone41.

Jak ważna jest pastoralna piecza nad osobami dorosłymi w małżeń-
stwie i rodzinie, ukazuje misyjne doświadczenie Kościoła. tam uwy-
pukla się prawda, iż wspólnota eklezjalna będzie na tyle mocna, o ile 
mocna w niej będzie wspólnota rodzinna. Sama parafia nazywana jest 
przez teologię pastoralną mianem „wspólnoty wspólnot” (wspólnot 
rodzinnych na pierwszym miejscu). dlatego kiedy misjonarze udawali 
się w dalekie kraje, odkrywali wioski, chrzcili ludzi, katechizowali 
i szli dalej, to po jakimś czasie, jak nawet poprzedni misjonarz umierał 
i kto inny docierał do danej wioski gdzieś daleko w górach czy buszu, 
to zastawał wiarę w Boga. dlaczego? Bo ona przetrwała w rodzinie. 

 40 W. Łukaszewski, Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, s. 206.
 41 P. landwójtowicz, Małżeństwo sakramentalne a terapia, w: Sakramentalna 
przysięga małżeńska w obliczu wyzwań współczesnego świata, dz. cyt., s. 145.
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to małżeństwo i rodzina były depozytariuszami prawdziwej wiary. 
dlatego pastoralny wniosek związany z duszpasterstwem małżeństw 
i rodzin jest taki, że rodzina jest podmiotem, a nie tylko przedmiotem 
ewangelizacji (al 202). Kościół będzie na tyle mocny, na ile będzie 
w nim silna wiarą i zdrowa moralnie rodzina. Stąd omawiając ge-
niusz rodziny jako środowiska kształtowania życia religijnego, warto 
podkreślić, że cechą charakterystyczną wspólnoty małżeńskiej jest 
strzeżenie depozytu wiary, podkreśla Franciszek, papież42. dlatego, 
idąc drogą dedukcji, wysnuć należy wniosek, iż nie jest przypadkiem, 
że dziś walka z Kościołem to bój o rodzinę. 

to musi być obecne w mentalności pasterzy Kościoła, którzy tym 
samym mają podejmować zadania pastoralne, aby być jak najbliżej 
rodzin i wspierać z całych sił małżeństwa. Papież Paweł VI w ency-
klice Humanae vitae określił duszpasterstwo rodzin jako „najpil-
niejsze posłannictwo, najważniejsze dzieło i obowiązek w naszych 
czasach” (HV 20). Jan Paweł II podkreślał: „trzeba podjąć każdy 
wysiłek, ażeby zorganizować i rozwinąć duszpasterstwo rodzin […], 
bo przyszłość ewangelizacji zależy w wielkiej mierze od Kościoła do-
mowego” (FC 65). Po czym papież Polak sygnalizował zasadę ogólną 
stosowaną w duszpasterstwie osób dorosłych, a w tym i opiece pasto-
ralnej małżeństw i rodzin: „Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości 
prawdy mają obowiązek właściwego rozeznawania sytuacji” (FC 84). 

analizując dostrzegalny dziś kryzys małżeństwa i rodziny oraz 
stawiając diagnozę trudności i zagrożeń, z którymi przychodzi się 
zmierzyć współczesnym ludziom wiary, warto postawić kilka wnio-
sków i postulatów pastoralnych, które mogą przyczynić się do wyjścia 
obronną ręką z sytuacji kryzysowej i sprawić, że sam kryzys będzie 
twórczy w funkcjonowaniu wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

•	 zmiana mentalności myślenia duchowieństwa, które winno 
troskę o małżeństwa stawiać na pierwszym miejscu – na-
wrócenie pastoralne. to musi dokonywać się już w forma-
cji do kapłaństwa kleryków, by byli lepiej przygotowani do 

 42 Franciszek, Miłość cierpliwa, która rodzi radość. Homilia Ojca Świętego podczas 
Mszy św. dla rodzin, l’osservatore Romano 34(2013), nr 12, s. 12-13.
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efektywniejszego zaangażowania w posługę małżonkom i by 
lepiej rozumieli złożoność problemów rodzinnych (al 202).

•	  Solidna, naukowa refleksja związana z  duszpasterstwem 
rodzin.

•	 Modlitwa o powołania nie tylko kapłańskie, zakonne i mi-
syjne, ale także powołania do świętych małżeństw. takich Koś-
ciół będzie miał kapłanów, jakie będą chrześcijańskie rodziny. 
to właśnie one stają się pierwszymi seminariami i wzorcem 
naśladowania dla wielu osób.

•	 Promocja rodziny zbudowanej na małżeństwie sakramen-
talnym. Największym niebezpieczeństwem jest liberalne po-
dejście do związków małżeńskich, postawa deprecjonująca 
sakramentalny węzeł, co przyczynia się do generowania de-
finicji małżeństwa na miarę społecznych oczekiwań i świato-
poglądów. Kościół winien wyłącznie promować, wskazywać 
jako jedyną i właściwą drogę miłości między żoną i mężem, 
całkowicie wolnej, absolutnej i wiernej, czego wyrazem jest 
otwarcie na życie43.

•	 Większe zaangażowanie katolików świeckich na rzecz rodziny. 
zdobywanie wykształcenia teologicznego i psychologicznego 
warsztatu. angażowanie się w poradnie rodzinne przy para-
fiach, jak też solidną organizację kursów przedmałżeńskich.

•	 Przywiązywanie większej wagi do duszpasterstwa narzeczo-
nych i efektywniejszych kursów przedmałżeńskich, co po-
zwoliłoby parom znajdywać odpowiedź na pytanie: „skąd 
mam wiedzieć, że jestem gotowy na małżeństwo, czy to jest 
właśnie ta osoba?” oprócz już istniejących, tradycyjnych form 
organizowania przy parafiach spotkań przygotowawczych, 
wzorem amerykańskich wskazówek pastoralnych warto po-
myśleć nad przygotowaniem filmików, poświęconych mał-
żeństwu, jego teologii, znaczeniu, informujących kandydatów 

 43 a. Kłos-Skrzypczak, Korzyści płynące z rodziny zakorzenionej w małżeństwie 
sakramentalnym – perspektywa Amerykańskich Biskupów Katolickich, dz. cyt., 
s. 24-25.
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do małżeństwa o kwestiach formalnych i organizacyjnych 
ceremonii ślubnej czy wesela na sposób katolicki44.

•	 Papież Franciszek w kontekście małżeństwa i rodziny kładzie 
wyraźnie na serce współczesnemu Kościołowi umiejętność 
towarzyszenia, które umożliwia bycie blisko drugiego czło-
wieka. Bez takiej formy duszpasterskiej bliskości nie będzie 
rzeczywistego spotkania duchowego. takie duchowe towa-
rzyszenie i pastoralna piecza może pomóc małżonkom w ich 
drodze rozwoju i uchronieniu przed życiowymi błędami. 
W dokumencie Amoris laetitia Jorge Bergoglio zwraca uwagę 
na towarzyszenie zwłaszcza młodym małżeństwom w drodze 
umacniania ich więzi i osiągania doskonałości, a także na 
pomaganie w uzyskiwaniu kompetencji wychowawczych, co 
ma znaleźć odzwierciedlenie w roztropnym towarzyszeniu 
rodziców im dzieciom. znaczącą rolę ma także towarzyszenie 
osobom rozwiedzionym czy też tym, którzy poprzez śmierć 
utracili swojego współmałżonka (al 296).

•	 Solidnie przygotowane miejsca oraz czasu mszy św. i nabo-
żeństw z udziałem całych rodzin, także i dzieci.

•	 Rekolekcje dla całych rodzin połączone z wypoczynkiem, 
które nie będą miały formy ćwiczeń duchowych typowych 
dla ruchów, grup i stowarzyszeń religijnych. 

•	 Kierownictwo duchowe oferowane małżonkom i poświęcanie 
im czasu w duszpasterstwie.

•	 organizowanie pomocy dla rodzin najuboższych oraz para-
fialny wolontariat na rzecz rodziny, który mógłby pomagać 
duszpasterzom w  rozeznawaniu aktualnego stanu rodzin 
wchodzących w skład parafii. 

***
Chrześcijański ideał rodziny nie dlatego jest właściwy i słuszny, 
że przekazywany przez Kościół, ale dlatego, że ten ideał promuje 

 44 tamże, s. 31.
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i stanowi wartość obiektywnie dobrą. Żadne mocarstwo oraz żadna 
wspólnota nie ostoi się, jeżeli będzie budowana na fałszywych i nie-
właściwych fundamentach. Sam kryzys rodziny i małżeństwa niewąt-
pliwie już istnieje w Kościele w europie i w Polsce. Jednak ten kryzys 
może okazać się twórczy, jeżeli Kościół mądrze go przeżyje i na nowo 
zrozumie, że nie ma innej drogi, iż małżeństwo chrześcijańskie i ży-
cie w rodzinie będzie na tyle atrakcyjne, piękne i pociągające, kiedy 
będzie zakotwiczone w miłości Boga. Każdy z członków rodziny, 
małżonkowie, rodzice, dziadkowie i dzieci są powołani do odnajdy-
wania miłości i życia na chwałę Boga, jako Jego ikony w tym świecie45. 

Rodzina jest podstawową komórką nie tylko społeczeństwa, ale 
i wspólnoty eklezjalnej, gdzie człowiek może przeżywać miłość wraz 
z innymi. Nie wystarczy tylko urodzić się w danej wspólnocie, ale 
należy w niej wzrastać. do tego konieczna jest współpraca między 
poszczególnymi członkami rodziny, ale też współpraca ze Stwórcą 
i posługiwanie się środkami, które on sam oferuje, aby dotrzeć do 
celu, jakim jest zbawienie46. duszpasterska troska o małżeństwo i ro-
dzinę wysuwa się więc przed współczesnym Kościołem jako kwestia 
priorytetowa, bo kiedy zostanie ocalona wiara w rodzinach, przetrwa 
także Kościół tam, gdzie się dziś wydaje, jest jego największy kryzys. 
Rodzina – Kościół domowy – jest środowiskiem ewangelizującym. 
Rodzice są pierwszymi ewangelizatorami dla swoich dzieci. dla-
tego tak ważne jest duszpasterstwo osób dorosłych. Sam Pan Jezus 
daje przykład podczas swojej ziemskiej działalności, gdzie nauczał 
dorosłych, a błogosławił dzieci i brał je na kolana. Kościół, głosząc 
ewangelię rodziny powierzoną mu przez Chrystusa i nauczaną w Koś-
ciele od początku, głosi, iż rodzina jest podmiotem i przedmiotem 
ewangelizacji47. dlaczego rodzina i małżeństwo są przedmiotem 
refleksji związanych z pastoralnymi zadaniami współczesnego Koś-

 45 Franciszek, Jak wielka rodzina. Przemówienie na Dublińskim stadionie Croke 
Park z dnia 25.08.2018, l’osservatore Romano 34(2018), nr 8-9, s. 18.
 46 J. Prado Flores, Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych, Poznań 2016, s. 150.
 47 J. dyduch, Małżeństwo i rodzina w optyce dokumentów III Nadzwyczajnego 
Synodu Biskupów, s. 150.
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cioła? odpowiedź daje papież Franciszek: „My natomiast powinni-
śmy klękać przed tymi rodzinami, które są prawdziwymi szkołami 
człowieczeństwa, ratującymi społeczeństwa przed barbarzyństwem48.

Streszczenie
W obecnej dobie daje się zauważyć istniejący kryzys małżeństwa i rodziny 
opartej na chrześcijańskich fundamentach. Coraz mniej osób wierzy w Boga 
i chce zawrzeć sakramentalne małżeństwo jako związek, który jest jeden, 
nierozerwalny i zawarty między mężczyzną i kobietą. Chrystus jednak wciąż 
wzywa swój Kościół, aby niezachwianie stał na straży prawdy o małżeństwie 
i rodzinie oraz bronił jej jako najwyższej wartości. Ma się to dokonywać 
w duszpasterstwie osób dorosłych, którzy poprzez pastoralną troskę wspól-
noty eklezjalnej mają się stawać bardziej świadomi odpowiedzialności za 
podjęte powołanie i dojrzalsi w wierze, którą wyznają. Kryzys, przeżyty 
z wiarą oraz będący nauką i prowadzący do wyciągnięcia wniosków, może 
okazać się nie zatraceniem a szansą. 

Summary
Nowadays crisis of marriage and family based on Christian foundations 
has been quite visible recently. less and less people believe in God and 
express the willingness to receive the sacramental bonds of matrimony as 
a relationship between a man and a woman that is one and indissoluble. 
However, Christ calls His Church to guard firmly the truth about marriage 
and family as the highest values. It needs to be done in ministry for adults 
who have to become more aware of the responsibility for taking up their 
vocation and more mature in their faith through the pastoral care of the 
ecclesiastical community. Crisis experienced with faith as study of drawing 
conclusions for future will not become their destruction, but their great 
chance.

Słowa kluczowe: duszpasterstwo osób dorosłych, małżeństwo, rodzina, 
kryzys, wiara

Keywords: Ministry for adults, marriage, family, crisis, faith

 48 Franciszek, Gospodarka na miarę rodziny. Przemówienie podczas audiencji 
generalnej z dnia 3.06.2015 r., l’osservatore Romano 36(2015), nr 7-8, s. 46.
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ks. Wiesław Przygoda

Formacja doroSłych Wobec KryzySu Wiary 
Formation of adults in the face of the crisis of faith

Kryzys wiary, z jakim mamy do czynienia w ostatnich dekadach 
szczególnie w europie, staje się coraz większym wyzwaniem również 
dla Kościoła w Polsce. Pierwsze pokolenie chrześcijan po przemia-
nach społeczno-ustrojowych zapoczątkowanych w Polsce w 1989 
roku dosyć mężnie znosiło laicyzacyjne wpływy kultury zachodniej 
i nie pozwoliło się masowo ponieść na fali sekularyzacji na manowce 
niewiary. Sytuacja zmieniła się jednak po wejściu Polski do Unii 
europejskiej w 2004 roku, a jeszcze bardziej po przyłączeniu Polski 
do strefy Schengen w 2008 roku. dzięki emigracji i dużej mobilności 
Polaków w europie styl życia taki, jakby Boga nie było, przybiera 
w 2019 roku na sile i wcale nie wiadomo, czy jest to już szczyt proce-
sów dechrystianizacyjnych, czy fala tych zjawisk w społeczeństwie 
polskim będzie się jeszcze nasilać w najbliższym czasie. Jedno jest 
pewne: głęboki lub umiarkowany kryzys wiary dotyka obecnie ponad 
połowę ochrzczonych Polaków i stanowi to wielkie wyzwanie dla 
Kościoła w Polsce. Rodzi się pytanie, w jaki sposób Kościół w Polsce 
może wspomóc dorosłych chrześcijan w procesie podtrzymania, 
a następnie rozwoju słabnącej wiary? W tym opracowaniu najpierw 
zostaną przedstawione symptomy kryzysu wiary w Polsce, a następ-
nie propozycje pastoralne mające na celu wzmocnienie wiary doro-
słych Polaków. artykuł ma charakter przeglądowy, a jego głównym 
źródłem jest Magisterium Kościoła współczesnego oraz wybrane 
opracowania teologów polskich.
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doI 10.21697/wsp.2019.2.03

oRCId: 0000-0003-2430-719X
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1. Symptomy kryzysu wiary chrześcijańskiej w Polsce

W świetle nauczania Kościoła człowiek jest otwarty na Boga (capax 
Dei), a ponieważ w swojej historii aż do obecnych czasów człowiek na 
różne sposoby poszukiwał Boga, i jest to doświadczenie powszechne, 
może być także nazwany istotą religijną (por. KKK 28). Niestety ist-
nieje wiele powodów, aby człowiek zagłuszył w sobie otwartość na 
transcendencję i przyjął postawę obojętną lub nawet wrogą religii. 
Najczęściej wymienia się następujące powody odrzucenia idei Boga: 
bunt przeciwko obecności zła w świecie, niewiedza religijna, troski 
doczesne i bogactwa, zły przykład wierzących (duchownych), prądy 
umysłowe wrogie religii, wreszcie skłonność człowieka grzesznego 
do ukrywania się ze strachu przed Bogiem i do ucieczki przed Jego 
wezwaniem (por. KKK 29).

Współcześnie wiele pisze się o tzw. nowym ateizmie, przywołując 
nazwiska zwłaszcza takich autorów, jak: R. dawkins, d. dennett, 
S. Harris, Ch. Hitchens i inni. ale co w istocie jest nowego we współ-
czesnym ateizmie – pyta teolog fundamentalny z Bambergu Wolfgang 
Klausnitzer – i odpowiada, że trudno mówić o „nowym ateizmie” 
jako zjawisku nowym, gdyż wszelkie zgłaszane obecnie pomysły na 
uzasadnienie ateizmu są znane od dawna. „Nowa” jest co najwy-
żej obecna historyczna sytuacja. Współcześni ateiści coraz mocniej 
i z emfazą pytają w kontekście nowych ofensywnych Bożych strategii 
o fundamentalną kompatybilność religii i humanizmu oraz z dużą 
dozą patosu domagają się od religii oparcia przed straszliwościami 
przyrody i świata oraz wszechobecności śmierci1. ateizm jest wciąż 
aktualnym wyzwaniem dla Kościoła, zwłaszcza dla jego ewangeli-
zacyjnej działalności, gdyż, jak zauważył hiszpański abp Fernando 
Sebastián, „wczoraj ateizm istniał w umysłach paru filozofów. dziś 
ateizm mamy w domu, wśród kuzynów, wnuków i sąsiadów. ateizm 
dotyczy nas wszystkich, a życie tak, jakby Bóg nie istniał, stało się 

 1 zob. W. Klausnitzer, Drogi i bezdroża nowego ateizmu, w: Duszpasterstwo wobec 
kryzysu wiary, red. W. Przygoda, K. Święs, lublin 2013, s. 19-55 [tu: 53]. 
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swoistym ateizmem przez zaniedbanie”2. dlatego tak ważne jest 
w obecnym kontekście stawianie wciąż na nowo pytania o miejsce dla 
Boga w życiu człowieka – indywidualnym i publicznym – i Kościół 
musi to czynić.

George Weigel zauważył, iż papież Jan Paweł II już w latach 50. XX 
wieku, będąc wykładowcą etyki na KUl, wyczuł ogromne zagrożenie 
dla chrześcijaństwa w pojawiającym się zjawisku, które można najkró-
cej określić jako dyktatura utylitaryzmu. W tym sposobie myślenia, 
wywodzącym się od szkockiego filozofa epoki oświecenia davida 
Hume’a oraz XIX-wiecznego angielskiego utylitarysty Jeremy’ego 
Benthama, źródłem moralności nie jest natura człowieka lecz czysty 
utylitaryzm, nie wrodzona godność osoby lecz jej użyteczność. Sy-
stem ten bazuje na następującym rozumowaniu: dobre jest to, co dla 
mnie użyteczne; w wymiarze społecznym dobre jest to, co użyteczne 
dla większości. ten sposób rozumowania króluje dzisiaj na salonach 
władzy w państwach demokratycznych i rodzi ustawowe narzędzia 
eksterminacji całych grup społecznych, zwłaszcza nienarodzonych, 
niepełnosprawnych, niedołężnych starców, myślących konserwatyw-
nie, wierzących w Boga itp.3

Problem zaniku wiary w życiu wielu ochrzczonych, zwłaszcza na 
kontynencie europejskim z jednej strony oraz powierzchowności, ego-
izmu, relatywizmu moralnego, banalności w przeżywaniu seksualno-
ści i dehumanizacji kultury z drugiej strony, jest wielkim wyzwaniem 
dla ewangelizacji dorosłych chrześcijan. Benedykt XVI w jednym ze 
swoich przemówień zwrócił uwagę na dramatyzm obecnej sytuacji, 
której przejawem jest nie tylko obojętność na wiarę chrześcijańską, 
ale wręcz usiłowanie usunięcia jej na margines życia publicznego. 
Wiara wywiera coraz mniejszy wpływ na kulturę, a „ludzie, pragnący 

 2 Cyt. za: J. M. Gil tamayo, Mój sąsiad, ten ateista. Papież i kwestia Boga 
w dzisiejszym świecie, l’osservatore Romano 34(2013), nr 1, s. 61.
 3 zob. G. Weigel, Jan Paweł II, nadzieja i współczesny sekularyzm, w: W poszuki-
waniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei, red. S. Nowosad, 
a. eckmann, t. adamczyk, lublin 2012, s. 189-206.
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należeć do Kościoła, są mocno naznaczeni przez wizję życia sprzeczną 
z wiarą”4.

trzeba jeszcze koniecznie wspomnieć o wojnie kulturowej, która 
rozgrywa się w krajach kultury zachodniej przynajmniej od czasu 
rewolucji seksualnej 1968 roku. Wojna ta wcześniej słabo dostrzegalna 
w Polsce w ostatnich kilku latach nasiliła się, a szczególnie mocno 
odczuł jej oddziaływanie Kościół katolicki w 2019 roku. Motorem 
napędowym sporu o tożsamość człowieka stały się środowiska lGBt. 
Istotą tego sporu nie jest skandal pedofilii w środowisku duchownych, 
lecz wizja natury człowieka i wynikających z tej natury podstawowych 
praw człowieka. W konsekwencji natury społecznej człowieka spór 
kulturowy przenosi się także na wizję małżeństwa i życia rodzinnego, 
a także na porządek prawny i podstawy ładu w społeczeństwie. to-
też nie ulega wątpliwości, że nawet jeśli uda się Kościołowi oczyścić 
środowisko duszpasterzy i katechetów z pedofilów, spór antropolo-
giczny będzie kontynuowany. W sporze tym nie chodzi o podejście 
Kościoła do osób odczuwających orientację homoseksualną, gdyż 
te Kościół traktuje z szacunkiem i w ramach duszpasterstwa indy-
widualnego, zwłaszcza poprzez praktykę kierownictwa duchowego, 
próbuje znaleźć wraz z nimi drogę rozwoju i zbawienia. W nowej 
fali rewolucji seksualnej mocno powiązanej z ideologią skrajnej le-
wicy chodzi natomiast o narzucanie całym społeczeństwom, a nawet, 
o zgrozo, wspólnocie Kościoła panseksualnej wizji życia ludzkiego, 
w której seksualność jest postrzegana jako fundamentalny paradyg-
mat ludzkiego życia. Stąd postulat edukacji seksualnej oderwanej od 
jej podstawowego celu, jakim jest miłość mężczyzny i kobiety, zało-
żenie wspólnoty rodzinnej i wydanie potomstwa na świat. Warto to 
mocno podkreślić, iż Kościół od zarania swych dziejów ma integralną 
wizję ludzkiej seksualności, którą nieustannie rozwija w kluczu mię-
dzyosobowej miłości, natomiast sprzeciwia się jedynie wypaczonym 
formom ekspresji seksualnej.

 4 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Pa-
pieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 30.05.2011, l’osservatore 
Romano 32(2011), nr 7, s. 40.
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W dobie współczesnego kryzysu wiary, który mocno zadomowił 
się już w krajach wyrosłej na fundamencie kultury chrześcijańskiej 
europy zachodniej, a coraz wyraźniej daje znać o sobie również 
w Polsce, trzeba postawić dramatyczne pytanie: jak przekazywać 
wiarę dzisiaj, aby uratować europę, a w niej również naszą ojczyznę 
przed dechrystianizacją i całkowitym odwróceniem się od Boga? 
Nowe konteksty, w których Kościół ma pełnić swoją misję przekazu 
wiary, wymagają niewątpliwie przeprowadzenia krytyki stylów życia, 
struktur myślenia i wartości, a także języków komunikacji. Konieczna 
jest autokrytyka współczesnego chrześcijaństwa, które wciąż na nowo 
musi się uczyć rozumieć siebie, wychodząc od własnych korzeni. zda-
niem Benedykta XVI nowa sytuacja wymaga niewątpliwie uważnego 
rozeznania, ale nietrudno zauważyć, że tym, czego potrzebują wszyst-
kie Kościoły lokalne żyjące na ziemiach tradycyjnie chrześcijańskich, 
jest „odnowiony impuls ewangelizacyjny, wyraz nowej, wielkodusznej 
otwartości na dar łaski, (…) uległość darmo danemu działaniu ducha 
zmartwychwstałego Pana, który towarzyszy wszystkim głosicielom 
ewangelii i otwiera serca tych, którzy słuchają”5. Niewątpliwie jedną 
z dróg odnowy i swoistej rewitalizacji wiary chrześcijańskiej może 
być preewangelizacja. Należy także kultywować tam, gdzie to jeszcze 
możliwe, stare i rozwijać nowe formy ewangelizacji.

2. Kierunki działalności preewangelizacyjnej wśród dorosłych
Pojęcia „pre-ewangelizacja” użył po raz pierwszy w języku urzędo-
wym Kościoła papież św. Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evan-
gelii nuntiandi na określenie ewangelizacji początkującej i niepełnej 
(eN 51). W tejże adhortacji papież podkreślił, iż adresatami ewange-
lizacji są wszyscy ludzie zdolni do przyjęcia ewangelii (eN 49). Rodzi 
się pytanie: co ma Kościół robić z tymi ludźmi, którzy przynajmniej 
aktualnie hic et nunc nie wykazują takiej zdolności? Ponieważ Chry-
stus umarł za wszystkich ludzi, a Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie 
zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 tm 2, 4), nikt nie 

 5 Benedykt XVI, list apostolski Ubicumque et semper, 21.09.2010, l’osservatore 
Romano 32(2011) nr 1, s. 13.
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może być w sposób aprioryczny wykluczony z ewangelizacyjnej mi-
sji Kościoła. Jeżeli zbawienie dokonane przez Chrystusa, całe Jego 
dzieło i on sam są ostatecznym dobrem wszystkich ludzi, to wszyscy 
i każdy z osobna mają prawo o Nim słyszeć od tych, którzy już uwie-
rzyli (eS 64). W tym kontekście preewangelizację należy postrzegać 
jako konieczną działalność Kościoła, mającą na celu przygotowanie 
w świadomości ludzi niewierzących w Boga fundamentu pod przyję-
cie Radosnej Nowiny o zbawieniu, które jest w Chrystusie Jezusie6.

adresatami preewangelizacji są przede wszystkim ludzie nie-
ochrzczeni lub ochrzczeni, ale aktualnie nieposiadający żywej wiary 
w Boga prawdziwego. Preewangelizacja jest przygotowaniem zarówno 
misji ad gentes, jak i nowej ewangelizacji. Wydaje się, że również zwy-
czajne duszpasterstwo potrzebuje solidnej podbudowy intelektualnej 
i kulturowej, którą może zapewnić działalność preewangelizacyjna. 
Jednak działalność ta jest skierowana głównie do osób będących poza 
nawiasem życia chrześcijańskiego, zagrożonych oddziaływaniem 
laicyzacji i sekularyzmu, do ochrzczonych, ale nieżyjących według 
zobowiązań wypływających z chrztu, do niepraktykujących, ale od-
wołujących się do religii wewnętrznej (eN 56), a także do niewierzą-
cych, którzy odrzucają zależność człowieka od Boga, a swoje oparcie 
znajdują w poczuciu potęgi, jaką daje postęp nauki i techniki (eN 55).

Słusznie ktoś zauważył, iż początki preewangelizacji tak bardzo 
różnią się od osiągnięcia pełnego celu ewangelizacji, jak dym papie-
rosowy różni się od dymu kadzideł używanego podczas najbardziej 
uroczystych celebracji liturgicznych. Również początki przygotowa-
nia wielkiej wyprawy na najwyższą górę świata niewiele mają wspól-
nego z radością, szczęściem i poczuciem spełnienia doświadczanymi 
w momencie, gdy cel ten zostanie osiągnięty. takie przygotowania 
trwają latami, mają charakter wielowymiarowy, stawiają wysokie wy-
magania kandydatom, a na szczyt dociera zazwyczaj niewielu z nich. 
Nikt nie wyciąga z powyższego rozumowania wniosku, że skoro 
rzeczy tak się mają, to nie warto podejmować mozolnego wysiłku 

 6 zob. Kongregacja Nauki Wiary, Dominus Iesus. Deklaracja o jedyności i po-
wszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, 6.01.2000, nr 6.
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przygotowania wyprawy. Podobnie jest z preewangelizacją. Nawet 
jeśli tylko niewielka część objętych nią ludzi dotrze do poznania 
prawdy i przyjmie Chrystusa za swego Pana i zbawiciela, warto ją 
podejmować.

Św. Paweł VI wskazał, iż preewangelizacji może służyć nieskoń-
czona ilość środków, a zwłaszcza „otwarte przepowiadanie, a także 
sztuka, badania naukowe, dociekania filozoficzne, prawidłowe rozbu-
dzanie uczuć i tęsknot ducha ludzkiego” (eN 51). Niewątpliwie lista 
środków preewangelizacji podana przez papieża ponad 40 lat temu 
nie została wyczerpana i współcześnie musi koniecznie zostać posze-
rzona o nowe pomysły, które trzeba nieustannie zgłaszać i testować 
w praktyce. Według Benedykta XVI trzy drogi mają fundamentalne 
znaczenie w poszukiwaniu Boga przez ludzi niewierzących w Niego: 
świat, człowiek i świadectwo życia ludzi wierzących7.

2.1. Kontemplacja piękna stworzenia drogą odkrywania Boga
Stworzony na obraz i podobieństwo Boga człowiek jest powołany, 
a zarazem uzdolniony do poznania Boga. Niewątpliwie łaska Boża 
uzdalnia człowieka do poszukiwania Boga i znalezienia Go w spo-
sób pewny dzięki Jego objawieniu. Jednak już w płaszczyźnie czysto 
naturalnej człowiek może odnaleźć drogi wiodące do poznania – 
jeśli nie natury – to przynajmniej istnienia Boga. Pierwszą z tych 
dróg, dających nie tyle naukowe dowody, ile spójne i przekonujące 
argumenty rozumowe, jest stworzenie, czyli cały świat materialny 
(KKK 31). „Biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, 
porządek i piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel 
wszechświata” (KKK 32). Potwierdził to św. Paweł, pisząc, że „od 
stworzenia świata niewidzialne Jego [Boga] przymioty – wiekuista 
Jego potęga i bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” 
(Rz 1, 20). a zatem kontemplacja świata stworzonego jawi się jako 
pierwsza droga, która wiedzie do odkrycia Boga. trzeba zaznaczyć, 
iż nie dokonuje się to w sposób bezrefleksyjny i bez wysiłku ludzkiego 

 7 zob. Benedykt XVI, Drogi wiodące do Boga: świat, człowiek, wiara. Audiencja 
generalna, 14.11.2012, l’osservatore Romano 34(2013), nr 1, s. 39-41.
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umysłu. tymczasem wielu współczesnych ludzi zatraciło w znacz-
nym stopniu zdolność kontemplacji stworzenia. toteż Benedykt XVI 
wzywał ludzi obecnego czasu, by odzyskali zdolność kontemplacji 
stworzenia, jego piękna. „Świat nie jest bezkształtną magmą – zazna-
czył papież – lecz im bardziej go poznajemy i im lepiej odkrywamy 
jego wspaniałe mechanizmy, tym bardziej widzimy plan, widzimy, 
że istnieje stwórcza inteligencja”8.

ludzkość, która w ostatnich dwóch stuleciach przeżyła wiele rewo-
lucji, totalitaryzmów i okrutnych wojen, zatraciła w znacznym stopniu 
zdolność do kontemplacji stworzenia, a szczególnie kontemplacji 
piękna. toteż przywrócenie tej zdolności jawi się jako jedno z waż-
niejszych zadań dla preewangelizacji. Katechizm Kościoła Katolickiego 
w tym kontekście przywołuje słowa jednego z największych estetów 
chrześcijańskiej starożytności – św. augustyna: 

zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które rozprzestrzenia się 
i rozprasza; zapytaj piękno nieba... zapytaj wszystko, co istnieje. 
Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie to piękne. Piękno tego, co 
istnieje, jest jakby wyznaniem (confessio). Kto uczynił całe to piękno 
poddane zmianom, jeśli nie Piękny (Pulcher), nie podlegający żadnej 
zmianie?9

Piękno jest kategorią ontyczną (transcendentalną) i poznawczą, 
wyodrębnioną i rozumianą zgodnie z założeniami poszczególnych 
systemów filozoficznych. W estetyce teologicznej kategoria piękna jest 
odnoszona do Boga, człowieka i świata10. W tym właśnie tkwi pre-
ewangelizacyjny walor piękna, że łatwiejsze w percepcji piękno czło-
wieka i świata może naprowadzać poszukującego na nieskończenie 
doskonalsze piękno Boga. Powyższą właściwość piękna zauważył już 

 8 tamże, s. 40.
 9 Św. augustyn, Sermones 241, 2. Pl 38, s. 1134; zob. P. turzyński, Piękno w teologii 
świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Radom 
2013, s. 192-211.
 10 K. Klauza, Piękno (w teologii), w: Encyklopedia katolicka, t. 15, lublin 2011, kol. 
561.
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autor starotestamentowej Księgi Mądrości, zaznaczając, iż „z wielkości 
i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (13, 5).

Św. augustyn, który piękno Boga uznawał za praźródło wszel-
kiego dobra i piękna, harmonii i twórczego stawania się na miarę 
doskonałości, stał na stanowisku, iż piękno transcendentalne poznaje 
się nie za pośrednictwem zmysłów, lecz dynamizmem duszy wyko-
rzystującym prawdę i cnotę. dlatego sądził, iż piękno transcenden-
talne są w stanie zobaczyć tylko ludzie święci11. a zatem istotnym 
środkiem preewangelizacji jest nie tylko umiejętność kontemplacji 
piękna natury, przyrody, stworzonego kosmosu, ale także kontem-
placji piękna ikon, dzieł sztuki, architektury, twórczości literackiej 
itp. takiej kontemplacji trzeba ludzi uczyć od najmłodszych lat i to 
jest zadanie dla podejmujących dzieło preewangelizacji. Człowiek 
wrażliwy jest bowiem w stanie zawsze wokół siebie znaleźć jakieś 
przejawy piękna, które wcześniej czy później zwrócą jego myśl ku 
Stwórcy i Źródłu wszelkiego piękna.

2.2. Człowiek najdoskonalszym śladem Boga w stworzeniu
W całym stworzeniu nie ma mocniejszego śladu Stwórcy niż w czło-
wieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. toteż w preewange-
lizacji nie sposób nie skorzystać z tej drogi poszukiwania „zgubionego 
Boga”. Wszelka refleksja, rozmowa, dyskusja z ludźmi niewierzącymi 
na temat człowieka może im pomóc odnaleźć swoją drogę powrotu do 
swego Stwórcy. Św. augustyn zapisał w Wyznaniach swoje odczucie: 
„Bóg jest bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej 
osobiste”12. Na kanwie tej intuicji zachęca czytelnika swego dzieła: 
„Nie wychodź na zewnątrz, ale wejdź w samego siebie: w człowieku 
wewnętrznym mieszka prawda”13.

Benedykt XVI zauważył, iż współczesnemu człowiekowi w hałaśli-
wym i rozproszonym świecie przychodzi to z trudem, aby „przystanąć 

 11 Św. augustyn, De civitate Dei, IX 4, 2; zob. R. Klauza, Piękno (w teologii), art. 
cyt., kol. 562.
 12 Św. augustyn, Confessiones III, 6, 2, CSel 33/1, s. 51.
 13 Św. augustyn, De vera religione 39, 72, CC 32, s. 234.
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i wpatrzyć się w swoje wnętrze, i odczytać w nim owo pragnienie 
nieskończoności, które w sobie nosimy, które każe nam iść coraz 
dalej i wskazuje na tego, który je może zaspokoić”14. tym bardziej 
w ramach preewangelizacji należy szukać okoliczności, miejsc i spo-
sobów wyciszenia świata zewnętrznego, by umożliwić człowiekowi 
wejście w swój świat wewnętrzny. toteż ludzi niewierzących w Boga 
trzeba na nowo uczyć przebywania w ciszy i samotności. Formą tego 
stanu może być m.in. indywidualna wycieczka na „łono natury”, ale 
także nawiedzenie pustego kościoła, kaplicy lub klasztoru. W historii 
znane są wielkie nawrócenia w ciszy, np. nawrócenie andré Frossarda, 
Paula Claudela.

