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OD REDAKCJI

„Do dziękczynienia Bogu za to, co udało się dokonać, trzeba dołączyć odnowioną 
wolę pójścia dalej drogą wytyczoną przez ojców soborowych, ponieważ pozostaje 
jeszcze wiele do zrobienia dla poprawnego i pełnego przyswojenia Konstytucji 
o Liturgii Świętej ze strony ochrzczonych i wspólnot kościelnych. Mam szczegól-
nie na myśli zaangażowanie na rzecz solidnego i kompleksowego wtajemniczenia 
i formacji liturgicznej, zarówno wiernych świeckich, jak duchownych i osób kon-
sekrowanych” – napisał papież Franciszek w przesłaniu do prefekta Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Antonia Cañizaresa Llovery, 
z okazji 50. rocznicy promulgacji Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Con-
cilium1. Te słowa papieża Franciszka ściśle korespondują z zaangażowaniem na 
rzecz odnowy liturgii ks. prof. Antoniego Reginka, który miłość do Boga wyrażo-
ną w pięknie muzyki – jak podkreślił abp Wiktor Skworc w liście gratulacyjnym 
– uczynił swoistym adagium swego życia i posługi. Ksiądz Reginek sporą część 
życia, a także naukową oraz dydaktyczną aktywność minionych lat poświęcił Wy-
działowi Teologicznemu UŚ w Katowicach. Był z nim związany od początku jego 
istnienia, to jest od roku 2001. Z okazji świętowanej w tym roku przez Jubilata 
70. rocznicy urodzin redakcja „Studiów Pastoralnych” postanowiła obecny tom 
czasopisma dedykować właśnie jemu. Tytuł 14. zeszytu „Studiów Pastoralnych” 
zaczerpnięty z Psalmu 57: Cantabo et psalmum dicam, wyraża charakterystyczny 
rys bogatej działalności Jubilata: „Chodzi o radość i entuzjazm, które potrafił 
obudzić ks. Reginek zarówno wśród braci kleryckiej, grona kapłanów, całego pre-
zbiterium archidiecezji oraz szerokiego towarzystwa muzyków kościelnych”2. 

Stała struktura „Studiów Pastoralnych”, na którą składają się: artykuły, mate-
riały, recenzje, omówienia i sprawozdania, została tym razem poprzedzona „Sło-
wem do Jubilata i o Jubilacie”, zawierającym obszerny materiał, który ilustru-
je życie i działalność ks. prof. Antoniego Reginka. Tę część rozpoczynają listy 

1  Zob. Papież o soborowej reformie liturgicznej, KAI/kn 21.02.2014, w: https://www.deon.pl/
religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,1561,papiez-o-soborowej-odnowie-liturgicznej.
html [dostęp: 05.07.2018].

2  W. Hudek, Curriculum vitae ks. prof. Antoniego Reginka, „Studia Pastoralne” [dalej: StP] 14 
(2018), nr 14, s. 28.
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gratulacyjne: ks. abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego i Wielkiego 
Kanclerza Wydziału Teologicznego UŚ; ks. bpa Stefana Cichego, emerytowanego 
biskupa legnickiego; ks. bpa Piotra Gregera, biskupa pomocniczego diecezji biel-
sko-żywieckiej, przewodniczącego Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferen-
cji Episkopatu Polski; o. Nikodema Kilnara, krajowego duszpasterza muzyków 
kościelnych oraz prezesa Stowarzyszenia „Kapela Jasnogórska”; ks. dra Lucja-
na Dyki, prezesa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; prof. dra hab. 
Władysława Szymańskiego, rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego w Katowicach; ks. dra Wiesława Hudka, przewodniczącego Komisji Mu-
zyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej; Romana Warzechy, prezesa Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. W dalszej kolejności zamieszczone są 
teksty ukazujące bogatą działalność Czcigodnego Jubilata, a mianowicie przedsta-
wiony jest jego biogram (ks. dr W. Hudek), ks. dra Marka Panka, rektora Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach; dorobek naukowy (ks. dr hab. 
Antoni Bartoszek, prof. UŚ, dziekan WTL), działalność w Komisji Muzyki Sa-
kralnej (Archi)diecezji Katowickiej (s. M. Benigna Tkocz AM). Tę część „Studiów 
Pastoralnych” zamyka wykaz publikacji oraz prac dyplomowych napisanych pod 
kierunkiem ks. prof. Antoniego Reginka (ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ).

Ponieważ myśl przewodnia niniejszego tomu determinuje jego charakter, zde-
cydowana większość opracowań zamieszczonych w 14. numerze „Studiów Pa-
storalnych” koncentruje się wokół zagadnień związanych z różnymi aspektami 
szeroko pojętej muzyki liturgicznej. Dział zatytułowany: „Artykuły” rozpoczyna 
opracowanie ks. Roberta Tyrały na temat znaczenia nowej instrukcji o muzyce 
kościelnej, która została przyjęta na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski 
w Lublinie 14 październiku 2017 r. (poprzednia i zarazem pierwsza Instrukcja Epi-
skopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II została wydana 
w 1979 r., jako efekt soborowej odnowy liturgii). Instrukcja ta była wstępnie przy-
gotowana przez muzyków kościelnych z całej Polski zrzeszonych w Stowarzysze-
niu Polskich Muzyków Kościelnych, a następnie dopracowana przez Podkomisję 
Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski. Ważne były głosy przesyłane 
przez biskupów oraz osoby odpowiedzialne za liturgię i muzykę w poszczególnych 
diecezjach w Polsce. Praca nad nową instrukcją trwała przeszło pięć lat. Teraz – jak 
zaznacza autor – rozpoczyna się ważny czas jej wprowadzania w poszczególnych 
diecezjach w Polsce, a historia oceni, na ile wszystkie sprawy zostały uwzględnio-
ne i uporządkowane. Instrukcja składa się z dwunastu rozdziałów, wstępu i zakoń-
czenia. Obejmuje sześćdziesiąt sześć punktów, z których wiele ma liczne podpunk-
ty. Poszczególne rozdziały to: I. Zasady ogólne; II. Muzyczne funkcje w liturgii; 
III. Muzyka w liturgii Mszy świętej; IV. Muzyka w roku liturgicznym; V. Śpiew 
Liturgii godzin; VI. Muzyka w liturgii sakramentów i sakramentaliów oraz w na-
bożeństwach; VII. Muzyka w liturgii transmitowanej przez media; VIII. Muzyka 
instrumentalna; IX. Śpiewniki i materiały pomocnicze; X. Koncerty muzyki reli-
gijnej; XI. Edukacja i formacja muzyczna; XII. Komisje Muzyki Kościelnej i inne 
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organizacje pomocnicze. Wszystkie te zagadnienia omawiane są szczegółowo, ale 
ważny zapis znajduje się w zakończeniu instrukcji: „Biskupi zachęcają Stowarzy-
szenie Polskich Muzyków Kościelnych, aby przygotowało szczegółowy komentarz 
do niniejszej Instrukcji. Niezmiernie cenne będą wyjaśnienia i zwrócenie uwagi 
na wszystkie aspekty duszpasterskiej troski Kościoła o muzykę sakralną” (nr 64).

W kolejnym artykule, zatytułowanym Rola i znaczenie pieśni religijnych 
w upowszechnianiu kultury muzycznej w środowisku parafialnym, Beata Kamiń-
ska-Kłos podkreśla, że tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nie-
ocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, 
że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią 
uroczystej liturgii. We współczesnej etnologii i antropologii jako główny czynnik 
tworzący kulturę przyjmuje się ludzkie działania. Parafie, prowadząc liczne for-
my edukacji kulturalnej, winny z wielką troską zaspokajać potrzeby kulturalne 
wiernych również poprzez profesjonalne przygotowanie liturgii, której jednym 
z elementów jest muzyka i śpiew. Śledząc dzieje polskiej pieśni religijnej, autorka 
odwołuje się do jej relacji ze środowiskiem wiernych.

Podobnie w artykule: Musik sprache als wichtiger Teil der Feier des Gottes-
dienstes ks. Ireneusz Celary zwraca uwagę na znaczenie muzyki jako jednego 
z najważniejszych czynników ludzkiej kultury oraz najsubtelniejszej formy prze-
kazu. Muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczyn-
ku oraz w obrzędach, najpewniej też od początku łączona była z tańcem i sło-
wem. Na początku służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, 
była formą komunikacji. Później stała się także elementem tożsamości zbiorowej, 
a z czasem jedną z gałęzi sztuki. W tekście poruszono zagadnienie roli muzyki 
w liturgii Kościoła. Począwszy od czasów apostolskich traktowano ją jako dar 
Ducha, podobnie jak głoszenie kerygmatu. Muzyka religijna jest sztuką, która 
odnosi się w swej inspiracji do tematyki dotyczącej Boga, Jego objawiania się 
w świecie, bądź też różnych przejawów życia wspólnoty wierzących. Dziś, zgodnie 
z nauczaniem Soboru Watykańskiego II, liturgia winna być z natury swojej nie 
tylko otwarta na muzykę, lecz także wręcz się jej domagać. Muzyka w liturgii nie 
może być jednak tylko jej „oprawą”, ale musi być integralnie złączona z celebracją 
obrzędów. Artykuł przedstawia także kilka propozycji pastoralnych, które winny 
przyczynić się do jeszcze większego uwznioślenia celów muzyki liturgicznej, jaki-
mi są: chwała Boża, uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. 

Artykuł Czesława Grajewskiego wprowadza aspekt historyczny, a dotyczy pro-
blematyki muzycznej, jaka poruszana jest w dokumentach kanoników regularnych 
laterańskich. Autor zanalizował protokoły (akta) kapituł generalnych oraz protokoły 
wizytacji klasztorów kanoników regularnych laterańskich prepozytury krakowskiej 
w latach 1781–1861. Protokoły te znajdują się w archiwum oo. paulinów w Często-
chowie (ms. 253 i ms. 254). Trafiły tam po likwidacji klasztorów na mocy zarządze-
nia władz rosyjskich po powstaniu styczniowym. W opracowaniu autor wyodrębnił 
dwa zagadnienia: wykonawstwo muzyki liturgicznej oraz osoby związane z kulturą 
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muzyczną (nauczyciele śpiewu chorałowego, organiści oraz anonimowe postaci). 
Kilkadziesiąt takich notatek w obu rękopisach stanowi świadectwo zatroskania 
zakonu o stan muzyki w klasztorach kanoników regularnych laterańskich.

Aspekt historyczny porusza także artykuł ks. Franciszka Koeniga: Znamieni-
ci profesorowie i absolwenci królewskich katolickich seminariów nauczycielskich 
w Pilchowicach i Pyskowicach. Autor przypomina, że w wielu śląskich parafiach 
w XIX w. oraz w I poł. XX w. często spotykaną praktyką było łączenie zawodu 
nauczyciela z funkcją organisty. Było to możliwe dzięki królewskim katolickim 
seminariom nauczycielskim, jakie powstały na początku XIX w. jako wynik pru-
skiej reformy szkolnictwa. One właśnie przejęły na siebie także to zadanie, jakim 
było przygotowania przyszłych organistów. Dlatego, jak pokazują to doświadczenia 
z terenu Górnego Śląska, seminaria nauczycielskie przygotowywały przyszłych 
muzyków kościelnych na bardzo dobrym poziomie muzycznym. Stało się tak m.in. 
dlatego, że w seminariach zatrudniano bardzo dobrych i doświadczonych nauczy-
cieli muzyki, mogących cieszyć się wybitnymi absolwentami, którzy zapisali się 
niezwykle mocno w śląskiej tradycji muzyki kościelnej. Wśród górnośląskich se-
minariów nauczycielskich duże znaczenie w dziedzinie muzyki kościelnej miały 
szczególnie dwa, w Pilchowicach oraz w Pyskowicach. Seminarium w Pilchowi-
cach istniało w latach 1867‒1921. Nauczycielami muzyki byli tam: Theophil Ha-
lama, Richard Kügele, Wilhelm Osburg, Viktor Kotalla oraz Franz Werner. Naj-
bardziej znanymi absolwentami seminarium w Pilchowicach w dziedzinie muzyki 
byli: Ryszard Gillar, Karol Hoppe oraz Karl Bauch. Z kolei seminarium w Py-
skowicach istniało w latach 1849‒1922. Najwybitniejszymi nauczycielami muzyki 
byli tam: Józef Nachbar, Paul Gaide, Erdmann Emanuel Wittor, Paul Woehl, Hans 
Cisner oraz Vinzenz Laska. Absolwentami tego seminarium byli m.in.: Max Bo-
rowka, Paul Kraus, Wilhelm Masse, Ernst Gratza, Franz Leischner, Erich Lokay 
oraz wspomniany już E.E. Wittor.

Na nieznanym dotąd materiale źródłowym – zachowanej w dawnym Archiwum 
Dekanatu Kłodzkiego teczce personalnej kapłana oraz wzmiankach w lokalnej pra-
sie – oparł swój artykuł Andrzej Prasał. Swoje opracowanie poświęcił działalności 
ks. Roberta Gajdy (1890–1952) na ziemi kłodzkiej w latach 1917–1924. Ksiądz 
Gajda pracę duszpasterską w hrabstwie kłodzkim rozpoczął w połowie roku 1917, 
kiedy to został wikariuszem w Ludwikowicach Kłodzkich. Dał się tam poznać jako 
gorliwy i lubiany przez wiernych duchowny. W latach 1919–1924 był wikariuszem 
w Starym Wielisławiu, gdzie posługę kapłańską łączył ze studiami w Konserwato-
rium Śląskim we Wrocławiu oraz działalnością kompozytorską. W Starym Wieli-
sławiu powstało w sumie szesnaście jego pierwszych dzieł, w tym najbardziej znana 
Missa „Regina pacis”. Utwory te wykonywane były przede wszystkim w Starym 
Wielisławiu, a także w Kłodzku i Lądku-Zdroju. Ksiądz Gajda był ponadto auto-
rem opracowania śpiewów na chór i orkiestrę na potrzeby cyklu misteriów Męki 
Pańskiej zaprezentowanych w 1922 r. w Gorzanowie. Włączył się też w działalność 
Stowarzyszenia Cecyliańskiego Hrabstwa Kłodzkiego. 
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Kolejne artykuły dotyczą pieśni kościelnych. Do działalności ks. A. Reginka 
jako redaktora Śpiewnika archidiecezji katowickiej nawiązuje ks. Wiesław Hudek. 
Śpiewnik ten zawiera dziewięć pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej, opatrzonych 
w zbiorze numerami od 197 do 205. W zestawieniu ze współczesnymi zbiorami 
pieśni kościelnych znajduje się na drugim miejscu. Najliczniejszy zbiór pieśni ku 
czci Trójcy zawiera Śpiewnik Ewangelicki (Bielsko Biała 2002), gdzie znajduje się 
jedenaście takich pieśni, zaś po Śpiewniku archidiecezji katowickiej plasują się pod 
względem ilości: Droga do nieba (Opole 2006) z sześcioma i Śpiewnik kościelny 
ks. J. Siedleckiego (Kraków 2017) z pięcioma pieśniami ku czci Trójcy Przenaj-
świętszej. Teksty analizowanych pieśni można podzielić na trzy gatunki formalne: 
antyfony, hymny i pieśni zwrotkowe. Treść łączą określenia natury Trójcy Świętej 
(boskość i jedność), wewnętrznych relacji (rodzenie, pochodzenie i tchnienie) oraz 
zewnętrznego działania (stwarzanie, zbawianie i uświęcanie). Język pieśni odzna-
cza się bogatą metaforyką i poetyką przybliżającą misterium Boga. Pod względem 
muzycznym śpiewy te wyróżniają się szlachetną prostotą, melodie w przeważa-
jącej większości utrzymane są w tonacjach durowych, a w dwóch przypadkach 
można odnaleźć nawiązania do skal kościelnych. Cztery śpiewy utrzymane są 
w metrum 4/4, zaś dwa w metrum trójdzielnym, co wzmacnia muzyczną ilustra-
cję tajemnicy Trójcy Świętej. Ambitus pieśni uwzględnia możliwości wokalne 
przeciętnego głosu: od najszerszego obejmującego undecymę (203) do najwęż-
szego zawierającego się w interwale seksty (199, 202). Przykładami szczególnie 
żywotnych śpiewów mogą być: śląska wersja hymnu Te Deum laudamus, czyli 
Ciebie, Boże, wielbimy (199) oraz pieśń Nierozdzielna Trójco Święta (202). Hymn 
znany jest i wykonywany we wszystkich parafiach archidiecezji (paradoksalnie 
w wielu świątyniach śpiewany w metrum różnym od 3/4). Druga pieśń, prócz wa-
riantu melodycznego umieszczonego w zbiorze (kontrafaktura do pieśni porannej 
Kiedy ranne wstają zorze [549] oraz wieczornej Wszystkie nasze dzienne sprawy 
[553]), ma oryginalną wersję, która funkcjonuje w żywej tradycji śpiewaczej parafii 
w Chełmie Śląskim.