B. Pascal, człowiek o nadzwyczajnych zdolnościach i przenikliwym 
umyśle, który zadziwił ludzi XVII wieku niezwykłymi odkryciami 
w dziedzinie fizyki, przeszedł jednak do historii przede wszystkim 
jako znawca ludzkiej duszy. Wielokrotnie podejmował temat istoty 
człowieka i sensu jego życia, ale chyba najtrafniej oddaje tajemnicę 
człowieka w następującym wywodzie:

Cóż za monstrum jest tedy człowiek? Cóż za osobliwość, co za potwór, 
co za chaos, co za zbieg sprzeczności, co za dziw! Sędzia wszechrze-
czy – bezrozumny robak ziemny; piastun prawdy – zlew niepewności 
i błędu; chluba i zakała wszechświata. Kto rozplącze ten zamęt? […] 
Poznaj tedy, pyszałku, jakim bezsensem jesteś dla samego siebie. 
Ukorz się, bezsilny rozumie; umilknij głupia naturo: dowiedz się, 
że człowiek nieskończenie przerasta człowieka i usłysz od swego 
Pana o swym prawdziwym stanie, którego nie znasz. Słuchaj Boga15.

Na tym polega istota preewangelizacji, aby człowieka nieznającego 
Boga tak zadziwić kontemplacją stworzenia, a szczególnie kontem-
placją własnej tajemnicy, aby ten zaczął wreszcie słuchać Boga.

W swoim doświadczeniu egzystencjalnym wielu ludzi, również 
tych niewierzących w Boga, odkrywa czasem trudne do zdefiniowa-
nia tajemnicze pragnienie Boga. doświadczenie to – tak bliskie św. 

 14 Benedykt XVI, Drogi wiodące do Boga: świat, człowiek, wiara, s. 41.
 15 B. Pascal, Myśli, Warszawa 1989, nr 438, s. 221-222.
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augustynowi – potwierdza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Prag-
nienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stwo-
rzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka 
do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których 
nieustannie szuka” (nr 27).

Benedykt XVI pragnieniu Boga poświęcił jedną ze swoich katechez 
środowych w Roku Wiary. Wskazał w niej m.in. na doświadczenie 
ludzkiej miłości, miłości mężczyzny i kobiety, w której zarysowuje się 
pewna tajemnica: nawet najbardziej ukochana osoba nie jest bowiem 
w stanie zaspokoić do końca pragnienia serca osoby kochanej. Im 
bardziej ta miłość jest autentyczna, tym bardziej nasuwa się pytanie 
o jej pochodzenie, przeznaczenie i nieprzemijalność. „ludzkie do-
świadczenie miłości zawiera więc w sobie dynamikę, która kieruje 
poza samych siebie – podkreślił papież – jest doświadczeniem dobra, 
które skłania do wyjścia poza siebie i stanięcia w obliczu tajemnicy, 
która obejmuje całą egzystencję”16.

zdaniem Benedykta XVI doświadczenie miłości, ale także przy-
jaźni, doznawanie piękna, umiłowanie wiedzy i każde dobro jest 
echem tego pragnienia, które przerasta człowieka i nie może być 
w ziemskiej egzystencji w pełni zaspokojone. Samo doświadczenie 
pragnienia czegoś, co przerasta człowieka, jeszcze nie wystarczy do 
znalezienia wiary i poznania Boga. Jednak to pragnienie nie jest 
bez znaczenia, odpowiednio bowiem rozniecone może stać się prze-
strzenią działania łaski Bożej, a w konsekwencji pomóc człowiekowi 
w odkryciu tego, który jest w stanie zaspokoić w pełni jego serce.

Niezwykła godność i wartość osoby ludzkiej skłoniła św. Jana 
Pawła II do mówienia o „wielkim skarbie człowieczeństwa” (RH 18). 
Ów skarb trzeba umiejętnie i w sposób atrakcyjny prezentować 
człowiekowi szukającemu Boga, a wtedy jest szansa, że ten zapyta 
o „Skarbiec”, w którym warto swój skarb człowieczeństwa zdepono-
wać teraz i na całą wieczność. tym skarbcem jest Bóg, który w historii 
dawnej i nowej dał wielokrotnie dowody na to, iż potrafi uszanować 

 16 Benedykt XVI, Tajemnicze pragnienie Boga. Audiencja generalna, 7.11.2012, 
l’osservatore Romano 34(2013), nr 1, s. 38.
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niepodważalną wartość osoby ludzkiej, i co więcej potrafi ją bro-
nić w sytuacji zagrożenia, a nawet wybawić z grzechu i jego okrut-
nych skutków. oto jedna z ważnych dróg preewangelizacji, o ile nie 
najważniejsza – poszukiwanie Boga po śladach, jakie ten zostawił 
w człowieku.

2.3. Świadectwo życia chrześcijańskiego wierzących
trzecią drogę preewangelizacji stanowi świadectwo chrześci-

janina, które jest ugruntowane na świadectwie Jezusa Chrystusa 
i wypływa z Jego wyraźnego zlecenia (por. Mt 15, 27; Łk 24, 48; dz 1, 
8). Syn Boży najpierw sam stał się świadkiem tajemnicy Boga ojca, 
a jednocześnie jej podmiotem i definitywnym objawieniem (J 5, 36). 
on też powołał na pierwszych świadków swojej tajemnicy apostołów 
i innych uczniów, w tym także kobiety (por. Mt 28, 1-10; Łk 24 10; 
J 20, 11-18). Ich trwanie przy Chrystusie, począwszy od chrztu Jano-
wego, poprzez wydarzenia Jego życia, śmierci i zmartwychwstania 
aż po wniebowstąpienie stanowi ważną kwalifikację świadka (dz 1, 
21-22). okazuje się jednak, że to nie jest jeszcze kwalifikacja pełna. 
Świadectwo człowieka o trójjedynym Bogu musi być bowiem zako-
rzenione w świadectwie ducha Świętego, który „przenika wszystko, 
nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10). duch Święty uzdalnia 
człowieka wierzącego do przyjęcia prawdy, że posiadł treść Bożego 
świadectwa (1 J 5, 10). ta prawda od chwili zesłania ducha Świętego 
trwa w apostolskim posłannictwie Kościoła, do którego są wezwani 
wszyscy ochrzczeni17.

Po chrzcie w Jordanie Jezus rozpoczął publiczną działalność, która 
stała się jednym wielkim świadectwem o Bogu i Jego zamiarach 
względem człowieka. tak jak Jezus Chrystus stał się inauguratorem 
i świadkiem mesjańskiego królestwa Bożego, tak również Kościół jako 
wspólnota ludu Bożego ma być świadkiem Chrystusowego królestwa 
aż do skończenia świata. Ponieważ Chrystusowe królestwo jest kró-
lestwem sprawiedliwości, miłości i pokoju, nie można go rozszerzać 

 17 M. Marczewski, Martyria, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, 
W. Przygoda, M. Fiałkowski, lublin 2006, s. 457.
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na tym świecie za pomocą oręża, przemocy lub wojny. Narzędziem 
przemiany tego świata i budowania królestwa Bożego na ziemi z woli 
samego Boga jest miłość czynna18. Jezus Chrystus swoją miłość do 
ludzi posunął aż do najwyższej ofiary życia oddanego dobrowolnie 
na drzewie krzyża. dlatego również uczeń Chrystusa, chcąc włączyć 
się w dzieło budowania Chrystusowego królestwa na ziemi, musi 
być zdolny do miłości ofiarnej, niekiedy przypieczętowanej nawet 
przelaną krwią.

Męczeństwo chrześcijan od początku historii Kościoła było trak-
towane jako najbardziej wyraziste świadectwo miłości Chrystusa, 
i tak jest również dzisiaj19. Kościół jednak nikogo nie nawołuje do 
świadectwa krwi, lecz je dopuszcza wtedy, gdy rezygnacja z niego 
byłaby równoznaczna z zaparciem się Chrystusa. Męczeństwo należy 
postrzegać jako nadzwyczajny znak heroicznej miłości Boga ze strony 
człowieka. Jest to świadectwo działające ze szczególną siłą, mające 
nadzwyczajną moc przekonywania. ofiara z życia to znak, z którym 
człowiek identyfikuje całą swoją egzystencję. dla odbiorców takiego 
świadectwa jest to znak o niezwykłej wymowie, obok którego nikt 
nie może przejść obojętnie. W męczeństwie zawiera się argumenta-
cja, która stawia świadka poza wszelkim podejrzeniem i nadaje jego 
świadectwu najwyższą rangę20. Wzór takiego świadectwa pozostawił 
swoim uczniom Jezus Chrystus, gdy nie zawahał się oddać swojego 
życia dla zbawienia ludzi. Jak zaznaczył przed swoją męką i śmiercią, 
nikt Mu życia nie zabiera, lecz sam je oddaje, gdyż taki nakaz otrzymał 
od swego ojca (por. J 10, 18).

Świadkiem miłości Boga może stawać się chrześcijanin nie tylko 
przez męczeństwo, ale w zwyczajnej codzienności poprzez czynną 
miłość bliźniego. Nie sposób porównywać tego świadectwa do 

 18 zob. R. Coste, Miłość, która zmienia świat, Rzym–lublin 1992.
 19 zob. M. Jagodziński, Świadectwo i męczeństwo chrześcijan we współczesnym 
Kościele i jego teologii, w: Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj, red. d. Swend, P. Borto, 
Radom 2012, s. 227-249; t. Kaczmarek, Diakonia męczenników w ujęciu św. Augustyna, 
w: Świadectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, lublin 2012, s. 55-79.
 20 J. Majka, Świadectwo chrześcijańskie jako element ewangelizacji, w: Ewangelizacja, 
red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 91.
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męczeństwa, ale niewątpliwie jest to świadectwo mocniejsze niż 
świadectwo słowa czy zwyczajnej obecności, gdyż wiąże się z zaan-
gażowaniem świadka, a nawet trwałą postawą wskazującą na jego 
ścisły duchowy związek z Bogiem-Miłością. Postawa praktycznej 
miłości względem bliźniego jest świadectwem miłości Boga do czło-
wieka, której heroicznym przejawem była krwawa ofiara Chrystusa. 
toteż świadectwo czynów miłosierdzia chrześcijańskiego wskazuje 
pośrednio na ofiarną miłość zbawczą Chrystusa, a jak uczy przykład 
św. elżbiety Węgierskiej, św. alojzego Gonzagi, św. teresy z Kalkuty 
czy bł. Jana Beyzyma, świadectwo to może być niekiedy posunięte 
aż do heroizmu.

Według Benedykta XVI styl życia chrześcijan musi być tym bar-
dziej wiarygodny i przekonujący, im bardziej jest dramatyczna sytu-
acja tych, do których się zwracają z przesłaniem ewangelii21. dlatego 
tak ważne jest odbudowanie poczucia tożsamości religijnej chrześ-
cijan w europie i w Polsce, gdyż wielu z nich przyjęło taki model 
życia, jak gdyby Boga nie było. tymczasem przekonać niewierzących 
do przyjęcia wiary w Chrystusa i akceptacji prawdy zawartej w Jego 
ewangelii mogą tylko ci, którzy sami są wierzącymi z przekonania 
i osobistego wyboru. Benedykt XVI sugeruje, by w dialogu z niewie-
rzącymi proponować im model życia zakładający hipotezę, że Bóg 
istnieje (quasi Deus daretur). Jest to pierwszy krok przybliżający do 
wiary, a zarazem warunek konieczny, aby świat nie uległ autodestruk-
cji, ale mógł spokojnie funkcjonować i dalej się rozwijać22.

3. Tradycyjne i nowe formy ewangelizacji dorosłych
Wiara chrześcijańska nie jest rzeczą, lecz rzeczywistością dyna-
miczną, tak jak dynamiczne jest życie człowieka we wszystkich jego 

 21 Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników I Zgromadzenia Plenarnego Pa-
pieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, dz. cyt., s. 40.
 22 Benedykt XVI, Spotkanie z duchowieństwem diecezji Aosta, Introd 25.07.2005, 
l’osservatore Romano 26(2005), nr 10, s. 38; zob. d. Swend, Chrześcijaństwo wobec 
promocji laickiej wizji świata, w: Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj, red. d. Swend, 
P. Borto, Radom 2012, s. 59-82.
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wymiarach, od poczęcia aż do śmierci. W ujęciu chrześcijańskim 
podkreśla się personalistyczny charakter aktu wiary23. Wiara rodzi 
się w sercu człowieka dzięki łasce Bożej i pomocy innych ludzi – ro-
dziców, rodzeństwa i dalszej rodziny, wspólnoty parafialnej, grupy 
religijnej, grupy katechetycznej itd. W założeniu Bożej pedagogii 
wiara powinna rozwijać się w człowieku począwszy od przyjęcia 
chrztu świętego przez wszystkie meandry życia aż do przejścia przez 
bramę śmierci i pełnego zjednoczenia z Bogiem (visio beatifica). Nie-
stety możliwa jest również stagnacja dynamiki wiary, a nawet głęboki 
jej kryzys lub zanik. Benedykt XVI zauważył, że obecnie dość często 
„chrześcijanie bardziej troszczą się o konsekwencje społeczne, kultu-
rowe i polityczne swego zaangażowania, myśląc, że wiara wciąż jest 
oczywistą przesłanką życia wspólnego. W rzeczywistości założenie 
to nie tylko przestało być oczywiste, ale często bywa wręcz nego-
wane. Podczas gdy w przeszłości możliwe było uznanie, że istnieje 
jednorodna tkanka kulturowa, powszechnie akceptowana w swym 
odniesieniu do treści wiary i inspirowanych nią wartości, to obecnie 
wydaje się, że w znacznej części społeczeństwa już tak nie jest z po-
wodu głębokiego kryzysu wiary, który dotknął wielu ludzi”24.

Wobec powyższej sytuacji chrześcijanie nie mogą pozostać obo-
jętni, nie mogą zgodzić się na to, by ewangeliczna sól zwietrzała 
i utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 
13-16). tym bardziej nie mogą pozostawać bezczynni duszpasterze 
wobec wyzwań, jakie rodzi współczesny kryzys wiary w postmoder-
nistycznej kulturze zachodu. „Biada mi, gdybym nie głosił ewange-
lii!” (1 Kor 9, 16) – wołał św. Paweł apostoł. Podobne wezwanie musi 
podjąć każdy współczesny uczeń Chrystusa. Wezwanie to dotyczy 
nie tylko duszpasterzy, osób konsekrowanych lub katechetów, ale 
każdego świadomego swego misyjnego powołania chrześcijanina.

zobowiązanie do ewangelizacji rodzi pytanie, jak głosić słowo 
Boże współczesnemu słuchaczowi. Wydaje się, iż realizację tego 

 23 zob. J. Mastej, Od Objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary, 
lublin 2001.
 24 Benedykt XVI, list apostolski Porta fidei, nr 2.
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chrześcijańskiego zadania trzeba rozpocząć w środowisku małżeń-
sko-rodzinnym, a najprostszą metodą jest regularna lektura Pisma 
Świętego. emerytowany abp J. Michalik w Roku Wiary zachęcił 
rodziców, by przynajmniej raz w tygodniu sięgnęli wraz z dziećmi 
po lekturę Pisma Świętego i wspólnie przygotowali się do przyjęcia 
orędzia ewangelicznego podczas niedzielnej eucharystii. Proponował 
ponadto, by próbować w świetle słowa Bożego szukać odpowiedzi na 
pytanie, „czego Bóg oczekuje ode mnie, a czego od naszej rodziny?”25. 
Jest to cenna propozycja, gdyż może pobudzić dzieci do stawiania 
rodzicom różnych pytań, a tych z kolei do poszukiwania na nie od-
powiedzi w Katechizmie Kościoła Katolickiego, w książkach, prasie 
religijnej lub na portalach religijnych. a więc impuls lektury biblijnej 
może zainicjować dyskusje rodzinne i w konsekwencji doprowadzić 
do podjęcia przez rodziców chrześcijańskich obowiązku katechezy 
rodzinnej.

obowiązek głoszenia słowa Bożego w szkolnej katechezie albo 
w duszpasterstwie parafialnym nie podlega dyskusji i nie wymaga 
w tym miejscu większego komentarza. Natomiast warto zwrócić 
uwagę na duży potencjał stowarzyszeń, wspólnot, ruchów i para-
fialnych grup religijnych, które stanowią szczególnie dynamiczny 
podmiot apostolstwa biblijnego. animatorzy tych grup, a często także 
zwykli uczestnicy z dużym stażem mają opanowane wielorakie me-
tody pracy z Biblią26. Wydaje się, że ich wiedza i doświadczenie wiary 
dojrzałej słabo są wykorzystywane w duszpasterstwie parafialnym.

Wciąż w zbyt skromnym zakresie wykorzystane są w Polsce do 
przekazu treści wiary także współczesne media elektroniczne. tym 
bardziej trzeba z uwagą śledzić propozycje rozwoju tzw. e-ewan-
gelizacji27. Słowo Boże może być bowiem przekazywane nie tylko 

 25 J. Michalik, Wokół Roku Wiary, Częstochowa 2012, s. 92-93.
 26 zob. R. Kamiński, Biblia w życiu parafii i małych wspólnot religijnych, w: Biblia 
w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, lublin 1991, s. 139-168; a. Kiejza, 
Twoje Słowo jest lampą. Przewodnik dla spragnionych słowa Bożego, Częstochowa 
2003.
 27 zob. M. M. Przybysz, Public relations w dawaniu świadectwa wierze. E-ewange-
lizacja i profesjonalizacja działań, w: Komisja duszpasterstwa KeP, Być solą ziemi. 
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od osoby do osoby, ale także za pośrednictwem Internetu, e-maila, 
Facebooka, twittera, bloga, SMS-a, radia i telewizji internetowej28. 
orędzie ewangeliczne może być obecnie głoszone w formie pisanej, 
fonicznej, wizualnej, a także w postaci audycji, forum dyskusyjnego, 
prezentacji multimedialnej lub filmu. Pojawiające się niesamowite 
możliwości techniczne e-ewangelizacji, stanowią zarazem wielkie 
wyzwanie dla Kościoła w Polsce, który bynajmniej na razie z wielkim 
trudem nadąża za dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych.

Niewątpliwie do przekazu wiary można i trzeba dzisiaj zaprząc 
nowe środki społecznej komunikacji, ale wydaje się, że pierwszym 
i wciąż najskuteczniejszym sposobem przekazu wiary pozostaje świa-
dectwo chrześcijańskie (eN 41). Świadectwo o Bogu, Jego woli zba-
wienia wszystkich ludzi oraz podjętym przez Niego dziele zbawienia 
człowieka jest jedną z funkcji Kościoła, dokonującą się w rzeczywi-
stości historyczno-społecznej oraz w świadomości i przeżyciach ludzi 
należących do Kościoła29. Stanowi zatem ważny element ewangeli-
zacji (por. eN 21) i w swojej istocie przyczynia się do kształtowania 
wspólnoty zbawienia, jaką jest Kościół Chrystusowy. Świadectwo jest 
także środkiem zbawienia, i to zarówno dla samych świadczących, 
jak i dla tych, którym świadectwo jest dawane.

***
Benedykt XVI stwierdził, że rdzeniem kryzysu Kościoła w europie 
jest kryzys wiary30. Warunkiem przezwyciężenia tego kryzysu jest 
natomiast przywrócenie wierze na nowo żywotności, której źródłem 
jest spotkanie z Jezusem Chrystusem. a zatem można stwierdzić, że 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2012-2013, red. S. Stułkowski, Poznań 
2012, s. 356-377.
 28 zob. z. Hanas, Ewangelizacja przez Internet, w: Ewangelizacja odpowiedzią 
Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, e. Robek, San-
domierz 2011, s. 365-399.
 29 zob. W. Przygoda, Świadectwo czynów miłosierdzia chrześcijańskiego, w: Świa-
dectwo w służbie ewangelizacji, red. W. Przygoda, lublin 2012, s. 265-280.
 30 Benedykt XVI, Przemówienie do Kurii Rzymskiej, 22.12.2011, l’osservatore 
Romano 33(2012) nr 2, s. 38.
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prawdziwa wiara rodzi się przede wszystkim z doświadczenia obecno-
ści zbawiciela. Współcześnie istnieje wiele starych i nowych sposobów 
komunikacji wiary we wspólnocie Kościoła, ale u podstaw podjęcia 
zadania przekazu wiary innym leży osobiste doświadczenie Boga, 
które rodzi się na modlitwie, a karmi się adoracją Boga. Początkiem 
modlitwy powinno być najpierw słuchanie słowa Bożego, gdyż ono 
„wspomaga nas na drodze pokuty i nawrócenia, pozwala nam pogłę-
bić poczucie przynależności do Kościoła i utrzymuje nas w głębszej 
zażyłości z Bogiem”. Jak twierdził św. ambroży: „Gdy człowiek bierze 
do ręki z wiarą Pismo Święte i je czyta, znów przechadza się z Bogiem 
w raju” (Vd 87). z kolei adoracja Najświętszego Sakramentu jest ak-
tem wiary w żywego Pana. Podczas adoracji można za św. tomaszem 
apostołem powiedzieć: „Pan mój i Bóg mój” (J 20, 28). Według Bene-
dykta XVI w Chrystusie zmartwychwstałym „obecny jest Bóg, który 
stał się człowiekiem, który dla nas cierpiał, bo nas kocha. Wchodzimy 
w tę pewność ucieleśnionej miłości Boga do nas i czynimy to, miłując 
wraz z Nim”31. Na tym polega adoracja obecności Boga, że on sam 
przemienia nas, a potem nasze życie. tylko człowiek przemieniony 
przez Chrystusa i wypełniony jego duchem może następnie stać się 
Jego świadkiem, a przez to przekazicielem wiary innym. W Kościele 
nikt nie może czuć się zwolniony z praktykowania ewangelizacji. 
Papież Franciszek, nawiązując do biblijnej wizji Kościoła jako Ciała 
Chrystusowego, podkreśla, iż każdy chrześcijanin musi znaleźć w tej 
wspólnocie swoje miejsce i rolę, jaką wyznaczył mu Chrystus. „Po-
stać Chrystusa jest zwierciadłem, w którym chrześcijanin odkrywa 
własny obraz. a ponieważ Chrystus zawiera w sobie wszystkich wie-
rzących, tworzących Jego ciało, chrześcijanin pojmuje siebie w tym 
ciele, w pierwotnej relacji do Chrystusa i do braci w wierze”32.

Streszczenie
Kryzys wiary chrześcijańskiej w starej europie pogłębia się. dzięki emigracji 
i dużej mobilności Polaków styl życia tak, jakby Boga nie było, przybiera 

 31 tamże, s. 39.
 32 Franciszek, encyklika Lumen fidei, 29.06.2013, nr 22.
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aktualnie na sile także w Polsce. Głęboki lub przynajmniej umiarkowany 
kryzys wiary dotyka obecnie ponad połowę ochrzczonych Polaków i stanowi 
to duże wyzwanie dla Kościoła. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, 
w jaki sposób Kościół w Polsce może wspomóc dorosłych chrześcijan w pro-
cesie podtrzymania, a następnie rozwoju słabnącej wiary? autor najpierw 
przedstawia symptomy kryzysu wiary w Polsce, a następnie propozycje 
pastoralne mające na celu wzmocnienie wiary dorosłych Polaków. Jedną 
z metod rewitalizacji wiary dorosłych jest preewangelizacja. Powołując się 
na nauczanie papieża Benedykta XVI, autor prezentuje trzy główne drogi 
poszukiwania Boga przez ludzi niewierzących: kontemplacja piękna świata, 
odkrywanie śladów Boga w człowieku i świadectwo życia ludzi wierzących. 
W ostatniej części artykułu wskazuje stare i nowe formy ewangelizacji. ar-
tykuł ma charakter przeglądowy, a jego głównym źródłem jest Magisterium 
Kościoła współczesnego oraz wybrane opracowania teologów polskich.

Summary
The crisis of Christian faith in europe is still growing. The lifestyle as if 
God did not exist is also spread in Poland through emigration and high 
mobility of Poles. at present, the deep or at least moderate crisis of faith 
affects more than a half of the baptized Poles and this is a great challenge 
for the Church. The aim of this article is to answer the question how can 
the Church in Poland help adult Christians in the process of upholding and 
then developing the weakening faith? The author presents the symptoms 
of the crisis of faith in Poland and then the pastoral proposals aimed at 
strengthening the faith of adult Poles. one of the methods of revitalizing 
the faith of adults is pre-evangelization. Referring to the teaching of Pope 
Benedict XVI, the author presents three main ways of seeking God by non-
believers: contemplating the beauty of the world, discovering the traces of 
God in man and the witness of the life of believers. In the last part of the 
article, the author points to old and new forms of evangelization. The paper 
is a review and its main source is the Magisterium of the contemporary 
Church and selected studies of Polish theologians.

Słowa kluczowe: dorosły, formacja świeckich, wiara, kryzys wiary, pre-
ewangelizacja, ewangelizacja, świadectwo wiary

Keywords: adult, formation of the laity, faith, crisis of faith, pre-evangeli-
zation, evangelization, witness of faith
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ks. Grzegorz Mądry

młodość jaKo czaS doKonyWania WyboróW 
życioWych W śWietle Wiary

Youth as a period of making life choices in the light of faith

Młodość to nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający 
określonej liczbie lat, ale to jest zarazem czas dany każdemu człowie-
kowi i równocześnie zadany mu przez opatrzność1.

trudno się nie zgodzić z takim stwierdzeniem, kiedy bierzemy pod 
uwagę słowa Mądrości Syracha: „Jeśli w młodości nie nazbierałeś, 
jakim sposobem znajdziesz na starość?” (Syr 25, 3). Należy przyznać, 
że jest to etap ludzkiego życia, który posiada swój charakterystyczny 
rys, a tym samym staje się przedmiotem refleksji, a także pracy na-
ukowo-badawczej. Jej wieloaspektowość wynika z określonego wieku, 
mentalności, stanu psychiki, a także ducha. Szczególnego wydźwięku 
nabiera w kontekście doświadczenia Boga i przeżywania wiary, który 
charakteryzuje spontaniczność, dość burzliwa refleksyjność, a także 
poszukiwanie odpowiedzi na najbardziej zasadnicze i fundamentalne 
dla dalszego życia pytania. Bardzo trafnie zauważył tę prawidłowość 
św. Jan Paweł II, stwierdzając: „Młody człowiek jest wrażliwy na 
prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody 
człowiek pragnie odnaleźć samego siebie, dlatego szuka, czasem 
burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich 
nauczają i według nich żyją”2.

 1 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, lublin 1994, s. 19.
 2 Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów (Włocławek, 
06.06.1991), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia z pielgrzymek – 
Europa, Część I. Polska, t. 9, Kraków 2008, s. 524.
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Młodość wpisuje się zatem w całokształt procesu rozwoju czło-
wieka, jego dojrzewania i dokonywania wyborów. Nie bez znaczenia 
pozostaje wiara. Bogaty materiał odsłania nam rozwój tej proble-
matyki w rozpiętości dwóch bardzo istotnych dokumentów, tj. listu 
do młodych całego świata Parati semper (31.03.1985) papieża Jana 
Pawła II oraz Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży (2018). 
z tego względu należy przede wszystkim uwzględnić młodość jako 
specyficzny dar, by następnie podjąć refleksję nad właściwym przy-
jęciem go oraz rozwinięciem poprzez dojrzały wybór drogi życia. 
Celem artykułu jest ukazanie młodości jako obszaru, na którym 
dokonują się istotne wybory życiowe, na które ogromny wpływ ma 
wiara. Poniższy tekst, aby wypełnić założony cel, zostanie przedsta-
wiony w następującej dynamice. Najpierw zostanie określona spe-
cyfika czasu młodzieńczego, następnie będzie ukazana wiara jako 
przestrzeń wolności wyboru. W dalszej części zostanie podjęta analiza 
obszarów dojrzewania młodego człowieka, w których kształtują się 
wybory. W ostatniej części artykułu zostaną przedstawione wnioski 
podsumowujące.

1. Specyfika czasu młodzieńczego
Sięgając do opracowań dotyczących młodości, należy wziąć pod 
uwagę jej specyfikę wynikającą z czasookresu jej przeżywania. W en-
cyklopedycznych próbach określenia czasu młodości stwierdza się, 
że młodzież to „osoby ludzkie między dzieciństwem a dorosłością, 
czyli w okresie dorastania (12-17 roku życia) i młodzieńczym (młodej 
dorosłości: 18-24 roku życia), przed osiągnięciem dojrzałości w głów-
nych sferach życia”3. to dość ogólne określenie sytuuje tenże okres 
w sposób dość umowny, jednocześnie nakreślając jej etapy. Już to 
stwierdzenie wskazuje na niejednoznaczność i dlatego uogólnienie 
w tym miejscu posiada bardzo istotne znaczenie wobec licznych 
zmian zachodzących w tym procesie. Generalnie mówiąc o młodości, 
stwierdzamy, że mamy do czynienia z następującymi kategoriami 
rozwoju: biotyczna, umysłowa, uczuciowa, motywacyjna, społeczna, 

 3 C. Walesa, Młodzież, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, lublin 2008, kol. 1393.
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tożsamościowa, decyzyjna, psychoseksualna, estetyczna, moralna, 
religijna. Na gruncie psychologii rozwojowej używa się pojęcia „adole-
scencja”, które opisuje proces dojrzewania fizycznego oraz psychicz-
nego. Mamy wówczas do czynienia z licznymi zmianami. oprócz 
zmian fizycznych obserwuje się zmiany intelektualne, emocjonalne, 
wolitywne, w sferze zainteresowań, kontaktów rodzinnych oraz spo-
łecznych. Charakterystyczny jest nierówny rytm tychże przemian, 
który niejednokrotnie prowadzi do zaburzeń relacji wewnątrzoso-
bowych i międzyosobowych. t. tomaszewski dokonuje w swoim 
ujęciu dość istotnego rozróżnienia. twierdzi, że „dojrzewanie” należy 
łączyć ze sferą biologiczną, zaś „dorastanie” dotyczy sfery osobowej 
i społecznej4. zaś e. Szydłowska, idąc za t. tomaszewskim, uzasadnia 
trudności terminologiczne w precyzyjnym określeniu czasu trwania 
adolescencji ze względu na rozbieżności natury geograficznej, spo-
łecznej oraz osobowościowej. Jednakże stwierdza, że przyjmuje się 
dość umownie rozpiętość pomiędzy 12 a 18 rokiem życia5.

Bez wątpienia ten etap rozwoju człowieka ma charakter czasowy. 
to oczywiste stwierdzenie jednocześnie podkreśla charakter jego 
bezpowrotnej przemijalności, a jednocześnie określa ją pomiędzy 
dzieciństwem oraz dorosłością. oznacza to, że charakter przeżywa-
nia jej posiada ścisły związek z przeżytymi doświadczeniami oraz 
przenosi skutki jej przeżywania w życie dojrzałe.

analizując fenomen młodości, możemy określić go mianem chary-
zmatu6, który posiada właściwą sobie wartość, a jednocześnie bardzo 
klarownie prezentuje idee, które jej towarzyszą. ten charyzmatyczny 
dar, mimo swojej przemijalności, pozostawia niezatarte ślady w całym 

 4 Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska Warszawa 1976, 
s. 666.
 5 e. Szydłowska, Charakterystyka wieku dojrzewania młodzieży, Psychologia roz-
wojowa dzieci i młodzieży, dz. cyt., s. 666. e. Szydłowska, Charakterystyka profesor.
pl/publikacja,17635,artykuly,Charakterystyka-wieku-dorastania-mlodziezy (dostęp: 
22.01.2019).
 6 M. tatar, Charyzmat młodości na drodze życia duchowego w spotkaniach Jana 
Pawła II z młodzieżą w czasie pielgrzymek do Polski, w: Jestem tylko wędrowcem, 
red. S. Urbański, e. Krawiecka, W. Gałązka, Warszawa 2010, s. 177-192.
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życiu człowieka. Prawdę o specyficznej charyzmatyczności daru mło-
dości zauważył wielki jej przyjaciel św. Jan Paweł II w czasie spotkania 
w Krakowie, wyrażając ją w sposób następujący: „Nauczyłem się od 
młodych problematyki tej młodości, która jest wielkim darem Bożym, 
która jest piękna i trudna – może dlatego jest piękna, że jest trudna – 
młodości, od której nie można uciec, bo wchodzi w życie człowieka 
siłą faktu w odpowiednim czasie”7. Niejako dopowiedzeniem są także 
jego słowa, wskazujące na wyjątkową wrażliwość w tym okresie ży-
cia człowieka wobec sprawiedliwości, prawdy, piękna oraz innych 
wartości duchowych. to sprawia, jak twierdzi papież, że są istotami 
otwartymi na poszukiwanie przybierające charakter burzliwy, ale 
jednocześnie cechuje je otwartość i poszukiwanie autorytetów8.

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące natury młodości, 
a także jej istotnych cech, warto sięgnąć do cennego, z punktu widze-
nia duchowości młodego człowieka, listu Jana Pawła II skierowanego 
do młodych całego świata Parati semper. opierając się na perykopie 
ewangelicznej opisującej spotkanie Chrystusa z młodzieńcem (por. 
Mk 10, 17-22), odsłania wartość młodości, określając ją jako bogactwo. 
okres ten różni od dzieciństwa, także dojrzałości, a jego specyfika, 
zdaniem papieża, polega na szczególnie intensywnym odkrywaniu 
„ja”, czyli własnej tożsamości9. Na tym tle odsłaniają się talenty oraz 
uzdolnienia tego okresu. Należy jednak zauważyć przede wszystkim 
potencjalność zawierającą „projekt życiowy”. W tym kontekście za-
padają kluczowe dla tego okresu decyzje, które określa papież mia-
nem „samourzeczywistnienia”10. odsłania się zatem konfrontacyjny 
charakter młodości i jej przeżywania w odniesieniu do alternatyw-
nych „bogactw”, które niesie cywilizacja. W tym kontekście należy 

 7 Jan Paweł II, Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa 
(Kraków,10.06.1987), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane. Homilie i przemówienia 
z pielgrzymek – Europa, Część I. Polska, t. 9, Kraków 2008, s. 351.
 8 Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów (Włocławek, 
6.06.1991), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9, dz. cyt., s. 524.
 9 Jan Paweł II, list do młodych całego świata Parati semper (dalej PS), Rzym 
31.03.1985, 3.
 10 tamże, 4.
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podkreślić charakter rozwijającej się młodości w relacji do hierarchii 
wartości, które zaczynają stanowić punkt odniesienia. Właśnie z tego 
względu tak istotne są autorytety, których przeciwwagą jest współ-
czesna cywilizacja skrajnego antropocentrycznego indywidualizmu, 
a także subiektywizmu. Można stwierdzić, że w ten sposób nastę-
puje zniewolenie, a w pewnym sensie ubezwłasnowolnienie młodego 
człowieka. taki efekt świata bez wartości zasadniczej, którą jest Bóg 
osobowy, rodzi absolutyzację wolności czy też samonapędzającą się 
„religię” postępu.

Jan Paweł II, poszukując odpowiedzi dotyczącej wartości młodości, 
wskazuje nie tyle na kompletność odpowiedzi, co na zasadniczy cha-
rakter pytań, które stawia młody człowiek. one świadczą o młodzień-
czej poszukiwawczej otwartości, dociekającej najgłębszych podstaw 
rzeczywistości11. Są także owocem otwarcia na kreatywną działalność 
ducha Świętego, który jest źródłem wszelkiej charyzmatyczności, 
a także kreatywności człowieka. Przede wszystkim są one efektem 
konfrontacji młodzieńczych ideałów z realizmem wyzwań wyni-
kających z kultury świata12. Wśród nich pojawia się to najbardziej 
zasadnicze i trudne pytanie o ostateczny cel człowieka, które pod-
kreśla wartość życia, a także wskazuje na świadomość przemijalności 
i ostateczności. Papież mówi tu o specyficznej antynomii młodości 
i śmierci. to spotkanie z projektem życiowym oraz jego kresem. 
twierdzi, że odpowiedź znajduje się jednie w Jezusie Chrystusie13.