Do konkretnej pieśni nawiązuje ks. Stanisław Garnczarski w artykule: Pol-
skie tłumaczenia hymnu św. Tomasza z Akwinu „Adoro te devote” w katolickich 
śpiewnikach. Autor przypomina, że powstanie hymnów eucharystycznych, w tym 
Adoro te devote św. Tomasza z Akwinu, było owocem rozwijającej się w średnio-
wieczu pobożności eucharystycznej, czego przejawem było pragnienie oglądania 
Hostii oraz ustanowienie święta Bożego Ciała. Badania nad oryginałem hymnu 
w języku łacińskim zgromadziły trzy jego wersje: Adoro te devote, latens veritas; 
Adoro te devote, latens Deitas; Adoro te supplex latens Deitas. Wydaje się jed-
nak, że większość tłumaczeń ma za wzór Adoro te devote, latens Deitas. Autor 
opracowania odnalazł siedem wersji tłumaczeń tego hymnu. Są one zachowane 
w zbiorach o różnej proweniencji, zarówno czasowej, jak i terytorialnej. Tłuma-
czenia generalnie różnią się między sobą rozmiarem wersów. Pisane są jedenasto-, 
dwunasto- i trzynastozgłoskowcem. Strofy są czterowersowe, z rymami żeńskimi, 
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dokładnymi i przylegającymi: aabb. Liczba wersji hymnu Adoro te devote w tłu-
maczeniu polskim świadczy o wielkiej popularności tego hymnu wśród wiernych.

Z kolei artykuł ks. Grzegorza Strzelczyka poświęcony jest analizie wyrażeń 
według communicatio idiomatum w tekstach pieśni wielkopostnych zawartych 
w Śpiewniku liturgicznym «Niepojęta Trójco» (t. 1), wydanym przez Dominikań-
ski Ośrodek Liturgiczny. Wyrażenia tego typu pojawiają się w mniej więcej 1/3 
pieśni i prawie wszystkie mają charakter zstępujący (własności, stany, działania 
typowo ludzkie przypisywane są do podmiotu zidentyfikowanego imieniem lub 
tytułem odnoszącym się do boskości). Nie wydaje się – według autora – aby no-
śność chrystologiczno-dogmatyczna tego typu wyrażeń była głównym celem ich 
użycia. Raczej chodziło o retoryczną atrakcyjność ich paradoksalnego charakteru.

Biblijną analizę pieśni i przypowieści o winnicy (Iz 5,1-7; Mk 12,1-12) przepro-
wadził ks. Artur Malina. Celem artykułu jest zbadanie zarówno podobieństw, jak 
i różnic między tekstem prorockim a przypowieścią Jezusa. Przypowieść o winni-
cy (Mk 12,1-12) jest obrazem troski Boga o swój lud. Obraz ten jest dobrze znany 
z tekstów Starego Testamentu, a zwłaszcza z Izajaszowej pieśni o winnicy (Iz 5,1-
7). Paralele można dostrzec w użyciu języka metaforycznego, figur stylistycznych 
i środków retorycznych. Przypowieść Jezusa nie rozwija jednak w ten sam sposób 
obrazu obecnego w pieśni Izajasza. Według tekstu prorockiego tym, co zawiodło, 
jest winnica, zaś według Ewangelii – rolnicy. U Izajasza winnica jest zniszczo-
na, lecz w przypowieści jest ona przekazana nowym rolnikom. Orędzie Izajasza 
dotyczy Bożej kary dla ludu, która jest ostateczna, natomiast nauczanie Jezusa 
przynosi nadzieję na Boże zbawienie w zmartwychwstaniu Jego Syna.

Biblia posłużyła także ks. Maciejowi Basiukowi do zbadania kwestii, na ile 
czyn płynący z pobożności (taniec Dawida) może wpłynąć na relacje istniejące 
pomiędzy małżonkami. Wszak pierwsze małżeństwo Dawida miało od samego 
początku burzliwy przebieg. Swój punkt kulminacyjny osiągnęło, gdy Mikal za-
częła robić wyrzuty swojemu mężowi z powodu jego tańca podczas sprowadzania 
Arki Przymierza do Jerozolimy. 

Jako że „Studia Pastoralne” w swym założeniu służą swobodnej i pogłębio-
nej wymianie myśli teologicznych oraz duszpasterskich doświadczeń, to również 
w tym tomie znajdziemy artykuły – niezwiązane ściśle z problematyką 14. tomu 
„Studiów Pastoralnych” – dotykające istotnych kwestii teologiczno-pastoralnych. 
Otwiera je artykuł ks. Jerzego Szymika pt. „Synowie w Synu”. Naśladowanie Je-
zusa jako centralna idea chrześcijańskiej „praxis”. Chrześcijańska egzystencja 
jest implikacją chrystologicznej ortodoksji i tylko w świetle tej (chrystologicz-
nej) prawdy ma znaczenie zbawcze. Jej kształt zależy od odpowiedzi na pytanie, 
kim w istocie jest Jezus. Poznanie Pana okazuje się jednak możliwe tylko poprzez 
osobiste zaangażowanie człowieka, które wyraża się pierwszorzędnie w bliskości 
z Nim, kontemplacji i zgodzie na Jego działanie. Patrzenie na Przebitego (Ukrzy-
żowanego), rozumiane jako akt całej egzystencji, prowadzi do rozpoznania w Je-
zusie prawdy o Bogu, a zarazem otwiera drogę do Jego naśladowania. Przesłanie 
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Ewangelii jest czymś więcej niż moralny imperatyw: zobowiązanie nie wynika tu 
z indywidualnego przekonania, lecz nieodwracalnie, zbawczo, zmieniona zostaje 
rzeczywistość – smak i sens życia.

W tę problematykę wpisuje się artykuł ks. Przemysława Sawy: Współczesna du-
chowość chrześcijańska w Polsce. Opis, próba oceny, perspektywy. Ostatnie dekady 
przynoszą bowiem ważne przemiany w polskim chrześcijaństwie. Łatwo dostrzec 
przede wszystkim odchodzenie od wiary przekazanej przez tradycję i zwyczaje 
(wiara ludowa). Nie zawsze jest to zmiana zmierzająca w kierunku wiary wybranej 
i świadomie przeżywanej. Niektórzy katolicy przestają podejmować praktyki reli-
gijne, ograniczając się do zewnętrznej obrzędowości, która ma więcej wspólnego 
z kulturą niż z wiarą (np. obrzędy bożonarodzeniowe, błogosławienie pokarmów 
wielkanocnych). Także rzesza katolików czy innych chrześcijan (prawosławnych, 
luteran, reformowanych) zatrzymuje się na praktykach pobożnościowych, bez wy-
raźnego powiązania ich z życiem (np. ograniczenie się do niedzielnego nabożeń-
stwa). Na gruncie katolickim można zauważyć jeszcze dwa trendy. Pierwszy to nad-
użycia w tzw. pobożności ludowej, nieraz wykrzywionej w wymiarze teologicznym 
(np. Ruch Intronizacji Chrystusa Króla Polski). Drugi nurt, coraz bardziej rozwi-
jający się nad Wisłą, to przebudzenie charyzmatyczne, ewangelizacyjne, niejedno-
krotnie inspirowane doświadczeniami obecnymi na gruncie zielonoświątkowym. 
Związane jest to z charyzmatycznym przebudzeniem w Kościele katolickim po 
Soborze Watykańskim II. Wpisuje się to w ewangelikalny model odnowy Kościoła 
i papieskie wezwanie do nowej ewangelizacji. Nowe czasy przynoszą więc nowe 
praktyki, które niejednokrotnie stają się bardziej oczekiwane i popularne niż te 
tradycyjne (jak nabożeństwa różańcowe, piewszopiątkowe czy pasyjne). Można tu 
wskazać następujące aktywności pastoralne: ewangelizacje, spotkania z modlitwą 
o uzdrowienie, koncerty z modlitwą uwielbienia, modlitwy charyzmatyczne. Jed-
nocześnie trzeba zauważyć wzrost zainteresowania Biblią i podejmowanie prakty-
ki codziennego czytania słowa Bożego, konieczność osobistego wyznania Jezusa 
jako Zbawiciela i Pana. Ta nowa kultura religijna przemienia wizerunek Kościoła, 
religii, wiary i staje się niewątpliwie bliska Kościołowi apostolskiemu. Zjawiska 
duchowe domagają się jednak właściwej oceny teologicznej, socjologicznej, a nieraz 
również psychologicznej.

Na powyższy problem można także spojrzeć od strony filozofii. Dokonuje tego 
ks. Krzysztof Witko w artykule: Krytyka modernizmu i integryzmu w persona-
lizmie chrześcijańskim. W nowej i niewygodnej współczesnej sytuacji chrześcija-
nie przyjmują niekiedy dwie równie nieskuteczne postawy: liberalny modernizm 
i religijny integryzm. Idąc tropem Emmanuela Mouniera (1905–1950), autor podej-
muje najpierw refleksję nad „przestrzenią” modernizmu – sytuacją chrześcijanina 
wydanego na pastwę „świata z zewnątrz”, ofiary domniemanej nowoczesności i ra-
cjonalizmu scjentystycznego. Następnie omawia integryzm religijny, który oznacza 
bezkrytyczne przyjmowanie doktryn i prawd wiary bez dowodu, na zasadzie ślepej 
wiary. Akceptuje on poniekąd zastany stan rzeczy i uważa go za nieodwracalny. 
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W zakończeniu autor daje wyraz przekonaniu, że obszarem personalistycznego my-
ślenia jest chrześcijaństwo zakorzenione w tajemnicy paschalnej Chrystusa, a zara-
zem zaangażowane, mające udział w biegu ludzkich spraw, otwarte na zagadnienia 
sensu ludzkiej egzystencji.

Ten temat niejako kontynuuje ks. Alojzy Drożdż w artykule pt. Wszystkie Boże 
przykazania są prawdą. Autor dowodzi, że od końca XIX w. w kulturze zachodniej 
szerzy się sytuacjonizm i relatywizm moralny. Kwestionuje on istnienie uniwersal-
nych i powszechnie obowiązujących norm moralnych. Negowane są w szczególno-
ści Boże przykazania (Dekalog). Mówi się nawet często o selektywnym traktowaniu 
Dekalogu. Dlatego istnieje dzisiaj pilna potrzeba przypomnienia obowiązywalności 
Bożych przykazań. Oczywiście przykazania Dekalogu należy interpretować no-
wotestamentalnie. U podstaw tej interpretacji jest dziś kryterium chrystologiczne. 
Oznacza to, że wszystkie przykazania Boże (lex naturalis, Dekalog, lex evangelica) 
wypełniają się w przykazaniu miłości Boga i miłości człowieka.

W tym dziele niezastąpioną rolę ma do spełnienia działalność zbawcza Kościo-
ła. O tej działalności w kontekście duszpasterstwa młodzieży mówią kolejne trzy 
artykuły. Pierwszy z nich: L’eco della Giornata Mondiale della Gioventù di Cra-
covia 2016 nelle riviste italiane – prospettiva giovanile (ks. Bogdan Stańkowski) 
omawia sytuację włoskiej młodzieży z punktu widzenia socjologicznego. Anali-
za dostępnej literatury przedmiotu posłużyła do nakreślenia niektórych zjawisk 
wśród młodzieży, widzianych w następujących wymiarach: religijność, praca, na-
uka, rodzina. Badania własne autora, przeprowadzone w roku 2017 metodą analizy 
treści wybranych włoskich czasopism naukowych, mają dać odpowiedź na pytanie 
o echa Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. w opracowaniach na-
ukowych we Włoszech.

Kolejny artykuł podejmuje temat duszpasterstwa młodzieży w pięciu pro-
wincjach Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (Samuel Artur Kukiełka OFM). To 
duszpasterstwo jest realizowane w różnych formach i koncepcjach, wynikających 
z historycznych uwarunkowań oraz odczytywania obecnych znaków czasu w Ko-
ściele. Każda z prowincji realizuje swój własny projekt duszpasterstwa wśród mło-
dych ludzi. W artykule przedstawiono wspólnoty o charakterze franciszkańskim, 
gromadzące głównie młodzież ze szkół średnich. Następnie, biorąc pod uwagę 
pewne wnioski i postulaty, które pojawiają się w dokumencie zakonu z roku 2002 
pt. Kierunki duszpasterstwa powołaniowego. Przyjdźcie, a zobaczycie oraz powo-
łując się na dokument przygotowawczy XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów na temat: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, zwrócono 
uwagę na najistotniejsze zadania i wyzwania, które stoją przed tymi wspólnotami. 
W dokumencie przygotowawczym synodu papież Franciszek zaprosił do współ-
pracy m.in. osoby życia konsekrowanego. Poprosił, aby wspólnie odpowiedzieć na 
pytania, jak młodym ludziom pomóc spotkać Jezusa i jak wspomóc ich pomnaża-
nie wiary i rozeznawanie powołania życiowego.
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W odpowiedzi na te pytania o. Oktawiusz Marcin Lamorski OFM w swoim ar-
tykule pt. Liturgia zakonna pomocą w rozwoju wiary i rozeznaniu powołania dla 
młodzieży wskazał, że oprócz bogactwa charyzmatów i dziedzictwa świętych zało-
życieli zgromadzeń i zakonów szczególną rolę pełni życie liturgiczne klasztorów. 
Ponowne docenienie liturgii zakonnej, poprzez formację ciągłą, a także otwarcie 
liturgii, szczelnie schowanej za klauzurą, na młodych ludzi – to cenny wkład 
ewangelizacyjny. Autor skupia się na ciszy, milczeniu, modlitwie brewiarzowej, 
Mszy św. wspólnotowej, księgach i kalendarzach liturgicznych oraz na obrzędach 
towarzyszących stopniom życia zakonnego. Wszystko to stanowi bogactwo, jakie 
na wzór Marii z Betanii mieszkańcy klasztorów pragną w ewangelizacyjny sposób 
na nowo zaprezentować młodym ludziom – po to, aby w pięknie liturgii zakonnej 
mogli oni rozpoznać Boga, głębiej w Niego uwierzyć i rozeznać, gdzie ich posyła.

Liturgia ściśle związana jest ze świątynią. W artykule pt. Teologia i duszpa-
sterska funkcja sanktuarium ks. Andrzej Żądło stwierdza, że sanktuarium to nie 
tylko hieron, czyli świątynia jako taka, świątynia jak wiele innych, ale to naos, 
czyli miejsce szczególnej obecności Boga, miejsce specjalnie przez Niego wybrane 
i z tego powodu wyjątkowe. Artykuł nie tylko przypomina teologię sanktuarium, 
ale także zwraca uwagę na fakt, że stoi przed nami wciąż do wykonania ogromna 
praca na polu dobrze pojętego i zor ganizowanego duszpasterstwa liturgicznego 
– szczególnie w odniesieniu do sanktuariów. W dziele tym sanktuaria powinny 
stanowić wzorcowy i pociągający przykład. Jeśli sanktuaria mają spełniać 
ważną rolę w życiu Kościoła, to powinny być należycie zorganizowane pod 
względem personalnym, lokalnym i liturgicznym. Jedną z istotnych funkcji Ko-
ścioła jest przepowiadanie słowa Bożego, nie tylko zresztą w sanktuarium.

Dział „Artykuły” kończy tekst ks. Jana Twardego dotyczący tremy kaznodziei. 
Autor opiera się głównie na niemieckojęzycznej retoryce i homiletycznej publi-
kacji Alberta Damblona. We współczesnej homiletyce polskiej nie zanotowano 
bowiem omówienia tego problemu. Artykuł omawia pojęcie, przejawy i przyczyny 
tremy, a następnie wskazuje na różne sposoby jej opanowywania. Kaznodzieja 
powinien zaakceptować tę formę lęku i wykorzystać go twórczo. Głównym spo-
sobem przeciwdziałania tremie jest staranne homiletyczne przygotowanie do wy-
głoszenia jednostki kaznodziejskiej – homilii, kazania, konferencji. Bardzo ważną 
rolę odgrywa również przygotowanie duchowe, w tym modlitwa i medytacja. Pro-
blem tremy ma również swój wymiar teologiczny. Kierując się głęboką miłością do 
słuchaczy, troską o ich dobro, kaznodzieja powinien od Ducha Świętego czerpać 
światło i moc w doskonaleniu posługi słowa i opanowywaniu tremy. 

W kolejnym dziale omawianego zeszytu „Studiów Pastoralnych”, zatytułowa-
nym „Materiały”, znajduje się dziewięć opracowań. Otwiera je tekst abpa Damia-
na Zimonia, który od 9 marca 1989 r. przez osiemnaście lat przewodniczył pracom 
Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Nosi on tytuł: 
Ożywienie wiary i chrześcijańskiego świadectwa w Polsce w programach duszpa-
sterskich na przełomie II i III tysiąclecia. Autor zadaje w nim następujące pytania: 



16 OD REDAKCJI

Czy biskupi polscy odpowiednio wyjaśniali i tłumaczyli ten niespodziewany przez 
nikogo pontyfikat Jana Pawła II? Czy realizowali tylko literę tego nauczania czy 
także ducha? Pojawiały się przecież zarzuty, że papież jest przyjmowany emocjo-
nalnie, ale realizacja jego postulatów jest słaba i niewystarczająca. Czy przyjmo-
waliśmy to, co było istotą tego pontyfikatu? W opracowaniu autor odpowiada na 
powyższe pytania w zakresie, który pokrywa się z pracami Komisji Duszpaster-
stwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Komisja ta miała bowiem modero-
wać pracę duszpasterską w Polsce i wskazywać kierunki pastoralnych wysiłków 
w kontekście znaków czasu i wielkich przemian. Miała zwracać uwagę na niebez-
pieczeństwa zagrażające pracy duszpasterskiej. 

Do myśli przewodniej 14. tomu „Studiów Pastoralnych” nawiązują cztery 
teksty, uzupełniające niejako przewodni charakter rocznika. Ksiądz Roman 
Buchta w artykule zatytułowanym Śpiew i piosenki religijne w celebracji ka-
techetycznej przedstawia istotę i znaczenie metody celebracji w katechezie, 
a także funkcję śpiewu i piosenek religijnych jako jej ważnych elementów. 
W tekście poddano także analizie plany wynikowe popularnych podręczników 
do nauczania religii w klasach I–III szkoły podstawowej w aspekcie zakłada-
nych przez autorów efektów nauczania pieśni i piosenek religijnych. Anali-
za ta potwierdziła opinię, iż nauczanie religii w szkole nie wypełnia wszyst-
kich zadań stawianych katechezie. Wychowanie liturgiczne domaga się zatem 
współdziałania katechezy parafialnej oraz nauczania religii. Ze względu na od-
mienny charakter wynikający z celów kształcenia przyjmowanych w obydwu 
środowiskach, nauczanie religii w szkole koncentruje się w głównej mierze 
na wymiarze poznawczym prawd wiary, natomiast katecheza w parafii jest ze 
swej natury mistagogiczno-wychowawcza. Katecheza parafialna – zwłaszcza 
inicjacyjna – prowadzona w oparciu o zasady katechumenatu, przyjmuje jako 
zasadniczy cel formację postaw liturgicznych oraz wychowanie do głębszego 
rozumienia symboli. Skuteczną pomocą w tym względzie mogą być celebra-
cje katechetyczne, których znaczącym elementem jest śpiew. Krytyczna ocena 
obserwowanej praktyki katechetyczno-duszpasterskiej w parafiach prowadzi 
do wniosku, że ta skuteczna metoda przekazu wiary ciągle czeka jeszcze na 
pełniejsze dowartościowanie.

Z kolei ks. Marcin Balawander ukazuje wartość muzyki w systemie wycho-
wawczym św. Jana Bosko, a także jej rolę w szkołach salezjańskich. Księdzu Bo-
sko udało się bowiem stworzyć podstawy pracy wychowawczej z młodzieżą, które 
przetrwały do dziś i są z powodzeniem kontynuowane przez jego następców – sa-
lezjanów. Ponieważ „dom bez muzyki jest jak ciało bez duszy”.

Artykuł ks. Bogdana Bieli ma na celu zwrócić uwagę na rolę i specyfikę na-
bożeństw dla osób zdechrystianizowanych i poszukujących. Nabożeństwa te 
mają w założeniu inną formułę niż choćby typowe nabożeństwa ewangelizacyjne 
odbywające się zwykle z okazji przeprowadzanych rekolekcji czy „akcji” ewan-
gelizacyjnych. Nabożeństwa dla zdechrystianizowanych czy też „przyjazne dla 
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poszukujących” powinny odbywać się cyklicznie i mieć swój specyficzny charak-
ter, wypełniając lukę między tradycyjnymi nabożeństwami a liturgią. Tego typu 
nabożeństwo z założenia determinuje wiele jego elementów. Oprócz grupy docelowej, 
do której jest skierowane, jego specyfika wyraża się przede wszystkim w atmosferze 
i przebiegu, na co istotnie wpływa odpowiednio dobrana i wykonywana muzyka 
oraz śpiew.

W kolejnym artykule ks. Grzegorz Poźniak przedstawia historię nieistniejących 
już organów z kościoła pw. św. Jakuba Starszego w Debrzycy na Opolszczyźnie. 
Interesujące jest to, że w wielu wypadkach mamy do czynienia z instrumentami, 
o których często trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ zaginęła zupełnie do-
kumentacja ich budowy i ewentualnych późniejszych remontów. W przypadku 
organów z kościoła w Debrzycy jest sytuacja odwrotna. Instrument został zde-
montowany, a research w archiwach: państwowym i parafialnym, odsłonił nie-
zwykle bogatą dokumentację związaną z tymi organami. Artykuł prezentuje ten 
bogaty zbiór dokumentów.

Ostatnie cztery teksty nawiązują do aktualnych wydarzeń w Kościele. 
Pierwszy jest związany z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na 
lata 2017–2019: Duch, który umacnia miłość. Ksiądz Józef Kozyra w artyku-
le pt. Duch Święty w życiu Jezusa według Ewangelii św. Jana wychodzi od 
stwierdzenia, że Osoba Ducha Świętego nie jest zbytnio znana w Polsce przez 
wierzących chrześcijan, szczególnie młodych. Warto więc bliżej zapoznać się, 
co o Duchu Świętym w życiu Jezusa mówi Ewangelia św. Jana. Wprawdzie 
ewangelie synoptyczne też mówią o Duchu Świętym w życiu ziemskim Jezu-
sa, ale czwartą Ewangelię już w starożytności wiązano szczególnie z osobą 
Ducha Świętego i nazywano ją „duchową”. Dlatego w artykule najpierw wyja-
śniono, dlaczego nazywa się Ewangelię Jana „duchową” i na czym ta „ducho-
wość” polega? W dalszej części tekst wprowadza do zasadniczych rozważań 
biblijnych o Duchu Świętym w działalności ziemskiej Jezusa. W tym celu 
przeanalizowano teksty Ewangelii Jana mówiące o Duchu Świętym w życiu 
Jezusa. Analiza tekstów pokazuje jasno, że Jezus według Ewangelii św. Jana 
stale udziela Ducha Świętego, bo Ten stale z Nim jest i stale z Nim działa dla 
naszego zbawienia.

W kontekście ciągle żywej dyskusji na temat posynodalnej adhortacji Francisz-
ka Amoris laetitia, Philippe Bordeyne w opracowaniu pt. Repentir et conversion 
au Synode des évêques sur la famille et dans Amoris laetitia podejmuje z perspek-
tywy francuskiej interesujący temat pokuty i nawrócenia.

Kolejny tekst pt. Sekty i nowe ruchy religijne – wyzwanie pastoralne dla Ko-
ściołów, autorstwa ks. Krzysztofa Witko, zwraca uwagę na nasilające się w ostat-
nich latach działania sekt i nowych ruchów religijnych, często obcych tradycji 
chrześcijańskiej. Z pewnością jest to wyzwanie dla wszystkich chrześcijan i do-
maga się podjęcia pogłębionej refleksji teologicznej oraz konkretnych działań 
duszpasterskich przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Celem opracowania 
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jest naszkicowanie ogólnej panoramy sekt i ruchów o charakterze religijnym oraz 
spojrzenie na to zagadnienie z pastoralnego punktu widzenia.

W jakimś stopniu do tej problematyki – związanej m.in. z destrukcją czło-
wieczeństwa – nawiązuje artykuł Ateizm, satanizm, obłuda. Trzy przejawy kultu 
szatana? (Anna M. Noworol OV). Ateizm, satanizm i obłuda mają ze sobą, wbrew 
pozorom, bardzo wiele wspólnego. Ateizm jest deklarowanym brakiem wiary. Sata-
nizm jest jawnym kultem szatana. Obłuda zaś jest dwulicowością, łączeniem grze-
chu z zewnętrznymi przejawami tego, co wydaje się być wiarą. Łączy je zły duch. 
W istocie swojej ateizm, satanizm i obłuda są odmianami braku wiary w Boga 
i kultu szatana. A postawienie człowieka nad Bogiem, występujące w obłudzie, 
a także w satanizmie i ateizmie, to prosta droga do wiecznego potępienia, choć – jak 
zaznacza autorka – nawrócenie zawsze jest możliwe.

Zamieszczone w niniejszym tomie „Studiów Pastoralnych” recenzje dotyczą 
następujących publikacji: R. Bichi, P. Bignardi (a cura di), Dio a modo mio. Giova-
ni e fede in Italia (ks. Bogdan Stańkowski); ks. Z. Janiec, M. Tkaczyk OFMConv, 
H.I. Szumił (red.), Ksiądz Wincenty Granat. Rektor Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego – kandydat do chwały ołtarzy (Eugeniusz Sakowicz); A. Karpowicz-
-Zbińkowska, Zwierciadło muzyki (Paweł Szuppe); A. Sorrentino, Riforma della 
riforma? (ks. Andrzej Żądło); E. Gładysz, P. Radzyński, Helena. Misja możliwa 
(Bogdan Giemza SDS) i D.H. Pater, Holistyczna koncepcja człowieka chorego. 
Teologia – medycyna – praktyka (Eugeniusz Sakowicz).

Czternasty zeszyt „Studiów Pastoralnych” zamykają sprawozdania 
z następujących sympozjów i konferencji naukowych: 53. Sympozjum Wykładow-
ców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych 
Eucharystia – Tajemnica celebrowana, Łódź 12–14 września 2017 r. (ks. Andrzej 
Żądło); Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów Duszpasterstwo młodzieży 
w Polsce, Licheń 23–24 kwietnia 2018 r. (ks. Bogdan Biela). 

Ks. Bogdan Biela
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 Ksiądz profesor sprawował wiele ważnych funkcji w (archi)diecezji katowickiej. 
Między innymi był: przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Sakralnej 
w Katowicach (1985-2003), archidiecezjalnym duszpasterzem organistów (1992-2003) oraz 
członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej (1986-1996). Podczas II Synodu 
Archidiecezji Katowickiej ksiądz Reginek pełnił funkcję konsultora komisji ds. 
Duszpasterstwa Liturgicznego. Ksiądz Antoni jest członkiem Zarządu i kapelanem Śląskiego 
Związku Chórów i Orkiestr oraz przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Stanisława 
Moniuszki.  

Zamiłowanie księdza Reginka do pieśni kościelnej zaowocowało wydaniem 
diecezjalnego modlitewnika Skarbiec modlitw i pieśni, Katowice 1994 i 2003, redakcją 
Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej, Katowice 2000 i 2002 oraz Skarbca pieśni 
kościelnych, Katowice 2004. Ksiądz Reginek kierował redakcją, kolejnych trzech tomów 
nowej edycji Chorału Śląskiego, wydawanych w latach 2003, 2006 i 2011. Jest również 
kompozytorem melodii do śpiewów liturgicznych (liturgia godzin, psalmy responsoryjne, 
pieśni itd.), adaptacji śpiewów innych autorów, muzyki do przedstawień teatralnych. Jest 
również twórcą dzieł: „Pasterka ojca” - na chór męski i organy (2000), „Mysterium 
Incarnationis” - na scholę, organy i instrument perkusyjny (2000). 

Działalność naukowa i organizacyjna księdza profesora Antoniego Reginka wykracza 
poza granice archidiecezji katowickiej. Pełnił bowiem funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Polskich Muzyków Kościelnych (2005–2013) oraz brał udział w pracach nad projektem 
nowej Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej. Od 2012 roku pełni funkcję 
konsultora w Podkomisji ds. muzyki w ramach Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów Episkopatu Polski  

Ksiądz Antoni Reginek, za zasługi duszpasterskie i naukowe, otrzymał godność 
honorowego kanonika archidiecezji katowickiej (1995) oraz godność prałata, kapelana Jego 
Świątobliwości (2007). W 2008 roku Prymas Polski przyznał księdzu Reginkowi nagrodę 
„Srebrna Piszczałka”, za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. 

 W roku Jubileuszu siedemdziesięciolecia księdza profesora Antoniego Reginka 
wyrażam uznanie dla Jego duszpasterskich, naukowych i organizacyjnych dokonań. Dziękuję 
za oddanie i poświecenie się dziełu muzyki kościelnej na Śląsku i w Polsce.  

Na dalsze lata życia i posługi życzę, by miłość do muzyki i muzykowania nigdy nie 
wygasła. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i duszpasterskim. 

Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz – obdarza siłą, radością i pokojem. Maryja – 
Matka Kapłanów – niech oręduje przed tronem Ojca Niebieskiego we wszystkich sprawach 
i intencjach, upraszając łaskę dobrego zdrowia, pogody ducha i wszelkie potrzebne dary 
niebios.  

Na dalsze nieustanne wzrastanie w świętości – z serca udzielam pasterskiego 
błogosławieństwa, przyzywając orędownictwa św. Cecylii i św. Antoniego! 
 

 
 

† Wiktor Skworc 
ARCYBISKUP METROPOLITA 

KATOWICKI 
Katowice, 22 czerwca 2018 r. 
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Legnica, dnia 31 maja 2018 r.

Przewielebny 
Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek 
Katowice

Czcigodny Księże Profesorze, 

Dostojny Jubilacie!

Danym mi było przez szereg lat współpracować z Księdzem Profesorem. Najpierw 
była to praca w gronie wychowawców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach, gdzie Ksiądz Profesor był najpierw prefektem, a potem wicerektorem, a 
jednocześnie wykładowcą muzyki kościelnej i prowadzącym chór seminaryjny.  Łączyła 
nas także współpraca w Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Katowicach, a nieco później 
praca w Podkomisji Episkopatu Polski ds. Muzyki Kościelnej. Zawsze ceniłem u Księ-
dza Profesora sumienność, solidną pracę, poczucie obowiązku, pogodę ducha, życzliwość 
oraz umiłowanie muzyki i sportu. 

Dziękuję Panu Bogu, że na mej drodze życia spotkałem Księdza Profesora i mogłem 
z Nim współpracować. Z okazji 70. urodzin życzę Księdzu Jubilatowi Bożego błogosła-
wieństwa, opieki Matki Bożej i św. Antoniego, długich lat życia, stałego radowania się 
muzyką i sportem oraz  owoców działania Ducha Świętego na każdy dzień.

Zapewniam o modlitewnej pamięci i serdecznie pozdrawiam

+ Stefan Cichy 
emerytowany biskup legnicki
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Ks. Marek Panek
Rektor Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego 
w Katowicach

RYS BIOGRAFICZNY 

RYS BIOGRAFICZNY

Ksiądz Antoni Reginek został mianowany prefektem w Wyższym Śląskim Semi-
narium Duchownym w Katowicach przez biskupa katowickiego Herberta Bedno-
rza, dekretem z dnia 10 października 1980 r. W dniu 30 lipca 1984 r. ks. bp Bed-
norz zwolnił go z pełnienia tych obowiązków na okres jednego roku i skierował 
na studia doktoranckie z muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Kolejny biskup katowicki, Damian Zimoń, ponownie powierzył ks. Antoniemu, 
od dnia 22 sierpnia 1985 r., obowiązki prefekta. Celem zapewnienia alumnom od-
powiedniego wychowania muzycznego zlecił mu również prowadzenie zajęć z za-
kresu śpiewu i muzyki kościelnej. W dniu 22 sierpnia 1986 r. bp Damian Zimoń 
mianował ks. Antoniego Reginka wicerektorem Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Katowicach. W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i przejściem ks. Reginka do pracy na tym 
wydziale, 1 października 2001 r. został on zwolniony z tego urzędu. Wcześniej, 
jeszcze w czasie pełnienia funkcji wicerektora, ze względu na urlop naukowy 
rektora WŚSD, ks. Stefana Cichego, ks. Antoni pełnił w okresie od 5 października 
1990 r. do 30 stycznia 1991 r. obowiązki rektora.

Zatem przez dwadzieścia jeden lat, z roczną przerwą, ks. Antoni Reginek był 
jednym z przełożonych naszego śląskiego seminarium, człowiekiem współodpo-
wiedzialnym za formację do kapłaństwa wielu roczników alumnów – przyszłych 
prezbiterów (archi)diecezji katowickiej. Świadczy to o wielkim zaufaniu, jakim 
darzyli go kolejni biskupi katowiccy, którzy rozpoznali jego kompetencje i powie-
rzyli mu tę odpowiedzialną misję.

W dekrecie mianującym ks. Antoniego Reginka na prefekta WŚSD bp Herbert 
Bednorz, powołując się na dekret Soboru Watykańskiego II o formacji kapłańskiej, 
podkreślił, że „funkcja ta posiada przede wszystkim charakter wychowawczy, 



29RyS BIOgRAfICzny

a osobowość wychowawcy seminaryjnego i jego postępowanie są zasadniczymi 
czynnikami w procesie kształtowania alumnów”. Ponieważ w czasie pełnienia 
przez ks. Antoniego funkcji prefekta byłem alumnem Wyższego Śląskiego Se-
minarium Duchownego, mogę zaświadczyć, że realizował on zlecone mu przez 
biskupa zadanie w sposób bardzo naturalny i niewymuszony. Emanował radością 
i entuzjazmem, potrafił być kimś na wzór starszego brata, który jednak jest świa-
dom istnienia nieostrej granicy, której przekroczenie mogłoby spowodować, że 
przełożony, wychowawca zamieni się w „kumpla”. On tej granicy nie przekraczał. 
Był przez nas lubiany, nie tracąc nic ze swego autorytetu.