Idee zawarte w nauczaniu św. Jana Pawła II, który jest autorytetem 
młodych, a także konfrontacja z rzeczywistością znajdują się u pod-
staw XV zgromadzenia ogólnego Synodu Biskupów o młodzieży 
(1-28.10.2018) w Rzymie. Przygotowanie do niego poprzedziły badania 
prowadzone w różnorodnych środowiskach całego świata. Studium 
dokumentu Instrumentum laboris, który stał się pewnym programem 
prac synodalnych, wskazuje na takie podstawy. zasadnicza tematyka 

 11 PS 3.
 12 Jan Paweł II, Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa 
(Kraków, 10.06.1987), dz. cyt., s. 351-352.
 13 PS 5.



ks. Grzegorz Mądry

| 72 |

dotycząca dojrzewania młodego człowieka między innymi wskazuje 
na zasadniczą wartość rozpoznawania, interpretowania, wybierania14. 
Problemy nakreślone w dokumencie poprzedza przede wszystkim 
diagnoza dotycząca znaczenia bycia młodym w konkretnych warun-
kach ponowoczesności. Jak zaznacza, obecnie na „świecie znajduje się 
ok 1, 8 miliarda ludzi w wieku pomiędzy 16 a 19 lat, co stanowi nieco 
mniej niż jedną czwartą ludzkości, choć prognozy wskazują na postę-
pujący spadek udziału młodzieży w odniesieniu do całej populacji15. 
dotykając jednak zasadniczego problemu, który nas w tym miejscu 
analizy interesuje, dokument stwierdza: „Młodość stanowi zatem 
nie tylko etap przejściowy między pierwszymi krokami w kierunku 
autonomii, jakie podejmujemy w okresie dojrzewania, a odpowie-
dzialnością wieku dorosłego. Jest to także moment skoku jakościo-
wego z punktu widzenia zaangażowania osobistego w związkach oraz 
w zobowiązaniach i zdolności do życia wewnętrznego i samotności”16. 
Równie cenne i istotne jest, oprócz tego określenia antropologicznego 
i osobowościowego, uwypuklenie, że: „Młodość jest oryginalnym 
i fascynującym okresem życia, przez który przeszedł sam Chrystus, 
uświęcając go swoją obecnością”17.

Podobnie jak w większości opracowań znajdujemy także pokreśle-
nie cech związanych z tym okresem życia, ale odsłaniają się one przede 
wszystkim w kontekście poszukiwania tożsamości oraz z wyborami 
życiowymi w konkretnej rzeczywistości świata i jego kultury: „oczy-
wiście jest to czas eksperymentów, wzlotów i upadków, występowania 
na przemian nadziei i obaw oraz koniecznego napięcia między aspek-
tami pozytywnymi i negatywnymi, poprzez które uczymy się wyrażać 
i integrować wymiary afektywne, seksualne, intelektualne, duchowe, 
cielesne, relacyjne, społeczne. ten proces, który wiedzie przez małe 
codzienne wybory oraz ważniejsze decyzje, pozwala każdej osobie 

 14 Instrumentum laboris Synodu nt. młodzieży (dalej Il), https://episkopat.pl/
instrumentum-laboris-synodu-nt-mlodziezy/ (dostęp: 22.01.2019).
 15 tamże, 6.
 16 tamże, 18.
 17 tamże, 75.
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odkryć swoją wyjątkowość i oryginalność swojego powołania”18. 
Istotną rolę odgrywają w tym procesie edukacja i rozwój intelektu-
alny, wybór i podejmowanie zawodu oraz pracy, życie religijne oraz 
duchowe, życie i zaangażowanie eklezjalne, zaangażowanie społeczne, 
posługiwanie się dobrami świata informatycznego oraz cyfrowego, 
świat artystyczny oraz sportu, ale także takich wyzwań, jak migracja, 
dyskryminacja, wykluczenie, zaburzenia związane z antropocentry-
zmem, kult seksualności, rozwijający się sekularyzm. 

Warto jednak zwrócić uwagę, idąc za dokumentem, na zagadnienie 
religijności i duchowości. Migracja ludności, a także indyferentyzm re-
ligijny, synkretyzm wyznaniowy, indywidualizm oraz subiektywizm, 
sekularyzm sprawiają, że odniesienie do Boga w samookreśleniu 
staje się bardzo trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemoż-
liwe19. Cechą charakterystyczną opisującą współczesnego młodego 
człowieka jest „różnorodność”. to sprawia, że indywidualizacja życia 
i jednocześnie poszukiwanie tożsamości na miarę oryginalności pro-
wadzi do prywatyzacji życia religijnego i duchowego20. Problemem 
kluczowym staje się zatem relacja osobowa i osobista do Jezusa Chry-
stusa. Mimo że stanowi on dla młodego człowieka „pewien” autorytet 
moralny, to jednocześnie pozostaje w sferze przeszłości. to sprawia, 
że młodość zaczyna być rozpoznawalna i oceniana w stosunku do 
samej siebie lub w odniesieniu do praktycznych, często utylitarnych, 
korzyści21. aby nie pozostawać jednostronnym, dokument podkreśla 
także fascynacje młodzieży i rzeczywiste zaangażowanie w życie re-
ligijne i duchowe22. Mamy także do czynienia z opcją dość radykalną 
o charakterze tradycjonalistycznym. Idąc za sugestiami Konferencji 
episkopatów, stwierdza: „Wielu młodych ludzi twierdzi, że szukają 

 18 tamże, 76.
 19 tamże, 24-25.
 20 tamże, 29.
 21 tamże, 30.
 22 tamże, 75, 76. „odpowiadając na Qol (ankieta Sekretariatu Synodu on-line 
dla młodzieży) pewien młody człowiek zapewnia, że «wiara w Boga jest źródłem 
miłości i radości, a nie smutku!»”.
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sensu życia, podążają za ideałami, poszukują swojej osobistej ducho-
wości i wiary, ale rzadko zwracają się do Kościoła”23.

2. Wiara – wolność wyboru
dojrzewanie do wyboru w okresie młodości zasadza się na szczególnej 
koncentracji wokół poznania i właściwego odczytania własnej toż-
samości w relacji do osoby Boga, a także otaczającej rzeczywistości. 
Poprzedni paragraf podkreślał ten aspekt jako kluczowy w odniesie-
niu do wartości młodości, wskazując jednocześnie na jego ważność, 
a także związane z tym zagrożenia. Należy stwierdzić, że jest on pod-
stawowy w kontekście identyczności własnej egzystencji posiadającej 
swoją ciągłość osadzoną w czasie i przestrzeni oraz w stosunku do 
innych osób i dotyczy rozpoznawalności przez nich. Chodzi zatem 
o samoidentyfikowalność w wartościach przyjmowanych, a także pre-
zentowanych wobec otoczenia. W tym procesie istotną rolę odgrywa 
struktura zawierająca między innymi zależności genetyczne, adap-
tacyjne, strukturalne, dynamiczne, subiektywne, psychospołeczno-
-wzajemne, egzystencjalne24.

zaprezentowana charakterystyka struktury wskazuje na jej cha-
rakter dynamiczny, czyli wpływający na charakter kształtowania 
się osobowości i wpływu na podejmowane decyzje. Rozwój ten po-
siada charakter wieloaspektowy: indywidualny, społeczny, integralny 
i różnicująco-dezintegracyjno-integrujący. W podjętym zagadnie-
niu przede wszystkim interesuje nas znaczenie religijności i wiary. 
opracowania na ten temat podkreślają przede wszystkim charakter 
wielkiego poczucia autonomii życia religijnego oraz krytyczność 
ukierunkowaną na wysoką wrażliwość dotyczącą autentyczności. Wy-
jątkową rolę w procesie rozwoju życia religijnego, a także przeżywania 
wiary odgrywają w tym okresie uczucia, spontaniczność działania, 
dość radykalne decyzje, przybierające dość spektakularne formy uze-
wnętrznienia. Warto zaznaczyć, że transformacja tego przeżywania 

 23 tamże, 63.
 24 M. Grygielski, Młodzież. Rozwój tożsamości, Encyklopedia katolicka, t. 12, dz. cyt., 
kol. 1408-1409.
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zależna jest także od etapu przeżywanej młodości. W fazie początko-
wej obserwujemy bardzo mocną zależność od autorytetu i wzorów, 
pojawiają się wątpliwości, kryzysy, bunt, pragnienie perfekcjonizmu. 
dojrzewanie charakteryzuje specyficzny charakter religijności auto-
nomicznej, która znajduje swoje osadzenie w rozwoju intelektualnym 
w wierze, a także w wyborach moralnych. Kolejnym etapem jest 
idealizm odsłaniający się w próbach budowania idealnych modeli 
Kościoła, świata, człowieka. od osiemnastego roku życia mamy do 
czynienia z kształtowaniem się autentycznych postaw, zachowań czy 
też ocen. Łączy się ona z pewną bezkompromisowością, szczerością, 
oryginalnością, radykalizmem, krytycyzmem, łamaniem utartych 
schematów. to czas budowania szczególnej osobowej i osobistej relacji 
z Chrystusem. Jak stwierdza C. Walesa: „W sytuacjach decyzyjnych, 
głównie o charakterze próby religijności, młodzież przeżywa i rea-
lizuje własne preferencje, wybory i decyzje; podstawą ich dokony-
wania jest jej świadomość, a zwłaszcza orientacja w swojej sytuacji 
życiowej oraz rozeznanie celu działania i własnych możliwości, które 
stopniowo stają się coraz bardziej przesycone treściami relacji do 
Boga; zmianie ulega jakość komponentów decyzji (np. subiektywne 
prawdopodobieństwo stanów rzeczy przekształca się w zaufanie Bogu 
i nadzieję religijną)”25.

Proces dojrzewania młodego człowieka mocno akcentował 
w swoim nauczaniu Jan Paweł II, odwołując się do konfrontacji warto-
ści w życiu ewangelicznego młodzieńca. to sytuacja trudnego wyboru 
odsłaniającego jego wnętrze w doświadczeniu, które ewangelista 
opisuje słowami: „Jezus spojrzał na niego z miłością” (Mk 10, 21), 
a które było „wstępem do ostatecznego etapu rozmowy”26. Należy 
jednak wziąć pod uwagę, że wypowiedź młodego człowieka odsłania 
jego moralno-legalistyczną sprawiedliwość. Jak stwierdza papież, 
przykazania stanowiące kodeks moralny zyskują uzupełnienie po-
przez rady ewangeliczne oraz wezwanie do świętości bazującej na 

 25 C. Walesa, Młodzież. Rozwój religijności, Encyklopedia katolicka, t. 12, dz. cyt., 
kol. 1424.
 26 PS 8.
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miłości27. W ten sposób odsłania się cała płaszczyzna decyzyjna, 
która uwzględnia nie tylko odrzucenie tego co złe i negatywne, ale 
także wychylenie ku podejmowaniu dobra, jego wyboru i realizacji 
ze względu na wartość wyższą niż sam człowiek. W tym momencie 
zapada decyzja o wyborze powołania. W zasadzie mamy do czy-
nienia z wtórnym wyborem sposobu realizacji drogi życia wobec 
pierwotnego powołania opowiedzenia się za Chrystusem. aspekt 
ten bardzo wyraźnie zaznacza dokument In verbo Tuo, stwierdzając: 
„Jeżeli zatem każda istota ludzka ma swoje powołanie od chwili na-
rodzin, istnieją w Kościele i świecie różne powołania, które podczas 
gdy na płaszczyźnie teologicznej są wyrazem boskiego podobieństwa 
wyciśniętego w człowieku, na płaszczyźnie duszpastersko-eklezjalnej 
są odpowiedzią na różnorodne wymagania nowej ewangelizacji”28.

Jan Paweł II łączy dojrzewanie młodego człowieka z „projektem” 
życiowym, który wynika z rozeznania i przyjęcia powołania29. dru-
gim kluczowym terminem, którym posługuje się papież mówiąc 

 27 tamże, 9.
 28 Papieskie dzieło Powołań Kościelnych, Nowe powołania dla nowej Europy (In 
verbo Tuo) (dalej IVt), Rzym 6.01.1998, 13.
 29 PS 9. Papież stwierdza: „Skoro jednak znajdujemy się wobec Chrystusa i nasze 
rozważania o młodości opieramy na Jego rozmowie z młodzieńcem, wówczas 
wypada nam ów stosunek „projektu życia” do „życiowego powołania” ująć jeszcze 
głębiej. Człowiek jest stworzeniem i zarazem jest przybranym w Chrystusie synem 
Bożym: dzieckiem Boga. Wobec tego pytanie: „co mam czynić?” stawia człowiek 
w młodości nie tylko sobie i innym ludziom, od których może spodziewać się od-
powiedzi, zwłaszcza rodzicom i wychowawcom — ale stawia to pytanie również 
Bogu jako Stwórcy i ojcu. Stawia je w tej szczególnej przestrzeni wewnętrznej, 
w której nauczył się obcować z Bogiem, przede wszystkim na modlitwie. Pyta 
więc Boga: „Co mam czynić?” Jaki jest twój plan w stosunku do mojego życia? 
twój plan: stwórcy i ojcowski? Jaka jest twoja wola? Pragnę ją wypełnić. W takim 
odniesieniu „projekt życia” nabiera znaczenia „życiowego powołania” jako czegoś, 
co zostaje człowiekowi zadane przez Boga. Młody człowiek, wchodząc w siebie, 
a zarazem podejmując rozmowę z Chrystusem na modlitwie, pragnie jak gdyby 
odczytać tę odwieczną myśl, jaką w stosunku do niego kieruje się Bóg: Stwórca 
i ojciec. Przekonuje się wówczas, że zadanie, jakie Bóg mu stawia, jest całkowicie 
pozostawione jego wolności, a równocześnie określone szeregiem okoliczności 
natury wewnętrznej i zewnętrznej. Wnikając w nie, młody człowiek, chłopiec czy 
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o młodości, jest „wzrastanie”, które według niego posiada charakter 
syntetyczny oraz sugestywny30. Jest ono spójnie z rozwojem, a także 
dojrzewaniem oraz posiada charakter progresywny i przyjmuje cha-
rakter „wstępujący”. opierając swoją analizę na „wzrastaniu” Jezusa 
Chrystusa w domu nazaretańskim, stwierdza, że właśnie wzrastanie 
jest synonimem młodości. Wszystko, co temu towarzyszy, posiada 
właściwy sobie charakter przede wszystkim ze względu na rozwój 
człowieka31. Właśnie młodość integruje wzrastanie o charakterze 
zewnętrznym oraz wewnętrznym. W ten sposób następuje właściwa 
integracja życia ludzkiego oparta na ideale, którym jest Bóg-Człowiek 
Jezus Chrystus.

Rozwój w wierze i proces rozeznawania znalazł swoje szczególne 
miejsce we wspomnianym już Instrumentum laboris, przygotowują-
cym Kościół do synodu o młodych. Podkreślając zasadniczą prawdę, 
że wiara jest darem, zaznacza dokument, że przyjęcie go wiąże się 
ze spotkaniem z osobą32. to niezwykle ważne i cenne stwierdzenie, 
które wydaje się oczywiste, podkreśla przede wszystkim powinność 
rozwoju tego daru. Rozwija się relacja międzyosobowa na gruncie 
wiary, a nie jest to jakiś rodzaj abstrakcyjnych prawd, które przyjmu-
jemy i pozostają one w życiu człowieka niejako w sposób bierny. ten 
personalistyczny wymiar odpowiada na niebezpieczeństwo współ-
czesnej herezji gnostycyzmu przyjmującej charakter racjonalizacji 
wiary, jak zaznacza papież Franciszek w adhortacji o świętości33. 

dziewczyna równocześnie buduje swój projekt życia i rozpoznaje ten projekt jako 
powołanie, do którego wzywa go Bóg”. Il 84. 
 30 tamże, 14.
 31 tamże, 14.
 32 Il 82.
 33 Franciszek, adhortacja apostolska o powołaniu do świętości w świecie współczes-
nym Gaudete et exsultate, Rzym 19.03.2018, 40. „Gnostycyzm jest jedną z najgorszych 
ideologii, ponieważ niesłusznie wywyższając wiedzę lub pewne doświadczenie, 
uważa swoją szczególną wizję rzeczywistości za doskonałą. W ten sposób, może nie 
zdając sobie z tego sprawy, ideologia ta karmi samą siebie i staje się jeszcze bardziej 
ślepą. Czasami staje się szczególnie zwodnicza, gdy przywdziewa płaszcz bezcie-
lesnej duchowości. albowiem gnostycyzm «ze swej natury chce oswoić tajemnicę», 
zarówno tajemnicę Boga i Jego łaski, jak i tajemnicę życia innych”.
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Idąc za myślą dokumentu przedsynodalnego, stwierdzamy, że 
doświadczenie osoby prowadzi do transformacji życia na drodze 
dialogicznej34. Jednocześnie w tym międzyosobowym dialogu do-
konuje się rozeznanie posiadające charakter dwustronny, tzn. czło-
wiek poznaje i stara się zrozumieć osobę, z którą prowadzi dialog, 
a tym samym dokonuje introspekcji własnego wnętrza. dokument, 
odwołując się do 1Krl 3, 9 oraz 1Krl 3, 11-12, wskazuje na zasadniczą 
wartość wynikającą z tego procesu, a mianowicie „mądrość”, która 
znajduje odpowiedź ze strony Boga objawiającego się dialogicznie 
w Jezusie Chrystusie35.

Instrumentum laboris, idąc za terminologią Jana Pawła II w Parati 
semper, podkreśla charakter kształtującej się tożsamości w okresie 
młodzieńczym. zaś opierając się na nauczaniu papieża, stwierdza, 
że „projekt życia” dokonuje się w określonej sytuacji człowieka i nie 
jest oderwany od rzeczywistości. dąży do momentu, w którym osiąga 
ono punkt kulminacyjny wyrażający się w pytaniu: „czego mi jeszcze 
brakuje?” (Mt 19, 20). to moment wskazujący na możliwość przyjęcia 
radykalizmu pójścia za Chrystusem, oparty na miłości i wolności 
człowieka36. Przeszkodą, jak zauważamy, może być sam człowiek. 
Spotkanie Jezusa Chrystusa jest możliwością, która opiera się na 
wolności. Nie można zapomnieć, że w tym procesie dojrzewania 
przeszkodą jest osłabienie natury ludzkiej przez grzech pierworodny, 
a także grzechy uczynkowe. Ich naturą jest pycha, która prowadzi do 
próby samostanowienia na sposób boży. Niekoniecznie musi ona być 
negacją Boga, ale próbą tworzenia Go na „swój obraz i podobieństwo” 
jako odwrotność początku człowieka w planie Boga (por. Rdz 1, 26)37. 

 34 Il 82.
 35 tamże, 83.
 36 tamże, 84. 
 37 tamże, 114. „Rozeznanie, będąc aktem ludzkiej wolności, jest narażone na 
ryzyko błędu. Jak przypomniał dP (dokument przygotowawczy), «ludzkie serce, 
z powodu swej słabości i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, ponieważ pociągają je 
bodźce różne, a nawet sobie przeciwstawne» (dP II, 4). Niezbędne jest zatem, aby 
osoba, która dokonuje rozeznania, stale kształtowała swoją uczuciowość, inteligencję, 
swój własny styl”.
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dokument przedsynodalny wskazuje na jeszcze jedną przestrzeń 
dojrzewania, która pozostaje w pełnej spójności z rozumem poznają-
cym i wolą wybierającą. Jest nią sumienie. Mówi o nim jako kluczowej 
przestrzeni w rozeznawaniu38. Nie można sprowadzić i zawęzić jego 
roli do matematycznego rachunku zgodności z prawem. to grozi 
bardzo niebezpiecznym legalizmem. Jak zostało stwierdzone, w życiu 
młodego człowieka cechuje go szczególna naturalna, a także nadprzy-
rodzona wrażliwość, która ujawnia się w radykalizmie. ta konfronta-
cja ideału z rzeczywistością, która odbywa się w świetle świadomości 
miłosiernej miłości Boga, pozwala na właściwe spojrzenie na prze-
szłość, a także przyszłość właśnie w świetle sumienia. Świadomość 
swojej tożsamości w relacji z Bogiem, która spotyka się z grzechem, 
rodzi wówczas doświadczenie, które dokument In verbo Tuo określa 
mianem „planu powołaniowego bogatego wierzącą pamiątką”39. Ro-
zumiemy przez niego rozliczenie się z przeszłością z jednoczesnym 
odważnym spojrzeniem w przyszłość.

3. Obszary dojrzewania młodego człowieka
dojrzewanie nie jest wyizolowanym procesem zamkniętym prze-
strzeni zindywidualizowanego i subiektywistycznego życia człowieka. 
Niestety takie tendencje pojawiają się i są one wytworem, jak zostało 
stwierdzone powyżej, próby budowania kultury ponowoczesnej. Nie 
można także zgodzić się na opcję przeciwną, czyli całkowite uzależ-
nienie rozwoju i dojrzewania od zewnętrznych warunków. W takim 
wypadku mielibyśmy do czynienia z zależnością o charakterze ubez-
własnowolniającym, a tym samym redukującym odpowiedzialność 
za proces dojrzewania samego młodego człowieka z przeniesieniem 
jej na środowisko. Proces formacyjno-wychowawczy sprowadzałby 

 38 tamże, 116-117. „Rola sumienia nie sprowadza się do uznania, że tkwimy w błę-
dzie czy grzechu. W świadomości ograniczeń osobowych lub sytuacyjnych, nie 
wspominając o wszystkich trudnościach w znalezieniu drogi, pomaga nam ono 
rozpoznać, jaki dar możemy zaoferować i jaki wkład wnieść, nawet jeśli być może 
nie dorastamy w pełni do ideałów”, tamże 116.
 39 IVt 37. 
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się wówczas do swego rodzaju „przystosowania” oraz zachowywania 
norm narzuconych przez określoną kulturę oraz cywilizację40.

Pierwszoplanowym obszarem tegoż rozwoju pozostaje sam młody 
człowiek. Jest zasadniczym przedmiotem, a także podmiotem roz-
woju w całym procesie. to zagadnienie było przedmiotem analizy 
w poprzednich paragrafach. 

Biorąc pod uwagę szerszy kontekst tego procesu, należy wskazać 
jako pierwszy obszar rodzinę. W takim kluczu pozostaje także wspo-
minane już Intrumentum laboris. Jest to, wydaje się, dość oczywiste 
oraz naturalne. Człowiek zaczyna istnieć i rozwija się właśnie w tym 
podstawowym środowisku41. o. Jacek Woroniecki, odwołując się do 
czasów św. augustyna, stwierdza, że godziwość, cele i zadania mał-
żeńskie streszczają się w trzech słowach: proles, fides i sacramentum 
(potomstwo, wiara i sakrament)42. ostatecznie przejęły one formę 
dwóch celów, tj. „dobra małżonków” oraz „zrodzenia i wychowania 
potomstwa”43. Intrumentum laboris nawiązując do wypracowanych 
treści teologicznych, a także praktycznych, stwierdza, że: „rodzina 
nadal stanowi uprzywilejowane odniesienie w procesie integralnego 
rozwoju osoby: co do tego wszystkie wyrażone głosy są zgodne”44. 
Niestety nie jest to oczywiste z punktu widzenia kosmopolitycznej 
relatywistycznej kultury ponowoczesnej. zagrożenie to zauważył 
i bardzo mocno podkreślił Jan Paweł II stwierdzając, że wraz z od-
rzuceniem Chrystusa oraz ewangelicznej wizji małżeństwa i rodziny 
mamy do czynienia z trudnościami „w podejmowaniu definityw-
nych wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygnacją – również 

 40 M. tatar, Wychowanie do dojrzałej duchowości, Studia nad Rodziną, 16 nr 1-2(30-
-31), s. 415-435.
 41 K. lubowicki, Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2005, 
s. 277-286.
 42 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/2, lublin 1995, s. 198.
 43 KPK, kan. 1055 § 1; J. Misiurek, Sakramentalny wymiar miłości, Homo meditans 
XV (1995), s. 31-32; M. tatar, Duchowość małżeństwa i rodziny dzisiaj, Radom 2013, 
s. 14-18.
 44 Il 11. 
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w małżeństwie”45. z tego względu, ratując ten podstawowy obszar 
życia człowieka i rozwoju, mamy do czynienia z bardzo mocnym 
akcentowaniem jego znaczenia. Intrumentum laboris, uwzględnia-
jąc tę wartość świętości małżeństwa i życia rodzinnego, stwierdza, 
że ten związek miedzy młodymi a rodziną nie jest w obecnej sytu-
acji tak oczywisty. Przywołując treści z etapu przygotowawczego 
do synodu o młodych, cytuje wypowiedź obrazującą rozbieżności: 
„Niektórzy ludzie młodzi oddalają się od swoich tradycji rodzinnych, 
mając nadzieję, że będą bardziej oryginalni niż to, co uważają za 
«utknięcie w przeszłości» lub «staromodne». Natomiast w niektórych 
częściach świata młodzi poszukują swojej tożsamości, zakorzeniając 
się w tradycjach rodzinnych i usiłując być wiernymi otrzymanemu 
wychowaniu”46. Na tym tle podejmuje dokument także bardzo istotne 
zagadnienie relacji międzypokoleniowych, stojących wobec takich 
wyzwań, jak indywidualizm, komercjalizacja życia, subiektywizm 
ocen i postaw. Jak zauważamy, mamy do czynienia nie tyle z konflik-
tem międzypokoleniowym, ale ze zjawiskiem wyobcowania z życia 
rodzinnego. to stwarza zupełnie odmienną sytuację, a także sposób 
życia i rozwoju. Właśnie z tego względu niezbędna jest głęboka troska 
o katolickość małżeństw oraz ich głęboką duchową formację. ona 
znajduje się u podstaw rozwoju duchowego rodzin.

z punktu widzenia rozwoju wiary, a tym samym rozwoju du-
chowego młodego człowieka bardzo istotną rolę odgrywa Koś-
ciół. Jest on miejscem, czasem i przestrzenią rozwoju w wierze. 
Pierwsze jej doświadczenia są jednak w rodzinie. W dokumentach 
i nauczaniu tegoż Kościoła małżeństwo i rodzina są „Kościołem 
domowym”47, zaś idąc za Janem Pawłem II można ją określić mianem 
„mikrokościoła”48. taką opisową charakterystykę znajdujemy także 

 45 Jan Paweł II, adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, Rzym 29.06.2003, 8.
 46 tamże, 13; Il 181-182.
 47 KK 11. 
 48 Jan Paweł, adhortacja apostolska Familiaris consortio, Rzym 11.11.1981, 15. 
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w wypowiedziach Y. Congara. Według niego rodzina jest „Kościołem 
w pomniejszeniu”49. 

Nie mamy wątpliwości, że Kościół w formacji i rozwoju ku doj-
rzałości młodego człowieka posiada charakter niezastąpiony, a także 
niezbywalny. Mówimy wówczas o rozwoju eklezjalnym rozwoju toż-
samości człowieka, co oznacza, że kogoś określamy mianem „czło-
wieka Kościoła”. Właśnie w Kościele mamy do czynienia z osobowym 
i osobistym doświadczeniem Boga w Jego słowie, sakramentach świę-
tych, modlitwie, wspólnocie wierzących oraz wspólnotach formacji 
religijnej oraz duchowej50. Jak wynika z przygotowania do synodu 
młodych, nie pozostaje on bez znaczenia dla nich. Przede wszystkim 
akcentuje się ich zaangażowanie w jego wymiar apostolski. Napoty-
kamy jednak w tym miejscu także na poważne rozbieżności, które się 
pojawiają ze względu na zmiany, jakie zachodzą we współczesnym 
świecie, jego relacji do Kościoła, jak również w samym Kościele. 
Przede wszystkim akcentuje się współcześnie bardzo mocno różnicę 
pomiędzy Kościołem instytucjonalnym i charyzmatycznym. Równie 
niebezpieczne jest postawienie pytania skierowanego do młodych: 
Jakiego Kościoła potrzebują czy też oczekują? zagrożeniem staje się 
próba dostosowania życia Kościoła do wymagań człowieka. z pew-
nością ważna jest reforma języka, działania, odniesienia, interpretacji 
rzeczywistości. Nie można jednak zapominać, że Kościół przekazuje 
wiarę, wychowuje do niej i w niej formuje, co oznacza, że jest matką, 
lekarzem, ale także wychowawcą. Błędem jest próba „zdobywania” 
młodego człowieka, zwracając się językiem świata, który niekiedy 
jest zniewalający. Jest to rzeczywisty przejaw sekularyzmu51. Jak za-
uważa dokument presynodalny, w młodym człowieku występuje 
pragnienie „autentycznego Kościoła”, co nie może zostać pominięte 
i zlekceważone. Charakterystyczny radykalizm etapu młodzieńczego 

 49 M. tatar, Duchowość małżeństwa, dz. cyt., s. 59.
 50 Il 185-197.
 51 Il 63.
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jest także wymaganiem klarownych i jasnych postaw ludzi Kościoła52, 
a także większej jego relacyjności53. Właśnie w Kościele i poprzez 
niego dokonuje się rozeznawanie powołania na drodze dojrzewania. 
z tego względu dokument bardzo mocno akcentuje wartość i sztukę 
towarzyszenia młodemu człowiekowi w całej różnorodności wy-
miarów jego życia duchowego, rodzinnego, edukacyjnego, społecz-
nego i towarzyskiego54. W tym procesie odsłania się konieczność 
dojrzałych formatorów „mistrzów” formujących i wspomagających 
w dojrzewaniu i dokonywaniu wyborów. 

Równie istotną przestrzenią, którą należy uwzględnić, i posia-
dającą znaczenie, jest obszar i tożsamość narodowa. Jak zaznacza 
o. J. Woroniecki, wynika ona z wartości przekazywanych i sukce-
sywnie rozwijanych w rodzinie. Mówimy tu o miłości do ojczyzny, 
przyjmującej charakter patriotyzmu55. Neomarksizująca kultura 
globalizmu znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie tej drogi 
wychowania i rozwoju. Pomylenie pojęć patriotyzmu, nacjonali-
zmu z nazistowskim szowinizmem prowadzi do ich utożsamienia. 
Patriotyzm łączy się z zespołem rozwoju cnót i postaw opartych na 
właściwie pojętym szacunku dla naturalnego środowiska, jakim jest 
ojczyzna. Łączy się w sposób nierozerwalny z miłością bliźniego, 
szacunkiem dla niego, którego nie można ograniczyć do kultury 
tolerancji. W przypadku wartości ewangelicznych jest to krok dalej, 
ponieważ opiera się na bezwzględnym nakazie miłości posuniętej aż 
do miłości nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48)56.

Idąc za dokumentem Intrumentum laboris, który poniekąd może 
być przewodnikiem w poruszanym zagadnieniu, należy podkre-
ślić znaczenie szkoły oraz uniwersytetu. W tych dwóch obszarach 

 52 tamże, 67. dokument cytuje wypowiedź z materiału przygotowawczego: „dzi-
siejsza młodzież pragnie Kościoła autentycznego. Pragniemy w ten sposób wyrazić, 
zwłaszcza hierarchii kościelnej, naszą prośbę o wspólnotę transparentną, gościnną, 
uczciwą, atrakcyjną, komunikatywną, przystępną, radosną i interaktywną”.
 53 tamże, 68-70.
 54 tamże, 116-129.
 55 J. Woroniecki, Katolicka, dz. cyt., s. 123.
 56 tamże, s. 124-136.
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realizuje się rozwój młodego człowieka. Nie chodzi zatem o zagospo-
darowanie czy też samo spędzenie czasu, ale zauważamy, że w tym 
czasie mamy do czynienia z bardzo mocnym zaabsorbowaniem czło-
wieka w proces poznawczo-edukacyjny. Na pierwszy plan wysuwa 
się przede wszystkim formownie i wychowanie młodego człowieka 
do poznania i przyjęcia prawdy. Nie można, jak to niestety próbuje 
się narzucić współcześnie, zaakceptować szkoły czy też uniwersytetu 
bezideowego, czy też obojętnego wobec wartości. Jest to czysta uto-
pia. W tym miejscu warto wrócić do przesłania, które, szczególnie 
na polskim gruncie, pozostawił św. Jan Paweł II stwierdzając: „Uni-
wersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo człowieka” 
(…) „jest wspaniałym środkiem do celu, instytucja uniwersytetu 
jest jednym z arcydzieł ludzkiej kultury. zachodzi tylko obawa, czy 
to arcydzieło nie ulega w dzisiejszej epoce odkształceniu, i to w wy-
miarze globu...”57. Problem ten jest zauważalny powszechnie i został 
bardzo wyraźnie zaakcentowany w Intrumentum laboris. Stwierdza, 
że nie brakuje problemów związanych z systemami edukacji, ale za-
sadniczym wyzwaniem pozostaje wychowanie człowieka dojrzałego, 
tzn. takiego, który podejmuje wyzwania życia określonymi wartoś-
ciami, a także podejmowania dojrzałej odpowiedzialności. znajdu-
jemy w tymże dokumencie bardzo ważne dostrzeżenie problemu 
posługiwania się systemami edukacji jako środkami zastępującymi, 
a niekiedy wykluczającymi życie rodzinne58. Brak współpracy na tym 
polu z rodzinami, a jednocześnie postępująca ideologizacja stwarza 
realne niebezpieczeństwo zastępowalności, a także indoktrynacji. 

 57 Jan Paweł II, Przemówienie do profesorów i studentów Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego (Częstochowa, 6 czerwca 1979), w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. IX, 
Kraków 2008, s. 106-107. W tym wystąpieniu papieża znajdujemy niezwykle istotne 
zastrzeżenie: „z tego, że się nazywa uniwersytetem albo wyższą uczelnią, jeszcze 
nic nie wynika dla sprawy człowieka. owszem, można nawet wyprodukować – 
złe wyrażenie, brutalne wyrażenie – można wytworzyć serię ludzi wyuczonych, 
wykształconych, ale problem jest nie w tym, chodzi o to, czy się wyzwoliło ten 
olbrzymi potencjał duchowy człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje 
człowieczeństwo”.
 58 Il 19-21.
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Idąc za myślą Jana Pawła II, konieczna jest symbioza katechezy ro-
dzinnej oraz edukacji szkolnej59. Ks. a. Skreczko bardzo trafnie uj-
muje zagadnienie relacji rodziny do systemów edukacji od strony 
pozytywnej stwierdzając, że żywotność i spójność tej relacji pozwala 
formować i wychowywać do jednoznacznej hierarchii wartości60.

Kolejny obszar, który szczególnie obecny jest w życiu młodego 
człowieka i wpływa na kształtowanie się jego dojrzewania oraz po-
dejmowanych wyborów, to świat informatyczno-cyfrowy. obserwacja 
wskazuje, że media takie, jak telewizja, radio zdecydowanie ustąpiły 
miejsca mediom cyfrowym i społecznościowym. ten bardzo istotny 
skok cywilizacyjny wiąże się ze zmianą postrzegania czasu i prze-
strzeni, a tym samym dróg komunikacji międzyosobowej. Intrumen-
tum laboris w swoim odniesieniu do tej rzeczywistości przywołuje 
wypowiedź jednego z ankietowanych, który stwierdza, że stano-
wią one „część ich tożsamości”61. transformacja informatyczna we 
współczesnym świecie nie może nie zostać zauważona przez Kościół 

 59 Jan Paweł II, adhortacja apostolska Catehesi tradentae, Rzym 16.10. 1979, 68. 
„tak więc katecheza rodzinna wyprzedza każdą inną formę katechezy, towarzyszy 
jej i poszerza ją. a ponadto tam, gdzie ustawy przeciwne religii utrudniają samo 
wychowanie w wierze, gdzie z powodu rozpowszechnionego niedowiarstwa lub 
panującego tzw. laicyzmu nie daje się faktycznie możliwości pełnego rozwoju 
religijności, tam ten „kościół domowy” pozostaje jedynym miejscem, gdzie dzieci 
i młodzież mogą pobierać prawdziwą katechezę. dlatego rodzice chrześcijańscy muszą 
wciąż wkładać wysiłek, by się przygotować do katechizowania swych dzieci i by to 
zadanie wypełnić z niestrudzonym zapałem. trzeba też popierać ludzi i instytucje, 
które pomagają rodzicom do wypełnienia tego obowiązku, czy to w osobistych 
kontaktach z nimi, czy przez kongresy i zjazdy, czy też przez wszelkiego rodzaju 
pomoce pedagogiczne; te osoby i instytucje świadczą katechezie wybitne usługi”.
 60 a. Skreczko, Kreatywna współpraca katechety z rodzicami, Studia nad Rodziną, 
16 nr 1-2(30-31), s. 185-196.
 61 Il 34. „Nie może nie doceniać wpływu mediów społecznościowych na życie mło-
dych. Stanowią one istotną część ich tożsamości i stylu życia. Środowiska cyfrowe mają 
bezprecedensowy potencjał w dziejach, aby zjednoczyć ludzi oddalonych od siebie 
geograficznie. Wymiana informacji, ideałów, wartości i wspólnych zainteresowań 
jest dzisiaj bardziej możliwa niż wczoraj. dostęp do narzędzi formacyjnych online 
otworzył możliwości edukacyjne dla młodych ludzi mieszkających w odległych 
regionach i umożliwił dostęp do wiedzy za pomocą jednego kliknięcia”.
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w pracy nad formowaniem rozwoju młodzieży. aby nie pozostać 
jednostronnym w negatywnych ocenach tego środka62, należy za-
uważyć także niezwykłą przestrzeń możliwości dokonywania dobra. 
Jednakże konieczna jest praca nad właściwym korzystaniem z tego 
potencjału rozwoju ludzkiego63. Należy stwierdzić, że ten obszar 
jest ciągle odkrywany w możliwościach jego eksploracji i otwiera on 
coraz większe możliwości oddziaływania. Niebezpieczeństwo tkwi 
w próbach zastąpienia realnego życia życiem wirtualnym64. Niemniej 
jednak, oprócz charakteru informacyjnego niesie ze sobą możliwości 
edukacyjne, a także komunikacyjne. 

Kolejnym zauważonym obszarem, który podkreśla przedsyno-
dalny dokument, jest świat artystyczny. Jego zakres jest niezwykle 

 62 Il 58. „Powierzchowne używanie mediów cyfrowych naraża ludzi na izolację, 
która może nawet stać się skrajna”.
 63 P. Sołyga, Kościół katolicki wobec Internetu. Zarys problematyki w ujęciu hi-
storycznym, ReS GeStae 2016(2), s. 145-161. autor stwierdza: „dialog Kościoła 
z ludźmi młodymi uwidocznił się zwłaszcza właśnie za pontyfikatu Jana Pawła II. 
to on zainicjował Światowe dni Młodzieży, które obchodzone są nieprzerwanie do 
dzisiaj. Sieć internetowa stwarza możliwość dotarcia do ludzi młodych z przekazem 
ewangelizacyjnym, ale także najstarsi użytkownicy, pozostający w domach, dzięki 
niej mają możliwość nawiązania kontaktu z Kościołem”, tamże, s. 150. Nieco dalej 
podaje bardzo sugestywne uzasadnienie: „Pod koniec 2001 roku ojciec Święty po 
raz pierwszy wysłał pocztą elektroniczną adhortację Ecclesia in Oceania. odbyło 
się to w Sali Klementyńskiej, gdzie zebrali się biskupi, dziennikarze i inni goście 
zaproszeni z tej okazji. W 2011 roku otwarto w serwisach Youtube oraz Facebook 
profil papieża Jana Pawła II, co miało służyć przygotowaniom do uroczystości 
związanych z beatyfikacją papieża-Polaka. Na profilu opublikowano dużą liczbę 
filmów ze zbiorów archiwalnych Watykańskiego ośrodka telewizyjnego”, tamże 
Il 160.
 64 Il 35. „Sieć jest także obszarem samotności, manipulacji, wyzysku i przemocy, 
aż do skrajnego przypadku «podejrzanych stron». Młodzi są świadomi obecności 
zagrożeń” (…). „to niebezpieczeństwo przejawia się w postaci izolacji, lenistwa, 
pustki i znudzenia. Jest oczywiste, że młodzi ludzie na całym świecie obsesyjnie 
konsumują produkty multimedialne. Chociaż żyjemy w świecie nieustannie połą-
czonym, komunikacja między młodymi ludźmi ogranicza się do osób wzajemnie 
podobnych […]. Pojawienie się mediów społecznościowych podniosło nowe wy-
zwania dotyczące rozmiarów wpływu, jaki firmy tego sektora mają na życie ludzi 
młodych”.
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szeroki i wielowymiarowy. Muzyka, malarstwo, teatr, film, fotogra-
fia, literatura, poezja, tworzenie projektów internetowych stają się 
nie tylko środkiem wyrazu i komunikacji, ale odsłaniają obszary 
wrażliwości młodego człowieka. Niekiedy przybierają formy buntu 
czy też sprzeciwu, co świadczy o charakterze odbioru rzeczywisto-
ści. Wspólne przeżywanie tych wydarzeń jest miejscem socjalizacji, 
poszukiwania wspólnoty opartej na określonych wartościach65. 

Równie istotnym obszarem jest sport. Nie można zapominać, że 
jest to etap wyjątkowej aktywności fizycznej, a także pragnień zwią-
zanych z pokonywaniem siebie oraz rywalizacją. doskonale zdajemy 
sobie sprawę, że w przeszłości Kościoła sport był narzędziem pracy 
z młodzieżą. Przykładem jest choćby ks. Jan Bosko, który pozosta-
wił po sobie niezwykle cenny program formacyjno-wychowawczy 
zwany „prewencyjnym”, który opiera się na ewangelizacji poprzez 
aktywność i sport66. Przestrzeń tę zauważa i podkreśla jej znaczenie 
Intrumentum laboris. twierdzi, że pozwala ona odkrywać młodemu 
człowiekowi jego tożsamość67, a także posiada charakter integrujący 
i kreacyjny oraz edukacyjny.

***
zagadnienie dotyczące dojrzewania młodego człowieka do wyboru 
i podjęcia decyzji jest wielowymiarowe i wieloaspektowe. Jednocześ-
nie jest ono zakorzenione w kulturze, w której żyje i rozwija się młody 
człowiek. Czas młodości należy do specyficznego etapu rozwoju, który 
posiada swoje prawa oraz zależności. z tego względu, analizując tenże 
etap, należy je uwzględnić. Niezwykle istotnym czynnikiem pozostaje 
wpływ wiary, która prowadzi do integralnego rozwoju osobowości 
uwzględniającego wymiar duchowy, psychiczny, intelektualny i fi-
zyczny. Nie bez znaczenia pozostają środowiska, w których młody 

 65 tamże, 37-38.
 66 S. Wilk, Jan Bosco, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, lublin 1997, kol. 760-762; 
M. t. Chmielewski, System wychowawczy św. Jana Bosko w ewangelizacji młodzieży, 
Seminare 19/2003, s. 343-355. 
 67 Il 39-40.
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człowiek się rozwija. Przede wszystkim należy wskazać na zasadniczy 
charakter rodziny, wspólnoty Kościoła, a także młodzieżowych śro-
dowisk formacyjnych. Należą one do zasadniczych obszarów rozwoju 
i formacji młodego człowieka. Nie bez znaczenia pozostają także: 
życie artystyczne, świat cyfrowy i informatyczny oraz sport. Każda 
epoka i jej wyzwania stają się nową przestrzenią poszukiwania właści-
wych i adekwatnych dróg rozwoju ku dojrzałości młodego pokolenia, 
a także towarzyszenia mu w tym procesie. 

Streszczenie
artykuł składa się z trzech części. W pierwszej części zaprezentowano spe-
cyfikę czasu młodzieńczego, podkreślając charakter czasowy tego okresu. 
W kolejnej ukazano wiarę jako przestrzeń, w której dokonuje się wolność 
wyboru. W ostatniej części omówiono obszary dojrzewania młodego czło-
wieka, którymi są: sam młody człowiek, rodzina, Kościół, tożsamość naro-
dowa, szkoła, uniwersytet, świat informatyczno-cyfrowy oraz artystyczny, 
a także sport. Konkluzją jest stwierdzenie, że czas młodości należy do spe-
cyficznego etapu rozwoju człowieka, który posiada swoje prawa i zależności 
często determinowane światłem wiary.

Summary
The article consists of three parts. First part of the article presents the 
specificity of youth as a transitory period in human life. The next part of 
the article shows faith as a field in which the freedom of choice is being 
done. The last part of this article presents main fields in which the young 
person grows up and maturates: the youth person himself or herself, family, 
Church, nation and national identity, school, university, digital and artistical 
world and sport. The conclusion  from the article is that youth  is a specific 
period in human development and has its own rights and dependances 
determined by faith.

Słowa kluczowe: młodość, wybory życiowe, wiara, powołanie

Keywords: youth, life choices, faith, vocation
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ks. Michał Staniszewski

przemiany religijności W WieKu adoleScencji 
WyzWaniem duSzpaSterSKim Kościoła W polSce

Transformation of religiosity in the age of adolescence as the pastoral 
challenge of the Church in Poland

trwające od 3 do 28 października 2018 roku XV zwyczajne zgroma-
dzenie Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznawanie 
powołania” w bardzo szczegółowy sposób odnosiło się do trudności, 
jakie młodzi ludzie napotykają w kwestiach wiary i odkrywania swo-
jego powołania w Kościele. Synod, odwołując się do biblijnej relacji 
objawienia Chrystusa uczniom idącym do emaus, zwrócił uwagę 
na proces odejścia, który obrazował wspomniany przykład, a który 
jest figuratywny dla wielu młodych ludzi zawiedzionych tym, co się 
dzieje w Kościele.

Podczas przygotowań do synodu, uwzględniając także przepro-
wadzoną za pośrednictwem episkopatów ankietę wśród młodzieży, 
stwierdzono, że „sami młodzi mówią, że w niektórych częściach świata 
ludzie młodzi licznie opuszczają Kościół. zrozumienie przyczyn tego 
zjawiska ma kluczowe znaczenie, aby można było iść naprzód”1. au-
tor, idąc za ową zachętą, sformułował problem badawczy, który po jego 
rozwiązaniu może pomóc zarówno w skutecznej recepcji uchwał sy-
nodalnych, jak również stać się źródłem inspiracji w duszpasterstwie 
dzieci. autor postawił sobie za cel zbadanie tego, czy proces odejścia 
rozpoczyna się dopiero na etapie młodzieńczym, czy też zjawisko to 
pojawia się wcześniej, w wieku adolescencji przynależnym jeszcze 

 1 XV zwyczajne zgromadzenie Synodu Biskupów, Instrumentum laboris, 65.
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do dzieciństwa. Cel ten ma zostać osiągnięty za pomocą badania 
ankietowego.

Przedmiotem rozważań synodalnych miała stać się młodzież ro-
zumiana jako grupa osób, do których odnosi się definicja młodości 
jako „etapu przejściowego między pierwszymi krokami w kierunku 
autonomii, jakie podejmujemy w okresie dojrzewania, a odpowie-
dzialnością wieku dorosłego”2. Przedział wiekowy, do którego odwołał 
się synod, dotyczy wieku między 16 a 29 rokiem życia3. Szukając 
przyczyn kryzysu wiary u osób młodych, autor wybrał za przedmiot 
badań religijność dzieci w wieku od 12 do 14 lat, w centralnym mo-
mencie dorastania obejmującego okres od 10 do 16 roku życia4. taki 
dobór wynika z faktu, że w tym okresie dzieci nie są poddawane 
naciskowi duszpasterskiemu z racji I Komunii Świętej czy przygo-
towań do bierzmowania. autor dla zachowania jednoznaczności 
terminologicznej będzie używał określenia „dzieci” w odniesieniu 
do grupy badanej, by odróżnić ją od grupy ludzi młodych, będącej 
w centrum zainteresowania ostatniego synodu biskupów.

Ciekawym zagadnieniem wydaje się być podjęcie próby zbadania 
od strony empirycznej, w tym socjologicznej, zjawiska odchodzenia 
młodych ludzi od Kościoła, ale już na etapie wcześniejszym niż wiek 
młodzieńczy, gdy zgodnie z badaniami psychologii rozwojowej nastę-
pują gwałtowne zmiany związane z adolescencją. Na ile powszechny 
i głęboki jest ten proces odejścia i poszukiwania drogi do Boga? Kiedy 
ten moment odejścia może następować?

dość zaskakujący może być fakt, że istnieje bardzo niewiele do-
kumentów Magisterium, które dotyczyłyby wyłącznie dzieci, lub 
też dzieci byłyby ich bezpośrednim adresatem. Poza dokumentami 
dotyczącymi najwcześniejszych etapów życia człowieka w  łonie 
matki, można wymienić Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
z 1.11.1973 roku oraz List do Dzieci z okazji Roku Rodziny św. Jana 
Pawła II z 13.12.1994 roku. Natomiast tematyka rodziny jest o wiele 

 2 tamże, 18.
 3 tamże, 6.
 4 a. P. Sperling, Psychologia, Poznań 1995, s. 206-207.
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szersza niż tylko zagadnienie dzieciństwa oraz dorastania, i to właś-
nie w tym szerszym kontekście znajdziemy najwięcej wskazań Ma-
gisterium odnośnie dzieci. Spośród najważniejszych będą to Karta 
Praw Rodziny, adhortacje apostolskie Catechesi tradendae i Familiaris 
consortio św. Jana Pawła II oraz Amoris laetitia Franciszka. Problem, 
którego dotyczy badanie przeprowadzone przez autora pracy, zo-
stało w następujący sposób zdiagnozowane przez św. Jana Pawła II 
w adhortacji Catechesi tradendae: „liczni młodzi i dorastający, cho-
ciaż zostali ochrzczeni, uczęszczali systematycznie na katechizację 
i przyjęli sakramenty, wahają się jeszcze długo, czy oddać całe życie 
Jezusowi Chrystusowi, o ile w ogóle pod pozorem wolności nie sta-
rają się uniknąć wychowania religijnego”5. Natomiast w adhortacji 
Amoris laetitia znajdujemy następujące stwierdzenie: „Źle przeżyte 
własne dzieciństwo i młodość są wylęgarnią kryzysów osobistych, 
które w końcu mają wpływ na małżeństwo. Jeśli wszyscy byliby oso-
bami dojrzewającymi normalnie, kryzysy byłyby mniej częste i mniej 
bolesne”6. dostrzeżenie i zdiagnozowanie kryzysu, zwłaszcza pod 
względem religijności, może być kluczowe dla podjęcia takich dzia-
łań, które nie tylko pozwolą zniwelować jego skutki, ale wręcz mogą 
mu zapobiec.

1. Zróżnicowanie religijności w wieku adolescencji  
na wybranym przykładzie
Celem badania ankietowego było określenie różnic w przeżywaniu 
religijności przez dzieci w wieku adolescencji w wybranym środowi-
sku. By mówić o przemianach religijności sensu stricto, należałoby 
w tej samej grupie badawczej przeprowadzić ankietę ponownie po 
upływie roku i dwóch lat. Jednak już jednorazowe badanie, określa-
jące różnice w religijności według wieku, wskazuje tendencje w tej 
dziedzinie, którym ulegają dorastające dzieci. 

Grupą badawczą poddaną ankiecie byli uczniowie kilku szkół 
podstawowych w powiatach puckim i wejherowskim w wieku 12-14 

 5 Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 19.
 6 Franciszek, Amoris laetitia, 239.
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lat. Uczniowie odpowiadali na pytania ankietowe pisemnie i anoni-
mowo. Łączna liczebność badanej grupy wyniosła 564 osoby, w tym 
211 w wieku 12 lat, 165 w wieku 13 lat i 188 w wieku 14 lat. W badanej 
grupie 287 osób to chłopcy, a 277 osób to dziewczynki. Badaniem 
zostały objęte wyłącznie dzieci uczęszczające na lekcje religii, lecz 
wynik ankiety będzie zbliżony do ogółu społeczności ze względu na 
fakt, że w szkołach objętych badaniem w tych lekcjach uczestniczy 
ponad 95% uczniów. Celem ankiety było statystyczne zbadanie za-
uważalnego w codziennej pracy zjawiska, tj. wzmagających się wraz 
z wiekiem uczniów problemów dydaktycznych i wychowawczych na 
lekcjach religii.

autor, przeprowadzając ankietę, chciał znaleźć odpowiedź na na-
stępujące problemy badawcze: jaki jest poziom religijności badanych 
dzieci w wieku 12-14 lat z uwzględnieniem podziału ze względu na 
płeć? Czy i w jakim stopniu poziom religijności dzieci w badanym 
środowisku różni się w zależności od wieku? Jak oceniana jest przez 
dzieci religijność ich rodziców? Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że 
celem ankiety nie było obiektywne określenie poziomu religijności 
dzieci w wieku 12-14 lat w wymiarze krajowym lub wojewódzkim, 
chociaż uzyskane wyniki dominicantes były zbliżone do wyników 
badań religijności wśród ogółu społeczeństwa prowadzonych przez 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, określających 
współczynnik dominicantes w Polsce w roku 2016 na 40%7, w ar-
chidiecezji Gdańskiej w 2014 r. wyniósł 38,7%8, zaś wynik w ogóle 
ankietowanych to 41,3%.

ankietowani mieli za zadanie zaznaczyć jedną odpowiedź przy na-
stępujących pytaniach dotyczących różnych aspektów ich religijności:

•	 Moje uczestnictwo we mszy świętej (raz w tygodniu; częściej 
niż raz w tygodniu; 1-2 razy w miesiącu; tylko w największe 
święta; rzadziej niż raz na rok).

 7 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Praktyki niedzielne Polaków (domi-
nicantes), w: http://iskk.pl/badania/religijnosc/211-praktyki-niedzielne-polakow-
-dominicantes, (dostęp: 27.02.2019).
 8 https://www.diecezja.gda.pl/archidiecezja/dane-i-informacje, (dostęp: 18.03.2019).
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•	 Jak często się modlisz? (dwa razy dziennie; więcej niż dwa razy 
dziennie; raz dziennie; 2-4 razy w tygodniu; raz w tygodniu; 
1-2 razy w miesiącu; nie modliłem się od ponad miesiąca). 
Przy pytaniu wyraźnie zaznaczono, że odpowiedź nie ma 
obejmować wspólnej modlitwy na lekcji religii ani niedzielnej 
mszy świętej.

•	 Czy w twoim domu jest Pismo Święte? (tak; nie; nie wiem).
•	 Czy w twoim pokoju jest krzyż lub obraz święty? (tak; nie).
•	 Czy nosisz na szyi krzyżyk lub medalik? (tak, zawsze; czasami; 

nie).
•	 Jak często przystępujesz do spowiedzi? (co miesiąc; co 2-3 mie-

siące; 1-2 razy w roku; rzadziej niż raz w roku; ostatnio byłem 
na rocznicy I komunii świętej; ostatnio byłem przed I komunią 
świętą).

a) Uczestnictwo we mszy świętej
Bardzo ciekawie prezentują się wyniki badań dotyczących dekla-
rowanego uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy świętej. 
Wyniki te mają pierwszorzędne znaczenie, gdyż realizacja trzeciego 
przykazania Bożego i pierwszego przykazania kościelnego jest pod-
stawowym czynnikiem pozwalającym zbadać poziom religijności. 
Wynik przedstawia tabela 1.

Wśród badanych wyraźnie widoczna jest tendencja spadkowa 
praktyk niedzielnych wraz z wiekiem. Wskaźnik regularnego uczest-
nictwa we mszy świętej spada z 45% u dwunastolatków do 42% u trzy-
nastolatków i 36% u czternastolatków. także wyraźnie widać spadek 
poziomu dzieci praktykujących nieregularnie z 18% i 21% u dwuna-
stolatków i trzynastolatków do 11% u czternastolatków. zasadniczo 
nie zmienia się liczba osób zupełnie niepraktykujących, utrzymując 
się na poziomie 10-13% w każdej grupie wiekowej. Wzrasta natomiast 
odsetek osób praktykujących sporadycznie przy okazji największych 
świąt, takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie z 25-26% u dwuna-
stolatków i trzynastolatków do 39% u czternastolatków.

Badania ukazują znaczną różnicę między praktykami niedzielnymi 
u dziewcząt i u chłopców. Podczas, gdy poziom praktyk niedzielnych 
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u dziewcząt jest wyraźnie wyższy niż u chłopców w wieku 12 i 13 lat, 
tak też u czternastolatków tendencja się odwraca: gwałtownie spada 
u dziewcząt poziom regularnych praktyk niedzielnych, a wzrasta 
poziom uczestnictwa sporadycznego, wyłącznie przy okazji najwięk-
szych świąt. Ponadto poziom deklarowanego regularnego uczestni-
ctwa we mszy świętej przez chłopców jest stabilny i wynosi w każdej 
kategorii wiekowej 38-40%, natomiast u dziewcząt systematycznie 
spada wraz z wiekiem z 50% do 33%.

b) Modlitwa osobista
Badani mieli za zadanie zaznaczyć odpowiedź określającą częstotli-
wość prywatnej modlitwy, przy czym wyraźnie zaznaczono, że nie 
zalicza się do niej msza święta i modlitwa na lekcji religii. ten współ-
czynnik deklarowanej religijności może wiele powiedzieć o osobistym 
stosunku do Boga i pobożności, gdyż w niewielkim stopniu wpływa 
na niego czynnik zewnętrzny w postaci wymagań stawianych przez 
rodziców. Ponadto modlitwa jest głównym źródłem i przejawem 
rozwoju duchowego chrześcijanina9. Stąd też jej brak lub zaniechanie 
jest głównym objawem kryzysu.

Wskaźnik osób modlących się regularnie w myśl tradycyjnej za-
sady zobowiązującej przynajmniej do odmawiania pacierza rano 
i wieczorem wynosi odpowiednio 12% dla dwunastolatków, 7% dla 
trzynastolatków i 6% dla czternastolatków. Wyniki te ukazują nie 
tylko tendencję spadkową wraz z wiekiem, ale niestety także upadek 
tej tradycyjnej formy pobożności w młodym pokoleniu. Podobne 
zjawiska widać, jeżeli chodzi o odsetek dzieci modlących się regu-
larnie, czyli przynajmniej raz dziennie. Jest to odpowiednio: 37% 
dwunastolatków, 29% trzynastolatków i 23% czternastolatków. Wy-
raźnie zauważalna jest różnica między chłopcami i dziewczynkami. 
W przypadku chłopców jest to odpowiednio: 28% dwunastolatków, 
26% trzynastolatków i 17% czternastolatków. Jeżeli chodzi o dziew-
częta, to wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 47%, 33% i 30%. Widać 
więc wyraźnie dwie tendencje: mniejszą obowiązkowość jeżeli chodzi 

 9 M. Chmielewski, Vademecum duchowości katolickiej, lublin 2004, s. 173.
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o modlitwę u chłopców i gwałtowniejszy spadek odsetka regularnie 
modlących się dziewcząt.

Badania wskazują, że bardzo duży jest odsetek dzieci, które za-
sadniczo nie praktykują modlitwy osobistej. zauważa się gwałtowny 
wzrost tego zjawiska wraz z wiekiem. Gdy 34-37% dwunastolatków 
i trzynastolatków nie modliło się od przeszło miesiąca, tak już u czter-
nastolatków będzie to ponad 50%.

c) Częstotliwość spowiedzi
deklarowana częstotliwość przystępowania do sakramentu pokuty 
i pojednania jest kolejnym istotnym czynnikiem pozwalającym okre-
ślić poziom religijności. Czynnik ten mówi wiele nie tylko o realizacji 
drugiego przykazania kościelnego, ale też o osobistej dbałości bada-
nych o własne sumienie i stan łaski uświęcającej.

W przypadku sakramentu pokuty i pojednania najmniej widoczna 
jest tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o poziom praktykowania go 
przez badane dzieci. Gdy do regularnie spowiadających się zaliczymy 
deklarujących spowiedź przynajmniej raz na kwartał, współczynnik 
ten wyniesie odpowiednio: 54% dla dwunastolatków, 52% dla trzyna-
stolatków i 45% dla czternastolatków. Jeżeli przyjmiemy kryterium 
spełniania drugiego przykazania kościelnego, to w wyniku badań 
okazuje się, że spełnia ten wymóg 67% dwunastolatków, 68% trzyna-
stolatków i 66% czternastolatków. Widać więc, że sakrament ten jest 
ceniony przez dzieci w wieku adolescencji, a regularność spowiedzi 
obniża się wraz z wiekiem w niewielkim stopniu.

zauważalny jest spory odsetek dzieci, które spowiadały się jedynie 
raz lub dwa razy w życiu. W przypadku dwunastolatków jest to niemal 
jedna czwarta, zaś później ten współczynnik powoli spada, osiągając 
u czternastolatków 16%. Widoczne jest też odwrócenie proporcji: 
większe zaniedbania w kwestii regularnej spowiedzi widoczne są 
chłopców w wieku lat dwunastu i trzynastu, natomiast później de-
klaracje ostatniej spowiedzi przy I Komunii Świętej lub jej rocznicy 
częściej dotyczą dziewcząt.
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d) dewocjonalia osobiste, czyli noszenie medalika lub krzyżyka

Kolejnym interesującym miernikiem religijności jest deklarowana 
praktyka noszenia krzyżyka lub medalika na szyi. autor ankiety 
wyróżnił trzy odpowiedzi: poza „tak” i „nie” jest odpowiedź pośred-
nia uwzględniająca chociażby regulaminy obowiązujące na salach 
gimnastycznych i basenach, często niepozwalające na noszenie biżu-
terii i ozdób w trakcie korzystania z obiektu. Część dzieci mogła też 
uwzględnić w odpowiedzi fakt zdejmowania krzyżyka lub medalika 
na noc.

Bardzo podobnie kształtuje się odsetek dzieci zawsze noszących 
krzyżyk lub medalik i bez względu na wiek. taką odpowiedź przecięt-
nie zaznaczył co dziesiąty badany. Inaczej natomiast kształtuje się po-
ziom deklaracji noszenia krzyżyka lub medalika czasami i gwałtownie 
spada wraz z wiekiem. Wynosi on odpowiednio 36% u dwunastolat-
ków, 27% u trzynastolatków i 17% u czternastolatków. Uśredniając 
wyniki, wyraźnie widać spadek odsetka dzieci noszących czasami lub 
zawsze krzyżyk i medalik na rzecz wzrostu procenta deklarujących, 
że wcale ich nie noszą, a jest to odpowiednio: 55% dwunastolatków, 
60% trzynastolatków i 74% czternastolatków.

Badanie pokazuje także różnicę w deklaracjach pomiędzy chłop-
cami i dziewczętami. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych pytań 
ankietowych, widoczna jest przewaga praktyk religijnych u dziewcząt 
w wieku 12 i 13 lat oraz odwrócenie proporcji na rzecz chłopców 
w wieku lat 14. Kryzys religijności u dziewcząt w wieku lat 14 pod 
względem noszenia dewocjonaliów jest najgłębszy i pomimo częstej 
u nich tendencji do używania biżuterii i ozdób, przeszło ¾ z nich nie 
nosi ani krzyżyka, ani medalika.

e) Biblia w domu rodzinnym
Pytanie o obecność Biblii w księgozbiorze domowym bada religijność 
dzieci jedynie pod względem świadomości możliwości sięgnięcia 
po Pismo Święte w domu. odpowiedzi na to pytanie mówią więcej 
o znaczeniu Pisma Świętego dla rodziny niż o osobistym stosunku 
dziecka do czytania Pisma Świętego.
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Względna spodziewana stabilność wyników przy tym pytaniu 
powinna pozwalać na sprawdzenie wiarygodności odpowiedzi przy 
innych pytaniach. obecność książki na półce w domu ma charakter 
dość obiektywny, niezależny od subiektywnych ocen ankietowa-
nych. taka stabilność wyników jest widoczna w przypadku analizy 
pod względem wieku i raczej nie zmienia się wraz z wiekiem. Pismo 
Święte na pewno znajduje się u 61-67% ankietowanych, a na pewno 
nie ma go u 12-15% z nich. Natomiast zauważalną anomalią przy dość 
stabilnych uśrednionych pod względem wieku wynikach ankiety 
jest fakt, że wraz z wiekiem spada ilość dziewcząt wskazujących na 
obecność Biblii w domu oraz pojawiający się duży odsetek dziewcząt 
w wieku 14 lat odpowiadających na pytanie „nie wiem”, co można 
uznać za przejaw obojętności i interpretować jako „nie interesuje 
mnie to”. odwrotną tendencję zauważa się natomiast u chłopców: 
wyraźnie wzrasta wraz z wiekiem ilość chłopców zauważających fakt 
obecności Biblii w domu.

f) obecność krzyża lub świętych obrazów w pokoju nastolatka
Ciekawym zagadnieniem jest kwestia obecności krzyża lub świętego 
obrazu w pokoju dziecka. ten wskaźnik mówi wiele o religijności 
całej rodziny, ale też pozwoli sprawdzić, czy wraz z wiekiem, gdy 
młody człowiek ma coraz większy wpływ na siebie i na swoje oto-
czenie, krzyż lub inny obraz jest przedmiotem pożądanym w pokoju 
nastolatka, czy też nie.

zdecydowana większość pokoi nastolatków wyposażona jest 
w krzyż lub inny obraz święty, np. pamiątkę I Komunii Świętej lub 
wizerunek anioła Stróża. Jest tak w przypadku ¾ ankietowanych. 
znów widoczna jest jednak tendencja do odwrócenia proporcji przy 
tym wskaźniku religijności ze względu na płeć. dewocjonalia znajdują 
się w pokojach 74-78% chłopców i 77-83% dziewcząt w wieku 12-13 lat. 
Natomiast w przypadku czternastolatków jest to już odpowiednio 
73% dla chłopców i 65% dla dziewcząt. Kolejny więc raz potwierdza 
się zjawisko wzmagania się symptomów kryzysu religijności u czter-
nastoletnich dziewcząt.
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2. Zróżnicowanie zapatrywania się młodzieży w wieku 
adolescencji na religijność rodziców

Cztery ostatnie pytania w ankiecie dotyczyły oceny religijności ro-
dziców przez ich dzieci. ankietowani mieli podjąć próbę określenia 
częstotliwości uczestnictwa rodziców w praktykach religijnych. Na-
leży przy tym zastrzec, że użycie wśród opcji odpowiedzi „nie wiem” 
było z jednej strony konieczne, gdyż nie zawsze ankietowani byliby 
w stanie dokładnie się określić, a z drugiej strony duża ilość wska-
zań „nie wiem” znacznie obniża precyzyjność wyników i wymusza 
konieczność zachowania ostrożności przy formułowaniu wniosków. 
Pytania dotyczące religijności rodziców były następujące:

•	 Uczestnictwo we mszy świętej mojego ojca/matki (raz w tygo-
dniu; częściej niż raz w tygodniu; 1-2 razy w miesiącu; tylko 
w największe święta; rzadziej niż raz na rok; nie wiem).

•	 Jak często modli się twój ojciec/matka? (często; czasami; 
rzadko; nigdy; nie wiem).

a) rodzice a msza święta
Pytania o uczestnictwo ojca i matki we mszy świętej miało za zadanie 
zbadanie nie tylko częstotliwości udziału rodziców badanych nasto-
latków we mszy świętej, ale także zmian w sposobie zapatrywania się 
dzieci w wieku adolescencji na przykład, jaki dają rodzice odnośnie 
do praktyk religijnych, tym bardziej że współczynniki religijności 
w przypadku osób dorosłych nie powinny ulegać jakimś poważniej-
szym zmianom.

Wskazania odnośnie do praktyk religijnych rodziców, pomimo że 
powinny być czymś raczej stałym, są dość wyraźnie zróżnicowane. 
Regularne (raz w tygodniu lub częściej) uczestnictwo ojca we mszy 
świętej zauważa 31% dwunastolatków, 32% trzynastolatków oraz 26% 
czternastolatków. zaś w przypadku matek jest to odpowiednio 37%, 
39% i 34%. Jednocześnie zauważalne jest częstsze wskazywanie od-
powiedzi „nie wiem” u czternastolatków, co można interpretować 
jako odpowiedź „nie interesuje mnie to”, czyli wyraz zmniejszają-
cego się wpływu rodziców na dorastające dziecko. Wiele do myślenia 
daje też duży odsetek odpowiedzi „nie wiem” pośród wszystkich 
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ankietowanych, który wynika raczej nie z tego, że dziecko nie potrafi 
doprecyzować odpowiedzi, lecz jest to skutek nieobecności rodzica 
w domu w niedzielę lub braku wspólnego życia rodzinnego.

Interesującym zjawiskiem jest stabilna ocena praktyk religijnych 
rodziców przez chłopców. Regularne uczestnictwo ojca we mszy świę-
tej zauważa, niezależnie od wieku, 28-29% spośród nich, zaś w od-
niesieniu do matek wskaźnik ten wynosi 38-40%. W przeciwieństwie 
do tego widać radykalną różnicę między oceną praktyk religijnych 
rodziców przez dziewczęta w zależności od wieku. dwunastolatki 
i trzynastolatki deklarują, że 34-36% ich ojców oraz 35-39% ich ma-
tek regularnie praktykuje. Natomiast czternastolatki wskazują już 
jedynie na 22% ojców i 29% matek. odmienność oceny u dziewcząt 
jest trudna do wyjaśnienia i wymagałaby dodatkowych badań przy 
pomocy innych pytań lub innych narzędzi badawczych, jednak w kon-
tekście wyników całości ankiety wpisuje się to zjawisko w wyraźnie 
zauważalny kryzys praktyk religijnych u czternastoletnich dziewcząt 
i stąd też może rodzić się ich zdecydowanie bardziej krytyczna ocena 
postępowania rodziców.

b) rodzice a modlitwa
osobisty przykład rodziców, a zwłaszcza ojca, odnośnie do modlitwy 
stanowi bardzo ważny czynnik w budowaniu osobistej religijności 
u dziecka, na co wskazują liczne przykłady w literaturze religijnej10. 
dlatego też na podstawie dokonanej przez dzieci oceny życia modli-
tewnego u rodziców kształtuje się ciekawy kontekst dla zrozumienia 
przyczyn stosunkowo niskich deklaracji tej praktyki u dzieci.

 10 Na niezwykle ważny przykład osobistej modlitwy ojca wskazał Jan Paweł II: 
„nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kola-
nach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. (…) ten 
przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium.” (Jan Paweł II, 
Dar i Tajemnica, Kraków 1996, s. 22). Podobnie wypowiada się Wanda Półtawska: 
„ojciec zostawił mi (…) przykład wiary, głęboko maryjnej. (…) W domu zawsze 
była w rogu pokoju Jej statua, przed którą on się modlił i śpiewał pieśni maryjne.” 
(W. Półtawska, Beskidzie rekolekcje, Częstochowa 2009, s. 21).
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Przykład modlitwy rodziców (odpowiedzi „często” i „czasami”) za-
uważa dość niewielki odsetek badanych. odpowiedzi te w odniesieniu 
do ojców pojawiają się u 21% dwunastolatków, 18% trzynastolatków 
i 15% czternastolatków. Jeżeli chodzi o matki, to jest to odpowiednio: 
35%, 31% i 25%. Widoczna jest więc wyraźnie tendencja spadkowa 
wraz z wiekiem, a także zdecydowanie wyższy wskaźnik oceny reli-
gijności matek niż ojców. Nie zauważa się przy tym jakiś większych 
odchyleń ze względu na płeć badanego. Chłopcy zauważają modlitwę 
ojców w zależności od wieku odpowiednio w 18%, 21% 16% przypad-
ków, a u dziewcząt wskaźniki te wynoszą 23%, 16% 14%. odnośnie 
matek chłopcy wskazują w zależności od wieku na 33%, 33% i 26%, 
zaś dziewczęta na 36%, 29% i 24%. Przy dużym odsetku odpowiedzi 
„nie wiem” różnice te są niewielkie i nie pozwalają na wyciąganie jakiś 
daleko idących wniosków, chociaż chłopcy dokonują, podobnie jak 
w przypadku uczestnictwa rodziców we mszy świętej, stabilniejszych 
ocen z pojawiającym się wyraźniej krytycyzmem w wieku czternastu 
lat, zaś u dziewcząt tendencja spadkowa w ocenie modlitwy rodziców 
jest głębsza.

Warto zastanowić się też nad tym, jakie odzwierciedlenie w życiu 
religijnym dziecka ma przykład rodziców. Spośród wszystkich an-
kietowanych odpowiedź „często” na pytanie o modlitwę rodziców 
pojawiła się u 57 dzieci w odniesieniu do ojca i w 107 przypadkach 
do matki. dzieci te w następujący sposób zadeklarowały własną czę-
stotliwość tej praktyki religijnej:

tab. 11. deklarowana częstotliwość modlitwy osobistej u dzieci, których 
ojciec często się modli (w procentach)

Częstotliwość /płeć ogółem M K
2 razy dziennie lub częściej 33,3 33,3 33,3
Raz dziennie 37,0 37,0 37,0
2-4 razy w tygodniu 12,9 18,5 7,4
Raz na tydzień 0,0 0,0 0,0
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Częstotliwość /płeć ogółem M K
1-2 razy na miesiąc 0,0 0,0 0,0
Nie modliłem się od ponad 
miesiąca

18,5 11,1 25,9

tab. 12. deklarowana częstotliwość modlitwy osobistej u dzieci, których 
matka często się modli (w procentach)

Częstotliwość / płeć ogółem M K
2 razy dziennie lub częściej 24,3 21,1 28,0
Raz dziennie 33,6 28,1 40,0
2-4 razy w tygodniu 16,8 22,8 10,0
Raz na tydzień 2,8 1,3 4,0
1-2 razy na miesiąc 6,5 5,4 6,0
Nie modliłem się od ponad 
miesiąca

15,9 19,3 12,0

Wyniki przedstawione w tabelach 11. i 12. powinny być potrakto-
wane z pewną dozą ostrożności ze względu na większy w porównaniu 
z całością badań możliwy błąd statystyczny w uwzględnionych gru-
pach 57 i 107 osób. Wyniki ankiety wskazują, że na wzrost częstotli-
wości modlitwy u dzieci bardziej wpływa przykład ojca niż matki. 
Codziennie modli się 70% dzieci, które określają jako „częstą” tę 
praktykę u ojców i wynik ten jest identyczny zarówno u chłopców, 
jak i u dziewcząt. Natomiast taki sam przykład matki rzutuje na 
58% odsetek codziennie modlących się dzieci, przy czym wyraźnie 
silniejszy jest ten wpływ na dziewczynki (68%) niż na chłopców (49%).