Ksiądz Antoni Reginek był także przez trzy dekady odpowiedzialny za wycho-
wanie muzyczne alumnów, zarówno podczas swojej posługi w seminarium, jak 
i później – na Wydziale Teologicznym UŚ. Z tego zakresu działalności ks. Anto-
niego zapamiętałem go jako wychowawcę, który podczas „Szkoły śpiewu” i zajęć 
z „Muzyki sakralnej” (tak wówczas nazywał się prowadzony przez niego przed-
miot) był odpowiedzialnym, kompetentnym i wymagającym profesorem. Śmiało 
można powiedzieć, że ks. Antoni „miał różne oblicza”, co oznacza, że potrafił się 
odnaleźć w różnych rodzajach posług i przyjmować adekwatną do nich postawę. 
Myślę, że to również miało swój wielki walor wychowawczy.

Dzisiaj, pełniąc funkcję rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach, serdecznie dziękuję Księdzu Profesorowi nie tylko za to, czego 
osobiście doświadczyłem jako jeden z jego wychowanków, ale przede wszystkim 
za to wszystko, co jest trwałym i znaczącym dziedzictwem jego życia i posługi 
w naszym seminarium: za przeżyte tutaj lata, naznaczone modlitwą, pracą i świa-
dectwem, za serce, które pozostawił w tak wielu swoich wychowankach! Dziękuję 
również za wielką troskę o formację muzyczną wielu pokoleń alumnów i życzliwą, 
odpowiedzialną współpracę z seminarium, trwającą aż do dzisiaj.



Ks. Wiesław Hudek
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Jubilat, ks. prof. Antoni Reginek, należy do rodziny, która wydała wielu kapłanów. 
Wśród duchownych noszących to nazwisko byli: jego stryj Jerzy (1910–1987)2 oraz 
bracia dziadka: Kasper (1892–1961)3 i Tomasz (1887–1974)4. Szczególnie ten ostat-
ni zapisał się w dziejach Kościoła i Śląska – jako proboszcz jednej z największych 
wówczas parafii w młodej diecezji katowickiej. W Rybniku, mieście tak drogim 
ks. Antoniemu, w parafii Matki Boskiej Bolesnej w latach 1923–1939 (1957)5, 
ks. Tomasz Reginek zapamiętany został jako „sprawny reformator i organizator 
życia parafialnego i społecznego”6.

Antoni urodził się 31 maja 1948 r. w Wilczy (powiat Rybnik), w rodzinie Ka-
rola (1907–1993), pedagoga i kierownika szkoły oraz Waleski (1909–1999) z Mo-
tyków. Chrzest Antoniego Andrzeja Karola odbył się w kościele parafialnym pw. 

1  Do tej pory biogramy ks. A. Reginka ukazywały się w pracach zbiorowych oraz publikacjach 
okolicznościowych, np.: R. Hanke, Silesia cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Ślą-
sku, Katowice 1996, s. 152–153; tenże, Słownik biograficzny polskiego śpiewactwa Górnego Śląska 
dla upamiętnienia stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 1910–2010, Katowice 2010, s. 168 
i nast.; W. Hudek, Noty biograficzne, w: „Śpiewajmy i grajmy Panu” (por. Ps 27,6), I Archidiece-
zjalny Kongres Muzyki Liturgicznej 21–22 X 2005 r., red. A. Reginek, W. Hudek, Katowice 2007, 
s. 108–109; tenże, Z entuzjazmem krzewić religijną kulturę muzyczną… (felieton urodzinowy), w: 
O muzyce. Felietony radiowe, Lublin 2008, s. 206–209.

2  Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej 1922–2008, red. J. Myszor, 
D. Bednarski i in., Katowice 2009, s. 335.

3  Tamże, s. 335–336.
4  Tamże, s. 336–337.
5  Ks. T. Reginek zmuszony został do wyjazdu z Rybnika 4 grudnia 1939 r., jednak formalnie 

pozostał proboszczem parafii MB Bolesnej do roku 1957. Działalność ks. T. Reginka w Rybniku 
omawia: D. Jądro, Działalność ks. Tomasza Reginka w okresie kierowania parafii Matki Boskiej 
Bolesnej w Rybniku (1923–1939), w: Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX 
wieku, red. A. Dziurok, D. Keller, B. Kloch, Rybnik 2015, s. 269–284.

6  Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)diecezji katowickiej…, s. 336.
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św. Mikołaja w Wilczy 13 czerwca 1948 r., a jego szafarzem był ks. Jerzy Reginek. 
Antoni był czwartym dzieckiem Reginków, którzy zadbali o solidne wykształce-
nie swojego potomstwa. Prócz zmarłego w dzieciństwie Henryka (1940–1942), 
Antoni miał jeszcze troje rodzeństwa: Jerzego (1937–2013), Tomasza (ur. 1943) 
i Anielę (ur. 1950). Od najmłodszych lat spotykał się ze śląskimi tradycjami mu-
zycznymi, bowiem ojciec przyszłego kapłana był też organistą i dyrygentem chóru 
„Harmonia” w Wilczy7. W dalszych latach, po objęciu przez ojca kierownictwa 
szkoły w Czuchowie, już tam przyjmował kolejne sakramenty: 26 czerwca 1955 
r. przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej, zaś 19 września do bierzmowania. 
W tamtejszej parafii przez długie lata był ministrantem i tam też zetknął się ze 
szczególną troską o poziom muzyki kościelnej, co uwidaczniało się m.in. w pięk-
nej współpracy księdza proboszcza Piotra Klyczki i organisty Edwarda Watoły.

W roku 1961 ukończył szkołę podstawową w Czuchowie, a następnie rozpo-
czął naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku, 
zdobywając tam w roku 1965 świadectwo dojrzałości. Równolegle rozwijał swoje 
muzyczne talenty, początkowo pobierając prywatne lekcje u pani Natalii Nowak, 
a następnie ucząc się w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku w klasie forte-
pianu (Maria Kowalska) i kontrabasu (Antoni Niewelt). Z tamtych czasów szcze-
gólnie warte przypomnienia jest muzykowanie w szkolnej orkiestrze.

W latach 1965–1972 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Ślą-
skim Seminarium Duchownym w Krakowie i w Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie. Tam też zetknął się z kulturą muzyczną, którą krzewili wśród kle-
ryków najpierw ks. Franciszek Żebrok, a następnie ks. Ryszard Dyllus. Przyszły 
kapłan Antoni należał do seminaryjnego chóru, pełnił funkcję organisty, był także 
członkiem seminaryjnego zespołu „Nokturny”, którego wokalnym liderem był 
jego kolega, Stanisław Puchała. W tym czasie obowiązywał seminarzystów roczny 
staż pracy fizycznej, który Antoni odbył w roku akademickim 1969/1970 w Zakła-
dzie Odlewni Żeliwa w Katowicach-Piotrowicach. Zgodnie z ówczesnym rytem, 
21 grudnia 1971 r. w kaplicy seminaryjnej w Krakowie przyjął niższe święcenia 
subdiakonatu, a następnie 19 lutego 1972 r. święcenia diakonatu.

Sakrament święceń kapłańskich przyjął 30 marca 1972 r., w Wielki Czwartek, 
z rąk ks. bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach wraz 
z innymi trzydziestoma czterema diakonami8. W tym gronie neoprezbiterów byli 
koledzy, którzy w późniejszych latach, podobnie jak ks. Reginek, podjęli studia 
i pracę naukową, m.in. ks. prof. Józef Kozyra i ks. dr Norbert Mendecki (biblistyka), 
ks. prof. Henryk Krzysteczko (psychologia), ks. dr hab. Franciszek Szulc (teologia 
dogmatyczna). Swoje studia seminaryjne uwieńczył magisterium z dziedziny teolo-
gii fundamentalnej. Jego praca magisterska pt. Chrystofanie dowodem zmartwych-
wstania Chrystusa powstała pod kierunkiem ks. prof. Eugeniusza Florkowskiego.

7  W. Hudek, O muzyce…, s. 208.
8  K. Zaborowska, Księża absolwenci WŚSD 1923–2004, w: Wyższe Śląskie Seminarium Du-

chowne 1924–2004, red. J. Kupny, Katowice 2004, s. 555.



32 KS. WIESŁAW HUDEK

W latach 1972–1975 pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Cze-
chowicach-Dziedzicach, gdzie zetknął się z zasłużonym organistą, Józefem Bor-
głem, a przez pewien okres był katechetą Piotra Beczały, aktualnie światowej 
klasy i sławy tenora.

W 1975 r. został skierowany na studia specjalistyczne z muzykologii kościelnej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tam najpierw w 1980 r. magisterium 
i licencjat z muzyki sakralnej, na podstawie pracy pt. Pasje chorałowe w polskich 
rękopisach XV i XVI wieku9, a następnie w 1985 r. stopień doktora teologii w zakresie 
muzykologii kościelnej, broniąc pracy na temat: Melodie hymnów brewiarzowych 
w liturgicznych księgach przedtrydenckich diecezji krakowskiej10. Promotorem obu 
prac był wielce zasłużony dla muzyki kościelnej w Polsce ks. prof. Karol Mrowiec 
CM, wieloletni kierownik lubelskiego Instytutu Muzykologii Kościelnej KUL. Dy-
sertacje zostały w większej części opublikowane w naukowym periodyku „Musi-
ca Medii Aevi”: Śpiewy pasji chorałowej w Polsce w XV i XVI wieku, MMAe, t. 
7, Kraków 1986, s. 35–116; Repertuar hymnów diecezji krakowskiej, MMAe, t. 8, 
Kraków 1991, s. 142–372; a częściowo także w formie hasła encyklopedycznego: 
Pasja 3. Dzieło muzyczne, EK t. 14, Lublin 2010, kol. 1433−1437. Jednocześnie ks. 
Reginek podejmował wysiłki, by wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań do 
upowszechnienia melodii chorałowych w odnowionej liturgii, dołączając nowe opra-
cowanie popularnej na Śląsku pasji Hoppego (z początku XX w.).

W roku 1980 ks. Antoni podjął pracę pedagogiczną i wychowawczą w Wyż-
szym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, pełniąc w nim począt-
kowo funkcję prefekta (od 10 października 1980 r. do 31 lipca 1984 r. oraz od 
22 sierpnia 1985 r. do 21 sierpnia 1986 r.)11, a następnie wicerektora (od 22 sierpnia 
1986 r. do 1 października 2001 r.)12, w tym przez jeden semestr (od 5 październi-
ka 1990 r. do 30 stycznia 1991 r.)13 – rektora. W tym okresie prowadził wykłady 
i ćwiczenia oraz seminarium naukowe z muzyki sakralnej, był także dyrygentem 
chóru seminaryjnego. Ksiądz Stanisław Pisarek w swoich wspomnieniach porów-
nał działalność muzyczną i pedagogiczną ks. Reginka w śląskim seminarium do 
pracy ks. dra Józefa Weissmanna CM (1914–1991), jednak ten pierwszy – według 
Pisarka – „dystansuje” drugiego, „jako że ma wykształcenie muzyczne i talen-
t”14. Warto wspomnieć, iż w okresie pracy seminaryjnej ks. Reginek współpraco-
wał z reżyserem Romanem Michalskim, który prowadził klerycki teatr „Scaena 

9  Wykaz prac magisterskich, „Additamenta Musicologica Lublinensia” [dalej: AML], Instytut 
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1956–2006, 2 (2006), nr 1(2), s. 62.

10  Wykaz prac doktorskich, tamże, s. 92.
11  J. Świerczek, Wychowawcy seminaryjni, w: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne 1924–

2004…, s. 513.
12  Tamże, s. 510.
13  Tamże, s. 509.
14  S. Pisarek, Edukacja muzyczna i liturgiczna na Wydziale Teologicznym UJ oraz w Wyższym 

Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach moich tamże studiów od 1949 do 1954, 
w moich wspomnieniach, w: tamże, s. 400.
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Apicata”. Specjalnie na potrzeby tego zespołu (1987–2000) komponował muzykę 
do przedstawień: Szaweł oraz Święty Franciszek Wojciecha Bąka, Inny Judasz 
Abelarda Castilla, Pieśń o krnąbrnym Jonaszu (we współpracy z Norbertem Bla-
chą) Leona Krzemienieckiego, Stary kościół miechowski ks. Norberta Bonczyka 
oraz do sztuki I znalazłem… I czegóż mi więcej… ks. Jerzego Szymika15.

Od roku 1981 ks. Reginek prowadził także zajęcia z muzyki sakralnej w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewni-
kach; wykładał muzykę w Eksternistycznym Studium Teologicznym KUL – filia 
w Katowicach, w Studium Pastoralnym dla księży przy ATK w Warszawie – filia 
w Katowicach, w Kolegium Katechetycznym w Katowicach oraz w ramach kształ-
cenia organistów w Instytucie Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego – 
filia w Cieszynie (dziś Wydział Artystyczny UŚ). Prowadził też wykłady zlecone 
z chorału gregoriańskiego i zamówiony wykład dla doktorantów w Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

W okresie pracy ks. Antoniego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchow-
nym oraz na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach (1980–2018) przez jego 
warsztat nauczycielski przeszło blisko tysiąc stu kapłanów diecezjalnych, nie li-
cząc franciszkanów z Panewnik oraz studentów świeckich.

Sprawował wiele ważnych funkcji w (archi)diecezji katowickiej: w latach 1985–
2003 był przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Ka-
towicach; przez jedenaście lat (1992–2003) był archidiecezjalnym duszpasterzem 
organistów16, Rady Programowej Radia Katowice SA i Rady Programowej Radia 
Archidiecezjalnego; od 2001 r. jest członkiem Rady Programowej Śląskiej Biblio-
teki Muzycznej; przez dwie kadencje (1986–1996) był członkiem Archidiecezjalnej 
Komisji Liturgicznej; w roku 1989 został przyjęty do Polskiego Towarzystwa Teolo-
gicznego w Krakowie i w latach 1991–2001 kierował pracami jego katowickiej sekcji.

Posługa formacyjna na rzecz organistów i zespołów śpiewaczych była dla 
ks. Antoniego inspiracją do jego późniejszych badań nad pieśnią kościelną. Za-
owocowało to pracą nad nowym wydaniem diecezjalnego modlitewnika Skarbiec 
modlitw i pieśni, Katowice 1994 (dalsze wyd. Katowice 2003), a następnie pracą 
nad redakcją Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej, Katowice 2000, 
wyd. 2, 2002 oraz Skarbca pieśni kościelnych, Katowice 2004. Ksiądz Reginek 
kierował redakcją kolejnych trzech tomów nowej edycji Chorału Śląskiego, wyda-
wanych w latach 2003, 2006, 2011 nakładem Księgarni św. Jacka w Katowicach. 

15  Szczegółowe informacje w: M. Kieras, Działalność teatru religijnego „Scaena Apicata” 
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1984−2000 – jego rola w for-
macji do kapłaństwa, Katowice 2002 (mps pracy magisterskiej w Bibliotece WTUŚ w Katowicach).

16  Działania te, szczególnie w ramach (Archi)diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, szczegó-
łowo omawia: s. B. Tkocz, Działalność ks. Antoniego Reginka w Komisji Muzyki Sakralnej (Archi)
diecezji Katowickiej (w niniejszym opracowaniu), a także: D. Kaszuba, Archidiecezjalna Komisja 
Muzyki Sakralnej, w: Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925–2005, red. W. Hudek, Ka-
towice 2005, s. 81–101, M. Nurzyńska, Działalność Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej 
w Katowicach w latach 1992–2005, Cieszyn 2006 (mps pracy magisterskiej w Bibliotece UŚ).
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W tym nurcie redakcyjnej działalności mieści się również jego autorska publikacja 
Kolędy i pastorałki, wybór i oprac., Katowice 2004 (wyd. Bractwo Myśli Bratniej 
Związku Górnośląskiego). W uznaniu zasług duszpasterskich i naukowych w 1995 
r. otrzymał godność honorowego kanonika archidiecezji katowickiej, zaś w 2007 
r. godność prałacką – kapelana Jego Świątobliwości.

W tym nurcie redakcyjnej działalności ks. Antoniego mieści się również jego 
autorska publikacja: Kolędy i pastorałki, uznaniu zasług d wybór i oprac., Katowi-
ce 2004 (wyd. Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego). W uszpasterskich 
i naukowych, w roku 1995 otrzymał on godność honorowego kanonika archidie-
cezji katowickiej, zaś w 2007 r. godność prałacką – kapelana Jego Świątobliwości. 

Ksiądz Antoni współpracuje ze społecznym ruchem muzycznym, zwłaszcza 
z zespołami śpiewaczymi, będąc od 1986 r. członkiem Zarządu Oddziału Ślą-
skiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr (aktualnie Śląski Związek Chórów 
i Orkiestr), przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Stanisława Moniuszki, a od 
1992 r. kapelanem Oddziału Śląskiego PZChiO (aktualnie ŚZChiO). Jego praca 
z chórami została nagrodzona w 2003 r. Złotą Odznaką z Brylantem (odznacze-
niem nadanym przez Zarząd Główny PZChiO); w 2005 r. Złotą Odznaką Ho-
norową za zasługi dla Województwa Śląskiego; w 2007 r. nagrodą „Karolinki”, 
przyznaną przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny; w 2008 r. Międzyna-
rodową Nagrodą im. S. Moniuszki, otrzymaną w Karwinie. Bardzo ważnym wy-
różnieniem była „Srebrna Piszczałka”, nagroda Prymasa Polski za wkład w rozwój 
muzyki sakralnej w Polsce, przyznana ks. Reginkowi w roku 2008.