3. Priorytety duszpasterskie w kontekście kryzysu religijności 
wieku adolescencji
Wnioski i  postulaty nasuwające się w  wyniku badań wymagają 
wpierw przypomnienia tego, co Kościół już robi wobec dzieci w wieku 
adolescencji, by zapobiegać i przeciwdziałać spadkowi religijności 
związanemu z okresem dorastania. doświadczenie zjawiska kryzysu 
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nie jest też źródłem lęku czy popadania w zniechęcenie i bezradność. 
Wręcz przeciwnie, podczas przygotowań do ostatniego synodu za-
uważono, że niepokój o zachowanie wiary może być zdrowy, a jej 
kryzys dobroczynny11. Powołano się przy tym na słowa papieża 
Franciszka: „Wiara, która nie powoduje kryzysu, sama znajduje się 
w kryzysie; wiara, która nie stawia nam pytań, jest wiarą, nad którą 
winniśmy się zastanowić, wiara, która nas nie ożywia, jest wiarą, 
która domaga się ożywienia; wiara, która nami nie wstrząsa, jest 
wiarą potrzebującą wstrząsu”12. Synod sformułował liczne wnioski 
w odniesieniu do wyzwań Kościoła wobec ludzi młodych. Jednak 
źródeł przyczyn powstania tych problemów młodości w odniesieniu 
do wiary i religijności należy szukać w dzieciństwie, a zwłaszcza 
w okresie dorastania. obecnie można oczekiwać działań Kościoła, 
które skoncentrują się na aktualizacji zasad przekazu wiary dzieciom. 
Wynika to po pierwsze z faktu kryzysu autorytetu Kościoła wobec 
dzieci w kontekście skandali pedofilskich, a po drugie z rodzącego się 
pytania o aktualność nauczania Kościoła o katechizacji, sięgającego lat 
1977-1979, kiedy odbył się ostatni synod poświęcony katechezie oraz 
powstała adhortacja Catechesi Tradendae. Ponadto, wobec pogłębia-
jącego się kryzysu rodziny oraz coraz rzadszego doświadczania przez 
dzieci inicjacji religijnej w domu, pojawia się konieczność zintensy-
fikowania ewangelizacyjnego oddziaływania Kościoła bezpośrednio 
na najmłodszych.

Kościół w Polsce dostrzega zjawisko kryzysu religijności u dzieci, 
zwłaszcza w okresie adolescencji, a także jest świadomy trudności 
w przekazywaniu im wiary, o czym świadczą działania biskupów 
na rzecz zaakcentowania kerygmatu i mistagogii w katechezie sa-
kramentalnej i szkolnej. Wyrazem aktywnej troski episkopatu Pol-
ski o skuteczność działań pastoralnych i katechetycznych są dwa 
dokumenty, które ukazały się w ostatnich latach: Wskazania Kon-
ferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do sakramentu 

 11 XV zwyczajne zgromadzenie Synodu Biskupów, Instrumentum laboris, 73.
 12 Franciszek, Przemówienie do Kurii Rzymskiej z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
21.12.2017, l’osservatore Romano 39(2018) nr 1, s. 37.
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bierzmowania z 6.04.2017 oraz nowa Podstawa programowa katechezy 
w Polsce z 8.06.2018 roku. opracowanie nowej podstawy programowej 
nie wynikało wyłącznie z faktu konieczności dostosowania go do no-
wych warunków szkolnych wynikających z kolejnej reformy edukacji. 
Fakt reformy można uznać wręcz za dobroczynny, bo zmobilizował 
on biskupów do opracowania nowej podstawy, lepiej odpowiadającej 
współczesnym wyzwaniom niż ta wciąż obowiązująca. Natomiast 
wskazania dotyczące katechezy sakramentalnej przed bierzmowa-
niem mówią o tym, że optymalnym czasem przygotowania bliższego 
i bezpośredniego do niego są trzy lata obejmujące klasy VI-VIII szkoły 
podstawowej13, czyli odpowiadającej grupie badanej ankietą.

aktualnie zadaniem katechetyków i katechetów jest opracowanie 
takich podręczników, które będą skutecznie urzeczywistniać keryg-
matyczne i mistagogiczne cele zawarte w podstawie programowej. 
dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie zawsze podręczniki 
ułatwiały ich realizowanie14.

Wskazania Konferencji episkopatu Polski dotyczące przygotowa-
nia do sakramentu bierzmowania stanowią główny punkt odniesienia 
dla działalności duszpasterskiej Kościoła wobec dzieci w wieku ado- 
lescencji. Jest to wynik tego, że świadome przystąpienie do sakra-
mentu bierzmowania jest priorytetowym celem na tym etapie rozwoju 
duchowego, a zasada pierwszeństwa środków nadprzyrodzonych jest 
najważniejsza w duszpasterstwie15. z jednej strony odnajdujemy we 
Wskazaniach sformułowanie celu duszpasterstwa wobec tej grupy 

 13 Konferencja episkopatu Polski, Wskazania dotyczące przygotowania do 
sakramentu bierzmowania z 6.04.2017, 5c.
 14 opinię taką można znaleźć chociażby u ks. prof. P. tomasika: „zdarzają się 
mianowicie podręczniki, które poprzestają na informacji o religii, nie dokonując 
pogłębienia katechetycznego czy ewangelizacyjnego tej informacji. Również niektóre 
pakiety, zwłaszcza poradniki metodyczne, uparcie domagają się od nauczyciela 
pełnienia funkcji inicjacyjnej lekcji religii w zakresie dużo szerszym, aniżeli jest to 
możliwe do wykonania w szkole”. (P. tomasik, Polskie podręczniki katechetyczne po 
roku 2001: blaski i cienie, w: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, 
red. R. Mąkosa, lublin 2009, s. 50.
 15 zob. Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 38.
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osób, a z drugiej one same w sobie są co najmniej zarysem modelu 
pastoralnego przeznaczonego do stosowania w codziennej pracy para-
fialnej. Jeżeli chodzi o główne założenia wskazań, biskupi zauważają, 
że katecheza winna być po pierwsze kerygmatyczna, a po drugie 
mistagogiczna, tak aby młody człowiek odnalazł swoje miejsce we 
wspólnocie chrześcijańskiej i podjął praktykę sakramentu pokuty 
i pojednania, eucharystii, a następnie bierzmowania16. Cele te po-
winny być czymś oczywistym dla każdego, kto jest zaangażowany 
w duszpasterstwo zarówno dzieci, jak i młodzieży. Cele te też stanowią 
gotową odpowiedź na stwierdzone w wyniku badań zjawiska kry-
zysowe w religijności dzieci w wieku adolescencji. Główny problem 
pastoralny polega zaś na tym, aby znaleźć narzędzia i metody, by te 
cele stawiane przez Kościół realizować praktycznie. 

dla przykładu, pomoce dydaktyczne dla katechezy sakramentalnej 
zalecane w archidiecezji Gdańskiej pochodzą z 2013 roku17, co ozna-
cza, że obowiązujące od dwóch lat Wskazania Konferencji episkopatu 
Polski nie są jeszcze realizowane w tym zakresie. duszpasterze bywają 
więc w tej kwestii pozbawieni zaktualizowanych narzędzi, które by-
łyby pomocą w realizowaniu aktualnych priorytetów pastoralnych.

Wyniki ankiety wskazują na zjawisko pojawiającego się w wieku 
adolescencji wyraźnego i wieloaspektowego kryzysu religijności. Wi-
doczny jest spadek praktyk niedzielnych wraz z wiekiem, zmniej-
szanie się częstotliwości modlitwy, używania takich dewocjonaliów, 
jak medalik czy krzyżyk, czy też wyposażenia pokoju w krzyż lub 
obraz religijny. zauważalny jest też, choć może nie tak radykalnie 
jak w przypadku innych praktyk religijnych, spadek częstotliwości 
spowiedzi. Istotne jest zauważenie i uwzględnienie w duszpasterstwie 
różnic w przemianach religijności między chłopcami i dziewczętami, 

 16 Konferencja episkopatu Polski, Wskazania dotyczące przygotowania do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania, 21.
 17 Wydział Katechetyczny archidiecezji Gdańskiej, Przygotowanie do bierz-
mowania. Pomoce dydaktyczne/konspekty, http://www.katecheza.diecezja.gda.
pl/katecheza-19200/pomoce-dydaktyczne-konspekty-20209/przygotowanie-do-
-sakramentu-bierzmowania-20212 (dostęp: 18.03.2019).
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w tym szczególnego momentu ukończenia czternastego roku życia 
przez dziewczęta, kiedy następuje odwrócenie proporcji w religijności 
na korzyść chłopców.

Pierwszorzędnym zadaniem duszpasterstwa parafialnego i kate-
chezy, którego konieczność realizacji potwierdzają wyniki ankiety, 
jest aktywne przeciwdziałanie tendencji odchodzenia dorastających 
dzieci od praktyk religijnych, zwłaszcza do zaprzestawania regu-
larnego uczestnictwa we mszy świętej i spowiedzi. Wydaje się, że 
indeks bierzmowanych, służący do zbierania podpisów, nie musi 
być jedynym skutecznym narzędziem, mogącym zaradzić zjawisku 
odchodzenia od regularnego praktykowania sakramentów do przy-
stępowania do nich jedynie okazjonalnie.

Ponadto, zgodnie ze wskazaniami papieża Franciszka, by „wyjść 
na peryferia”18, należy zauważyć, że adresatami lekcji religii jest duża 
grupa osób niepraktykujących, których korzystanie z sakramentów 
ograniczyło się do przystąpienia do pierwszej spowiedzi i pierwszej 
Komunii Świętej. Wyniki badań szacują ją na 10-15% ogółu uczniów. 
dla tej grupy katecheza mistagogiczna pozbawiona kerygmatu będzie 
nieskuteczna. to, jak bardzo aktualny jest ten postulat, potwierdza 
fakt, że u początków okresu młodzieńczego, po bierzmowaniu na-
stępuje trend porzucania lekcji religii przez część młodzieży, mocno 
pogłębiający się w ostatnich latach19. dlatego też konieczne jest zin-
tensyfikowanie oddziaływania duszpasterskiego na dzieci w ostatnich 
klasach szkoły podstawowej, gdzie uczestnictwo w lekcjach religii jest 
zdecydowanie wyższe. Ustalenie przyczyn porzucania lekcji religii 
przez część młodzieży wymaga osobnych badań, jednak oczywistą 

 18 Franciszek, Evangelii gaudium, 20, 30, 46.
 19 Według badań Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii uczest-
nictwo w lekcjach religii w szkołach średnich wyraźnie spada. W liceach ogól-
nokształcących wskaźnik ten spadł z 86,0% w 2013 roku do 69,0% w 2016 roku. 
W technikach odpowiednio z 96% do 83% oraz w szkołach zawodowych z 83% do 
76%. M. Gwiazda, Religia w szkole. Uczestnictwo i ocena, w: Centrum Badań opi-
nii Społecznej i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Młodzież 
2016 raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii, Warszawa 2016, s. 142. 
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rzeczą jest to, że najwyraźniej duszpasterstwo parafialne związane 
z przygotowaniem do bierzmowania, jak i szkolne lekcje religii nie 
realizują wystarczająco skutecznie wyznaczonych im celów.

Kolejnym naglącym wyzwaniem jest praca na rzecz formowania 
dzieci do dojrzałej modlitwy. Fakt, że połowa czternastolatków de-
klaruje, że w ogóle nie pomodliła się w ciągu ostatniego miesiąca, 
a odsetek osób rzetelnie modlących się zgodnie z tradycyjnym mo-
delem, nakazującym odmawianie chociażby pacierza rano i wieczo-
rem, wynosi kilka procent, wskazuje, że kryzys religijności objawia 
się najmocniej w niedbaniu o modlitewną relację z Bogiem. Warto 
zaznaczyć, że modlitwa osobista nie stanowi jakiejś alternatywy du-
chowej dla życia sakramentalnego, bądź też nie jest ucieczką w in-
dywidualizm religijny, gdyż zgodnie z wynikami badań, spośród 
deklarujących brak uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej mszy 
świętej (odpowiedź „rzadziej niż raz na rok”) 82% nie praktykuje 
modlitwy osobistej, a także nikt z ankietowanych niepraktykujących 
niedzielnie nie zadeklarował codziennej modlitwy. Stąd też nasuwa 
się postulat szczególnego dbania o modlitwę w duszpasterstwie pa-
rafialnym i na lekcji religii, na wyjaśnienie jej sensu i wtajemniczanie 
w jej praktykowanie.

***
Sformułowane postulaty nie mają charakteru gotowych wzorców 
i modeli duszpasterskich. zadaniem teologii pastoralnej jest wypraco-
wanie programów, metod i narzędzi duszpasterskich, pozwalających 
skutecznie realizować cele stawiane Kościołowi przez Magisterium 
na poziomie parafii i szkolnej katechezy. Głównym celem Kościoła, 
przypomnianym przez synod, jest doprowadzenie młodego człowieka 
do poznania Chrystusa na wzór uczniów, którym „otworzyły się oczy” 
przy łamaniu chleba w emaus. Jednak można nieraz zapobiegać ko-
nieczności nawracania ludzi młodych, realizujących początki swojej 
dorosłości, poprzez przeciwdziałanie uprzedniemu odejściu młodych 
ludzi od wiary. Warto poszukać sposobów na to, by udziałem bardzo 
młodego człowieka, nieraz jeszcze dziecka, nie było odejście od Chry-
stusa nie tylko na skutek niezrozumienia Jego nauki, ale zniechęcenia 
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przez Kościół na skutek Jego nieumiejętnych i niewłaściwych praktyk, 
mogących raczej odpychać od wiary, niż do niej przybliżać.

Streszczenie
zakończone, trwające od 3 do 28 października 2018 roku, XV zwyczajne 
zgromadzenie Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznawa-
nie powołania” w bardzo szczegółowy sposób odnosiło się do trudności, 
jakie młodzi ludzie napotykają w kwestiach wiary i odkrywania swojego 
powołania w Kościele. dokument końcowy synodu został oparty o biblijną 
relację objawienia zmartwychwstałego Chrystusa uczniom uchodzącym 
z Jerozolimy do emaus. ten ewangeliczny obraz został uznany za odpo-
wiedni, by ukazać drogę współczesnego młodego człowieka w relacji do 
Chrystusa, wiary i Kościoła. Pośród tej szerokiej bazy tematów i problemów 
badawczych szczególnie istotna wydaje się kwestia uczestnictwa młodzieży 
w życiu Kościoła oraz pojawiający się u niej rozdźwięk między duchowością 
a religijnością. Szukając odpowiedzi na pytanie o źródło tych zjawisk, należy 
sięgnąć do wcześniejszych etapów w rozwoju młodego człowieka.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie rozpoznać i zinterpretować przemiany 
zachodzące w religijności młodych ludzi jeszcze na etapie adolescencji, 
w kontekście bliskiego nam i konkretnego środowiska szkolnego i para-
fialnego. Wyniki ankiety wskazują na zjawisko pojawiającego się w wieku 
adolescencji wyraźnego kryzysu religijności. dotyczy to wszystkich pytań 
ankietowych. Widoczny jest spadek praktyk niedzielnych wraz z wiekiem, 
zmniejszanie się częstotliwości modlitwy, używania dewocjonaliów takich, 
jak medalik czy krzyżyk, czy też wyposażenia pokoju w krzyż lub obraz 
religijny. zauważalny jest też, choć może nie tak radykalnie jak w przypadku 
innych praktyk religijnych, spadek częstotliwości spowiedzi. Kluczem do 
sukcesu w duszpasterskim towarzyszeniu dzieciom i młodzieży w stopnio-
wym wtajemniczeniu chrześcijańskim jest znalezienie odpowiednich modeli 
duszpasterskich, które mogłyby być zastosowane w praktyce parafialnej. 
Głównym celem Kościoła, przypomnianym przez synod, jest doprowadze-
nie młodego człowieka do poznania Chrystusa na wzór uczniów, którym 
„otworzyły się oczy” przy łamaniu chleba w emaus. Jednak można nieraz 
zapobiegać konieczności nawracania ludzi młodych, realizujących początki 
swojej dorosłości poprzez przeciwdziałanie uprzedniemu odejściu młodych 
ludzi od wiary. 
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Summary
The recent Fifteenth ordinary assembly of the Synod of Bishops on the, 
“Youth, faith and vocation discernment”, lasted from 3rd to 28th october 
2018 and referred very extensively to the youth’s problem they encounter 
on the matter of faith and the recognition of their vocation in the Catholic-
Church. The final document of the synod was based on the fragment of 
Gospel about the revelation of Christ arisen and apostles when going from 
Jerusalem to the village of emmaus. This Gospel depiction was acknowledged 
to have been proper in order to show the way of a contemporary young man 
in relation to Christ, faith and Church. among those many questions and 
problems, especially, the participation of young people in the Church and 
their rift between spirituality and religiousness seem to be important issues. 
Searching for the answer why this happens, it is necessary to examine the 
earlier stages of young man’s development. This study means to recognize 
and explain the changes of religiousness among young people when 
coming of age at a close school and a parish circle. distinct religious crisis 
among adolescents is proved by the results of a survey, which concerns 
all its questions. Moreover, there is the apparent decrease in the number 
of churchgoers with age, in saying a prayer, in using devotional items, 
including, medallions, small crosses or a cross and a religious picture 
hanging in a room. Furthermore, there is a low frequency of people going 
to confession, which has become apparent, but it is not so low as other 
religious observances. In order to solve this problem, it is necessary for 
parishes to form religious communities in which children and young people, 
supporting by priests, can learn the Church’s teachings gradually. Main 
Church’s aim, reminded by the synod, is to make a young man find Jesus 
Christ, like apostles, who recognized Him by breaking bread in the village of 
emmaus. Preventing young people from renouncing faith at the beginning 
of adulthood, they do not need to be converted later.

Słowa kluczowe: synod o młodzieży, młodzież, religijność, Kościół, ado-
lesencja, bierzmowanie, katecheza, powołanie, duszpasterstwo młodzieży, 
lekcja religii

Keywords: youth, religiosity, Church, adolesence, confirmation, catechesis, 
vocation, youth ministry, religion lesson, the Synod of Bishops on Young 
People



ks. Michał Staniszewski

| 118 |

Bibliografia
XV zwyczajne zgromadzenie Synodu Biskupów, Instrumentum laboris 

(8.05.2018).
XV zgromadzenie ogólne Synodu Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznanie 

powołania. Dokument końcowy (27.10.2018).
Chmielewski M., Vademecum duchowości katolickiej, lublin 2004.
Franciszek, adhortacja apostolska Evangelii gaudium o głoszeniu ewangelii 

w dzisiejszym świecie (24.11.2013).
Franciszek, adhortacja apostolska Amoris laetitia o rodzinie (19.03.2016).
Gwiazda M., Religia w szkole. Uczestnictwo i ocena, w: Centrum Badań opi-

nii Społecznej i Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, 
Młodzież 2016 raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2016, s. 141-152.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Praktyki niedzielne Polaków 
(dominicantes), w: http://iskk.pl/badania/religijnosc/211-praktyki-nie-
dzielne-polakow-dominicantes, (dostęp: 27.02.2019).

Jan Paweł II, adhortacja apostolska Catechesi Tradendae o katechizacji 
w naszych czasach (16.10.1979).

Jan Paweł II, encyklika Veritatis Splendor o niektórych podstawowych 
problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993).

Jan Paweł II, List do Dzieci z okazji Roku Rodziny (13.12.1994).
Jan Paweł II, list apostolski Novo millennio ineunte na zakończenie Wiel-

kiego Jubileuszu roku 2000 (6.01.2001).
Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków 1996.
Konferencja episkopatu Polski, Wskazania dotyczące przygotowania do 

przyjęcia sakramentu bierzmowania (6.04.2017).
Konferencja episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce (8.06.2018).
Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium 

o Mszach św. z udziałem dzieci (1.11.1973).
Półtawska W., Beskidzkie rekolekcje, Częstochowa 2009.
Sperling a.P., Psychologia, Poznań 1995.
tomasik P., Polskie podręczniki katechetyczne po roku 2001: blaski i cienie. 

w: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, red. R. Mąkosa, 
lublin 2009, s. 35-56.



Przemiany religijności w wieku adolescencji…

Biogram

Ks. Michał Staniszewski – licencjat teologii praktycznej, doktorant teologii 
pastoralnej na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, kapłan archidiecezji Gdańskiej, duszpasterz dzieci 
i nauczyciel religii, zajmuje się problematyką nawrócenia pastoralnego w na-
uczaniu papieża Franciszka, prowadzi badania nad fenomenem skuteczności 
duszpasterstwa ks. Jana Kaczkowskiego; e-mail: meritus4@wp.pl.





| 121 |

ks. Krzysztof Filipowicz

liturgia dni modlitW błagalnych 
i dni KWartalnych jaKo nie do Końca 
WyKorzyStana SzanSa duSzpaSterSKa 

The liturgy of Rogation days and Ember days  
as an unused pastoral opportunity

Sobór Watykański II słusznie nazywany jest soborem duszpasterskim. 
troska o pastoralną formację przewija się w większości dokumentów. 
W kontekście liturgii mamy do czynienia z reformą na tyle doniosłą, 
że zwykło się mówić o liturgii przed- i posoborowej. Niewątpliwie 
odnowa ta miała na celu zwiększenie uczestnictwa i zaangażowania 
wiernych świeckich w liturgicznym misterium. Pierwszy dokument 
soborowy – Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium – 
był z jednej strony zwieńczeniem trwającego kilkadziesiąt lat i starają-
cego się o pogłębienie uczestnictwa świeckich w życiu Kościoła Ruchu 
liturgicznego, z drugiej zaś strony dawał pewne oficjalne wytyczne 
trwającej reformy, która z nieformalnego ruchu oddolnego stała się 
rzeczywistością angażującą cały Kościół, a teraz szczególnie ośrodki 
decyzyjne. data opublikowania dokumentu – 4.12.1963 r. – jest nie-
wątpliwie cezurą w życiu liturgicznym Kościoła i w tym kontekście 
wzmiankowany wyżej podział jest uzasadniony. Właściwsze jednak 
wydaje się widzieć liturgię, a zwłaszcza jej pastoralne konsekwencje, 
jako hermeneutykę ciągłości życia Kościoła. zmiany, choćby rady-
kalne, nie mogą przecież dotyczyć istoty tego, co było, jest i pozostanie 
„źródłem i szczytem działalności Kościoła”, choćby wcześniej nie 
określano liturgii tak zaszczytnym mianem (por. Kl nr 10). Przeobra-
żeniom ulegają zazwyczaj zewnętrzne formy, aby jedyne i niezmienne 
misterium Chrystusa stawało się bardziej przyswajalne przez żywą 

Warszawskie Studia Pastoralne UKSW – Rok XIV 2019 Nr 2(44); s. 121-141
doI 10.21697/wsp.2019.2.06

oRCId: 0000-0003-4839-2202



ks. Krzysztof Filipowicz

| 122 |

tkankę Jego Mistycznego Ciała. Niezależnie od zmieniających się 
modeli duszpasterskich, liturgia „jako działanie Chrystusa-Kapłana 
i Jego Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu 
świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym 
stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła” (por. Kl nr 7).

Powyższe uwagi na temat hermeneutyki ciągłości życia liturgicz-
nego odnoszą się do tzw. dni modlitw błagalnych i dni kwartalnych. 
Istotnym dokumentem w tej materii pozostają Ogólne normy roku 
liturgicznego i kalendarza (oNRlK) nr 45-47. Praktyczny charakter 
tego dokumentu pozwala stwierdzić, że dni kwartalne i dni modlitw 
błagalnych należą do struktury roku liturgicznego, chociaż zostały 
umieszczone na ostatniej pozycji, co suponuje niezbyt wysoką rangę 
ich obchodu. lektura właściwych numerów może sprawiać wrażenie 
pewnej enigmatyczności i dowolności obchodów. I tak, nr 45 mówi, 
że w dni modlitw błagalnych i w dni kwartalne Kościół modli się 
do Boga w intencji różnych potrzeb ludzi, zwłaszcza o urodzaje, bło-
gosławieństwo w pracy, oraz publicznie składa podziękowania Bogu. 
Nr 46 poleca Konferencjom episkopatu wyznaczenie terminu i spo-
sobu obchodzenia tychże dni po uwzględnieniu miejscowych potrzeb. 
I w końcu nr 47 zaleca, aby na poszczególne dni wybrać formularz 
mszalny najlepiej odpowiadający intencjom modlitw. 

taki opis jest pewnym novum w praktyce kościelnej. z jednej strony 
mamy pewne odejście od formalnej struktury, jaką kiedyś posiadały 
w roku liturgicznym dni modlitw błagalnych, zwane w Polsce dniami 
krzyżowymi, i dni kwartalne, zwane Suchymi dniami. dodatkowo 
dni kwartalne i dni modlitw błagalnych zostały zgrupowane razem, 
co zakłada ich podobny charakter. liturgia przedsoborowa wyraźnie 
zaznaczała w rubrykach i wyodrębniała z poszczególnych okresów 
roku liturgicznego obchód Quattor anni tempora (dni kwartalne) 
i Rogationes (dni krzyżowe). dzięki tym zabiegom, a składały się na 
nie litanie, procesje, posty, wydaje się, że świadomość obchodu tych 
dni, w tym też świadomość liturgiczna, była większa przed reformą. 
Nasuwa się zatem pytanie, czy odnowa liturgiczna, głosząc powrót 
do źródeł, nie utraciła pewnej wartości, która w rycie rzymskim po-
siadała starożytny rodowód. W wyjaśnianiu podobnych wątpliwości 
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pomocny najpierw będzie rys liturgiczno-historyczny. Punkt 1. ni-
niejszego artykułu dotyczyć będzie zatem powstania, a następnie 
przyjęcia się w Kościele powszechnym dni krzyżowych, które na 
długie wieki zajęły poczesne miejsce w życiu Kościoła. Fenomen ich 
obchodu należy uznać za wybitnie liturgiczny. Punkt 2., poświęcony 
dniom kwartalnym, opisywać będzie sytuację jakby odwrotną, kiedy 
to wpisana w naturę ludzką potrzeba błagalno-pokutna otrzymuje 
swoje kultyczno-liturgiczne umotywowanie. W 3.   mianowicie, jakie 
usankcjonowanie w odnowionej liturgii znalazły dawne tradycje Koś-
cioła i jakie implikacje duszpasterskie mają do zaoferowania dzisiaj.

1. Geneza Rogationes (Dni krzyżowych) i ich znaczenie w życiu 
Kościoła
Pozycje leksykalne i encyklopedyczne łączą powstanie dni krzyżo-
wych z osobą św. Mamerta, biskupa Vienne, który na skutek klęsk 
nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojen miał zarządzić ok. roku 470 
dni modlitw błagalno-pokutnych o odwrócenie tychże nieszczęść1. 
Rogationes odbywały się przez trzy dni przed Wniebowstąpieniem 
Pańskim. Na błagalno-pokutny charakter składały się post, procesje, 
śpiew Litanii do świętych i własne formularze mszalne. Następcy 
Mamerta – św. avit i apolinary – wzbogacali te dni odpowiednimi 
modlitwami2. Niemniej w literaturze przedmiotu geneza dni krzy-

 1 zob. H. leclerq, Rogations, w: Dictionnarie d’Archéologie Chrétienne et de 
Liturgie, H. Marrou red., t. 14, Paris 1948, kol. 2459-2461; a. Heinz, Bittprozession, 
w: Lexikon fűr Theologie und Kirche, t. 2, Herder 2006, kol. 512-514; P. Siffirin, 
Rogazioni, w: Enciclopedia Cattolica, t. 10, Citàa del Vaticano, 1953, kol. 1084-1086; 
J.H. Miller, Rogation days, w: New Catholic Encyclopedia, t. 12, Catholic University 
of america 2002, s. 283; W. Schenk, Dni krzyżowe, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, 
lublin 1985, kol. 1358-1359; B. Nadolski, Dni krzyżowe, w: tenże, Leksykon liturgii, 
Poznań 2006, s. 327-328.
 2 Św. avit musiał zdawać sobie sprawę z problematyczności błagalno-pokutnego 
charakteru dni krzyżowych w okresie paschalnym, gdyż w przeznaczoną na te 
dni homilię wyjaśniał wiernym, odwołując się do retorycznej figury oksymoronu, 
że istota tej uroczystości polega na radości w większej surowości, ucztowaniu we 
łzach i pokarmie głodu dokonywanych z miłości, celebracji podczas odpoczynku 
i odpoczywaniu w trudzie. zob. Pl 59, 293.
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żowych jest problematyzowana. Wskazuje się nawet na dawniejsze 
pochodzenie tych praktyk. Być może wyżej wymienieni biskupi na-
dali tym praktykom bardziej formalny charakter, ujmując żywio-
łową obrzędowość galijską w ramy rytuału3. z całą pewnością należy 
uznać popularność tego obchodu na terenie Galii, do czego przyczynił 
się także św. Cezary z arles, a przede wszystkim synod w orleanie 
w 511 r., który w kanonie 27 zalecał te praktyki we wszystkich die-
cezjach galijskich. od tego czasu zaczęto używać nazwy Rogationes. 
obchody te cieszyły się na tyle dużą popularnością, że przyjęły się 
w VI w. na Półwyspie Iberyjskim, chociaż ze względu na starożytny 
zwyczaj nieposzczenia w okresie paschalnym, obchodzone były po 
zesłaniu ducha Świętego. W VII w. Rogationes przyjmuje północna 
Italia. za papieża leona III (795-816) obchód przyjmuje się w Rzymie 
i stamtąd zostaje przyjęty przez Karola Wielkiego. Najbardziej cha-
rakterystycznym rysem obchodu były procesje z litanią do świętych. 

Przyjęcie Rogationes do rytu rzymskiego spowodowało upo-
wszechnienie się nowej nazwy – Litaniae minores – w odróżnieniu 
od zwyczaju rzymskiego, utrwalonego przez św. Grzegorza Wielkiego 
i opatrzonego nazwą Litaniae maiores4. zbieżność nazw sugeruje, że 
zdawano sobie sprawę z podobieństwa obchodu galijskiego i rzym-
skiego. Prawdopodobnie w Rzymie impulsem do wprowadzenia pro-
cesji błagalnych w intencji urodzajów była chęć usunięcia pogańskich 
świąt zwanych Robigalia, obchodzonych właśnie 25 kwietnia. trasa 
chrześcijańskiej procesji niemal pokrywała się z procesją pogańską. 
Podobny charakter miały również inne pogańskie obchody, tak zwane 
Ambarvalia, przypadające na dzień 29 maja. Wprowadzenie proce-
sji chrześcijańskich zdaje się sugerować świadomą chęć usunięcia 

 3 W. Bartocha, Dni modlitw o urodzaje w liturgii średniowiecznej, w: Victimae 
paschali laudes. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Marianowi 
Pisarzakowi MIC w 75. rocznicę urodzin, red. J. Kumala, licheń Stary 2012, s. 378-381. 
 4 zob. J. Nowak, Litania do Wszystkich Świętych, Warszawskie Studia Pastoralne, 
4(2006), s. 129-131. Na temat procesji zob. więcej: d. Brzeziński, Procesje w liturgii 
chrześcijańskiej. Geneza, teologia, duszpasterstwo, anamnesis 13(2007) nr 48, s. 62-71.
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praktyk świata pogańskiego5. Problemem pozostawał charakter bła-
galno-pokutny procesji w okresie wielkanocnym, ale zaakcentowano 
przy okazji uczczenie św. Marka ewangelisty, którego wspomnie-
nie przypadało w dniu 25 kwietnia. za czasów papieża Grzegorza 
Wielkiego praktyka Litaniae maiores była na tyle rozpowszechniona 
i zastała, że akcent pokutny nie budził już większych zastrzeżeń. 
Niemniej św. Grzegorz Wielki uznał za stosowne przypominanie 
motywów tych praktyk:

Uroczystość dorocznego nabożeństwa, Najmilsi Synowie, skłania 
nas do tego, byśmy procesję, którą wszyscy nazywają większą, przy 
pomocy Pańskiej gorliwie i pobożnie obchodzili i byśmy, korząc się 
przed Jego miłosierdziem, zasłużyli przez nią w pewnym stopniu na 
oczyszczenie z naszych grzechów. Wypada nam bowiem, Najmilsi, 
rozważyć, jak różne i nieustanne klęski spadają na nas za nasze winy 
i wykroczenia. zastanówmy się także, w jaki sposób może nam ry-
chło przyjść z pomocą – jakby lekarstwo – niebieskie zmiłowanie6.

Uzasadnienie papieskie jest dość podobne do tego, które podał 
św. avit i nie posiada odniesień do zwyczajów pogańskich7. Przebieg 

 5 Na temat wzajemnego oddziaływania kultów pogańskich i chrześcijańskiej 
liturgii zob. szerzej: J.a. Jungman, Liturgia pierwotnego Kościoła do czasów Grze-
gorza Wielkiego, Kraków 2013, s. 243-276.
 6 Św. Grzegorz Wielki, Listy, t. 1, tłum. i kom. J. Czuj, Warszawa 1954, s. 115-116.
 7 oddziaływanie bogatej kultury pogańskiej na świat chrześcijański jest oczywi-
ste. Niemniej wyjaśnienie genezy obrzędów chrześcijańskich jest o wiele bardziej 
skomplikowana niż prosta chęć zastąpienia jednej praktyki drugą, gdyż Kościół 
z obawy przed synkretyzmem nie włączał się w pogańskie ryty. Należy wziąć raczej 
pod uwagę zbieżność oczekiwań i dopiero później ewentualną „konkurencyjność” 
procesji chrześcijańskiej względem zwyczajów pogańskich. Niemniej argumentacja 
o zastępowaniu jednych praktyk drugimi jest podtrzymywana. analogiczną sytuację 
mamy przy ustalaniu genezy Narodzenia Pańskiego. W przypadku Litanie maiores 
odpadają raczej argumenty natury refleksyjno-teologicznej na rzecz konkretnej 
potrzeby uzyskania Bożego przebaczenia i właściwych darów. Por. B. Nadolski, 
Liturgika t. II, Liturgia i czas, Poznań 2013, s. 159-161.
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Litanie maiores podają m.in. Liber Pontificalis i Ordo XXI8. Wierni 
pod przewodnictwem biskupa ubranego w ciemne liturgiczne szaty 
gromadzili się w stacyjnym kościele. Następnie ze śpiewem psalmów 
udawano się w procesji, na trasie której znajdowało się bądź niesiono 
siedem krzyży z trzema zapalonymi świecami na każdym z nich. 
Śpiew litanii rozpoczynał się w momencie, gdy procesja zbliżała się 
do kościoła stacyjnego9. antyfony i oracje rzymskiej Litania maior 
można znaleźć w Sakramentarzu Gregoriańskim10. Charakter mod-
litw jest pokutny, chociaż w późniejszych antyfonarzach uwidacznia 
się tendencja do łagodzenia jego charakteru11. Charakterystycznym 
jest fakt, że upowszechnianie się Litaniae maiores przy całym jej 
pokutno-błagalnym charakterze nie pociągało za sobą obowiązku 
poszczenia tak charakterystycznego dla galijskich Rogationes. Warto 
też przypomnieć, że mimo pewnego podobieństwa w genezie obchody 
odbywały się w różnych dniach: Litaniae maiores przypadały we 
wspomnienie św. Marka, a Litaniae minores obchodzone były w po-
niedziałek, wtorek i środę przed Wniebowstąpieniem, co jednocześ-
nie oznacza, że obie celebracje zawsze odbywały się podczas okresu 
wielkanocnego. W okresie dominacji Karolingów liturgie rzymska 
i galijska wzajemnie na siebie oddziaływały. Galijska żywiołowość 
przybierała formalny charakter typowy dla liturgii rzymskiej, zaś 
rzymska powściągliwość uzyskiwała typową dla Franków bogatą 
obrzędowość. Synod w akwizgranie z 836 r. zalecił obchodzenie dni 
krzyżowych (Rogationes) na wzór rzymski. Pojawienie się Rogationes 
w Rzymie zapewne odbyło się pod wpływem dominacji dynastii 

 8 zob. M. ożóg, H. Pietras, Liber Pontificalis XCVII-CXII, tłum. M. Jesitr, B. Fron-
tczak, a. Cabała, Kraków 2015, s. 53; M. andrieu, Les Ordines romani du Haut 
Moyen-Âge, t. 3, louvain 1960-1961, s. 247-249.
 9 Procesja była dość długa, gdyż jej trasa wynosiła przeszło 10 km. z racji cha-
rakteru pokutnego przewodniczący pokonywał ją pieszo. dokładną topografię tej 
liturgii podaje J. Mieczkowski, Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie, 
Kraków 2015, 304-308.
 10 zob. K. Gamber, Sacramentarium Gregorianum I, Regensburg 1966, s. 76-77.
 11 zob. J. Mieczkowski, Jednoczący charakter liturgii stacyjnej w Rzymie, dz. cyt., 
s. 307.
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Karolingów na dworze papieskim za pontyfikatu leona III (795-816), 
ale bez typowego dla Galii postu. Przyjęcie się galijskiego obchodu 
w Rzymie mogło nastąpić nie tylko z powodów politycznych. Warto 
przypomnieć, że pogańskie Ambarvalia obchodzone 29 maja przy-
padały w okolicach Wniebowstąpienia. dni krzyżowe odnotowują 
także inne księgi liturgiczne, jak na przykład Missale Gothicum czy 
ryt ambrozjański12. 

obchody zostały ujednolicone ostatecznie z  pojawieniem się 
Mszału Piusa V w 1570 r. i Rituale Romanum w 1614 r13. W przy-
padku Litaniae maiores, czyli 25 kwietnia, w dniu wspomnienia św. 
Marka, kościołem stacyjnym była Bazylika św. Piotra. ze względu 
na zdwojenie rytu występują dwie oracje, dwie sekrety i dwie mod-
litwy po Komunii. Ranga obchodu była na tyle duża, że przynoszono 
go na trzeci dzień ferii (wtorek), jeśli 25 kwietnia wypadał w Nie-
dzielę zmartwychwstania lub drugi dzień ferii, czyli poniedziałek 
wielkanocny. teksty wykonywane podczas procesji były takie same, 
jak podczas Litaniae minores, czyli dni krzyżowych (Rogationes). 
te ostatnie według Missale Romanum wyglądały następująco: koś-
ciołami stacyjnymi w poniedziałek, wtorek i środę przed Wniebo-
wstąpieniem były odpowiednio: Bazylika Matki Boskiej Większej, 
Bazylika św. Jana na lateranie, Bazylika św. Piotra. Stosowano szaty 
koloru fioletowego. obchód rozpoczynała odmawiana na klęcząco 
antyfona (Ps 43, 26), następnie rozpoczynano litanię do Wszyst-
kich Świętych. Po wezwaniu Sancta Maria wstawano i wyruszano 
w procesji. Charakterystycznym jest, że podczas Litaniae maiores et 
minores była znacznie większa liczba wezwań do świętych niż podczas 
Wigilii Paschalnej. dalej następowała seria próśb: o zachowanie od 
kataklizmów i nieszczęść, o oddalenie kar, o ducha prawdziwej po-
kuty, za Kościół, za sprawujących władzę, o upokorzenie nieprzyjaciół 
Kościoła, o pokój dla chrześcijańskiego świata, o jedność Kościoła, 

 12 zob. W. Bartocha, Dni modlitw o urodzaje w liturgii średniowiecznej, dz. cyt., 
s. 385-386.
 13 zob. tekst i porządek procesji w Rituale Romanum. Editio Princeps (1614), Città 
del Vaticano 2004, s. 69-73 (77-81); 174-175 (182-183).
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o zachowanie wiernych w Bożej służbie, o pożądanie dóbr niebie-
skich, o zbawienie dla zmarłych dobrodziejów, o urodzaje, o wieczny 
odpoczynek dla wiernych zmarłych. litanię kończyło trzykrotne 
wezwanie Agnus Dei, Kyrie eleison i odmawiana po cichu modlitwa 
Pater noster. Następnie odmawiano Ps 69 z Gloria Patri i modlitwy 
za papieża, dobrodziejów, za zmarłych, nieobecnych. Procesję koń-
czyła stosunkowo rozbudowana oracja o typowo pokutno-błagalnym 
charakterze. Wspominano w niej także papieża, proszono o pokój, 
pełnienie woli Bożej i zbawienie dla zmarłych14.

ostateczne ukształtowanie się Litaniae maiores et minores na-
rzucało dość duże wymagania, którym mogły w zasadzie sprostać 
prężne ośrodki kościelne. odniesieniem zawsze pozostawała wzor-
cowa liturgia rzymska z typowym dla niej stacyjnym charakterem, 
podyktowanym przez topografię miasta. W praktyce musiano sto-
sować pewne uproszczenia i dostosowywać liturgię do własnych 
możliwości. Przykładem takich adaptacji jest chociażby Ceremoniał 
parafialny bł. biskupa antoniego J. Nowiejskiego. autor, mając na 
uwadze możliwości przeciętnej parafii, przy maksymalnej wierności 
przepisom rubryk, ewidentnie uwzględnia szeroko rozumiane dobro 
duszpasterskie. Przewiduje warianty, w których Msza Święta może 
być sprawowana wzorcowo, czyli po procesji, ale także na jej wyru-
szenie, a nawet w jej trakcie, gdyby akurat przypadła stacja w trakcie 
śpiewu litanii. Podaje drobiazgowe zalecenia, jak uczynić zadość, jeśli 
nie można zachować całkowitego splendoru obchodu. Uwzględnia 
przy tym oficjum brewiarzowe i ewentualne nakładanie się innych 
wspomnień czy tytułu nawiedzanego kościoła lub kaplicy. ostatecz-
nie, przy niemożności zachowania wszystkich śpiewów i modlitw po 
łacinie, zaleca suplikacje i modlitwy po polsku, nawet śpiew innych 
litanii niż do Wszystkich Świętych15.

 14 zob. Mszał rzymski łacińsko-polski, Paris 1968, s. 288-292; 125*-127*; por. Mszał 
Rzymski dodaniem nabożeństw nieszpornych, oprac. o.G. lefebvre, tłum. S. Świet-
licki, H. Nowacki, lophem lez Bruges 1931, s. 932-946.
 15 zob. a.J. Nowowiejski, Ceremoniał parafialny. Przewodnik liturgiczny dla du-
chowieństwa pasterstwem dusz zajętego, ząbki 2015, s. 521-525.
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2. Geneza i charakter Dni modlitw kwartalnych

Pozycje leksykalne podają, że geneza obchodów Quattuor anni tem-
pora16 (współczesna nazwa łacińska) nie została dostatecznie wyjaś-
niona17. Pierwotnie posługiwano się nazwą ieiunium mensis quatri, 
septimi, decimi, czyli post miesiąca czwartego, siódmego i dziesiątego. 
etymologia sugeruje, że obchód wywodzi się od starożytnej praktyki 
postu, który praktykowano zawsze w piątki, środy, a później i w so-
boty. Jako uzasadnienie biblijne wskazuje się starotestamentalne 
zalecenia Jl 2, 11-19, a przede wszystkim za 8, 19: 

Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego 
miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele 
i święto przyjemne. ale miłujcie prawdę i pokój. 

tragiczne wydarzenia związane ze zdobyciem Jerozolimy były 
upamiętniane postem. Prorok zapowiada czas, w którym nie będzie 
on już potrzebny, czyli po jej odbudowaniu. Warunkiem jednak jest 
umiłowanie prawdy i pokoju jako nowego porządku18. zestawienie 
postu w kontekście chrześcijańskiej radości przypomina argumen-
tację św. avita z okazji praktyk Rogationes w Galii (zob. Pl 59, 293). 
Mamy tu jednak do czynienia z obchodem pochodzenia rzymskiego, 
być może wprowadzonym już przez papieża Syrycjusza w 394 r., 
sprzeciwiającego się herezji Jowiniana, który kwestionował zasadność 
postu. Pochodzenie rzymskie wzmacnia także fakt, że obchód tych 
dni wspomina w Sermones: 12-20; 78-81; 86-94 papież leon Wielki19. 
z Rzymu właśnie miały je przejąć Galia i anglia w VIII w., w XI w. 

 16 Spotykana w mszałach pisownia quattuor i quatuor.
 17 zob. P. Siffirin, Quattro tempora, w: Enciclopedia Cattolica, dz. cyt., kol. 385-386; 
W. Hatinger, Quatember, w: Lexikon fűr Theologie und Kirche, t. 8, Herder 2006, kol. 
764-765; R.e. McNally, Ember days, w: New Catholic Encyclopiedia, t. 5, Catholic 
University of america 2002, s. 186-187.
 18 zob. szerzej: J. Homerski, Księga Zachariasza. Wstęp – Przekład – Komentarz, 
w: Pismo Święte Starego Testamentu, t. XII-2, Poznań 1968, s. 364-365.
 19 Mowy 12-20 dotyczyły postu grudniowego, 78-81 postu po zesłaniu ducha 
Świętego, 86-94 postu wrześniowego. zob. szerzej: Św. leon Wielki, Mowy, tłum. 
i oprac. K. tomczak, Łódź 1957, s. 39-70; 379- 387; 401-429.
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Hiszpania, a w XII w. diecezja mediolańska. od VIII w. też przyjmuje 
się nazwa Quattuor tempora20. termin obchodu nie był precyzyj-
nie ustalony. Prawdopodobnie, wraz z zanikiem postu środowego 
i sobotniego, dni kwartalne pozostały jako jego namiastka. Pewna 
zbieżność zachodziła także z pogańskimi świętami zasiewów, żniw 
i winobrania. Wybitnie psotny charakter obchodu wydaje się być 
dostatecznym wyjaśnieniem, dlaczego Rzym, przyjmując galijskie 
w swej genezie Rogationes, nie widział zasadności upodabniania ich 
do Quattuor tempora. Ściślejsze ramy obchodu ustalone zostały na 
synodzie rzymskim przez papieża Grzegorza VII w 1078 r. otóż dni 
kwartalne jako obowiązujące miały być obchodzone po I niedzieli 
Wielkiego Postu, po zesłaniu ducha Świętego, po Święcie Podwyż-
szenia Krzyża Świętego i po wspomnieniu św. Łucji21.

Na obchód dni kwartalnych składała się oprócz ścisłego postu 
w środę, piątek i sobotę Msza Święta w kościele stacyjnym. Msza 
w sobotę była najbardziej uroczysta ze zwiększoną ilością czytań 
(9 tzw. lekcji), chociaż istniała także forma skrócona. W przypadku 
obchodu dni kwartalnych w adwencie (dni zimowe) w środę stacja 
wypadała w Bazylice Matki Boskiej Większej. Mszę tę nazywano 
Missa aurea i przypuszcza się, że dała ona początek roratom. W piątek 
stacja wypadała w kościele dwunastu apostołów, natomiast w sobotę 
w Bazylice św. Piotra, podczas której początkowo udzielano święceń. 
Charakterystycznym jest fakt, że adwentowe dni kwartalne zacho-
wały formularze typowe dla tego okresu, nie wprowadzając tekstów 
własnych22.

obchód dni kwartalnych w środę, piątek i sobotę po I niedzieli 
Wielkiego Postu odbywał się analogicznie w  tych samych koś-
ciołach stacyjnych co w adwencie. treść formularzy mszalnych 

 20 zob. B. Nadolski, Dni kwartalne (Kwartalne dni modlitw), w: tenże, Leksykon 
liturgii, Poznań 2006, s. 328.
 21 zob. W. Schenk, Dni kwartalne, Suche dni, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, dz. cyt., 
kol. 1363.
 22 zob. Mszał rzymski łacińsko-polski, dz. cyt., s. 7-17. Por. Mszał Rzymski dodaniem 
nabożeństw nieszpornych, dz. cyt., s. 332-346.
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koncentrowała się na przebłaganiu za grzechy, uzyskaniu ducha po-
kuty i łaskawym przyjęciu przez Boga podejmowanych postów, co 
jest typowe dla okresu wielkopostnego23.

dni kwartalne obchodzone po zesłaniu ducha Świętego wypadały 
zawsze podczas oktawy tej uroczystości. Podczas liturgii używano szat 
czerwonych. Środa była dniem dziękczynienia za pierwociny ziemi. 
Modlono się także za wyświęcanych w najbliższą sobotę kapłanów, 
gdyż z biegiem lat praktyka święceń w adwencie zanikła. Piątek był 
dniem modlitw o realizację darów ducha Świętego. Proszono także 
w intencji chorych. Formularz mszy sobotniej koncentrował się na 
tematyce pentakostalnej, chociaż akcentował także postny charakter 
tego dnia. tematyka święceń kapłańskich wyraźniej była zaznaczona 
w czytaniach. Porządek stacji był zachowany podobnie jak innych 
dniach kwartalnych24.

ostatnia seria dni kwartalnych nosi nazwę Quatuor tempora sep-
tembris, czyli dni kwartalne września i jest łączona raczej nie tyle 
ze świętem Podwyższenia Krzyża, co z XVII niedzielą po zesłaniu 
ducha Świętego. Formularze podejmują tematykę ascetyczno-bła-
galną. liturgia była więc sprawowana w szatach koloru fioletowego 
ze wspomnianym już wyżej porządkiem stacyjnym25. 

dni kwartalne w Polsce znane były pod nazwą Suchych dni (spo-
tykana także forma: Suchedni). Wydaje się, że jednolity charakter 
obchodów liturgii rzymskiej w realiach polskich uległ pogłębieniu. 
liturgia stacyjna w Polsce nie miała takiej tradycji jak w Rzymie. 
Formularze mszalne, słabo znane z uwagi na język łaciński szerszemu 
ogółowi wiernych, nie posiadały większego formacyjnego znaczenia. 
Nie przewidywano w obchodach innych form oddziaływania, jak 
chociażby charakterystycznej dla dni krzyżowych procesji. Pozo-
stawała jedynie praktyka postu i nieobligatoryjna w tym przypadku 

 23 zob. Mszał rzymski łacińsko-polski, dz. cyt., s. 86-98.
 24 tamże, s. 307-309; 312-321. Por. Mszał Rzymski dodaniem nabożeństw nieszpor-
nych, dz. cyt., s. 981-997.
 25 zob. Mszał rzymski łacińsko-polski, dz. cyt., s. 358-367; por. Mszał Rzymski 
dodaniem nabożeństw nieszpornych, dz. cyt., s. 1092-1108.
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działalność kaznodziejska. znamienne jest to, że znany z drobiaz-
gowości w wyjaśnianiu liturgicznych realiów bł. biskup antoni J. 
Nowowiejski w Ceremoniale parafialnym omawia Suche dni jedynie 
przy okazji ich obchodów podczas adwentu. Jego wyjaśnienia dotyczą 
przede wszystkim ewentualnych komplikacji rubrycystycznych26. 
Podkreślić raz jeszcze należy, że Suche dni koncentrowały się na 
problematyce pokuty i postu, które były przecież charakterystyczne 
dla czasu wielkopostnego, a wówczas także i dla okresu adwentowego. 
obchody wrześniowe były powtórzeniem tej tematyki. Na tym tle 
wyróżniały się jedynie Suche dni po zesłaniu ducha Świętego ze 
względu na świąteczny charakter oktawy. odrębność podkreślała 
tematyka modlitw w intencji nowo wyświęconych – zapewne także 
i o powołania – jak również czerwony kolor szat liturgicznych. Nieza-
leżnie od tego w świadomości utrwalił się postny charakter obchodu 
dni kwartalnych, podkreślany swojską nazwą Suchych dni.

3. Dawne tradycje dzisiaj
Jak wspomniano na początku, odnowa liturgiczna dni krzyżowych 
i dni kwartalnych została pozostawiona w gestii episkopatów Kościo-
łów lokalnych. oficjalne dokumenty, jak Ogólne normy roku liturgicz-
nego i kalendarza pozostają w tej kwestii dość enigmatyczne. Procesja 
w dni krzyżowe jest właściwie tylko wzmiankowana w Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii27. W podobnym duchu wypowiada się 
Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów (nr 398-401). Księga ta, wy-
dana dla diecezji polskich, stwierdza, że obchodzone są następujące 
Okresowe Dni modlitw błagalnych: 1) w trzecim tygodniu adwentu: 
Kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin; 2) od Środy 
Popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu: Kwartalne dni modlitw 
o ducha pokuty; 3) w IV tygodniu Wielkanocy: Kwartalne dni mod-
litw o powołania do służby w Kościele; 4) od VI niedzieli Wielkanocy 

 26 a. J. Nowowiejski, Ceremoniał parafialny, dz. cyt., s. 437-438.
 27 dokument w zasadzie skupia się na ujmowaniu pobożności ludowej i zwyczajów 
religijnych od strony teologicznej i antropologicznej w duchu liturgii. zob. Dyrek-
torium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003, s. 172-174.
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do środy VI tygodnia Wielkanocy: dni modlitw o urodzaje (czyli 
dawne dni krzyżowe); 5) w III tygodniu września: Kwartalne dni 
modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców28. oba starożytne ob-
chody – Rogationes i Quattur tempora zostały potraktowane dość 
podobnie. liturgia Kościoła zachodniego, zdominowana przez rzym-
ską tendencję rubrycyzacji, po Soborze Watykańskim II wyraźniej 
zaakcentowała okoliczności i potrzeby Kościoła powszechnego, z jego 
często nieprzewidywalnymi i niedającymi się odgórnie ująć w sche-
maty potrzebami. Najbardziej jest to widoczne na przykładzie mod-
litw o urodzaje, gdzie pory wegetacji kształtują się różnie w różnych 
częściach globu. W wielu wypadkach, jak na przykład w środowiskach 
wielkomiejskich, zrezygnowano z organizowania procesji, jakkolwiek 
są one zalecone przez Konferencję episkopatu29. oczywiście w wielu 
środowiskach wiejskich przetrwała tradycja procesji na polach i do 
krzyży (stąd polska nazwa dni krzyżowe)30. obecna sytuacja nie 
oznacza, że liturgia Kościoła, akcentująca przede wszystkim cele-
brację Chrystusowego misterium, straciła z oczu troskę o człowieka 
z jego konkretnymi uwarunkowaniami i potrzebami. Wystarczy 
zauważyć, że Mszał rzymski dla diecezji polskich przewiduje aż 59 
formularzy mszy i modlitw w różnych potrzebach, zgrupowanych 
w cztery działy: 1) życie Kościoła (25); 2) życie społeczności świe-
ckiej (8); 3) różne okoliczności życia publicznego; ta część zawiera 
właśnie formularze mszy w okresie zasiewów, po zebraniu plonów, 
o deszcz, o pogodę, o ustanie burz, o uświęcenie pracy ludzkiej i inne 
(18); 4) szczególne potrzeby (8). dodajmy też, że niektóre modlitwy 

 28 Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów. Odnowiony zgodnie z postanowieniem 
świętego Soboru Watykańskiego II. Wydany z upoważnienia Papieża Jana Pawła II. 
Dostosowany do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2013, s. 138. 
 29 zob. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, dz. cyt., nr 1112.
 30 zasłużona w liturgicznym duszpasterstwie tzw. „agenda opolska” przewiduje 
jeszcze procesję w dni krzyżowe i na dzień 25 kwietnia, czyli Litaniae maiores. 
Przewiduje również podobną ewentualność w dniu św. Urbana lub św. Izydora, 
modlitwy o dobrą pogodę, zachowanie owoców ziemi, podziękowanie za żniwa. 
zob. Agenda liturgiczna Diecezji Opolskiej. Nabożeństwa, poświęcenia i błogosła-
wieństwa, opole 1985, s. 168-176, 361-365.



ks. Krzysztof Filipowicz

| 134 |

eucharystyczne, zwłaszcza V Modlitwa eucharystyczna, powstały 
ze względu na szczególne okoliczności życia Kościoła i jako taka jest 
wyrazem przepowiadania wiary naszych czasów. Fakt ten pokazuje 
dobitnie, że reforma liturgiczna nie zrezygnowała z dotychczasowych 
wypracowań. odnowiony Mszał jest znacznie bogatszy pod tym 
względem od swego poprzednika. zasadnicza zmiana dotyczy zatem 
świadomości pastoralnej. tam, gdzie sprawdzają się dawne rozwią-
zania, nie ma przecież jakiegoś przymusu do rezygnowania z nich 
w imię enigmatycznych przepisów oficjalnych dokumentów, które 
nie zawsze znoszą automatycznie dotychczasowe praktyki i mogą 
być dopracowane przez rozporządzenia miejscowych ordynariuszy, 
a nawet rozsądną troskę lokalnych duszpasterzy. Postulat ten wy-
pływa najzwyczajniej z życia religijnego, które jest na tyle bogate, że 
nie może być do końca znormalizowane przez kościelne dokumenty 
o charakterze ogólnym. dlatego też powstało wspomniane już Dy-
rektorium o pobożności ludowej i liturgii w 2001 r., a więc po latach 
reformy liturgicznej, która niekiedy przebiegała w sposób nie zawsze 
właściwy. Nie należy zapominać, że różnorodne formy chrześcijań-
skiej pobożności, zgodnie z uwagą Sacrosanctum concilium, stanowią 
cenny wkład w życie Kościoła (Por Kl, 12-13). Co więcej, wydaje się, 
że rozsądna pasterska kreatywność, mająca na celu dobro dusz, jest 
wręcz oczekiwana i aprobowana przez papieża Franciszka31. W tym 
duchu należy szukać pewnych rozwiązań tam, gdzie tradycja procesji 
z okazji dni modlitw o urodzaje zanikła bądź nie jest praktykowana, 
jak chociażby w środowiskach wielkomiejskich. zaakcentowanie 
w życiu liturgicznym miast potrzeby takiej modlitwy byłoby wyrazem 
jedności z tymi środowiskami, gdzie kwestia odpowiedniej pogody 
i prawidłowego przebiegu prac rolniczych czy hodowlanych stanowią 
oczywistą tkankę egzystencjalną32. Nie należy też zapominać, że 

 31 Franciszek, Bądźcie kreatywni, otwarci na Ducha Świętego. Spotkanie z kapłanami 
w Kaplicy Palatyńskiej Pałacu Królewskiego w Casercie, l’osservatore Romano 2014, 
nr 8-9, s. 34.
 32 organizowanie procesji w intencji modlitw o urodzaje w miastach zapewne nie 
jest w każdym przypadku możliwe. Nie jest to jednak przesłanką, by rezygnować 
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sukcesy na polu technologicznym czy ekonomicznym, skutkujące 
znacznym uniezależnieniem się od cyklu naturalnego, pozostają 
w dużej mierze nietrwałe.

o wiele bardziej problematyczne wydaje się zagospodarowanie 
dni modlitw kwartalnych, będących w tradycji polskiej spuścizną po 
tzw. dniach suchych. Miały one wybitnie pokutny i postny charakter. 
Poza formularzami mszalnymi nie posiadały jakichś specjalnych ele-
mentów, akcentujących ich liturgiczny charakter. Sprowadzenie dni 
modlitw kwartalnych do komunikatu duszpasterskiego, że takowe się 
właśnie odbywają, nie wyczerpuje ich przesłania. Problem wydaje się 
o tyle większy, że charakter pokutny został sprowadzony właściwie 
do Wielkiego Postu. Formalnie dniami pokuty pozostają wszystkie 
piątki roku. Na tle przemian obyczajowych zrezygnowano z zakazu 
zabaw w piątki. Kwestia postu piątkowego, rozumianego jako wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych, pozostawia w praktyce wiele do 
życzenia. Warto jednak odnotować fakt, że episkopaty zachodnie, 
które odeszły od tego rodzaju wstrzemięźliwości, zaczynają dostrze-
gać pochopność tego posunięcia33. Wydaje się też, że dni modlitw 
kwartalnych, jak chociażby wielkopostnych, wpisują się naturę litur-
giczną tego okresu, który, jak to jest również w przypadku adwentu, 
jest czasem organizowanych rekolekcji. Nie wydaje się zatem tutaj 
potrzebna dodatkowa „akcja duszpasterska”, kiedy można wystarcza-
jąco wykorzystać tradycyjne możliwości. Należy jednak odnotować 
fakt, że z dużym uznaniem spotkały się pewne inicjatywy, które, choć 
cieszące się starożytnym rzymskim rodowodem, w realiach polskich 

z praktyki takiej procesji wewnątrz kościoła czy zaniechania nabożeństwa błagal-
nego z litanią do Wszystkich Świętych w ogóle. 
 33 http://breviarium.blogspot.com/2009/12/przywrocmy-piatkowy-post-od-miesa.
html); por. https://www.przewodnik-katolicki.pl/archiwum/2013/Przewodnik-
-Katolicki-29-2013/Wiara-i-Kosciol/Piatki-bez-wstrzemiezliwosci; https://www.
gosc.pl/doc/1604761.KeP-powstrzymywanie-sie-od-zabaw-tylko-w-Wielkim-Poscie, 
(dostęp: 2.07.2019).
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nie były szczególnie popularne. Chodzi tutaj przede wszystkim o te 
możliwości, jakie daje liturgia stacyjna34.

Czy pozostało zatem sprowadzenie Kwartalnych dni modlitw 
wrześniowych do określonej tematyki modlitw, a dni modlitw o po-
wołania do tzw. niedziel powołaniowych? odwołać się tutaj można 
do wspomnianej już wcześniej kreatywności, zalecanej przez papieża 
Franciszka. ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. otóż go-
towe sugestie liturgiczne, choć niezwykle pomocne, nie są i nie muszą 
być jedynym rozwiązaniem. tak jak prawdą jest, że liturgia jest szkołą 
wiary, to istnieje także zależność odwrotna: wiara przygotowuje do 
liturgii. działalność katechetyczna i kaznodziejska jest przestrzenią 
ukazania chrześcijańskiego wymiaru postu rozumianego możli-
wie szeroko35. Chodzi tutaj o pewne akty wstrzemięźliwości, które 
w doświadczeniu religijnym uzdalniają do większego otwarcia się na 
Boga. Rezygnacja z pewnych dóbr czyni dyspozycyjnym zarówno na 
Boga, jak i bliźniego. tradycyjnie łączono to z modlitwą i jałmużną, 
gdyż post nie oznaczał wyłącznie troski o własny poziom duchowy36. 
odzyskanie świadomości znaczenia Kwartalnych dni modlitw w roku 
liturgicznym należy zatem postrzegać nie tylko jako usankcjonowanie 
obchodu w ramach obrzędowości, ale przede wszystkim budzenie 
świadomości pastoralnej i szeroką, przemyślaną współpracę kateche-
tów, kaznodziejów i liturgistów. zapewne nie tylko w tym przypadku.

 34 W świadomości wiernych liturgia stacyjna została zaakcentowana przede 
wszystkim przez obchody Wielkiego Jubileuszu 2000. W niektórych środowiskach 
miejskich cieszy się ona już regularną popularnością. Na ten temat na Wydziale 
teologicznym UKSW powstała praca magisterska. zob. K. Czekalska, Liturgia 
stacyjna jako forma katechezy na przykładzie rzymskiej liturgii stacyjnej i jej odpo-
wiedników w miastach polskich, (mps), Warszawa 2019, s. 55-70.
 35 Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, nadal obowiązująca 
w Polsce, zachowana co do litery prawa staje się problematyczna w przypadku osób 
niespożywających mięsa.
 36 dosłownie rzecz biorąc, zaoszczędzone pieniądze z powodu wstrzemięźliwości 
od pokarmów i napojów przeznaczane były na pomoc materialną dla potrzebujących. 
zob. B. Nadolski, Post, w: tenże, Leksykon liturgii, dz. cyt., s. 1205-1208.
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***

Polska tradycja dni krzyżowych i Suchych dni uległa po reformie 
liturgii Soboru Watykańskiego II pewnym zmianom. Najbardziej 
znaczącą jest zanik rubrycystycznego charakteru obchodu. Regu-
lacje te pozostawiono Konferencji episkopatu Polski. W praktyce 
zaowocowało to utratą w znacznej mierze dawnego obligatoryjnego 
wymiaru. drugą znaczącą zmianą jest to, że Ogólne normy roku litur-
gicznego i kalendarza zgrupowały te obchody i traktują je w sposób 
podobny. dawne dni krzyżowe przybrały nazwę Kwartalnych dni 
modlitw o urodzaje, a Suche dni są po prostu Kwartalnymi dniami 
modlitw o określonej intencji. Utrzymał się, co oczywiste, błagalny 
charakter obchodu, ale zanikł jego wymiar pokutny. zachodzenie 
pewnych zmian wydaje się oczywiste i konieczne, ich sposób zaś co 
najmniej dyskusyjny. I tak, zanikanie procesji z litanią do Wszystkich 
Świętych z okazji dni modlitw o urodzaje w środowiskach wielko-
miejskich wydaje się poniekąd zrozumiałe. obchód ten ma zupełnie 
inne oddziaływanie dla środowisk rolniczych i wpisuje się w tradycje 
religijno-kulturalne polskiej wsi. zapewne tam, gdzie zanik określo-
nych form pobożności jest nieunikniony, zasadne będzie wprowa-
dzanie takich form, które odpowiadają specyfice danego środowiska, 
z zaakcentowaniem łączności w potrzebach z lokalnymi Kościołami.

Kwestia pozostałych dni modlitw kwartalnych wydaje się być 
bardziej złożona. odnowiona liturgia przewiduje znaczną ilość for-
mularzy mszy i modlitw w różnych potrzebach. Pewne możliwości 
pozostają w gestii ordynariuszy i miejscowych duszpasterzy, którzy 
nie muszą się ograniczać jedynie do samych kwartałów. Najbardziej 
dotkliwa wydaje się być utrata pokutnego charakteru obchodów. dla 
dawnej liturgii oczywistością było to, że intensywnej prośbie towarzy-
szy pokutna postawa, zakładająca prośbę o przebaczenie za grzechy 
i gotowość podjęcia postu w tej intencji. odnowiona liturgia natomiast 
nie podejmuje wprost tematyki pokutnej poza okresem Wielkiego 
Postu i piątkami w ciągu roku. Realizacja piątkowej wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych nie jest tak oczywista i do pewnego stopnia 
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problematyczna37. Kwartalne dni modlitw jawią się tutaj jako pewna 
szansa duszpasterska, aby przypomnieć wiernym możliwie szerokie 
znaczenie chrześcijańskiego postu, który jest czymś znacznie więcej 
niż wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych w piątki. Rezygnacja 
z pewnych dóbr w połączeniu z modlitwą i jałmużną oddaje chyba 
najbardziej charakter Kwartalnych dni modlitw poza ich liturgicznym 
aspektem. Uzyskanie takiej postawy jednak nie jest możliwe tylko 
dzięki samemu obchodowi, lecz zakłada oprócz budzenia pastoralnej 
świadomości współpracę na polu katechetycznym. 

Streszczenie
Sobór Watykański II, podejmując się reformy liturgicznej, zmienił na trwałe 
wiele dotychczasowych praktyk, mających swe oparcie w życiu liturgicznym 
właśnie. Należą do nich między innymi dni modlitw błagalnych, zwane 
dawniej dniami krzyżowymi, oraz dni modlitw kwartalnych, zwane daw-
niej Suchymi dniami. Soborowa reforma doprowadziła niemal do ujedno-
licenia tych obchodów, pozostawiając pewną swobodę regulacji lokalnym 
episkopatom. Pierwsza część artykułu (p. 1 i 2) dotyczy genezy obchodu, 
dni krzyżowych i Suchych dni. o ile pierwsze miały podłoże wybitnie li-
turgiczne, tak Suche dni, formalnie odnotowane w księgach liturgicznych, 
odnosiły się raczej do praktyk ascetycznych. druga części artykułu (p. 3) 
zawiera refleksję pastoralną nad obecną sytuacją obchodu dni modlitw 
kwartalnych i dni modlitw błagalnych z możliwą sugestią dotyczącą od-
nowy dawnych praktyk dzisiaj. 

 37 Nie chodzi w tym przypadku o coraz większą popularność diet wegetariańskich. 
Jak wspomniano w historycznej części artykułu, do najczcigodniejszych praktyk 
należał zwyczaj nieposzczenia w okresie wielkanocnym. obecne przepisy postne 
w Polsce nakładają wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w piątki okresu 
wielkanocnego (poza piątkiem oktawy wielkanocnej). Kwartalne dni modlitw o uro-
dzaje i o powołania do służby Bożej zazwyczaj wypadają w okresie wielkanocnym. 
Szerzej rozumiany post jako rezygnacja z pewnych dóbr jest jakimś wyjściem z tego 
„liturgicznego impasu”.
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Summary
The article concerns the practice of observing of Rogations days and ember 
days. The perspective in the first part of the article is liturgical and historical. 
author describes the genesis and development of Rogation days and ember 
days. liturgical reform of Vatican II council combined this celebrations as 
a days of prayers in specific intentions according to some disposition of local 
episcopates. The second part of the article is rather pastoral, where author 
refers present situation and submits some pastoral conclusions.

Słowa kluczowe: litaniae minores et maiores, rogationes, dni krzyżowe, 
Suche dni, dni modlitw kwartalnych, dni modlitw błagalnych

Keywords: litaniae minores et maiores, rogationes, Rogations days, ember 
days
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ks. Ryszard Selejdak

il contributo della commiSSione 
teologica internazionale in una maggiore 
comprenSione del diaconato permanente

The Contribution of the Theological International Commission  
to a greater Understanding of the Permanent Diaconate

al fine di una maggiore comprensione della ricca problematica 
riguardante il diaconato permanente, molto significativo è stato 
contributo della Commissione teologica Internazionale. esso 
è stato presentato nel documento intitolato Il diaconato: evoluzione 
e prospettive1. Come si legge nella “Nota preliminare”, il suddetto 
documento è frutto di un lavoro decennale di due Sottocommissioni 
e della revisione dell’intero testo conclusivo da parte della Commissione 
in seduta plenaria2.

 1 Cfr. Commissione teologica Internazionale, Il diaconato: evoluzione e prospet-
tive, 30 settembre 2002, enchiridion Vaticanum 21 (2002), pp. 617-821; R. Selejdak, 
Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego 
Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis diaconorum 
permanentium», Warszawa 2010, p. 77.
 2 lo studio sul documento era stato affrontato dalla Commissione teologica 
Internazionale già nel quinquennio 1992-1997. Il lavoro si è svolto all’intento di una 
Sottocommissione, che aveva il compito di approfondire alcuni problemi ecclesiolo-
gici. Questa Sottocommissione era presieduta da Mons. Max Thurian e comprendeva 
i seguenti membri: S.e. Mons. Christoph Schönborn o.P., S.e. Mons. Joseph osei-
-Bonsu, Rev. Charles acton, Mons. Giuseppe Colombo, Mons. Joseph doré PSS., prof. 
Gösta Hallonsten, Rev.P. Stanisław Nagy SCI, Rev. Henrique de Noronha Galväo. dal 
momento tuttavia che tale Sottocommissione non ebbe modo di portare a termine 
il suo lavoro con la pubblicazione di un documento, lo studio fu ripreso nell’ambito 
della Commissione del quinquennio successivo, sulla base anche del lavoro svolto 
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1. L’analisi storica 

Molto interessante è la ricerca storica. Nel secondo capitolo del do-
cumento, si analizza inizialmente i termini riguardanti il diaconato. 
la Commissione, facendo riferimento al libro degli Atti degli Apo-
stoli (6, 1-6) che descrive l’istituzione dei “Sette” per il servizio delle 
mense, sottolinea come i termini diakonein e diaconos utilizzati siano 
“molto generici”3. Secondo il documento, luca indica una tensione 
all’interno della comunità: “Sorse un malcontento tra gli ellenisti 
verso gli ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distri-
buzione quotidiana” (at 6, 1)4. In seguito, il documento sottolinea: 
“la ragione data per la designazione dei sette eletti (le mormorazioni 
tra gli ellenisti) è in contraddizione con la loro attività com’è de-
scritta successivamente da luca. Non sappiamo nulla del servizio 
delle mense”5. 