Na arenie ogólnopolskiej ks. Antoni pełnił w latach 2005–2013 funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. To w tym czasie zaangażowany 
był w prace nad projektem nowej instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej, 
realizując kolejne zadaniach, które mu powierzono w 2012 r. wraz z nominajcą na 
konsultora Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej w ramach Komisji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (nominacja z dnia 25 czerwca 2012 r.) 
oraz konsultora Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego II Synodu Archidiece-
zji Katowickiej (nominacja 25 listopada 2012 r.). Został również 4 lutego 2016 r. 
nominowany przez Prezydenta Miasta Katowice na członka Rady UNESCO, po 
przyjęciu miasta Katowice do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie 
muzyki, co było efektem jego wcześniejszej działalności w ŚZChiO.

Dnia 1 października 2001 r. został zatrudniony jako adiunkt naukowo-dydak-
tyczny i wykładowca muzyki kościelnej w ramach Zakładu Liturgiki i Homiletyki 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W 2005 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie liturgiki i historii muzyki 
liturgicznej. Stopień ten został mu nadany uchwałą Rady Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. i zatwierdzony przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w Warszawie 28 listopada 2005 r. na pod-
stawie rozprawy habilitacyjnej: „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz 
psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium 
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teologiczno-muzykologiczne, Katowice 2005 (Studia i Materiały Wydziału Teolo-
gicznego  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 23).

W latach 2005–2012, przez dwie kadencje, pełnił funkcję prodziekana ds. stu-
dentów Wydziału Teologicznego UŚ. Od czasu jak został samodzielnym pracow-
nikiem naukowym, był zapraszany do recenzowania prac doktorskich i habilitacyj-
nych. Przygotował osiem recenzji doktorskich i trzy habilitacyjne. Powierzono mu 
również ocenę dorobku naukowego przed profesurą mianowaną dra hab. Remigiusza 
Pośpiecha z Uniwersytetu Opolskiego oraz dra hab. Czesława Grajewskiego z UKSW 
w Warszawie, w związku z jego staraniem się o tytuł profesora nauk humanistycz-
nych. Kiedy w ramach studiów międzyuczelnianych w Krakowie tworzony był nowy 
kierunek: muzyka kościelna, został poproszony o wydanie opinii. Dnia 1 stycznia 
2009 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego.  

Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach corocznych zjazdów wykładowców 
muzyki kościelnej. Angażował się w działalność Stowarzyszenia Polskich Muzy-
ków Kościelnych i brał udział w wielu w sympozjach.

Monografia pt. Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów ko-
ścielnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie 
trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810−1848), Kancjonał Ellgotcki 
(1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 pol. XIX w.), wydana w Katowicach 
w 2012 r., stanowiła kontynuację jego badań nad pieśnią kościelną i została przed-
stawiona jako rozprawa profesorska.

Dnia 19 lutego 2014 r., decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowskiego, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych i został 
zatrudniony najpierw w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, a następnie w Katedrze 
Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym UŚ.

Do 1 kwietnia 2018 r. pod jego kierunkiem powstało 50 prac naukowych 
(1 doktorska, 1 proboszczowska, 4 licencjackie oraz 44 magisterskie). Wypromo-
wał jednego doktora, Jana Mikołaja Gładysza, który obronił dysertację doktorską 
nt. Życie muzyczno-liturgiczne w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 
1893–1966. Obrona miała miejsce na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego 28 maja 2009 r.

Tematyka prac, a także ich ilość w danym dziale ukazują pola badawczych 
zainteresowań ks. prof. Reginka: muzyka wokalna, w tym chorał gregoriański, 
pieśni kościelne, piosenki religijne itd. (17 prac), świeccy i duchowni twórcy mu-
zyki religijnej (14), zespoły wokalne (8), organy i muzyka organowa (7), kultura 
muzyczna parafii (1), taniec (1), teatr (1), teoria muzyki (1). Na seminarium nauko-
wym powstaje obecnie 6 kolejnych prac17.

Na jego dorobek naukowy składa się ponad 150 pozycji bibliograficznych, 
obejmujących: monografie (3), artykuły (86), hasła encyklopedyczne (3), wstępy, 

17  Wykaz prac naukowych w porządku chronologicznym podaje w niniejszej pracy (stan 
z 1 kwietnia 2018 roku): L. Szewczyk, Wykaz prac dyplomowych napisanych pod kierunkiem 
ks. prof. dra hab. Antoniego Reginka (przypis autora).
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sprawozdania, a także redakcję lub współredakcję prac zbiorowych (14, w tym np. 
wieloletnia praca w redakcji kalendarza liturgicznego archidiecezji). Od roku 2008 
ukazało się też dziesięć homilii ks. Reginka.

Jako kompozytor tworzył: melodie do śpiewów liturgicznych (liturgia godzin, 
psalmy responsoryjne, pieśni itd.), adaptacje śpiewów innych autorów, muzykę do 
przedstawień teatralnych, a także dzieła autonomiczne: Pasterka ojca – na chór 
męski i organy (2000), Mysterium Incarnationis – na scholę, organy i instrument 
perkusyjny (2000)18.

Aktualnie pracuje nad redakcją Słownika biograficznego twórców muzyki ko-
ścielnej na Górnym Śląsku w XIX i XX w.

Pasje życiowe i kapłańskie Jubilata, ks. prof. Antoniego Reginka, włączyć go 
do grona osób, które z całym oddaniem poświęciły się sprawie muzyki kościel-
nej na Śląsku i w Polsce. Można w jego charakterze i życiowej ścieżce odnaleźć 
kierunki twórczości takich zasłużonych dla tej sprawy postaci, jak: ks. Roberta 
Gajda, kapłani z rodziny Raków: Teodor i Romuald, ale także Karol Hoppe, Józef 
Jakac czy Józef Świder. Do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać coś, czego trud-
no doszukać się w księgach i naukowych dysputach. Chodzi o radość i entuzjazm, 
które potrafił obudzić ks. Reginek wśród braci kleryckiej, grona kapłanów, całego 
prezbiterium archidiecezji oraz szerokiego towarzystwa muzyków kościelnych.

Z całym przekonaniem można powtórzyć słowa zapisane dziesięć lat temu: 
„[…] entuzjazm jest tym, co budzi szczególny szacunek i podziw u wszystkich, 
którzy spotykają się z ks. prof. Antonim Reginkiem”19. Z entuzjazmem i radością 
(optymizmem) łączą się również życzliwość oraz pracowitość, które charaktery-
zują postawę i osobowość Jubilata.

18  Dorobek naukowy (1981-1 IX 2018) podaje w niniejszej pracy: L. Szewczyk, Bibliografia 
publikacji ks. prof. dr. hab. Antoniego Reginka, (przypis autora).

19  W. Hudek, O muzyce…, s. 206.
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KSIĄDZ ANTONI REGINEK – MUZYKOLOG 
WŚRÓD TEOLOGÓW 

Ksiądz prof. Antoni Reginek, urodzony w 1948 r., odbył studia teologiczne w Wyż-
szym Śląskim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Krakowie, wieńcząc je magisterium na podstawie pracy z dziedziny teologii 
fundamentalnej pt. Chrystofanie dowodem zmartwychwstania Chrystusa. Po przy-
jęciu w 1972 r. święceń kapłańskich i trzech latach pracy duszpasterskiej został 
skierowany na specjalistyczne studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii 
Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w roku 1980 zdobył 
dyplom magisterski i licencjacki, a pięć lat później zrobił doktorat z zakresu mu-
zykologii kościelnej. Drugą pracę magisterską i licencjacką, pt. Pasje chorałowe 
w polskich rękopisach XV i XVI wieku, napisał na seminarium naukowym prowa-
dzonym przez wybitnego muzykologa ‒ ks. prof. dr. hab. Karola Mrowca. Pod kie-
runkiem tego samego profesora napisał dysertację doktorską nt. Melodie hymnów 
brewiarzowych w liturgicznych księgach przedtrydenckich diecezji krakowskiej. 

Wiedza zdobyta podczas studiów teologicznych stała się podstawą szeroko roz-
winiętej działalności dydaktycznej ks. Antoniego Reginka w zakresie praktyki 
liturgicznej zajęć seminaryjnych, kiedy w latach 1980‒2001 pełnił funkcje wycho-
wawcze w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od tego 
czasu prowadził również zajęcia z muzyki liturgicznej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, wykładał mu-
zykę kościelną w Eksternistycznym Studium Teologicznym KUL – filia w Kato-
wicach oraz afiliowanym do warszawskiego ATK Studium Pastoralnym dla księży 
w Katowicach i w Kolegium Katechetycznym w Katowicach. 

W roku 2001, z chwilą utworzenia Wydziału Teologicznego UŚ, został adiunk-
tem. Kolejnym szczeblem w pracy naukowej było uzyskanie przez ks. Reginka 
w 2005 r. stopnia doktora habilitowanego. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 
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w Uniwersytecie Opolskim na podstawie dorobku oraz tzw. książki habilitacyj-
nej: „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu 
w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne. 
Kontynuując pracę na Wydziale Teologicznym UŚ, ks. Reginek w latach 2006-
2009 prowadził także wykłady i ćwiczenia zlecone z chorału gregoriańskiego 
dla studentów Akademii Muzycznej w Katowicach oraz w Instytucie Pedago-
giki Muzycznej UŚ w Cieszynie (dziś Wydział Artystyczny UŚ). W Wydziale 
Teologicznym był przez dwie kadencje prodziekanem ds. studentów (do 2012 r.). 
W 2009 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego 
w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki.

Dnia 19 lutego 2014 r. uzyskał tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie 
całości dorobku naukowego oraz tzw. książki profesorskiej pt. Kancjonał rękopi-
śmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wie-
ku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy 
Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego 
(2 poł. XIX w.), wydanej w Katowicach w 2012 r. Od roku akademickiego 2014/15 
do 2018 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teo-
logii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu. 

Działalność naukowa ks. prof. Antoniego Reginka skoncentrowana była przez 
całe lata na zagadnieniach muzykologii kościelnej. Jego prace dotyczą głównie 
problematyki muzyki kościelnej, ale także podejmują zagadnienia teologiczno-
-liturgiczne oraz historyczne. Prowadził badania naukowe realizowane w pięciu 
obszarach: badania nad chorałem gregoriańskim, adaptacje muzyczne, badania 
nad hymnodią gregoriańską, źródłoznawcze studia nad pieśnią kościelną na Ślą-
sku, muzyka chóralna. Ksiądz A. Reginek jest redaktorem lub współredaktorem 
dwudziestu trzech prac zbiorowych i materiałów źródłowych. Opublikował po-
nad sto artykułów naukowych, w tym kilkanaście o charakterze popularnonauko-
wym. Jest także autorem trzech haseł w Encyklopedii katolickiej KUL, dziesięciu 
wstępów i zakończeń, siedmiu recenzji wydawniczych, trzydziestu sprawozdań 
i homilii. Ważnym działem w muzykologii jest twórczość muzyczna. Ksiądz 
prof. A. Reginek jest autorem kilkunastu kompozycji i opracowań muzycznych. 
Między innymi ukazały się drukiem specjalnie skomponowane przez niego śpie-
wy, w tym muzyczne opracowanie Liturgii godzin w Śpiewniku Federacji Zgro-
madzeń Sióstr Służebniczek NMP, ku czci założyciela Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego (red. s. M. Benigna Tkocz, Katowice 2015).

Faktem godnym podkreślenia jest podtrzymywanie przez Księdza Profesora 
kontaktów ze specjalistami z różnych ośrodków naukowych, z którymi spotykał się 
m.in. na konferencjach naukowych. Wyniki swoich badań i zainteresowań ks. prof. 
A. Reginek prezentował bowiem wielokrotnie na konferencjach naukowych (33), 
w tym także międzynarodowych, a przede wszystkim w różnych śląskich instytu-
cjach i miastach, m.in. w Uniwersytecie Śląskim (Wydział Teologiczny, Wydział 
Artystyczny w Cieszynie), w Uniwersytecie Opolskim (Wydział Teologiczny), 
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w Akademii Muzycznej w Katowicach, Archidiecezji Katowickiej, w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach, w Chorzowie, Żorach, na Górze św. Anny, w Velehradzie 
w ramach zjazdu duchowieństwa Czech i Moraw, a także w innych ośrodkach (np. 
w Instytucie Muzykologii KUL) oraz na konferencjach organizowanych przez Sto-
warzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych w różnych miastach. Uczestniczył też 
w konferencjach naukowych i panelach tematycznie związanych ze społecznym 
ruchem muzycznym, organizowanych przez Zarząd Główny Śląskiego Związku 
Chórów i Orkiestr w Katowicach. W ramach sesji: Katowice to jednak muzykalne 
miasto, zorganizowanej 18 kwietnia 2015 r. w Bibliotece Śląskiej z okazji 150-le-
cia Katowic, 105-lecia działalności Śląskich Kół Śpiewaczych i 90-lecia Diecezji 
Katowickiej, zaprezentował wykład pt. Rola duchownych w kształtowaniu życia 
muzycznego w Katowicach. Znaczący wymiar miało współorganizowanie przez 
ks. Reginka, w ramach działalności Zakładu Liturgiki i Homiletyki, w koopera-
cji z pracownikami naukowymi Wydziału Teologicznego i Akademii Muzycznej 
w Katowicach, sesji naukowej pt. Pół wieku soborowej odnowy – refleksja nad 
stanem muzyki liturgicznej, która odbyła się 26 listopada 2014 r. Wśród wydarzeń 
muzykologicznych, których ks. A. Reginek był jednym z organizatorów, wymie-
nić należy dwa Archidiecezjalne Kongresy Muzyki Liturgicznej w Katowicach. 
Pierwszy odbył się w dniach 21–22 października2005 r. pod hasłem: Śpiewajmy 
i grajmy Panu, drugi natomiast w dniach 13–15 listopada 2015 r. pod hasłem: 
Regnum Christi veniat! Niech przyjdzie Królestwo Chrystusa! i stanowił upamięt-
nienie Jubileuszu 90-lecia Diecezji Katowickiej. Kongresy były współorganizo-
wane przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej, Wydział Teologiczny, 
Akademię Muzyczną w Katowicach i Śląski Związek Chórów i Orkiestr.

Ksiądz prof. A. Reginek wypromował jednego doktora – Jana Mikołaja Gła-
dysza z Tuchowa, który obronił dysertację pt. Życie muzyczno-liturgiczne w sank-
tuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 1893–1966. Obrona miała miejsce na 
Wydziale Teologii KUL w roku 2009. Ksiądz Reginek był zapraszany do recen-
zowania prac doktorskich i habilitacyjnych. Przygotował dziesięć recenzji dok-
torskich i cztery habilitacyjne, a także ocenę dwóch dorobków naukowych przed 
profesurą mianowaną i tytularną. Kiedy w ramach studiów międzyuczelnianych 
w Krakowie tworzony był nowy kierunek: muzyka kościelna, został poproszony 
o wydanie opinii. Rezultaty działalności dydaktyczno-naukowej Księdza Profeso-
ra ujawniają się także w 51 pracach dyplomowych, w tym 18 magisterskich obro-
nionych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym oraz 29 magisterskich i 4 
licencjackich powstałych w ramach Wydziału Teologicznego UŚ. 

Poza wspomnianym już wcześniej zaangażowaniem dydaktycznym na uczel-
niach ks. Reginek podejmował szeroką działalność kulturotwórczo-liturgiczną. 
Zawsze była ona związana z naukowo penetrowanym przez niego obszarem ba-
dań, czyli muzykologią kościelną. W polu jego zainteresowań znajduje się ob-
szerna strefa działań praktycznych w zakresie dbałości o wzorcowy poziom wy-
konywania śpiewów liturgicznych i pieśni nabożnych oraz ich popularyzacja. Od 
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najwcześniejszych lat swej działalności dydaktyczno-pedagogicznej Ksiądz Profe-
sor prowadził z klerykami, studentami lub grupami zakonnymi zajęcia praktyczne 
z chorału gregoriańskiego, liturgii godzin i śpiewu kościelnego. Propagował też 
piosenkę religijną o charakterze ewangelizacyjnym w ramach śląskich festiwa-
li: Sacrosong, Gaude Fest i Ekosong. Był także opiekunem teatru kleryckiego 
„Scaena Apicata” oraz autorem opracowań muzycznych wystawianych wówczas 
spektakli. Innym rodzajem działalności kulturotwórczo-liturgicznej jest jego wie-
loletnie uczestnictwo (jako członka lub przewodniczącego) w pracach różnych 
archidiecezjalnych komisji specjalistycznych oraz rad programowych Radia Ar-
chidiecezjalnego i Radia Katowice. Ksiądz Antoni był między innymi p.o. kie-
rownika Diecezjalnego Studium Organistowskiego, duszpasterzem organistów, 
prezesem (przez dwie kadencje) Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, 
kierownikiem katowickiej sekcji Polskiego Towarzystwa Teologicznego, redak-
torem naczelnym lub współredaktorem prac zbiorowych (takich jak doroczny ar-
chidiecezjalny kalendarz liturgiczny czy zbiory modlitw i pieśni). W tym miejscu 
należy podkreślić fakt, iż ks. Reginek jest redaktorem Chorału Śląskiego (tomy 
1–3) oraz śpiewników kościelnych w kilku wersjach i wydaniach. Jest także ka-
pelanem i członkiem zarządu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Rady 
Programowej Śląskiej Biblioteki Muzycznej, jurorem w konkursach śląskich ze-
społów śpiewaczych, świętach pieśni, festiwalach muzyki religijnej, autorem wielu 
artykułów popularyzatorskich, wydawanych m.in. w „Śpiewaku Śląskim” oraz 
„Życiu Muzycznym”. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism liturgicz-
no-muzykologicznych: „Liturgia Sacra”, „Pro Musica Sacra”, do rady naukowej 
rocznika „Musica Ecclesiastica”, przez wiele lat był też członkiem redakcji „Stu-
diów Pastoralnych”. Pełnił funkcję konsulatora Komisji ds. Duszpasterstwa Litur-
gicznego II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Aktualnie (od 25 czerwca 2012) 
jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej w ramach Komisji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Otrzymał też nominację 
(4 lutego 2016) Prezydenta Miasta Katowice na członka Rady UNESCO, po przy-
jęciu Katowic do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. 