Il testo, continuando la ricerca, fa riferimento ai Padri apostolici. 
analizzando la Didaché (opera risalente a prima del 130 d.C.), rileva 
che i diaconi erano responsabili nella vita della Chiesa per le opere 
di carità in favore delle vedove e degli orfani. le loro attività erano 
senza dubbio connesse con la catechesi e probabilmente anche con 
la liturgia. Viene sottolineato che i dati su questo argomento però 

in precedenza. a questo scopo fu formata una nuova Sottocommissione, presieduta 
dal Rev. Henrique de Noronha Galväo e composta dal Rev. Santiago del Cura elena, 
dal Rev. Pierre Gaudette, da Mons. Roland Minnerath, da Mons. Gerhard ludwig 
Müller, da Mons. luis tagle e dal Rev. ladislaus Vanyo. le discussioni generali su 
questo tema si sono svolte in numerosi incontri della Sottocommissione e durante 
le sessioni plenarie della stessa Commissione teologica Internazionale, tenutesi 
a Roma dal 1998 al 2002. Il testo conclusivo fu approvato in forma specifica, con il 
voto unanime della Commissione, il 30 settembre 2002, ed è stato poi sottoposto al 
suo Presidente, il Card. J. Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la dottrina 
della Fede, il quale ne ha autorizzato la pubblicazione (cfr. Il diaconato: evoluzione 
e prospettive, eV 21 (2002), p. 617).
 3 Cfr. ibidem, p. 635.
 4 Ibidem.
 5 Ibidem, p. 637.
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sono talmente succinti che è difficile dedurne quale fosse di fatto la 
portata delle loro funzioni6. 

Proseguendo, il documento prende in analisi gli scritti di 
Sant’Ignazio di antiochia e ricorda che nella Lettera ai cristiani di 
Smirne, viene suggerito ai fedeli di seguire il vescovo, come Gesù 
Cristo ha seguito il Padre, e come i presbiteri hanno seguito gli 
apostoli. Quanto ai diaconi, il vescovo di antiochia raccomanda 
ai fedeli di rispettarli come la legge di dio7. Successivamente la 
Tradizione apostolica di Ippolito di Roma (morto il 235), presenta per 
la prima volta lo statuto teologico e giuridico del diacono nella Chiesa. 
Secondo la Commissione teologica Internazionale, Ippolito, annovera 
queste figure nel gruppo degli “ordinati” con l’imposizione delle 
mani (cheirotonein), opponendoli a coloro che nella gerarchia sono 
chiamati “istituiti”8. l’”ordinazione” dei diaconi è fatta unicamente dal 
vescovo. tale vincolo definisce l’ampiezza dei compiti del diacono, che 
è a disposizione di chi presiede la Chiesa per eseguirne gli ordini, ma 
che è escluso dalla partecipazione al consiglio dei presbiteri9. Questo 
Padre apostolico riferisce che i diaconi assistono nella celebrazione 
del battesimo, si impegnano nell’insegnamento e svolgono attività 
sociale in stretta unione con il vescovo10.

Il documento della Commissione, esamina la situazione della 
Chiesa a Cartagine, facendo riferimento a San Cipriano secondo 
il quale i diaconi non devono dimenticare che il Signore stesso ha 
scelto gli apostoli, cioè i vescovi e i capi della Chiesa. Per il Vescovo di 
Cartagine i diaconi sono stati istituiti dagli apostoli dopo l’ascensione 
del Signore, per essere i ministri dei loro episcopato e della Chiesa 
e che a loro spetta soprattutto l’esercizio della carità nella visita delle 
carceri11.

 6 Cfr. ibidem, p. 641.
 7 Cfr. ibidem.
 8 Cfr. ibidem, p. 645.
 9 Cfr. ibidem.
 10 Cfr. ibidem, p. 647.
 11 Cfr. ibidem, pp. 647 e 649.
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la Commissione sintetizza i testi di questo periodo, affermando 
che, al di là del fatto dell’esistenza del diaconato in tutte le chiese, 
sin dall’inizio del II secolo e del suo carattere di ordine ecclesiastico, 
i diaconi all’inizio svolgono dappertutto lo stesso ruolo, benché gli 
accenti posti sui diversi aspetti del loro impegno siano distribuiti 
diversamente nelle varie regioni12.

Nel IV secolo il diaconato raggiunga la sua stabilita, segnando la 
conclusione del processo che lo ha condotto a essere riconosciuto come 
un grado della gerarchia ecclesiale, posto dopo il vescovo e presbitero, 
con un ruolo ben definito. legato alla missione e alla persona del 
vescovo, tale ruolo comprendeva tre compiti: il servizio liturgico, il 
servizio di predicare il Vangelo e di insegnare la catechesi, come anche 
una vasta attività sociale concernente le opere di carità e un’attività 
amministrativa secondo le direttive del vescovo13.

Nell’ultima sezione del secondo capitolo, la Commissione affronta 
il tema del ministero delle diaconesse. tale ministero è veramente 
esistito e si è sviluppato in maniera disuguale nelle diverse parti della 
Chiesa14. Sembra evidente che esso non era inteso come il semplice 
equivalente femminile del diaconato maschile. Si tratta per lo meno 
di una funzione ecclesiale, esercitata da donne, talvolta menzionata 
prima del suddiacono nella lista dei ministeri della Chiesa. tuttavia si 
manifestano dubbi se tale ministero fosse conferito con un’imposizione 
delle mani paragonabile a quella con cui erano conferiti l’episcopato, 
il presbiterato e il diaconato maschile15. Secondo la Commissione, 
il testo delle Costituzioni apostoliche, potrebbe far pensare che si 
tratti di una imposizione delle mani di quel tipo, ma si tratta di una 
testimonianza quasi unica, e la sua interpretazione è oggetto di intense 
discussioni. l’imposizione delle mani sulle diaconesse potrebbe essere 
nella linea dell’imposizione delle mani fatta sul suddiacono e sul 

 12 Cfr. ibidem, p. 649.
 13 Cfr. ibidem, p. 657.
 14 Cfr. ibidem, p. 669.
 15 Cfr. ibidem, pp. 669-671. 
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lettore. Per questi dubbi, la Commissione dice che è difficile dirimere 
la questione partendo dai soli dati storici16.

Il capitolo III del documento affronta poi, la questione della 
scomparsa del diaconato permanente. Il documento fa notare come 
tale ministero si sia trasformato in passaggio temporaneo verso 
il presbiterato17, e che nel contempo, si arriva nel X secolo a non 
avere più traccia delle diaconesse18. la storia dei ministeri mostra, 
infatti, che le funzioni sacerdotali abbiano avuto la tendenza ad 
assorbire le funzioni inferiori19. Per cui quando il cursus clericale 
si stabilizzò, ogni grado possedeva competenze supplementari in 
rapporto al grado inferiore: ciò che faceva un diacono lo poteva fare 
anche un presbitero20. al vertice della gerarchia, il vescovo poteva 
esercitare la totalità delle funzioni ecclesiastiche. Questo fenomeno 
di concentrazione delle competenze e di sostituzione delle funzioni 
inferiori con quelle superiori, la frammentazione delle competenze 
originarie dei diaconi in molte funzioni subalterne clericalizzate, 
l’accesso alle funzioni superiori per gradum spiegano come il 
diaconato, in quanto ministero permanente, abbia perduto la sua 
ragion d’essere. Gli rimanevano soltanto i compiti liturgici esercitati 
ad tempus dai candidati al sacerdozio21.

2. Il problema della sacramentalità
Il documento affronta il problema della sacramentalità del diaconato, 
partendo dalla prima Scolastica e da San tommaso d’aquino. esso 
sintetizza la posizione del dottore angelico circa le potestà attribuite 
al diacono, dicendo che egli spiega tutte le potestates, in rapporto alla 
dispensatio dei sacramenti. Questa facoltà sembra situarsi nell’ambito 
della «liceità» e non in quello di una «capacitazione» (l’esser messo 

 16 Cfr. ibidem, p. 671.
 17 Cfr. ibidem, pp. 671-683.
 18 Cfr. ibidem, pp. 683-685.
 19 Cfr. ibidem, p. 683.
 20 Cfr. ibidem.
 21 Cfr. ibidem.
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in grado di) radicale, che, invece, è in relazione con la «validità» delle 
rispettive funzioni22. San tommaso “si chiede se evangelizzare e bat-
tezzare fanno parte dell’ufficio diaconale e risponde che ai diaconi non 
appartiene quasi ex proprio officio alcuna amministrazione diretta dei 
sacramenti, e tanto meno qualche compito in relazione con il docere, 
ma solamente con il cathechizare”23. In questo contesto, durando di 
San Porciano24, esprimeva una “linea dottrinale, che ricompare di 
tanto in tanto sino ai nostri giorni, secondo la quale la sola ordina-
zione sacerdotale è «sacramento», mentre gli altri ordini, diaconato 
incluso, non sono che «sacramentali»”25. le ragioni della posizione 
del teologo domenicano basavano sui fatti: che il potere di consacrare 
l’eucaristia è esclusivo dell’ordine sacerdotale; che con il sacerdozio 
c’è una “potestas ordinis ad conficiendum vel conferendum ea”; che 
l’ordinazione sacerdotale concede un potere ad posse per cui può fare 
qualcosa che non poteva fare prima, mentre il diaconato accorda la 
capacità di fare licite qualcosa che in effetti poteva fare prima, benché 
illecitamente, e per questo si può considerare una istituzione eccle-
siale. Non c’era una unità del Sacramento; ciascun ordine imprimeva 
un “carattere”, ma questo poteva derivare sia da una deputatio di ori-
gine divina che faceva scaturire un sacramentum che da una deputatio 
ecclesiastica dalla quale provenivano i sacramentalia26.

Per quanto riguarda il Concilio di trento, la Commissione 
afferma che esso ha voluto definire dogmaticamente l’ordine come 
Sacramento, ma che non è chiaro tale discorso per il diaconato27. 
Secondo il Concilio vi è  l’esistenza di una hierarchia in Ecclesia 
ordinatione divina. I diaconi sono menzionati nel Nuovo testamento, 
ma non si dice se siano stati istituiti direttamente da Cristo28. Il 

 22 Cfr. ibidem, p. 691.
 23 Ibidem.
 24 Cfr. B. Mondin, Durando di San Porciano, in: Dizionario dei teologi, Bologna 
1992, pp. 221-222.
 25 Il diaconato: evoluzione e prospettive, eV 21 (2002), p. 691.
 26 Cfr. ibidem, pp. 691-693.
 27 Cfr. ibidem, pp. 693-695.
 28 Cfr. ibidem, p. 695.
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diaconato, in accordo con il modo di considerare gli altri ordini, 
è concepito come aiuto per servire il sacerdozio ed appare come tappa 
per accedere al sacerdozio e non c’è nessuna menzione esplicita di 
un diaconato permanente29. Quando il Concilio di trento definisce 
dogmaticamente che l’Ordo o sacra ordinatio è vere sacramentum, 
non si fa menzione esplicita del diaconato30. anche per il “carattere 
sacramentale”, il Concilio di trento non sembra che definisca 
dogmaticamente la dottrina del carattere per il diaconato31.

Parlando a tal riguardo del Concilio Vaticano II, e come intese ri-
proporlo come ministero permanente, concludendo la questione sulla 
sacramentalità la Commissione fa notare che nella Costituzione dog-
matica sulla Chiesa Lumen gentium (n. 29): “la proposizione secondo 
la quale si impongono le mani ai diaconi «non ad sacerdotium, sed 
ad ministerium» diventa un riferimento chiave per la comprensione 
teologica del diaconato. tuttavia molti interrogativi sono rimasti 
aperti sino ai nostri giorni per le ragioni seguenti: la soppressione del 
riferimento al vescovo nella formulazione accettata, l’insoddisfazione 
di alcuni di fronte alla sua ambiguità e la portata della distinzione 
stessa tra sacerdotium e ministerium”32. Il documento ricorda che la 
Commissione dottrinale del Concilio si espresse in questi termini: 
“significant diaconos non ad corpus et sanguinem Domini offerendum 
se ad servitium caritatis in Ecclesia”33.

la Commissione teologica Internazionale, nell’esaminare i testi 
post-conciliari ed in modo particolare il Motu proprio Ad pascendum 
di Paolo VI, prosegue: “In conclusione: se il Vaticano II ha parlato 
con prudenza ed ex obliquo della natura sacramentale del diaconato, 
non è stato solamente a causa della preoccupazione di non condan-
nare nessuno, ma piuttosto a motivo dell’incertitudo doctrinae. dun-
que, per assicurare la natura sacramentale non basta né l’opinione 

 29 Cfr. ibidem.
 30 Cfr. ibidem.
 31 Cfr. ibidem, p. 697.
 32 Ibidem, p. 705.
 33 Ibidem, p. 704, nota 150.
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maggioritaria dei teologi (c’era anche relativamente al suddiaconato), 
né la sola descrizione del rito dell’ordinazione (che occorre chiarire 
alla luce di altre fonti), né la sola imposizione delle mani (che può 
essere di natura non sacramentale)”34.

avviandosi alla conclusione, nel cap. VII il documento riafferma 
che: “Considerare il diaconato come una realtà sacramentale 
costituisce la dottrina più sicura e più coerente con la prassi ecclesiale. 
Qualora se ne negasse la sacramentalità, il diaconato costituirebbe 
una forma di ministero fondato soltanto sul battesimo: rivestirebbe un 
carattere funzionale, e la Chiesa goderebbe di una grande capacità di 
decisione relativamente alla sua instaurazione o alla sua soppressione, 
come pure alla sua configurazione concreta; in ogni caso goderebbe 
di una libertà di azione molto più ampia di quella che le è concessa 
sui sacramenti istituiti da Cristo. Negando così la sacramentalità, si 
farebbero scomparire i principali motivi che fanno del diaconato una 
questione teologicamente disputata. Ma tale negazione ci condurrebbe 
ai margini della linea del Vaticano II. È dunque a partire dalla sua 
sacramentalità che si dovrà trattare degli altri problemi concernenti 
la teologia del diaconato” 35.

Concludendo la trattazione sulla sacramentalità, il documento non 
propone una soluzione alle problematiche emerse nella trattazione 
quanto piuttosto evidenzia alcune ulteriori domande: “tra i problemi 
che richiedono un approfondimento teologico o uno sviluppo ulteriore 
si trovano i seguenti: a) il grado normativo della sacramentalità del 
diaconato così come sarebbe stato fissato dagli interventi dottrinali del 
Magistero, soprattutto nei Concili tridentino e Vaticano II; b) l’”unità” 
e l”unicità” del sacramento dell’ordine nella diversità dei suoi gradi; 
c) la portata della distinzione «non ad sacerdotium, sed ad ministerium 

 34 Ibidem, p. 711. la riflessione posta dalla Commissione appare estremamente im-
portante sia per la portata teologico-giuridica che essa contiene, sia per la modalità 
attraverso la quale giunge a tali considerazioni. Il lavoro operato, tiene conto, infatti, 
sia delle disposizioni del Concilio tridentino, sia le affermazioni scritturistiche, sia 
di quelle dei teologi che confluirono al Concilio. Si fa riferimento esplicito a Beyer 
e alle sue posizioni (cfr. ibidem, p. 710, nota 161).
 35 Ibidem, p. 765.
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(episcopi)»; d) la dottrina del carattere e della specificità del diaconato 
come configurazione a Cristo; e) i «poteri» che il diaconato concede 
in quanto Sacramento. È un approccio senza dubbio troppo stretto 
ridurre la sacramentalità al problema delle potestates; l’ecclesiologia 
offre prospettive più ampie e più ricche. Ma nel caso del sacramento 
dell’ordine, non si può omettere tale problema evocando la strettezza 
ricordata. Gli altri due gradi dell’ordine, l’episcopato e il presbiterato, 
danno un potere, a motivo dell’ordinazione sacramentale, per compiti 
che una persona non ordinata non può (validamente) realizzare. 
Perché dovrebbe essere diversamente per il diaconato? la differenza 
risiede forse nel come dell’esercizio dei munera o  nella qualità 
personale di colui che le realizza? Ma come renderlo teologicamente 
credibile? Se infatti tali funzioni possono essere esercitate da un 
laico, come giustificare che abbiano la loro sorgente in un’ordinazione 
sacramentale nuova e distinta?”36.

3. Diaconato e sacramento dell’Ordine
la sacramentalità del diaconato va compresa nella prospettiva uni-
taria del sacramento dell’ordine37. essa consiste nel rendere pre-
sente Cristo che agisce nella persona del ministro che guida la Chiesa 
(capo)38, nello stile del servizio (servo) per condurre la Chiesa stessa 
(pastore), resa feconda con la Parola e i sacramenti nel dono dello 
Spirito (sposo) verso i pascoli della vita eterna (escatologia), avendo 
compiuto la missione di evangelizzare l’umanità per l’edificazione 
del regno di dio39. l’ordine, pur essendo un unico Sacramento che 
abilita al ministero40, assume diverse espressioni di attuazione del 
ministero stesso, episcopato, presbiterato e diaconato, non riducibili 
ne sostituibili tra loro: agiscono in unità organica per mettere in grado 

 36 Ibidem, pp. 719-721.
 37 Cfr. ibidem, pp. 783-789.
 38 Il documento approfondisce la dicitura “in persona Christi Capitis”, riferito al 
diaconato (cfr. ibidem, pp. 771-777).
 39 Cfr. a. Carpin, Sacramentalità dell’Ordine, Bologna 2012, pp. 154-160.
 40 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, pp. 783-785.
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la fraternità ecclesiale di edificarsi in corpo di Cristo e di compiere la 
missione ricevuta dallo stesso Cristo41. la sacramentalità dell’ordine, 
infatti, trova la sua espressione fondamentale nella presidenza, a par-
tire dall’eucaristia, che costituisce la funzione sintetica e originante 
di tutta la vita e l’azione della Chiesa42.

Ciascuna della tre espressioni dell’ordine ne esercita con 
vera titolarità una esigenza: l’episcopato, con la sua presidenza 
dell’eucaristia di tutta la fraternità ecclesiale diocesana, serve 
l’unità dell’azione dell’intero popolo di dio che vive nella diocesi, 
nella diversità dei soggetti, nella varietà dei campi, nella molteplicità 
degli impegni individuati attraverso il discernimento pastorale 
comune43; il presbiterato, con la presidenza dell’eucaristia celebrata 
nelle molte localizzazioni della fraternità ecclesiale diocesana, 
serve, a  somiglianza del vescovo e  in unione con lui, l’attuarsi 
della Chiesa secondo l’esigenza e le possibilità dei diversi luoghi; il 
diaconato, infine, senza una presidenza dell’eucaristia, ma a partire 
dall’eucaristia presieduta dal vescovo o dal presbitero, esercita la 
responsabilità di mettere in opera o di curare l’attuazione (sia diretta, 
sia attraverso la valorizzazione operativa dei carismi e ministeri di 
altri) dell’azione ecclesiale nei suoi vari ambiti44 (evangelizzazione, 
educazione del cristiano, edificazione della fraternità ecclesiale, 
presenza efficace nella società). Il diacono è collaboratore ordinato 
dell’ordine episcopale e dell’ordine presbiterale45. Il suo servizio 
perciò si manifesta nelle azioni liturgiche (celebrazioni del battesimo, 

 41 Cfr. ibidem, pp. 771-775. a tal proposito si veda: e. Baura, Il ministro ordinato: 
profili canonistici, Quaderni della Mendola 19 (2011), pp. 36-41; J. Hervada, Diritto 
costituzionale canonico, Milano 1989, pp. 172-247; J. Fornés, La nócion de «status» 
en Derecho canónico, Pamplona 1975, pp. 87-92.
 42 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, pp. 773; cfr. anche: G. Salvini, Il dia-
conato, espressione del servizio nella Chiesa, Civiltà Cattolica 154 (2003) I, p. 567.
 43 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, pp. 709-711; cfr. anche: G. Salvini, Il 
diaconato, espressione del servizio nella Chiesa, Civiltà Cattolica 154 (2003) I, p. 567.
 44 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, pp. 737-741; cfr. anche: G. Salvini, Il 
diaconato, espressione del servizio nella Chiesa, Civiltà Cattolica 154 (2003) I, p. 567.
 45 Cfr. ibidem.
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del matrimonio senza eucaristia, delle esequie, della Parola)46, nelle 
azioni di educazione dei cristiani nella fede (itinerari catecumenali 
e di iniziazione cristiana, catechesi e formazione), nelle azioni di 
edificazione della fraternità ecclesiale (individuazione, formazione 
e valorizzazione dei carismi e ministeri dei battezzati, attuazione 
dei progetti diocesani e parrocchiali), nelle azioni di presenza nella 
cultura e nella società, di promozione e di solidarietà (nei molteplici 
campi individuati dalla evangelizzazione della cultura, dalla dottrina 
sociale e dalla sollecitudine verso le molte povertà)47.

4. Statuto personale e funzionale dei diaconi
Nella trattazione su come il Concilio Vaticano II abbia inteso il dia-
conato, si può individuare la sua attenzione sulla identità (statuto 
personale) e sui compiti che da essa scaturiscono (statuto funzionale). 
la Commissione teologica Internazionale parte dal sottolineare come 
il diaconato sia uno degli ordini sacri. Si riprende, perciò, il numero 
29 del testo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium 
che stabilisce che i diaconi appartengono al grado più basso della 
gerarchia (in gradu inferiori hierarchiae sistunt diaconi)48. essi sono 
“sostenuti dalla grazia sacramentale” (gratia sacramentali roborati)49 
e ricevono l’imposizione delle mani “non ad sacerdotium, sed ad 
ministerium”50. Ma si sottolinea come da nessuna parte si spiega 
nei documenti conciliari questa espressione importante tratta dagli 
Statuta Ecclesiae antiqua, variante di un’espressione più antica prove-
niente dalla Traditio apostolica di Ippolito51. Nell’ottica del Concilio, la 
teologia del ministero è espressa in chiave cristologica, per cui Cristo 
ha istituito i ministeri sacri per nutrire e far crescere il popolo di dio 

 46 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, p. 739; cfr. anche: G. Salvini, Il dia-
conato, espressione del servizio nella Chiesa, Civiltà Cattolica 154 (2003) I, p. 568.
 47 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, pp. 739-741; G. Salvini, Il diaconato, 
espressione del servizio nella Chiesa, Civiltà Cattolica 154 (2003) I, pp. 567-568.
 48 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, p. 735.
 49 Ibidem.
 50 Ibidem.
 51 Cfr. ibidem, pp. 737-737.
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ed un potere sacro è conferito ai ministri per il servizio del Corpo di 
Cristo in modo che tutti possano ottenere la salvezza52. a imitazione 
degli altri ministri sacri, i diaconi devono dunque consacrarsi alla 
crescita della Chiesa e al perseguimento del suo disegno di salvezza53. 

appartenendo all’ordine inferiore del ministero, i  diaconi 
crescono in santità con l’adempimento fedele del loro ministero 
come partecipazione alla missione di Cristo, Sommo Sacerdote. essi 
partecipano alla missione di Cristo, ma non a quella del vescovo 
o  del presbitero54. tuttavia, i  modi concreti di esercitare tale 
partecipazione sono determinati dalle esigenze della comunione 
all’interno della gerarchia. I diaconi sono chiamati ad una funzione 
di ponte tra la gerarchia e il popolo55. Sarebbe tuttavia un errore 
teologico identificare il diaconato in quanto “medius ordo” con una 
specie di realtà tra i battezzati e gli ordinati: la sua appartenenza al 
sacramento dell’ordine è una dottrina sicura56. teologicamente, il 
diacono non è un “laico”. Il Concilio Vaticano II lo considera membro 
della gerarchia e il Codice del diritto Canonico lo tratta come “sacer 
minister” o “clericus”57. È certo che spetta al diacono svolgere un 
compito di mediazione, ma non sarebbe teologicamente esatto fare 
di tale compito l’espressione della sua natura teologica o della sua 
specificità. Queste precisazioni teologiche non implicano il rifiuto 
totale di ogni funzione mediatrice da parte del diacono. l’idea trova 
un sostegno nelle testimonianze della tradizione ecclesiale e, in un 
certo modo, essa rimane riflessa nella posizione ecclesiologica che 
la legislazione canonica attuale attribuisce ai diaconi tra la missione 
dei laici e quella dei presbiteri58. da una parte, i diaconi permanenti 
vivono nel mondo con uno stile laico di vita (benché ci sia la possibilità 

 52 Cfr. ibidem, p. 737.
 53 Cfr. ibidem.
 54 Cfr. ibidem. 
 55 Cfr. ibidem, p. 803.
 56 Cfr. ibidem.
 57 Cfr. ibidem, p. 805; cfr. anche Codice di diritto Canonico (22 febbraio 1983), 
libreria editrice Vaticana 1983, can. 266.
 58 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, p. 805.
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di un diaconato permanente religioso) e con alcune “concessioni” 
che non sono (sempre) riconosciute a tutti i chierici e i presbiteri59. 
d’altra parte, ci sono alcune funzioni nelle quali sono integrati 
insieme i diaconi e i presbiteri e nelle quali hanno entrambi la stessa 
precedenza rispetto ai laici. Ciò non significa che i diaconi possano 
esercitare completamente tutte le funzioni che spettano ai presbiteri 
(eucaristia, penitenza, unzione dei malati). tuttavia, tranne alcuni 
casi di eccezione, si applica in linea di massima ai diaconi ciò che il 
Codice del diritto Canonico stabilisce per i “chierici” in generale60.

Per quanto riguarda i compiti specifici, la Commissione teologica 
fa notare che, la Costituzione Lumen gentium (n. 29) presenta il 
servizio che il diacono presta al popolo di dio nei termini del triplice 
ministero della liturgia, della Parola e della carità61. Il ministero 
della liturgia o  della santificazione è  sviluppato nella suddetta 
Costituzione. esso include la facoltà di amministrare solennemente 
il battesimo, di custodire e  distribuire l’eucaristia, di assistere 
al matrimonio e di benedirlo in nome della Chiesa, di portare il 
Viatico al morente, di presiedere il culto e la preghiera dei fedeli, di 
amministrare i sacramentali e, infine, di compiere i riti dei funerali 
e della sepoltura. la funzione di insegnamento comprende la lettura 
della Sacra Scrittura ai fedeli, l’istruzione e l’esortazione al popolo. la 
Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei verbum (n. 25) 
e la Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium (n. 35) 
annoverano i diaconi tra coloro che sono ufficialmente impegnati nel 
ministero della Parola. Il “munus regendi” è indicato come ministero 
della carità ed è questa la modalità attraverso la quale il diacono 
partecipa ai compiti pastorali del vescovo e dei presbiteri62. 

le funzioni diaconali descritte nella Costituzione Lumen gentium, 
sono soprattutto di carattere liturgico e sacramentale. Il decreto 
sull’attività missionaria della Chiesa Ad gentes divinitas presenta 

 59 Cfr. ibidem.
 60 Cfr. ibidem, pp. 805-807; cfr. anche CIC, can. 273 ss.
 61 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, p. 807.
 62 Cfr. ibidem, p. 739.



ks. Ryszard Selejdak

| 156 |

invece una configurazione diversa del diaconato permanente, perché 
parte dall’esperienza delle terre di missione. Infatti in essa si menziona 
poco del ministero liturgico dei diaconi. Si parla della predicazione 
della Parola di dio, attraverso la menzione del catechismo e del 
ministero di “governo” che si realizza attraverso quanto fatto in nome 
del parroco e del vescovo nelle comunità cristiane distanti63. Inoltre 
secondo il suddetto decreto i diaconi permanenti esercitano la carità 
nelle opere sociali e caritative64.

la Commissione teologica, infatti, sottolinea: “Il Vaticano II 
manifesta esitazione nella sua descrizione del diaconato permanente 
che ripristina. a partire dalla prospettiva più dottrinale della Lumen 
gentium, tende a enfatizzare l’immagine liturgica del diacono e il suo 
ministero di santificazione. a partire dalla prospettiva missionaria 
di Ad gentes, il centro si sposta verso l’aspetto amministrativo 
e caritativo della figura del diacono e del suo ministero di governo. 
È interessante notare, però, che il Concilio non pretende in nessuna 
parte che la forma del diaconato permanente da esso proposto sia 
una restaurazione di una forma anteriore”65. 

Per questo motivo la Commissione evidenzia che a proposito del 
Concilio: “Quello che esso ristabilisce, è il principio dell’esercizio 
permanente del diaconato, e non una forma particolare che esso 
avrebbe avuto nel passato. avendo stabilito la possibilità di ripristinare 
il diaconato permanente, il Concilio sembra aperto alle forme che 
esso potrebbe assumere in futuro in funzione delle necessità pastorali 
e della prassi ecclesiale, ma sempre nella fedeltà alla tradizione. Non ci 
si poteva attendere dal Vaticano II che fornisse una figura ben definita 
del diaconato permanente, perché si trovava di fronte a un vuoto nella 
vita pastorale del tempo, contrariamente al caso dell’episcopato e del 
presbiterato”66.

 63 Cfr. ibidem, pp. 739-741.
 64 Cfr. ibidem, p. 741.
 65 Ibidem.
 66 Ibidem.
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la Commissione spiega la sobrietà usata dal Concilio Vaticano II 
nel parlare delle funzioni diaconali, a motivo di un vuoto nella vita 
pastorale del tempo, contrariamente al caso dell’episcopato e del 
presbiterato. Gli orientamenti conciliari sembrano aperti, secondo 
la Commissione, alle forme che il diaconato permanente potrebbe 
assumere in futuro in funzione delle necessità pastorali e della prassi 
ecclesiale, ma sempre nella fedeltà alla tradizione. Per questo afferma: 
“In conclusione, l’apparente indecisione ed esitazione del Concilio può 
servire come invito alla Chiesa perché continui a discernere il tipo 
di ministero appropriato al diaconato attraverso la prassi ecclesiale, 
la legislazione canonica e la riflessione teologica”67.

Parlando in termini di linee evolutive del diaconato, dopo aver 
fatto una analisi sulla situazione fino ai primi anni duemila, la 
Commissione cerca di vedere come si potrà prospettare la funzione 
diaconale. Sottolinea come nei testi delle Congregazioni Romane, 
i compiti che possono essere affidati ai diaconi, vengono raggruppati 
attorno alle tre diaconie della liturgia, della Parola e della carità68. 

le prospettive tracciate, parlano di compiti in grado di ricollegarsi 
in un modo o nell’altro al “servizio della carità”, in parecchie regioni, 
a motivo dal fatto che la maggior parte di essi sono uomini sposati, 
che assicurano la propria sussistenza, inseriti nell’ambiente di lavoro, 
vivendo con la loro sposa un’esperienza di vita originale69.

Si parla di compiti che attengono la presenza presso luoghi dove 
la povertà è consistente e che il ministero sarà segno di una “Chiesa 
delle frontiere”: lavoro negli ambienti dove il presbitero non è presente 
e  anche tra le famiglie monoparentali, tra le coppie, i  carcerati, 
i giovani, i tossicomani, i malati di aids, gli anziani, i gruppi in 
difficoltà. Si auspica che i compiti, vadano verso attività di ordine 
sociale, caritativo o amministrativo, senza tuttavia trascurare il 
necessario legame con i compiti liturgici e di insegnamento70.

 67 Ibidem, pp. 741-743.
 68 Cfr. ibidem, p. 755.
 69 Cfr. ibidem.
 70 Cfr. ibidem, p. 757.



ks. Ryszard Selejdak

| 158 |

la Commissione, perciò, tenendo conto della esperienza maturata 
in vari contesti geografici e culturali, sottolinea che non si può sperare 
di caratterizzare l’insieme del ministero diaconale con compiti che 
sarebbero esclusivi del diacono a motivo della tradizione ecclesiale, 
che tra l’altro non risulta essere chiara, o a motivo di una stretta 
ripartizione tra i diversi ministri71. e ribadisce che nel testo del decreto 
Ad gentes (n. 16) si dice che una delle ragioni per ristabilire il diaconato 
come stato di vita permanente è fortificare con l’imposizione delle 
mani trasmessa dagli apostoli e unire più strettamente all’altare 
uomini che svolgono un ministero veramente diaconale, o predicando 
la Parola di dio, o governando in nome del parroco e del vescovo 
comunità cristiane distanti, o esercitando la carità nelle opere sociali 
o caritative. Per questo la Commissione osserva che per caratterizzare 
il diaconato, si debba piuttosto considerare l’aspetto dell’essere stesso 
del diacono, ovvero, nella direzione dell’essere, occorre cercare la 
specificità del diaconato permanente, e non nell’aspetto del fare, 
poiché, ciò che essi sono costituisce l’originalità di ciò che fanno72. 
a tale riguardo, dovendo guardare all’evoluzione che il diaconato 
permanente potrà assumere, soprattutto nei compiti che potrà ricevere, 
si afferma: “In tale prospettiva di configurazione a Cristo-Servo si 
elabora attualmente una riflessione teologica e pastorale sulle linee di 
evoluzione del diaconato permanente. Si vede in questo dato teologico 
il luogo di un approfondimento spirituale molto appropriato al nostro 
tempo. esso può guidare i pastori nella scelta dei compiti affidati al 
diacono. Si privilegeranno allora quei compiti che mettono meglio in 
evidenza questa caratteristica del diaconato. Servizio ai poveri e agli 
oppressi, senza dubbio servizio che non sia semplice assistenza, ma 
che, a imitazione di Cristo, sia una condivisione di vita con i poveri per 
camminare con loro verso la liberazione totale. Servizio a coloro che 
sono sulla soglia della Chiesa e che bisogna condurre all’eucaristia. 
In molti paesi, tale prospettiva è molto presente nel pensiero dei 
responsabili della formazione dei diaconi e si vede svilupparsi tra 

 71 Cfr. ibidem, p. 759.
 72 Cfr. ibidem.
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i diaconi una spiritualità e una pastorale del «servizio della carità». 
la figura propria del diacono dovrebbe così emergere a poco a poco 
all’interno dei diversi ministeri e manifestarsi attraverso un certo 
modo di fare – in spirito di servizio – quello che tutti sono chiamati 
a  fare, ma anche attraverso un investimento segnato da alcuni 
compiti o funzioni particolari che rendono maggiormente visibile 
il Cristo-Servo”73.

la Commissione teologica Internazionale, trova, dunque, nell’alveo 
del rapporto con la Chiesa particolare un luogo di interesse. Infatti, 
l’evoluzione del ministero del diaconato è pensata in collegamento 
con le necessità concrete della comunità cristiana, per cui si darà 
il caso che in alcune Chiese particolari non si avvertirà il bisogno 
di assicurarne un ampio sviluppo, le altre chiederanno ai diaconi 
l’adempimento di compiti diversi da quelli elencati74. l’obiettivo che 
i pastori dovrebbero perseguire è sempre quello, ispirato da San Paolo, 
di “rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare 
il Corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della 
conoscenza del Figlio di dio, allo stato di umo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo” (cfr. ef 4, 12-13)75.

Il documento della Commissione, a questo proposito, ricorda 
opportunamente e  in più luoghi, che la teologia del sacramento 
dell’ordine ha oscillato tra le diverse immagini che esprimono 
la ricchezza della persona di Cristo nel voler indicare riferimenti 
specifici per le diverse attuazioni: capo, pastore, sposo, servo. le 
prime tre sono state preferibilmente collegate con l’episcopato e il 
presbiterato, mentre l’ultima per lo più con il diaconato, anche se non 
manca, sia nelle elaborazioni teologiche sia negli insegnamenti del 
Magistero, il riferimento del presbiterato e dell’episcopato a Cristo 
Servo e del diaconato a Cristo Capo. In realtà, occorre recuperare il 
riferimento in ogni espressione ministeriale alla persona completa 
del Cristo, poiché le diverse caratteristiche non sono aggiuntive l’una 

 73 Ibidem, p. 759-761.
 74 Cfr. ibidem, p. 761.
 75 Cfr. ibidem.
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all’altra, ma indicano un’articolazione interna e una finalizzazione 
dell’opera del Cristo e, quindi, di chi ne è strumento sacramentale, 
ciascuno, nel modo che gli è proprio, per rendere presente Cristo 
nella sua interezza76.

all’interno di questo discorso si pone il problema delle funzioni 
diaconali specifiche. a tal riguardo si fa notare: “Nel Vaticano II e nei 
documenti postconciliari, numerose e diversificate sono le funzioni 
attribuite ai diaconi in diversi ambiti o, come dice la Lumen gentium 
(n. 29 a), «in diaconia liturgiae, verbi et caritatis». In questi documenti 
non si trova una riflessione sul fatto che tutti questi compiti e funzioni 
possono essere eseguiti (come avviene oggi in molte comunità) dai 
cristiani che non hanno ricevuto alcuna ordinazione diaconale. ora, 
sembrerebbe esistere, secondo Ad gentes (n. 16 f), un «ministero 
veramente diaconale» anteriormente all’ordinazione, la quale non 
farebbe che fortificare, unire più strettamente all’altare e conferire 
una maggiore efficacia sacramentale. tale constatazione conferma 
i dubbi di alcuni a proposito della sacramentalità del diaconato. Come 
affermare tale sacramentalità se essa non conferisce alcuna «potestas» 
specifica simile a quella che conferiscono il presbiterato e l’episcopato? 
Questa stessa constatazione diventa il motivo per il quale alcune 
Chiese locali giustificano la loro diffidenza e il loro atteggiamento 
negativo nei confronti dell’instaurazione del diaconato permanente: 
perché attuare tale ordinazione se le stesse funzioni possono essere 
eseguite da laici e con ministeri laici, in modo forse più efficace e più 
agile nel loro funzionamento? Siamo dunque di fronte a un problema 
teologico che ha ripercussioni pratiche e pastorali, che il Vaticano II 
non affronta esplicitamente e che occorre esaminare nella prospettiva 
di un’ecclesiologia di comunione. Il proposito del Concilio è di fondare 
ogni «potestas sacra» nella Chiesa in modo sacramentale: perciò esso 
non ritiene indispensabile ricorrere alla distinzione tradizionale tra 
«potere di ordine» e «potere di giurisdizione». In ogni modo, ciò 
non ne ha impedito la ricomparsa nei documenti postconciliari. tali 

 76 Cfr. ibidem, pp. 765-779. 
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oscillazioni spiegano forse il persistere del problema: che cosa «può 
fare» un diacono che un laico non possa fare?”77.

5. Il diaconato, il presbiterato e l’episcopato
Il Concilio Vaticano II nella Costituzione Lumen gentium ha affermato 
in modo chiaro e autentico la sacramentalità dell’episcopato, conside-
randolo come la “pienezza del sacramento dell’ordine” (n. 21b). Nella 
stessa Costituzione viene ricordato che il sacramento dell’ordine 
è costituito da tre diversi “gradi”, di cui il grado “inferiore” è il dia-
conato (n. 29a). Il documento della Commissione rileva che l’unità 
interna del sacramento dell’ordine fa sì che ogni grado partecipi “suo 
modo” al triplice “munus” ministeriale, in uno schema di gradazione 
discendente, nel quale il grado superiore include e supera tutta la 
realtà e le funzioni del grado inferiore78. la “partecipazione” gerar-
chica e graduale di uno stesso Sacramento fa del diacono un ministro 
dipendente dal vescovo e dal presbitero79.

la Commissione teologica ricorda che, secondo la Costituzione 
Lumen gentium (n. 29), i diaconi ricevono l’imposizione delle mani 
“non ad sacerdotium, sed ad ministerium” e in seguito essa spiega 
che il “«sacerdotium» ministeriale è stato collegato tradizionalmente 
con il potere «conficiendi eucharistiam», «offerendi sacrificium in 
Ecclesia» o «consecrandi verum corpus et sanguinem Domini»”80. In 
tale stretta connessione tra sacerdote ed eucaristia si sono fondate, 
per secoli, l’uguaglianza sacramentale dei vescovi e dei presbiteri nella 
loro condizione di “sacerdoti” e l’attribuzione di un’origine soltanto 
giurisdizionale alla distinzione tra i  due. Questa stessa ragione 
farebbe sì che i diaconi non siano ordinati “ad sacerdotium”, data 
l’impossibilità, per loro, di presiedere e di consacrare validamente 
l’eucaristia, potere riservato esclusivamente ai “sacerdoti”81. la 

 77 Ibidem, pp. 779-781.
 78 Cfr. ibidem, pp. 781-785.
 79 Cfr. ibidem, p. 785.
 80 Ibidem, p. 791.
 81 Cfr. ibidem.
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Commissione osserva che il Concilio Vaticano II ha posto la relazione 
tra il sacerdozio ministeriale e l’eucaristia in un contesto più ampio: 
quello di un’ecclesiologia incentrata sull’eucaristia vista come fonte 
e culmine della vita cristiana e quello di un sacerdozio ministeriale 
la cui relazione costitutiva con l’eucaristia si fonda su una “potestas 
sacra” più ampia, anche in relazione agli altri “munera” ministeriali82. 
Se si esclude totalmente il diaconato dal “sacerdozio” in tutti i sensi del 
termine, allora bisognerà ripensare l’unità del sacramento dell’ordine 
come “sacerdozio ministeriale o gerarchico” (cfr. Lumen gentium, n. 
10b), come pure l’uso delle categorie “sacerdotali” come qualificazione 
coerente e inglobante del Sacramento. Si possono notare qui diverse 
tendenza nei testi conciliari, nello sviluppo posteriore e negli sforzi 
di comprensione teologica del diaconato83. Basandosi sull’unità del 
sacramento dell’ordine e convinti di essere fedeli ai testi conciliari 
e postconciliari, alcuni insistono sull’unità del Sacramento e applicano 
al diaconato principi teologici che sarebbero validi in proporzione 
per i  tre gradi del Sacramento; per cui il diaconato è una realtà 
sacramentale che implica una differenza “essentia, non gradu tantum” 
(cfr. Lumen gentium, n. 10) in rapporto al sacerdozio comune dei 
fedeli84. Perciò l’affermazione secondo la quale il diaconato è “non 
ad sacerdotium” escluderebbe solamente le particolarità relative alla 
consacrazione eucaristica (e al Sacramento della Penitenza) e dovrebbe 
essere incluso nel “sacerdozio ministeriale o gerarchico”, distinto 
dal “sacerdozio comune” dei fedeli85. altre tendenze, diversamente, 
insistono fortemente sulla distinzione espressa dalla formula “non 
ad sacerdotium, sed ad ministerium”. Per cui sia linguisticamente 
che teologicamente si tende a  escludere dalla comprensione del 
diaconato ogni riferimento sacerdotale. In questa prospettiva il 
sacramento dell’ordine comporterebbe tre gradi, due dei quali 
(episcopato e presbiterato) apparterrebbero al “sacerdotium” e uno 

 82 Cfr. ibidem.
 83 Cfr. ibidem, pp.791-793.
 84 Cfr. ibidem, pp. 795-797.
 85 Cfr. ibidem, p. 797.
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(diaconato) sarebbe solamente “ad ministerium”86. In tal modo si evita 
di intendere teologicamente il diacono come un prete (presbitero) le 
cui competenze sarebbero – ancora – limitate. Nello stesso tempo, 
ciò permette di riconoscergli una maggiore consistenza e un’identità 
propria in quanto ministro della Chiesa. tuttavia, rimane di precisare 
la sua identità alla luce della Costituzione Lumen gentium (n. 10b), 
poiché, in quanto realtà sacramentale, il diaconato non è identificabile 
con le funzioni, servizi e ministeri fondati nel battesimo87.

la Commissione affronta, poi, il problema dell’espressione 
“medius ordo” non presente nei documenti del Concilio Vaticano 
II, ma applicata esplicitamente al diaconato permanente soltanto 
nel Motu proprio Ad pascendum e presentata come un modo di 
tradurre gli auspici e le intenzioni che avevano condotto al Vaticano 
II. tale idea conobbe ampia diffusione nella teologia contemporanea 
e ha dato luogo a differenti modi di concepire questa funzione di 
mediazione: tra il clero e i laici, tra la Chiesa e il mondo, tra il culto 
e la vita ordinaria, tra i compiti caritativi e l’eucaristia, tra il centro 
e la periferia della comunità cristiana. Sarebbe un errore teologico 
identificare il diaconato in quanto “medius ordo” con una specie di 
realtà intermedia tra i battezzati e gli ordinati: la sua appartenenza 
al sacramento dell’ordine è una dottrina sicura. teologicamente, 
il diacono non è un “laico”. Il Concilio Vaticano II lo considera 
membro della gerarchia e il Codice del diritto Canonico lo tratta 
come “sacer minister” o “clericus”88. Queste precisazioni teologiche 
non implicano il rifiuto totale di ogni funzione mediatrice da parte 
del diacono. Infatti, i diaconi permanenti vivono nel mondo con 
uno stile laico di vita (benché ci sia la possibilità di un diaconato 
permanente religioso) e  con alcune “concessioni” che non sono 
riconosciute a tutti i chierici89. d’altra parte, ci sono alcune funzioni 
nelle quali sono integrati insieme i diaconi e  i presbiteri e nelle 

 86 Cfr. ibidem.
 87 Cfr. ibidem.
 88 Cfr. ibidem, pp. 803-805.
 89 Cfr. ibidem, p. 805.
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quali hanno entrambi la stessa precedenza rispetto ai laici. Ciò non 
significa che i diaconi possano essere esercitare completamente tutte 
le funzioni che spettano ai presbiteri (eucaristia, penitenza, unzione 
dei malati). tuttavia, tranne alcuni casi di eccezione, si applica in 
linea di massima ai diaconi ciò che il Codice del diritto Canonico 
stabilisce per i “chierici” in generale (cfr. can. 273 ss)90.

la Commissione parla spesso del diaconato permanente come 
la forma da recuperare ed esprimere oggi nella Chiesa. In proposito 
è importante richiamare quanto lo stesso documento sottolinea nella 
conclusione: “Il diaconato, per il suo modo di partecipare all’unica 
missione di Cristo, realizza sacramentalmente questa missione come 
un servizio ausiliario. È «icona vivens Christi servi in Ecclesia», ma 
mantiene proprio in quanto tale, un legame costitutivo con il ministero 
sacerdotale al quale presta il proprio servizio (cfr. Lumen gentium, 
n. 41). Non è un servizio qualsiasi che è attribuito al diacono nella 
Chiesa: il suo servizio appartiene al sacramento dell’ordine in quanto 
collaborazione stretta con il vescovo e con i presbiteri, nell’unità 
della medesima attualizzazione ministeriale della missione di Cristo. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1554) cita sant’Ignazio di 
antiochia: «tutti riveriscano i diaconi come Gesù Cristo, come pure 
il vescovo, che è l’immagine del Padre, e i presbiteri come il senato 
di dio e come l’assemblea degli apostoli: senza di loro non si può 
parlare di Chiesa»”91.

Per cui la Commissione teologica Internazionale fa notare che, al 
di là di tutti i problemi che solleva il diaconato, è bene ricordare che 
dopo il Concilio Vaticano II la presenza attiva di questo ministero 
nella vita della Chiesa suscita, in memoria dell’esempio di Cristo, 
una coscienza più viva del valore del servizio per la vita cristiana92.

 90 Cfr. ibidem, pp. 805-807.
 91 Ibidem, p. 819.
 92 Cfr. ibidem, p. 821.
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6. Questioni aperte

In sintesi, si può affermare che il documento della Commissione 
teologica Internazionale, costituisce un punto di riferimento per 
lo studio della storia del diaconato permanente, della sua natura 
e di altri suoi aspetti, cerca di approfondire alcune questioni e tenta 
di sciogliere alcuni nodi. la Commissione con ampiezza di docu-
mentazione e riflessione affronta con serenità una serie di questioni 
legate, ma risulta difficile individuare le conclusioni certe alle quali 
giunge il documento. Va rivelato che nel suo studio, la Commissione 
esplicita le variabili in questione, e pondera la loro rilevanza con la 
documentazione correlata. tuttavia si può dire, che il documento apra 
ad ulteriori riflessioni, e che molti nodi risultino ancora da sciogliere, 
come ad esempio, la questione della sacramentalità del diaconato. Se 
si riconosce che a partire dal XII secolo in poi la posizione dottrinale 
a favore della sacramentalità si presenta ampiamente maggioritaria 
nell’opinione dei teologi e si dà come presupposta nella prassi della 
Chiesa e nella maggior parte dei documenti del Magistero93, dall’altra 
parte si ammette che questa posizione dottrinale si trova a dover 
fronteggiare problemi che occorre chiarire sviluppando una teologia 
più convincente attraverso un intervento più diretto ed esplicito del 
Magistero94. Inoltre sembra lasciare aperte le questioni circa l’unità 
del sacramento dell’ordine e il modo di viverla95; la portata della 
distinzione “non ad sacerdotium sed ad ministerium”96; la dottrina 
del “carattere” sacramentale97; la specificità drel diaconato come 
configurazione a Cristo98; i poteri che il diaconato concede come 
Sacramento99. 

 93 Cfr. ibidem, pp. 687-719.
 94 Cfr. R. Coronelli, Identità e specificità del ministero diaconale, Quaderni della 
Mendola 19 (2011), p. 145.
 95 Cfr. Il diaconato: evoluzione e prospettive, pp. 783-785.
 96 Cfr. ibidem, pp. 789-803.
 97 Cfr. ibidem, pp. 769-771.
 98 Cfr. ibidem, pp. 771-779.
 99 Cfr. ibidem, pp. 779-781.
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a tal riguardo la Commissione teologica Internazionale perciò 
specifica: “È un approccio senza dubbio troppo stretto ridurre la 
sacramentalità al problema delle potestates; l’ecclesiologia offre 
prospettive più ampie e più ricche. Ma nel caso del sacramento 
dell’ordine, non si può omettere tale problema evocando la strettezza 
ricordata. Gli altri due gradi dell’ordine, l’episcopato e il presbiterato, 
danno un potere, a motivo dell’ordinazione sacramentale, per compiti 
che una persona non ordinata non può (validamente) realizzare. 
Perché dovrebbe essere diversamente per il diaconato? la differenza 
risiede forse nel come dell’esercizio dei munera o  nella qualità 
personale di colui che le realizza? Ma come renderlo teologicamente 
credibile? Se infatti tali funzioni possono essere esercitate da un 
laico, come giustificare che abbiano la loro sorgente in un’ordinazione 
sacramentale nuova e distinta?”100.

In questa osservazione, la Commissione apre ancora una volta 
lo spazio per ulteriori approfondimenti, che in modo nevralgico 
vadano a toccare l’ontologia e il suo riverbero nella comunità, ma si 
potrà dire in termini teologici, quale munus tocca il diaconato con le 
corrispondenti potestas alle quali è abilitato, o ancora quale sia il suo 
statuto personale e funzionale. Queste domande rimangono aperte.

Un’altra questione controversa è il fondamento cristologico del 
diaconato101: tenendo conto dell’unità della persona di Cristo che 
è capo e servo al tempo stesso (capo attraverso la donazione di sé come 
servo), dell’unità stessa del sacramento dell’ordine e del carattere 
simbolico dei termini rappresentativi quali capo, servo, pastore 
e sposo, il documento fa notare come limitare la categoria del servizio 
solamente al diacono, in virtù del fatto che il diaconato configura 
a Cristo Servo con carattere indelebile, sarebbe esagerato, poiché 
il servizio costituisce una caratteristica comune ad ogni ministero 
ordinato102.

 100 Ibidem, p. 721.
 101 Cfr. ibidem, pp. 777-779.
 102 Cfr. ibidem. 
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In conclusione, secondo la Commissione teologica Internazionale, 
il diaconato per il suo modo di partecipare all’unica missione di 
Cristo realizza sacramentalmente questa missione come un servizio 
ausiliario, che non è però un servizio qualsiasi ma un servizio che 
appartiene al sacramento dell’ordine, in collaborazione stretta con il 
vescovo e con i presbiteri, nell’unità della medesima attualizzazione 
ministeriale della missione di Cristo103. 

***
Il testo del documento della Commissione Teologica Internazionale su 
Il diconato, evoluzione e prospettive, costituendo una espressione signi-
ficativa della funzione dei teologi nella Chiesa104, presenta il diaconato 
come un ministero antichissimo, già presente nella Chiesa apostolica, di 
grande rilevanza nei primi secoli che con il tempo, decadde progressiva-
mente fino a ridursi a semplice grado temporaneo del cursus clericale, 
e che il Concilio Vaticano II intese riproporlo come ministero perma-
nente. Per la Commissione, la proposizione nella Costituzione dogma-
tica sulla Chiesa Lumen gentium (n. 29) secondo la quale si impongono 
le mani ai diaconi “non ad sacerdotium, sed ad ministerium”, diventa 
un riferimento chiave per la comprensione teologica del diaconato. La 
sacramentalità del diaconato va compresa dalla Commissione nella 
prospettiva unitaria del sacramento dell’Ordine. Esso pur essendo un 
unico Sacramento che abilita al ministero, assume diverse espressioni 
di attuazione del ministero stesso – episcopato, presbiterato e diaco-
nato. Il diaconato, senza una presidenza dell’eucaristia, ma a partire 
dall’eucaristia presieduta dal vescovo o dal presbitero, esercita la 
responsabilità di mettere in opera o di curare l’attuazione dell’azione 
ecclesiale nei suoi vari ambiti (prima evangelizzazione, educazione 
del cristiano, edificazione della fraternità ecclesiale, presenza effi-
cace nella società) come collaboratore ordinato dell’ordine episcopale 
e dell’ordine presbiterale. Ciò richiede il servizio del diaconato nelle 

 103 Cfr. ibidem, pp.795-797.
 104 Cfr. Congregazione per la dottrina della Fede, La vocazione del teologo, 24.05.2010, 
n. 6, eV 12 (2010), p. 195.
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azioni liturgiche (celebrazione del battesimo, del matrimonio senza 
eucaristia, delle esequie, della Parola), nelle azioni di educazione 
dei cristiani nella fede (itinerari catecumenali e di iniziazione cri-
stiana, catechesi), nelle azioni di edificazione della fraternità ecclesiale 
(formazione e valorizzazione dei carismi e ministeri dei battezzati, 
attuazione dei progetti diocesani e parrocchiali), nelle azioni di pre-
senza nella cultura e nella società, di promozione e di solidarietà 
(nei molteplici campi individuati dall’evangelizzazione della cultura, 
dalla dottrina sociale e dalla sollecitudine verso le molte povertà). 
la Commissione teologica in molti luoghi del documento parla del 
diaconato permanente come la forma da recuperare e riesprimere 
oggi nella Chiesa.

Streszczenie
tekst dokumentu Międzynarodowej Komisji teologicznej na temat Dia-
konat, ewolucja i perspektywy, będący znaczącym wyrazem funkcji teolo-
gów w Kościele105, przedstawia diakonat jako bardzo starożytną posługę 
kościelną, obecną już w Kościele apostolskim, bardzo ważną w pierwszych 
wiekach, która w miarę upływu czasu traciła swoje znaczenie, aż została 
zredukowana do zwykłego, przejściowego stopnia na drodze do kapłań-
stwa, i którą Sobór Watykański II zamierzał ponownie zaproponować jako 
stałą posługę. dla Komisji stwierdzenie zawarte w Konstytucji dogma-
tycznej o Kościele Lumen gentium (n. 29), zgodnie z którym na diakonów 
są nakładane ręce „non ad sacerdotium, sed ad ministerium”, staje się klu-
czowym punktem odniesienia dla teologicznego rozumienia diakonatu. 
Sakramentalność diakonatu jest rozumiana przez Komisję w perspektywie 
jedności sakramentu Święceń. Chociaż sakrament Święceń stanowi jedność, 
to umożliwia on posługę kościelną mogącą być realizowaną w formie bi-
skupstwa, prezbiterium i diakonatu. diakonat, który nie pozwala przewod-
niczyć eucharystii, ale który od niej bierze początek, usposabia diakona do 
realizacji działań kościelnych na różnych polach (ewangelizacja, wychowa-
nie chrześcijanin, budowanie wspólnoty kościelnej) pod przewodnictwem 
biskupa lub prezbiterów. diakon jest wyświęconym współpracownikiem 
biskupa i prezbiterów. Wykonuje posługę liturgiczną (celebracja chrztu, 

 105 Cfr. ibidem.
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małżeństwa bez eucharystii, pogrzebu, liturgia Słowa), podejmuje działania 
na rzecz formowania chrześcijan w wierze (przygotowanie katechumenów 
i katecheza), angażuje się w budowanie braterstwa kościelnego (formacja 
i pogłębianie charyzmatów, realizacja projektów duszpasterskich diecezjal-
nych i parafialnych), wykonuje działania na rzecz kultury i społeczeństwa, 
promuje solidarność międzyludzką i troszczy się o ubogich. Komisja teolo-
giczna w wielu miejscach dokumentu mówi o stałym diakonacie jako formie 
posługi kościelnej, która winna być dziś przywrócona i obecna w Kościele.

Summary
The document from the International Theological Commission entitled 
The Diaconate: Evolution and Prospectives, which constitutes an important 
expression on the role of theologians in the Church, presents the diaconate 
as an ancient ministry, already present in apostolic times, that was of great 
relevance in the first centuries of the Church, but which gradually faded 
away to becoming a mere temporary degree of the clerical cursus, until the 
Second Vatican Council restored it as a permanent ministry. The proposal 
by the dogmatic Constitution of the Church, Lumen Gentium (n. 29), that 
hands imposed upon deacons are “non ad sacerdotium, sed ad ministerium”, 
became a key reference for how the Commission would theologically un-
derstand the diaconate. The Commission viewed the sacramentality of the 
diaconate as forming part of the Sacrament of Holy orders. as a singular 
sacrament that enables ministry, Holy orders assumed a threefold expres-
sion: episcopate, presbyterate and diaconate. Whilst the diaconate does 
not include presiding at the eucharistic Banquet, it does, as a result of the 
eucharist being presided over by a Bishop or a Priest, involve the exercise 
of various responsibilities within the Church as an ordained collaborator 
with the episcopate and the presbyterate (initial evangelisation, instructing 
Christians, building ecclesial fraternity, having an effective presence in 
society). The service of the deacon is required for liturgical action (cele-
brating baptism, marriage without the eucharist, funerals, liturgies of the 
Word), for catechises of Christians (catechumenal journey and Christian 
initiation, catechises), for the edification of ecclesial fraternity (formation 
and appreciation of baptismal charisms and ministries, coordinating di-
ocesan and parochial projects), and for active involvement in culture and 
in society (cultural evangelisation, social doctrine and solicitude towards 
the poor). Throughout the document, the Theological Commission speaks 
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of need for the Permanent diaconate to be discovered and expressed anew 
in the Church today. 

Słowa kluczowe: Sobór Watykański II, sakrament święceń, posługa koś-
cielna, kapłaństwo służebne lub hierarchiczne, kapłaństwo powszechne wier-
nych, biskupstwo, biskup, prezbiterat, prezbiter, diakonat stały, diakon stały, 
sakramentalność diakonatu, charakter sakramentalny, Chrystus Głowa, 
Chrystus Sługa, upodobnienie do Chrystusa, Słowo Boże, eucharystia, 
status osobowy i funkcyjny diakona, funkcje diakona, nowa ewangelizacja, 
dzieła miłosierdzia

Keywords: Second Vatican Council, the Sacrament of Holy orders, ecclesial 
Ministry, Ministerial or Hierarchical Priesthood, the Common Priesthood, 
the episcopate, Bishop, Presbyterate, Priest, Permanent diaconate, 
Permanent deacon, the Sacramentality of the diaconate, Sacramental 
Character, Christ the Head, Christ the Servant, Configuration to Christ, 
Word of God, eucharist, Personal and Functionary Status of a deacon, 
diaconal Functions, New evangelisation, Works of Charity
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Sprawozdanie ze zjazdu polskiego Stowarzyszenia pastoralistów 
i sympozjum naukowego pt. „model duszpasterstwa ludzi 

starych”. poznań, 13-14 maja 2019 r.

W dniach 13-14 maja 2019 r. na Wydziale teologicznym Uniwersytetu 
im. adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się sympozjum naukowe 
zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów pt. „Model 
duszpasterstwa ludzi starych”.

zjazd pastoralistów z wielu ośrodków akademickich w Polsce skła-
dał z pięciu sesji. Punktem wyjścia pierwszej z nich była refleksja 
naukowa dotycząca kategorii modelu w naukach humanistycznych, 
którą zaprezentował dr Piotr Magier z Katedry Pedagogiki ogólnej na 
Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego 
Jana Pawła II. W swoim wystąpieniu poruszył on kwestię trudności 
związanych z terminem, pojęciem i desygnatem modelu. Problem 
tkwi w tym, że w języku potocznym nie są one rozróżniane i często 
stosuje się je zamiennie. z perspektywy nauk pedagogicznych mówił 
on o potrzebie stosowania modeli w badaniach humanistycznych, 
o aspektowym charakterze modelu, a także o jego funkcji opisowej 
i normatywnej.

drugi referat pt. „Model duszpasterstwa w teologii pastoralnej. 
Próba uporządkowania pojęć” wygłoszony został przez ks. prof. 
dr. hab. adama Przybeckiego – kierownika zakładu teologii Pa-
storalnej i Prawa Kanonicznego na Wydziale teologicznym UaM 
w Poznaniu. Prelegent zasygnalizował trudności związane z formu-
łowaniem pojęć i częstą koniecznością odwoływania się do dokonań 
innych nauk z uwagi na to, że analizujemy aktualną sytuację Koś-
cioła. Przypomniał, że teologia pastoralna funkcjonuje jako nauka 
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teoretyczno-praktyczna. Łączenie tych dwóch płaszczyzn dokonuje 
się poprzez współpracę teologii pastoralnej z naukami społecznymi, 
np. socjologią, psychologią. Należy jednak pamiętać, że pojęcia wzoru 
i modelu nie można w sposób bezkrytyczny przenosić z nauk spo-
łecznych na grunt teologii pastoralnej. W swoich rozważaniach ks. 
prof. dr hab. a. Przybecki zauważył, że wzorce istnieją, a modele 
proponujemy. Stają się one podstawą tworzonych dyrektyw i progra-
mów działania, czyli etapów realizowania modelu duszpasterstwa.

druga sesja rozpoczęła się wystąpieniem ks. prof. dr. hab. Wie-
sława Przygody, reprezentującego Wydział teologii KUl. Jego referat 
dotyczył „Paradygmatu analizy prakseologicznej w służbie tworzenia 
modeli duszpasterstwa”. Pastoralista z lublina przywołał pojęcie 
modelu pastoralnego, czyli uproszczonego, opisowego lub graficz-
nego odwzorowania całości lub części złożonej działalności zbaw-
czej Kościoła, obejmującej element normatywny i praktyczny tej 
działalności, umożliwiający jej analizę i ocenę w teraźniejszości oraz 
jej planowanie na przyszłość. Podkreślał normatywny i praktyczny 
charakter modeli pastoralnych. Mówił o możliwościach związanych 
ze stosowaniem paradygmatu kard. Josefa Cardijna i paradygmatu 
analizy teologicznopastoralnej. Przypomniał, że duszpasterstwo jest 
działaniem celowym, zmierzającym do maksymalizacji owocności 
kościelnych działań realizowanych zarówno w wymiarze horyzon-
talnym, jak i wertykalnym.

Po zaprezentowaniu trzech pierwszych referatów podjęto żywą dys-
kusję nad ich treścią. zwrócono uwagę, między innymi, na koniecz-
ność solidnej metodologii, interpretacji znaków czasu, podejmowania 
badań empirycznych z zaznaczeniem, aby w pracach naukowych na 
etapie prakseologicznym nie powielać wniosków z wcześniejszego 
etapu o charakterze socjologicznym. zauważono również potrzebę 
dowartościowania programowania pastoralnego.

Po zakończonej dyskusji odbyło się walne zgromadzenie Polskiego 
Stowarzyszenia Pastoralistów. Podczas obrad ks. dr hab. tomasz 
Wielebski, prof. UKSW, przedstawił sprawozdanie merytoryczne 
z działalności zarządu PSP w okresie od kwietnia 2018 r. do maja 
2019 r. ze sprawozdaniem finansowym członków stowarzyszenia 
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zapoznał dr Mateusz Jakub tutak. Jako przedstawiciel Komisji Rewi-
zyjnej głos zabrał także ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda. Następ-
nie odbyły się wybory do władz stowarzyszenia, w wyniku których 
poszerzono zarząd o osobę ks. dr. Piotra ochotnego, powierzając 
mu funkcję skarbnika. Przewodniczącym zarządu jest nadal ks. dr 
hab. tomasz Wielebski, prof. UKSW, wiceprzewodniczącą – dr hab. 
Jolanta Kurosz, sekretarzem – dr Mateusz Jakub tutak, a członkami – 
ks. dr hab. zbigniew zarembski, prof. UMK,  i ks. dr hab. dariusz 
lipiec, prof. KUl. Podczas walnego zgromadzenia PSP termin ko-
lejnego zjazdu ustalono na 27 i 28 kwietnia 2020 r. Podjęto dyskusję 
nad propozycjami tematyki przyszłorocznego sympozjum, która 
mogłaby dotyczyć np. wiary i duszpasterstwa w kulturze eventu oraz 
świata cyfrowego.

Szczególnym gościem zjazdu pastoralistów był abp dr Stanisław 
Gądecki, metropolita poznański i Przewodniczący Konferencji epi-
skopatu Polski. Kierując swoje słowo do uczestników sympozjum, 
odniósł się między innymi do doświadczenia współpracy Komisji 
duszpasterstwa KeP z teologami pastoralistami w zakresie tworze-
nia programów duszpasterskich dla Kościoła w Polsce. analizując 
aktualną sytuację Kościoła, zauważył, że żyjemy w trudnych cza-
sach „wojny kulturowej”. W swojej wypowiedzi nawiązał również 
do „uderzania pedofilią w Kościół”, aby zamknąć mu usta. Mówił 
o oddaniu sprawiedliwości ofiarom i działaniach KeP ws. prewencji 
i ochrony dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych przed 
nadużyciami seksualnymi. do tego tematu odnoszono się również 
w późniejszych dyskusjach.

trzecia sesja sympozjum rozpoczęła się od przedłożenia ks. dr. 
hab. Piotra ostańskiego, prof. UaM. zaprezentował on biblijne pod-
stawy duszpasterstwa ludzi w podeszłym wieku. odwołując się do 
tekstów biblijnych, przedstawił etapy ludzkiego życia, warunki pięknej 
starości i udręki podeszłego wieku. Biblista zauważył, że w rozwoju 
objawienia nastąpiła zmiana spojrzenia na starość. Bóg stworzył 
ludzi nie dla długowieczności na ziemi, ale dla nieśmiertelności. 
Starość nie jest karą, ale łaską i charyzmatem. Nadmienił, że pomoc 
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w odkrywaniu sensu starości powinna stanowić inspirację dla teo-
logii pastoralnej.

Myśl ta była niejako kontynuowana przez kolejnego prelegenta – 
ks. dr. hab. tomasza Wielebskiego, prof. UKSW. Przewodniczący PSP 
przedstawił zagadnienie teologicznych podstaw duszpasterstwa ludzi 
starych. Przywołał treści dokumentu opublikowanego przez Papieską 
Radę ds. Świeckich zatytułowanego „Godność człowieka starszego 
i jego misja w Kościele i świecie” czy też listu apostolskiego Jana 
Pawła II z 1999 r., który zaadresował: „do moich Braci i Sióstr – do 
ludzi w podeszłym wieku”. dokumenty te miały proroczy charakter, 
wiele podjętych tutaj wskazań zostało, niestety, zbagatelizowanych  – 
zauważył pastoralista.

ostatnie przedłożenie podczas trzeciej sesji przypadło dr. Jackowi 
Kowalewskiemu – dyrektorowi Głównego Urzędu Statystycznego 
w Poznaniu i wykładowcy Uniwersytetu ekonomicznego w Pozna-
niu. Przedstawił on zagadnienie zmian w strukturze demograficznej 
Polski i ich konsekwencje. zgodnie z prognozami GUS do 2050 r. 
nastąpią znaczne zmiany w liczebności i strukturze demograficznej 
ludności. Przewiduje się spadek liczby ludności Polski o blisko 4,5 mln 
osób. do 2050 r. odsetek osób starszych wzrośnie w każdym regionie 
na świecie, w przypadku Polski ta grupa wiekowa będzie stanowić 
aż 40% społeczeństwa.

Wieczornej Mszy św. w bazylice archikatedralnej pw. Świętych 
apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu przewodniczył ks. prof. dr hab. 
adam Przybecki. eucharystię sprawowano w intencji zmarłych i ży-
jących pastoralistów polskich, w szczególny sposób miłosierdziu 
Bożemu polecano śp. o. andrzeja Potockiego oP (+2018). Homilię 
wygłosił ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński. Pierwszy dzień 
zjazdu zakończył się wieczorem braterskim.

Kolejny dzień zjazdu pastoralistów rozpoczęliśmy wspólną mod-
litwą w kościele seminaryjnym. eucharystii przewodniczył i homi-
lię wygłosił bp dr damian Bryl, biskup pomocniczy archidiecezji 
poznańskiej, członek Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji 
duchowieństwa i Rady ds. Rodziny KeP. Bp d. Bryl uwrażliwiał 
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pastoralistów na potrzebę ciągłego poszukiwania nowych form do-
tarcia z dobrą Nowiną do współczesnego człowieka.

Czwarta sesja sympozjum poświęconego modelowi duszpasterstwa 
osób w podeszłym wieku rozpoczęła się referatem Jędrzeja Solar-
skiego, wiceprezydenta Poznania, pt. „Współdziałanie samorządu 
i Kościoła w służbie ludziom starym na przykładzie Poznania”. Pre-
legent zapoznał uczestników sympozjum z polityką senioralną mia-
sta Poznania, w którym zamieszkuje obecnie ponad 140 tys. osób 
powyżej 65 roku życia. Wiceprezydent odpowiada m.in. za pomoc 
społeczną i funkcjonowanie jednostek pomocy społecznej, np. domów 
opieki społecznej. Podzielił się dobrymi praktykami w zakresie usług 
społecznych skierowanych do seniorów. zaprezentował nowoczesne 
i innowacyjne formy opieki w postaci usług z pakietu „Poznań Viva 
Senior”: „złota rączka dla seniora” (bezpłatna pomoc przy drobnych, 
domowych usterkach), „taksówka dla seniora” (bezpłatne usługi 
transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności z po-
ruszaniem się komunikacją publiczną), „Pudełko życia” (plastikowe 
pudełko zawierające szereg informacji mających ułatwić służbom 
medycznym dostęp do najważniejszych informacji o stanie zdro-
wia i osobach, które należy poinformować o nagłych wypadkach), 
„Książka dla seniora” (bezpłatne dostarczanie seniorom książek, 
audiobooków i filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich), „Mobilna 
pielęgnacja paznokci u stóp seniorów” czy „Miejska Wypożyczalnia 
Sprzętu Rehabilitacyjnego”. Wiceprezydent Poznania dzielił się rów-
nież doświadczeniami współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i Kościołem, zwłaszcza Caritas archidiecezji Poznańskiej i domami 
opieki prowadzonymi przez różne zgromadzenia zakonne. 

Kolejne przedłożenie poświęcone było psychologiczno-pedago-
gicznym uwarunkowaniom duszpasterstwa ludzi w podeszłym wieku. 
zagadnienie to uczestnikom sympozjum przybliżył ks. dr hab. zbi-
gniew zarembski, prof. UMK. W swojej refleksji naukowej podjął on 
m.in. tematykę zjawiska starzenia się społeczeństw, periodyzacji sta-
rości, charakterystyki psychologicznej ludzi w podeszłym wieku, ich 
religijności, wychowania i samowychowania, a także przyjmowanych 
postaw. zauważył, że seniorzy mają specyficzne zadania rozwojowe 
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związane z przystosowaniem się do zmniejszającej się sprawności fi-
zycznej i pogarszającego się stanu zdrowia, radzeniem sobie z sytuacją 
zaprzestania pracy zawodowej i związanych z tym mniejszych przy-
chodów czy przystosowaniem się do sytuacji śmierci współmałżonka. 
Prelegent scharakteryzował pięć postaw związanych z przeżywaniem 
starości: postawę konstruktywną, postawę wrogości wobec siebie, 
postawę starych gniewnych, postawę zależności i postawę obronną. 
W odniesieniu do religijności osób w podeszłym wieku zauważył 
większą tolerancję, wyrozumiałość, życzliwość i wgląd w sprawy 
eschatologiczne.

Piąta, a jednocześnie ostatnia sesja sympozjum to referat ks. prof. 
dr. hab. Jana dziedzica, prof. UPJPII – kierownika Katedry Psycholo-
gii Pastoralnej na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. tytuł jego wystąpienia brzmiał: „aktywny 
senior z przyszłością. towarzyszenie osobom starszym na przykładzie 
archidiecezji krakowskiej”. Prelegent jest kierownikiem ds. Uniwer-
sytetu trzeciego Wieku przy UPJPII w Krakowie i dzielił się do-
świadczeniem związanym z jego utworzeniem i funkcjonowaniem. 
odniósł się także do możliwości pozyskania środków finansowych 
na ten cel, zapoznając jednocześnie słuchaczy z projektem „aktywny 
senior z przyszłością” realizowanym w Krakowie w latach 2019-2021.

zjazdy i sympozja organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pa-
storalistów są doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń 
dla pastoralistów reprezentujących różne środowiska akademickie 
i duszpasterskie z całej Polski. teologowie pastoraliści badają „znaki 
czasu” i podejmują refleksję nad aktualnymi wyzwaniami Kościoła. 
Sympozjum naukowe pt. „Model duszpasterstwa ludzi starych” 
z pewnością było impulsem do maksymalizacji owocności zbawczej 
działalności Kościoła wobec seniorów w perspektywie starzejącego 
się w szybkim tempie polskiego społeczeństwa.