Za swoją działalność ks. Antoni Reginek był wielokrotnie nagradzany różne-
go typu nagrodami, m.in. w 2003 r. został uhonorowany odznaczeniem Zarządu 
Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – Złotą Odznaką z Brylantem; 
w 2005 r. Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego; 
w 2008 r. otrzymaną w Karwinie Nagrodą im. Stanisława Moniuszki; w 2008 r. 
„Srebrną Piszczałką” – nagrodą Prymasa Polski za wkład w rozwój muzyki sa-
kralnej. W uznaniu zasług duszpasterskich i naukowych, w roku 1995 otrzymał on 
godność honorowego kanonika archidiecezji katowickiej, zaś w 2007 r. – godność 
kapelana Jego Świątobliwości.
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DZIAŁALNOŚĆ KS. ANTONIEGO REGINKA W KOMISJI 
MUZYKI SAKRALNEJ (ARCHI)DIECEZJI KATOWICKIEJ

Jedną z agend Administracji Apostolskiej Górnego Śląska, powołaną 10 lutego 
1925 r., jeszcze przed utworzeniem diecezji katowickiej przez księdza admini-
stratora Augusta Hlonda, stała się Komisja dla Muzyki Kościelnej. Była organem 
doradczym Administracji Apostolskiej. Przyświecała jej troska o śpiew ludowy, 
czuwanie nad ustalonymi melodiami i tekstami, propagowanie śpiewu chóralnego 
oraz opieka nad organistami i kształcenie nowych kadr muzyków kościelnych1. 

Na przestrzeni wielu lat jej przewodniczącymi byli m.in.: ks. infułat Kasper-
lik2, ks. prof. Romuald Rak3, ks. dr Edward Poloczek4 oraz ks. Adam Woźnik5. 
W związku z powstaniem w 1992 r. metropolii górnośląskiej, a w niej archidie-
cezji katowickiej, nastąpiła również zmiana w nazwie Komisji Muzyki Sakralnej 
– z Diecezjalnej na Archidiecezjalną6.

Ponieważ tematem tego przedłożenia jest działalność ks. Antoniego Reginka 
w (Archi)diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej7, jego treść została oparta na 
dokumentach znajdujących się głównie w archiwum tejże komisji. Ukazują one 
najlepiej zarówno działalność tego gremium, jak i jej przewodniczącego.

1  Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach [dalej: AAKat] Akta Rzeczowe [dalej: ARz] 138, 
s. 47, Dekret Administratora Apostolskiego ks. Augusta Hlonda z 10 lutego 1925 r., ustanawiający 
Komisję dla Muzyki Kościelnej.

2  AAKat ARz 139, s. 13
3  Kancelaria Kurii Diecezjalnej w Katowicach [dalej: KcKKat] Dekret bpa Stanisława Adam-

skiego z 23 grudnia 1963 r., nr VH V- 2852/63, powołujący Komisję Muzyki Sakralnej.
4  KcKKat, dekret nominacyjny ks. bpa Herberta Bednorza dla ks. E. Poloczka z dnia 21 kwiet-

nia 1976 r., nr VA I-5033/76 
5  AAKat, Zespół Akt Personalnych (AP), sygn. 48/937, Ks. Adam Woźnik (1950-1995)
6  Dalej: AKMS.
7  Dalej: DKMS lub Komisja.
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1. CZŁONEK KOMISJI

Trudno ustalić, kiedy ks. Antoni Reginek po raz pierwszy zasiadł w gronie człon-
ków komisji. Brak na to źródeł pisanych. Sam zainteresowany wspominał o tym, 
że prawdopodobnie bp H. Bednorz zaproponował świeżo upieczonemu absol-
wentowi muzykologii uczestnictwo we wspomnianym gremium8. Pierwszym 
udokumentowanym źródłem potwierdzającym jego udział w pracach komisji jest 
dekret nominacyjny na kierownika Diecezjalnego Studium Organistowskiego,  
w zastępstwie ks. Edwarda Poloczka9. Ksiądz Antoni Reginek sporadycznie brał 
udział w posiedzeniach komisji, przygotowując się do jej przewodniczenia.

2. PRZEWODNICZĄCY (ARCHI)DIECEZJALNEJ KOMISJI MUZYKI 
SAKRALNEJ (1986–2003)

Dnia 6 grudnia 1985 r. ks. bp Damian Zimoń podpisał dekret nominacyjny dla 
ks. dra Antoniego Reginka na przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Muzyki 
Sakralnej. Wyraził w nim nadzieję, że „praca Komisji przyczyni się do podnie-
sienia poziomu śpiewu i muzyki sakralnej w diecezji katowickiej”10. Dekret ten 
wręczył 5 lutego 1986 r. na spotkaniu komisji nowemu Przewodniczącemu oraz 
zaproponowanym przez niego członkom komisji, podkreślając ich „odpowie-
dzialność za przekazanie w przyszłość dziedzictwa pieśni kościelnej”11. Zarząd 
gremium stanowili: ks. Antoni Reginek – przewodniczący; ks. Edward Poloczek 
– jego zastępca; ks. Jan Waliczek – sekretarz.

W skład komisji weszli jako członkowie: ks. Romuald Rak, ks. Stanisław 
Puchała, s. Antonetta Dadok SCB, Julian Gembalski, Roman Dwornik, Stefan 
Prochownik, Władysław Szymański, Krzysztof K. Kaganiec, Paweł Kapłanek, 
Gerard Pyrtek12. 

8  Wywiad z ks. prof. A. Reginkiem [dalej: Wywiad…] przeprowadzony 16 maja 2018r. przez s. 
M. Benignę Tkocz AM, s. 1. – archiwum własne autorki.

9  AAKat ARz 741, s. 211, Dekret ks. bpa H. Bednorza dla ks. A. Reginka na kierownika Die-
cezjalnego Studium Organistowskiego. 

10  Archiwum Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej [dalej: AAKMS], Dekrety, Dekret 
nominacyjny ks. bpa Damiana Zimonia dla ks. A. Reginka z 6 grudnia 1985 r., nr VA I-5543/85

11  AAKMS, Protokół z 5 lutego 1986 r.
12  Tamże, Aneks: Skład Komisji Muzyki Sakralnej. Skład ten na przestrzeni działalności ko-

misji w latach 1986–2003 niejednokrotnie ulegał zmianom. W 1991 r. dołączył Marek Urbańczyk 
(AAKMS, Protokół z 22 października t.r.); w 1998 r. Henryk Jan Botor zastąpił Gerarda Pyrtka 
(AAKMS, Protokół z 5 marca t.r.); w roku 1991 s. Jadwiga Wyrozumska CSSE zastąpiła s. Antonet-
tę Dadok (Protokół z 21 listopada t.r.). Zob. również: Słownik biograficzny duchowieństwa (archi)
diecezji katowickiej 1922–2008, red. J. Myszor, D. Bednarski i in., Katowice 2009, s. 330–331; 
R. Rak, M. Nurzyńśka, Działalność Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Katowicach w 
latach 1992–2005 [mps], Cieszyn 2006, Aneks 2: Biogramy członków Archidiecezjalnej Komisji 
Muzyki Sakralnej, s. 124–131, 134–149. 
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Nowo mianowany Przewodniczący wyznaczył komisji następujące cele 
i priorytety:

• utworzenie sekcji;
• troska o organistów (spotkania formacyjne, redakcja karty organisty, kształ-

cenie nowych kadr w Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz w innych 
ośrodkach);

• przygotowanie muzycznej części Skarbca modlitw i pieśni oraz drugiego wy-
dania Chorału Śląskiego;

• współpraca z chórami działającymi w diecezji.

2.1. Sekcje Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej

Pierwszym zadaniem, z którym przyszło się zmierzyć ks. A. Reginkowi jako prze-
wodniczącemu komisji, był projekt jej podziału na sekcje. Miało to na celu – jak 
przyznaje sam pomysłodawca – „usprawnienie jej działania i wykorzystanie kom-
petencji jej członków”13. Utworzono sześć sekcji14:

1. Sekcja kształcenia i dokształcania organistów (ks. E. Poloczek, E. Laksa, 
R. Dwornik, S. Prochownik). Do jej zadań należało kierowanie działalnością Die-
cezjalnego Studium Organistowskiego, przygotowanie spotkań organistów od 
strony liturgicznej i warsztatowej.

2. Sekcja budownictwa organowego (J. Gembalski, ks. E. Poloczek, W. Szy-
mański, M. Urbańczyk, Z. Zasada jako konsultant). Jej członkowie przymierzali 
się do „sprawdzenia aktualnego stanu organów w diecezji oraz sporządzenia spisu 
firm organmistrzowskich”15.

3. Sekcja chórów kościelnych (K. Kaganiec, P. Kapłanek, G. Pytrek). Jej za-
daniem było „zorganizowanie centralnego zbioru i wypożyczalni nut chórowych 
oraz przygotowanie projektu przeglądu chórów działających w Diecezji Katowic-
kiej w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej”16.

4. Sekcja kształcenia i dokształcania muzycznego i liturgicznego duchowień-
stwa: księży, kleryków i sióstr zakonnych (ks. A. Reginek, ks. R. Rak, s. Antonetta 
Dadok SCB) miała się zająć muzyczną formacją osób odpowiedzialnych za liturgię 
w seminariach i domach zakonnych oraz wprowadzaniem tam śpiewu liturgii 
godzin. 

5. Sekcja oceny dotychczasowego repertuaru pieśni kościelnych i rozpowszech-
niania pieśni nowych (ks. R. Rak, ks. A. Reginek, ks. J. Waliczek, J. Gembal-
ski, R. Dwornik, W. Szymański, K. Kaganiec, G. Pyrtek). Zatwierdzała ona już 

13  Wywiad…, s. 2.
14  AAKMS, Aneks do protokołu z 5 lutego 1986 r. Podkreślono nazwiska przewodniczącego 

sekcji.
15  Tamże.
16  Tamże.
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powstałe kompozycje oraz została zobligowana do przygotowania drugiego wy-
dania Chorału Śląskiego.

6. Sekcja oceny i rozpowszechniania piosenki religijnej (ks. S. Puchała, 
ks. A. Reginek, ks. J. Waliczek, s. Antonetta Dadok). Do jej zadań należała we-
ryfikacja nowo powstałych tego typu kompozycji i propagowanie ich wykonania 
poza liturgią.

Po sformułowaniu zadań ks. A. Reginek jako przewodniczący zasugerował, by 
do następnego zebrania komisji, które wyznaczył na wrzesień 1986 r., każda z sek-
cji odbyła przynajmniej dwa spotkania. W czasie drugiego spotkania, 10 września 
tegoż roku, przewodniczący poszczególnych sekcji złożyli sprawozdanie z wy-
konanych zadań. Na kolejnych posiedzeniach komisji, które – w czasie kiedy jej 
przewodniczącym był ks. A. Reginek – odbywały się w Wyższym Śląskim Semi-
narium Duchownym, wracano do wyznaczonych poszczególnym sekcjom zadań 
i przyspieszano ich realizację.

2.2.  Troska o formację organistów

Już na spotkaniu inauguracyjnym Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w no-
wym składzie została podjęta sprawa karty organisty17. Jej redakcję w celu usta-
lenia uprawnień i obowiązków organistów, warunków zatrudnienia oraz wieku 
przejścia na emeryturę zalecił I Synod Diecezji Katowickiej18. Członkowie komisji 
zdawali sobie sprawę z trudności w realizacji tego celu.

W stosunkowo krótkim czasie zredagowano wstępny tekst, który stał się przed-
miotem dyskusji. Najwięcej trudności przysporzył passus dotyczący wynagrodze-
nia organistów. Ksiądz Reginek zaproponował aneks do karty, który uwzględniał-
by lata pracy i kwalifikacje19. Opracowano również tekst umowy o pracę między 
organistą a parafią20. Tekst karty organisty podano do wiadomości wszystkim 
rządcom parafii, zamieszczając go na łamach „Wiadomości Diecezjalnych”21. 
Oprócz tego rozdano go organistom w czasie dnia skupienia w Bogucicach22. Do 
treści tego dokumentu powracano na kolejnych spotkaniach komisji. 

Przewodniczący komisji pełnił także funkcję duszpasterza organistów diecezji 
katowickiej23. Zdawał sobie sprawę z tego, że każdy organista, aby móc rzetelnie 
wypełniać swoją posługę, potrzebuje formacji – zarówno duchowej, jak i zawo-
dowej – oraz doskonalenia swojego warsztatu. Miały temu służyć dni skupienia, 

17  AAKMS, Protokół z 5 lutego 1986 r.
18  Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej 

[dalej: Uchwały I Synodu…], Katowice–Rzym 1976, (5.2.2), s. 80.
19  AAKMS, Protokół z 10 września 1986 r.
20  Tamże, Aneks do w/w protokołu.
21  Karta organisty, w: „Wiadomości Diecezjalne”. Organ urzędowy Kurii Diecezjalnej w Kato-

wicach, nr 5, maj 1986, s. 22–26. (VD II-1035/86/
22  AAKMS, Dzień skupienia organistów 10 marca 1987.
23  AAKMS, Dekret ks. abpa Damiana Zimonia dla ks. A. Reginka z 19 listopada 1992 r.
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organizowane początkowo raz w roku, w Wielkim Poście, a z biegiem lat także  
w Adwencie. Odbywały się w dwóch miejscach: w Katowicach i w Rybniku24. 
Ich tematykę ustalali wspólnie członkowie komisji. Jako przykład może służyć 
spotkanie z 21 stycznia 1991 r., w czasie którego ustalono, że w czasie dnia sku-
pienia organistów „zostanie omówiona i wykonana VIII Msza gregoriańska. Or-
ganistom zostanie udostępniony akompaniament tej Mszy w opracowaniu prof. 
Feliksa Rączkowskiego”25.

Szczególnym spotkaniem formacyjnym były rekolekcje dla organistów. Na ze-
braniu komisji, które odbyło się 21 stycznia 1990 r., ks. A. Reginek zaproponował, 
by „w terminarzu rekolekcji zamkniętych w Kokoszycach znalazł swoje miejsce 
termin takich rekolekcji dla organistów”26. On sam prowadził ćwiczenia rekolek-
cyjne. W czasie spotkań komisji dzielił się zarówno swoimi spostrzeżeniami, jak 
i uwagami samych organistów odnośnie do stanu muzyki kościelnej w diecezji27. 
Jedną z nich była sugestia, aby komisja przypominała celebransom, „by nie od-
chodzili od ołtarza wcześniej niż po zakończeniu pierwszej zwrotki śpiewanej 
wtedy pieśni”.28

Na spotkaniu komisji, które miało miejsce 22 marca 2001 r., ks. A. Reginek 
poinformował zebranych o projekcie wydania katalogu organistów i muzyków 
kościelnych archidiecezji katowickiej, w celu usprawnienia kontaktu między orga-
nistami. Oprócz ich danych personalnych, które miały się znaleźć w III rozdziale 
katalogu, miało być w nim miejsce także na nauczanie Kościoła o muzyce organo-
wej i posłudze organisty (rozdział I), tekst karty organisty (rozdział II), informacje 
o Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej (rozdział IV) i Studium Organistowskim 
(rozdział V) oraz o organach w kościołach archidiecezji (rozdział VI)29. Ksiądz 
Przewodniczący opracował również kwestionariusz dla organistów, dzięki które-
mu można stworzyć bazę danych personalnych30.

Niestety, propozycja ta z różnych, często niezależnych od komisji, przyczyn 
pozostała tylko w sferze projektu.

Jednym ze sposobów mobilizacji organistów do doskonalenia warsztatu za-
wodowego była propozycja „wizytowania stanu organów i podniesienia poziomu 
gry”31. Co jakiś czas powracała ona w czasie kolejnych zebrań komisji. Wskazywa-
no też na potrzebę zredagowania kwestionariusza dotyczącego posługi organisty 

24  AAKMS, Protokoły z 18 lutego 1988, 21 listopada 1988.
25  AAKMS, Protokół z 21 stycznia 1991 r.
26  AAKMS, Protokół z 21 listopada 1990 r. 
27  „Organiści zebrani na rekolekcjach w Kokoszycach narzekali z powodu zaniedbania nieszpo-

rów parafialnych, a także z powodu istnienia różnych wersji tekstów pieśni”. – AAKMS, Protokół 
z 2 marca 1997r.

28  AAKMS, Protokół z 26 listopada 1998 r.
29  Protokół z 22 marca 2001r.
30  Tamże, Aneks do w/w protokołu.
31  AAKMS, Protokół z 5 lutego 1986 r.
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w danej parafii oraz aktualnego stanu organów32. Starania komisji w tym zakresie 
zostały uwieńczone nominacją doc. Juliana Gembalskiego na diecezjalnego wizy-
tatora organistów i organów33.

Duszpasterz organistów był również zainteresowany ich codziennymi spra-
wami, takimi jak gwarancja dnia wolnego w tygodniu, w zamian za posługę 
w niedzielę, korzystanie z pomocy organisty-zastępcy34. Postulował również ko-
nieczność przygotowania w parafii niedzielnej i świątecznej liturgii przez osoby 
bezpośrednio ją tworzące: duszpasterzy, organisty oraz – gdy zajdzie taka potrze-
ba – innych muzyków (dyrygenta chóru, scholi, kapelmistrza)35.

Godna uwagi jest inicjatywa honorowania muzyków obchodzących znaczą-
ce jubileusze pracy zawodowej podziękowaniem ze strony pasterza archidiecezji 
katowickiej za wieloletnią posługę dla Kościoła. To z inicjatywy ks. A. Reginka 
otrzymywali oni od ks. abpa D. Zimonia listy gratulacyjne36. 

Członkowie Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej byli świadomi, że ko-
nieczne jest kształcenie nowych organistów. Ksiądz A. Reginek zetknął się z tą 
sprawą jako p.o. kierownika Diecezjalnego Studium Organistowskiego, jeszcze 
zanim wszedł oficjalnie w skład komisji. Sam kierownik, ks. Edward Poloczek, 
niejednokrotnie informował członków komisji o poczynaniach tej jednostki edu-
kacyjnej, działającej od roku 196437.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi pragnących podjąć posługę 
organistów, szukano rozwiązań, które umożliwiłyby zdobycie im jak najlepszego 
wykształcenia. Jednym z takich rozwiązań była inicjatywa prof. J. Gembalskiego 
– w Akademii Muzycznej w 1991 r. „zostało otwarte przysposobienie studentów 
organów do gry liturgicznej”38. Podobną innowację wprowadzono w Instytucie Peda-
gogiki Muzycznej Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie), a także w Państwowej 
Szkole Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach. Ksiądz A. Reginek 
czuwał z ramienia arcybiskupa katowickiego nad tym, by wykładowcy wprowadzali 
adeptów sztuki organowej w poprawną grę liturgiczną. W latach 1992–2005 sam był 
wykładowcą monodii we wspomnianym instytucie w Cieszynie39. 

Tak wykształceni organiści, w myśl zaleceń I Synodu Diecezji Katowickiej, 
mieli podnosić poziom muzyki w diecezji katowickiej40.

32  AAKMS, Protokół z 18 lutego 1988 r. 
33  AAKMS, Protokół z 5 października 1989 r.
34  Tamże.
35  AAKMS, Protokół z 21 listopada 1990 r.
36  Otrzymali go m. in. Piotr Siwy (50 lat pracy organistowskie), Elżbieta Woźnica (25 lat).
37  E. Poloczek, Studium Organistowskie Archidiecezji Katowickiej, SSHT 27/28 (1994–1995), 

s. 294.
38  AAKMS, Protokół z 20 listopada 1991 r.
39  Wywiad z dr hab. Bogumiłą Dunikowską, pracownikiem naukowym Instytutu Muzyki na 

Wydziale Artystycznym UŚ w Cieszynie, przeprowadzony 10 maja 2018 r. przez s. M. Benignę 
Tkocz AM – archiwum własne autorki.

40  Uchwały I Synodu… (5.2.3), s. 80.
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2.3.  Redakcja Skarbca, Chorału Śląskiego oraz śpiewnika diecezjalnego

Analiza stanu muzyki sakralnej w diecezji katowickiej, jakiej dokonał I Synod, 
wykazała braki w repertuarze pieśni kościelnych, zarówno pod względem melodii, 
jak i tekstów. Konieczne było zrewidowanie pieśni zawartych w modlitewnikach, 
w różnych śpiewnikach oraz w reedycji Chorału Śląskiego. Na ten stan rzeczy 
zwrócił uwagę na łamach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” zastępca 
przewodniczącego DKM, ks. R. Rak41. 

Diecezjalna Komisja Muzyki Sakralnej, a zwłaszcza jej Przewodniczący, stanęli 
przed nie lada wyzwaniem. Ksiądz Reginek, jako znawca śpiewników liturgicznych, 
podjął się niełatwego przedsięwzięcia – redakcji wymienionych wyżej pozycji. Jako 
pierwszy został zredagowany i wydany Skarbiec modlitw i pieśni42. Prace nad nim 
trwały kilka lat. Po uzgodnieniu z wydawnictwem diecezjalnym Księgarnia św. Jacka  
w Katowicach w jego skład weszło tylko 400 z 700 planowanych pieśni43.

Arcybiskup Damian Zimoń przesłał na ręce Księdza Przewodniczącego AKMS 
podziękowanie za redakcję zbioru. Wyraził również życzenie, by komisja zajęła się 
śpiewnikiem diecezjalnym oraz redakcją nowego wydania Chorału Śląskiego44. 

Wobec faktu, że nie wszystkie zaplanowane pieśni kościelne znalazły się 
w Skarbcu oraz sugestii Arcybiskupa, członkowie komisji przyznali, iż istotnie 
„rodzi się pilna potrzeba zredagowania śpiewnika diecezjalnego, który byłby 
o wiele obfitszym zbiorem pieśni kościelnych”45. Miał on stanowić wzór pod-
stawowych śpiewów liturgicznych46. Propozycję tę poparła Archidiecezjalna 
Komisja Liturgiczna, rozciągając jego zakres na teren całej metropolii górnoślą-
skiej, o czym wspomniał jej przewodniczący, ks. Romuald Rak47. Zasugerował, 
że dobrze byłoby również wydać kasetę z pieśniami zamieszczonymi w tym 
śpiewniku. 

Lektura protokołów komisji pozwala prześledzić proces powstawania za-
równo Śpiewnika archidiecezji katowickiej48, Chorału śląskiego, jak i działal-
ności ks. A. Reginka jako jego głównego redaktora. Początkowo ŚAK miał 
być zbiorem tylko pieśni śpiewanych w czasie mszy świętej, z wyłączeniem 
części stałych49. W trakcie prac, za sugestią Przewodniczącego komisji, od-
stąpiono od tego założenia i włączono do zbioru melodie części stałych mszy 

41  R. Rak, Śpiew i muzyka w uchwałach Synodu Katowickiego, SSHT, 15 (1981), s. 86.
42  Skarbiec modlitw i pieśni [dalej: Skarbiec], Katowice 1994. 
43  AAKMS, Protokół z 2 marca 1994 r.
44  AAKMS, Pismo ks. Abpa D. Zimonia do ks. A. Reginka z 12 lutego 1995 r. (PR 51-42/95)
45  AAKMS, Protokół z 2 marca 1994 r.
46  AAKMS, Protokół z 21 marca 1996 r.
47  AAKat, 47/2621 Diecezjalna Komisja Liturgiczna, Zaproszenia i protokoły 1986–1995, 

s. 125; AAKMS, Protokół z 15 lutego 1992 r.
48  Dalej: ŚAK.
49  AAKMS, Protokół z 15 lutego 1992 r.
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świętej w całości, a nie według następstwa poszczególnych śpiewów mszal-
nych50. Trzon zasobów śpiewnika stanowiły pieśni zamieszczone w pierwszym 
wydaniu Chorału Śląskiego51. 

W trakcie redakcji ŚAK-a jego Redaktor naczelny na forum komisji wie-
lokrotnie przedstawiał trudności wynikające z różnych zapisów pieśni52. Do-
tyczyły one różnic melodycznych i rytmicznych. W wyniku długich dyskusji 
wypracowano konsensus dotyczący zapisu niektórych śpiewów, zamieszczając 
w ŚAK-u ich różne wersje melodyczne53. Pamiętano o współczesnych kompo-
zycjach o zasięgu ogólnopolskim, takich jak Pan Wieczernik przygotował czy 
O, Boże, dzięki Ci składamy i innych54. Nie zapomniano również o śpiewach po-
zaliturgicznych. Wszystkie kompozycje zostały opatrzone kolejnymi numerami 
(w sumie 860), pozostawiając miejsce na pieśni, które miały zostać włączone  
w kolejnych wydaniach śpiewnika. Tak zredagowany Śpiewnik archidiecezji 
katowickiej ukazał się drukiem w Roku Jubileuszowym oraz w 75. rocznicę 
powstania archidiecezji katowickiej55.

Wraz z ŚAK-iem powstał Skarbiec pieśni kościelnych56, zawierający ich teksty 
bez zapisu nutowego, z numeracją korespondującą ze śpiewnikiem, co ułatwiało 
znalezienie wykonywanej pieśni.

Zgodnie z sugestią ks. abpa D. Zimonia Archidiecezjalna Komisja Muzyki 
Sakralnej przystąpiła do opracowania drugiego wydania Chorału Śląskiego. 
Ksiądz Przewodniczący zaprosił do współpracy zarówno członków komisji57, 
jak również muzyków spoza jej grona58. Jednocześnie zachowano harmonizację 
niektórych pieśni zaczerpniętych z pierwszego wydania chorału59. Ksiądz A. 
Reginek zwrócił uwagę, by harmonizacja pieśni przy całej różnorodności była 
jednolita stylistycznie oraz by każda strona chorału była przygotowana według 
ustalonego wzoru60. Ostatecznie pierwszy tom Chorału Śląskiego został wyda-
ny w 2003 r.

50  AAKMS, Protokół z 5 marca 1998 r.
51  Chorał. Towarzyszenia do śpiewników i modlitewników śląskich, Katowice 1966 (t. I), 1968 

(t. II). 
52  AAKMS, Protokół z 29 listopada 1995 r., z 21 czerwca 1996 r.
53  Np. Czego chcesz od nas, Panie – mel. Ks. T. Raka (ŚAK 297.1) i ks. Z. Piaseckiego (ŚAK 

297.2), Twoja cześć, chwała mel. Mioduszewskiego (ŚAK 278.1) mel. ks. R. Gajdy (ŚAK 278.2).
54  ŚAK 256, 304.
55  Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 2000.
56  Skarbiec pieśni kościelnych, Katowice 2000. 
57  Byli nimi H. J. Botor, K. K. Kaganiec, E. Laksa, W. Szymański, M. Urbańczyk, ks. J. Waliczek.
58  Marian Sobisz, Arkadiusz Popławski. 
59  Dotyczy to zwłaszcza kompozycji R. Dwornika z ich odautorską harmonizacją (Przez Chrztu 

świętego wielki dar, Cóż Ci, Jezu, damy) 
60  AKMS, Protokoły z 26 listopada 1999 r. i z 2 marca 2001 r.
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2.4.  Troska o chóry z terenu archidiecezji katowickiej

Jednym z zaleceń I Synodu Diecezji Katowickiej było włączanie chórów 
do liturgii i troska o ich rozwój, szczególnie w duchowym aspekcie61. Od po-
czątku uczestnictwa w Diecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej ks. A. Regi-
nek łączył jej przewodniczenie z działalnością w Oddziale Śląskim Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr62, najpierw od 1986 r. jako członek, następnie 
od 1992 r. jako jego kapelan63. Razem z Rajmundem Hanke, prezesem związ-
ku, oraz Rufinem Bańczykiem i Barbarą Zielonką-Rusin, dyrektor artystycz-
ną, wszedł do zarządu związku. Jako delegat biskupa katowickiego uczestni-
czył w spotkaniach chórów, celebrując Eucharystię w ich intencji, zwłaszcza  
z okazji jubileuszy powstania zespołów lub innych znaczących rocznic. Podejmo-
wał również inne wyzwania związane z działalnością chórów. 

W 1991 r. Przewodniczący przekazał członkom komisji wystosowane przez 
OŚl PZChiO zaproszenie do współorganizacji Górnośląskich Dni Muzyki Grze-
gorza Gerwazego Gorczyckiego. Za pośrednictwem komisji zaproszenie to zostało 
przekazane nie tylko chórom zrzeszonym w związku, lecz również zespołom wy-
konującym muzykę religijną w kościołach. Spotkało się ono z żywym odzewem 
ze strony chórów i zapoczątkowało coroczne spotkania z muzyką sakralną. 

Podobnie z inicjatywy zarządu OŚl PZCHiO, w tym Księdza Kapelana, zo-
stały zapoczątkowane takie wydarzenia jak: pielgrzymka chórów i orkiestr do 
Matki Bożej Piekarskiej, połączona z Festiwalem Pieśni Maryjnej „Magnificat”64 
czy adoracja zespołów chóralnych i orkiestrowych przy żłóbku w Panewnikach65. 
W celu lepszego przeżycia tych spotkań przygotowywał odpowiednie komentarze, 
tematycznie związane z wykonywanymi utworami. Ksiądz A. Reginek jako kape-
lan uczestniczył także w pielgrzymce chórów i orkiestr Diecezji Katowickiej do 
Rzymu. Zespoły te były odpowiedzialne za muzyczną stronę liturgii mszy świętej 
sprawowanej przez papieża Jana Pawła II66. Pełniąc posługę kapelana związku, 
ks. Reginek szczególnie troszczy się o duchowe dobro chórzystów. 

2.5. Inne inicjatywy

Działalność ks. A. Reginka nie ograniczała się nigdy tylko do troski o organistów 
i chóry, redakcji ŚAK-a i Chorału Śląskiego, ale wychodziła daleko poza ramy 

61  „Powierza się włączanie w nabożeństwa chórów i zespołów śpiewaczych, wykonujących na-
wet poważniejsze dzieła muzyki religijnej dopuszczonej do liturgii” – Uchwały I Synodu… (5.2.4), 
s. 80.

62  Dalej: OŚl PZChiO.
63  Dekret nominacyjny ks. abpa D. Zimonia dla ks. A. Reginka z 3 grudnia 1992r. (VD 

II-1491/92)
64  AAKMS, Pismo OŚl. PZChiO z dnia 31 stycznia 1991 r.
65  AAKMS, Protokół z 27 lutego 1998 r.
66  AAKMS, Protokół z 27 listopada 1998 r.



50 S. m. BEnIgnA TKOCz Am

przewodniczenia komisji. Jako znawca monodii liturgicznej odpowiedział na pro-
pozycję swojego zastępcy, ks. R. Raka, dotyczącą opracowania melodii Pasji na 
Niedzielę Palmową i Wielki Piątek67. Owocem adaptacji opisów Męki Pańskiej 
zawartej w II tomie Lekcjonarza mszalnego było wydanie zbioru Śpiewy Pasji 
chorałowej. Pasja Hoppego68. 

Ksiądz Przewodniczący wielokrotnie brał udział w ogólnopolskich spotka-
niach muzyków kościelnych. Szczególne wydarzenie miało miejsce w dniach 
23–24 września 1999 r. w Konstancinie. Spotkali się tam muzycy kościelni i mu-
zykologowie zatroskani o stan muzyki sakralnej w Polsce. Jednym z nich był 
ks. A. Reginek69. Owocem tego spotkania było powstanie Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych70. Jego głównym celem jest – jak czytamy w obecnym 
statucie – „troska o dobro i piękno muzyki sakralnej”71. Miało ono – w myśl jego 
założycieli – „działać głównie przez oddziały diecezjalne, zrzeszające muzyków 
pracujących w Kościele i dla Kościoła” 72.

Ksiądz A. Reginek zarówno jako członek, jak i w późniejszym czasie jako 
prezes SPMK informował o jego działalności. Zachęcał również członków komisji 
i innych muzyków kościelnych do zapoznania się ze statutem stowarzyszenia oraz 
włączenia się w jego szeregi73.

Owocem spotkań komisji muzycznych na szczeblu ogólnopolskim był projekt 
redakcji Słownika polskich muzyków kościelnych. Przewodniczący komisji dzia-
łających w diecezjach otrzymali zadanie opracowania biogramów osób z terenu 
swoich diecezji, szczególnie zasłużonych w dziedzinie muzyki kościelnej. W cza-
sie spotkania AKMS w roku 1997 ks. A. Reginek poinformował zebranych o tej 
inicjatywie i poprosił ich o dostarczenie biogramów wymienionych wyżej osób74. 
Temat ten powracał na spotkaniach zarówno w ramach SPMK, jak i na kolejnych 
posiedzeniach komisji75. Niestety realizacja projektu uległa zawieszeniu, ponieważ 
nie wszystkie diecezje dostarczyły pełną bazę danych.

67  AAKMS, Protokół z 23 listopada 1995 r.
68  Śpiewy Pasji chorałowej. Pasja Hoppego, oprac. A. Reginek, Katowice 1996 (Śląska 

Biblioteka Muzyczna).
69  W spotkaniu wzięli również ks. Ireneusz Pawlak, ks. Andrzej Filaber, ks. Robert Tyrała, 

ks. Andrzej Zając, ks. Piotr Paćkowski i Remigiusz Pośpiech.
70  Dalej: SPMK.
71   http://www.spmk.pl/indeks.php/regulaminy/statut-stowarzyszenia [dostęp: 29.05.2018]
72  AAKMS, Protokół z 26 listopada 1999 r.
73  AAKMS, Protokół z 29 listopada 2001 r.
74  AAKMS, Protokół z 26 listopada 1997 r.
75  AAKMS, Protokół z 26 listopada 1999 r., 29 listopada 2001 r. 
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3. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ARCHIDIECEZJALNEJ 
KOMISJI MUZYKI SAKRALNEJ

W czerwcu 2003 r. ks. A. Reginek został zwolniony z funkcji przewodniczącego 
AKMS76. Nadal jednak pozostał w jej szeregach jako zastępca przewodniczącego, 
ks. dra Wiesława Hudka77. W dalszym ciągu jest jej aktywnym członkiem. Brał 
udział w przygotowaniach I Archidiecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej 
w 2005 r., redagując materiały inicjujące to wydarzenie78. Jako Prodziekan Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poprowadził I sesję 
kongresu, a następnie w czasie II sesji w Akademii Muzycznej im K. Szymanow-
skiego dokonał prezentacji nowego tomu Chorału Śląskiego79. Natomiast podczas 
II Archidiecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej w 2016 r. wygłosił referat 
Posłannictwo dziejowe chórów na Górnym Śląsku80. Z jego inicjatywy, jako kape-
lana Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, w kongres włączyły się chóry zrzeszo-
ne w tej organizacji81. Wraz z innymi członkami komisji jeszcze przed kongresem 
przygotował jej statut oraz zredagował regulamin organistów82. 

Uwieńczeniem działalności redakcyjnej ks. A. Reginka było wydanie pozosta-
łych tomów Chorału Śląskiego83. 

Jako prezes SPMK w latach 2005–2013, a zarazem członek komisji, przewodni-
czył ogólnopolskim spotkaniom w różnych ośrodkach Polski84. Wraz z członkami 
stowarzyszenia zredagował Normy ogólne dla muzyków kościelnych posługują-
cych w diecezjach Polski85. Był także członkiem kolegium redakcyjnego Instruk-
cji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, zatwierdzonej na jego posiedzeniu 14 
października 2017 r.86

76  AAKMS, Dekret ks. abpa D. Zimonia z dnia 20 czerwca 2003 r. 
77  AAKMS, Sprawozdanie z działalności AKMS z lat 1999-2004.
78  A. Reginek, Miejsce i znaczenie kościelnych zespołów śpiewaczych w liturgii po Soborze 

Watykańskim II, w: Muzyka liturgiczna w Kościele Katowickim 1925–2005, red. W. Hudek, Kato-
wice 2005, s. 45–52.

79  A. Reginek, Prezentacja nowego tomu Chorału Śląskiego, w: Śpiewajmy i grajmy Panu. 
I Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej 21–22.X. 2005, red. A. Reginek, W. Hudek, Ka-
towice 2007, s. 30-34.

80  A Reginek, Posłannictwo dziejowe chórów na Górnym Śląsku, w: Wczoraj dziś i jutro muzyki 
liturgicznej w Kościele Katowickim, red. W. Hudek, Katowice 2017, s. 99-115.

81  AAKMS, Protokół 2/2014 z 30 października 2014 r. 
82  Statut Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej. Regulamin pracy organisty w Archidie-

cezji Katowickiej, Katowice 2016.
83  Chorał Śląski, Katowice, t. II 2006, t. III 2011.
84  M.in. w Kokoszycach, Licheniu, Pelplinie, Częstochowie, Warszawie i in.
85  Normy ogólne dla muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Polski, w: Musica 

Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, nr 3/2008, s. 69–72.
86  http://www.episkopat.pl/instrukcja-konferencji-episkopaty-polski-o-muzyce-koscielnej [do-

stęp: 25.05.2018].
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Od 2016 r. w ramach AKMS pełni funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. 
Twórczości Muzycznej oraz jest członkiem Podkomisji ds. Kształcenia87. Aktual-
nie przygotowuje Słownik muzyków śląskich XIX i XX w.88

ZAKOŃCZENIE 

Lektura dokumentów znajdujących się w archiwum Archidiecezjalnej Komisji 
Muzyki Sakralnej, na treści których w większości opiera się niniejszy artykuł, 
ukazuje aktywność ks. Antoniego Reginka na wielu polach. Nie da się wyliczyć 
ich wszystkich, stąd wybrano najbardziej charakterystyczne, związane z okresem 
jego działalności jako przewodniczącego tego gremium. Duszpasterstwo organi-
stów, formacja alumnów, redakcja Skarbca modlitw i pieśni, Śpiewnika Archidie-
cezji Katowickiej, opieka duchowa nad chórami archidiecezji – to tylko niektóre 
obszary działalności Księdza Profesora. Zapewne ujawni on jeszcze inne projekty, 
których jest inicjatorem i w ten sposób ubogaci zarówno działalność komisji, jak 
i muzykę sakralną w archidiecezji katowickiej.

87  AAKMS, Protokół 2/2016 z 30 czerwca 2016 r.
88  AAKMS, Protokół 1/2017 z 16 czerwca 1017 r.
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rystycznej, „Życie Muzyczne” 4−6 (2006), s. 15.

Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2007, [współred.] Katowice 2006, 
296 s.

Kantylacja – uroczysty przekaz słowa Bożego, w: Słowo Boże w liturgii i życiu 
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Program dydaktyczno-wychowawczy w „Pieśniach nabożnych” Franciszka Kar-
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Recepcja wybranych pięciu utworów o szczególnym wydźwięku teologicznym 
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Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2008, [współred.], Katowice 
2007, 304 s.

Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym 
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wice 2009, s. 155−166. 
Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2010, [współred.], Katowice 2009, 
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sodalibus discipulisque oblata, red. A. Reginek, G. Strzelczyk, A. Żądło, 
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2010, 320 s.
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samości, „Śpiewak Śląski” 3−4 (2010), s. 25−28.
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Słowo wstępne, w: Musica instrumentalis. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich 
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Śpiew o wolność! Wybrane pieśni kościelne: 1792−1989, w: Cantica Domini in 
terra aliena. International Conference of Hymnology in Opole-Kamień 
Śl., w: I.A.H. Bulletin 38 (2010), cz. 1, red. F. K. Praßl, P. Tarliński, Graz−
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powi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę 
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Słowo wstępne, w: W. Hudek, O muzyce. Felietony radiowe 2009−2010 (śląskie 
i papieskie), Katowice 2011, s. 4–7.
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zyków Kościelnych nr 8, red. G. Poźniak, Opole–Lublin 2013, s. 15−20.
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A. Barciak, Katowice 2013, s. 190−205.

Kalendarz liturgiczny Archidiecezji Katowickiej 2014, [współred.], Katowice 2013,  308 s. 
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W. Świerzawski,  Zawichost–Kraków–Sandomierz 2013, s. 286−312 [wzno-
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Homilie wydrukowane (wykaz od 2008 r.)
Homilia wygłoszona w ramach liturgii pogrzebowej śp. Barbary Zielonki-Ru-

sin w katedrze katowickiej dn. 1.03.2008 r., „Życie Muzyczne” 2 (2008), 
s. 20−21.

„Krzyżu, bądźże pozdrowiony!”−Homilia wygłoszona w Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego na pielgrzymce chórów w Piekarach Śl. dn. 14.09.2008 r., 
„Śpiewak Śląski” 1 (2009), s. 6.

Homilia wygłoszona podczas uroczystej Mszy Świętej z okazji 100-lecia Chóru 
„Lutnia”, Chorzów, kościół pw. Ducha Świętego, 18.10.2008 r., „Śpiewak 
Śląski” 1 (2009), s. 24−25.

Śpiewajmy i grajmy Bogu pięknie, z miłością w sercu! (Homilia wygłoszona pod-
czas uroczystej Mszy Świętej w ramach III Ogólnopolskiego Zlotu Chórów 
i Orkiestr „Janowi Pawłowi II w hołdzie”. Licheń 23.05.2009 r.) „Życie 
Muzyczne” 1−2 (2009), s. 71.

Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana (Ps 30,5). Homilia wygłoszona 6 czerwca 
2010 roku podczas uroczystej Mszy św. w katedrze katowickiej, w ramach 
Święta Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”, „Śpiewak Śląski” 3−4 (2010), s. 32.

„Śpiewajcie Królowi naszemu”. Homilia wygłoszona w bazylice panewnickiej 
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dus Vivendi”, „Śpiewak Śląski” 4 (2013), s. 6−8.

TWÓRCZOŚĆ MUZYCZNA

Kompozycje muzyczne w ramach różnych opracowań zbiorowych, m.in. [w:] 
Śpiewy w czasie nabożeństw do Ducha Świętego, [w:] Przybądź Duchu 
Święty. Nabożeństwa na II Rok przygotowań do obchodów Wielkiego Ju-
bileuszu Roku 2000, oprac. Ks. S. Cichy, Katowice 1998 s. 101–102; oprac. 
pieśni, psalmów i in. [w:] Śpiewnik archidiecezji katowickiej, Katowice 
2000, s. 468, 711, 779, 834, 839, 840.

Adaptacja oficjalnego Hymnu Roku Jubileuszowego, [w:] Śpiewnik archidiecezji 
katowickiej, Katowice 2000, s. 561–563 i Hymnu Środkowoeuropejskiego 
Dnia Katolików w Mariazell 2004, [druk ulotny].
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Muzyka do kilku przedstawień teatru seminaryjnego „Scaena Apicata” działa-
jącego przy Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach:
• Wojciech Bąk, Szaweł, premiera 27 XI 1987 r.
• Abelardo Castillo, Inny Judasz, premiera 4 V 1990 r.
• Pieśń o krnąbrnym Jonaszu, (współpraca z Norbertem Blachą), premiera 

23 III 1992 r.
• Ks. Norbert Bonczyk, Stary kościół miechowski, premiera 29 IV 1994 r.
• Wojciech Bąk, Święty Franciszek, premiera 23 XI 1996 r.
• Ks. Jerzy Szymik, I znalazłem… I czegóż mi więcej…, premiera 23 II 2000 r.
• Pasterka ojca, oprac. na chór męski, [w:] „Śpiewak Śląski” 2001, 6, s. 38–40.

Utwór wokalno-instrumentalny Incarnationis Mysterium skomponowany na Sym-
pozjum Biblijne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w 2004 r., 
wydany na CD „Werset” – Almanach literacki, Katowice 2001.

Kompozycje muzyczne w ramach opracowań zbiorowych, m.in. [w:] Chorał Ślą-
ski, t. 2, Katowice 2006, nr 462, 556, 657; Chorał Śląski, t. 3, Katowice 2011, 
nr 666, 713.1b, 751.11b, 771, 772.4, 773, 774. 

Opracowanie muzyczne 2 pieśni kościelnych ku czci Matki Boskiej Koziańskiej. 
Teksty przygotował Kazimierz Józef Węgrzyn. Tytuły: Prosimy Ciebie, 
Matko Miłosierna; O! Nasza Piękna Koziańska Pani. Utwory zostały prze-
kazane do parafii w Kozach dn. 12 IV 2008 r. i wykonywane podczas uro-
czystości kościelnych dn. 3 V 2008 r.

Opracowanie muzyczne Litanii do Bł. Edmunda Bojanowskiego. Kompozycja 
opracowana na zamówienie Sióstr Służebniczek NMP w Katowicach-
-Panewnikach. Publikacja w: Śpiewnik Federacji Zgromadzeń Sióstr 
Służebniczek NMP ku czci Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, 
oprac. s. M. Benigna Tkocz, służebniczka śląska, Katowice 2015, s. 58–60.

Nowe opracowanie śpiewów Liturgii godzin na Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP oraz pieśni kościelnych na zamówienie Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek Śląskich w Katowicach-Panewnikach Publikacja w: Śpiewnik 
Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP ku czci Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego, oprac. s. M. Benigna Tkocz, służebniczka śląska, 
Katowice 2015, s. 39-58, 90-114.
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(stan z 1 kwietnia 2018 roku)

Prace doktorskie
Gładysz Jan Mikołaj, Życie muzyczno-liturgiczne w sanktuarium Matki Bożej 

Tuchowskiej w latach 1893–1966, Lublin 2009 [obrona: KUL 28.05.2009].

Prace licencjackie (licencjat kanoniczny)
Ścieszka Witold, Liturgiczne znaczenie organów na przykładzie historii instru-

mentu w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, Katowice 
2003.

Hampel Jan, Znaczenie Festiwalu „Muzyka organowa w katedrze” i działalność 
Chóru Katedralnego dla rozwoju kultury religijnej i muzycznej w archidie-
cezji katowickiej, Katowice 2006. 

Kreczmański Sebastian ks., Nowe instrumenty organowe archidiecezji katowickiej 
w latach 2003−2009, Katowice 2010.

Wylężek Marcin, Organy Berschdorfa w kościele Wniebowzięcia NMP w Kobió-
rze, Katowice 2011. 

Prace magisterskie
Krawczyk Izaak J. OFM, Twórczość O. Ansgarego Maliny ze szczególnym uwzględ-

nieniem utworów na Boże Narodzenie, Katowice-Panewniki 1988.
Noras Ryszard, Inspiracje religijne w twórczości współczesnych kompozytorów 

środowiska katowickiego, Kraków 1988. 
Piszczek Andrzej, Udział śląskich kół śpiewaczych w krzewieniu muzyki religijnej 

na przykładzie działalności Okręgu Tyskiego, Kraków 1988.
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Bąkowski Bogusz Bogusław OFM, Działalność Chóru im. św. Grzegorza w Pa-
newnikach w dziedzinie krzewienia muzyki religijnej w latach 1942−1949, 
Kraków 1989.

Stebel Stefan, W trosce o muzykę kościelną – życie, działalność pedagogiczna 
i kompozytorska Karola Hoppego, Kraków 1989. 

Marek Piotr, Działalność wybranych zespołów śpiewaczych Okręgu Rybnickiego 
w dziedzinie krzewienia muzyki religijnej, Katowice 1991. 

Mazurczyk Bogumił, Śląski Sacrosong w latach 1981−1990 i jego znaczenie 
w pielęgnowaniu piosenki religijnej, Katowice 1991.

Dubiel Mirosław, Piosenka religijna jej geneza i znaczenie w działalności ewan-
gelizacyjnej, Katowice 1992. 

Hudek Wiesław, Ksiądz doktor Teodor Rak 1904−1976 duszpasterz i muzyk, Ka-
towice 1993. 

Trunk Tomasz, Działalność kompozytorska Romana Dwornika i jego zasługi 
w krzewieniu muzyki sakralnej, Katowice 1995.

Kmak Krzysztof, Działalność ks. Roberta Gajdy (1890−1952) na polu krzewienia 
muzyki religijnej, Katowice 1997. 

Kotisz Jacek, Działalność muzykologiczna i kompozytorska księdza Romualda 
Raka, Katowice 1998.  

Słaboń Przemysław, Repertuar śpiewów wielkopostnych w „Śpiewniku archidie-
cezji katowickiej”, Katowice 2000.  

Ścieszka Witold, Instrument organowy firmy Rieger w kaplicy Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego: historia i budowa, Katowice 2000.

Skupień Helena, Chóry dekanatu jastrzębskiego – działalność oraz wpływ na życie 
religijne miasta, Lublin 2001.

Winkler Wojciech, Działalność kompozytorska Józefa Świdra i jego rola w krze-
wieniu chóralnej muzyki religijnej, Katowice 2001. 

Kieras Marcin, Działalność teatru religijnego „Scaena Apicata” w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach w latach 1984−2000 – 
jego rola w formacji do kapłaństwa, Katowice 2002.

Mykytyn Vitaliy, Pieśni bożonarodzeniowe w tradycji Kościoła greckokatolickie-
go na Ukrainie, Katowice 2003. 

Hampel Jan, Budownictwo organowe w archidiecezji katowickiej w latach 1992–
2003 w świetle wskazań i wymogów liturgiczno-muzycznych, Katowice 
2004. 

Wigezzi Ewa, W trosce o muzyczną kulturę religijną Śląska Cieszyńskiego. Życie 
i działalność ks. Oskara Zawiszy (1878–1933), Lublin 2005.

Lenartek (Kwitek) Magdalena, Motywy uczestniczenia w amatorskich zespołach 
śpiewaczych na podstawie wybranych chórów kościelnych Okręgu Wodzi-
sławskiego, Lublin 2006. 
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Spychała Magdalena, Próba poszukiwania genezy chorału gregoriańskiego, Ka-
towice 2007.  

Jasiński Oskar, Psalmy jako źródło inspiracji w twórczości muzycznej w ciągu 
wieków, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytorów polskich, Katowice 
2008.

Obrzud Wojciech, Organy w kościołach Sosnowca. Studium liturgiczno-instru-
mentoznawcze, Katowice 2008. 

Rafałowska Elżbieta, Działalność chórów miasta Ruda Śląska w dziedzinie pielę-
gnowania muzyki sakralnej, Katowice 2008. 

Wylężek Marcin, Józef Jakac (1911–1995), pedagog, organista, kompozytor i jego 
działalność w dziedzinie krzewienia muzyki sakralnej, Katowice 2008. 

Syzdek Marcin, Chorał gregoriański jako pierwowzór pieśni liturgicznych na pod-
stawie „Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej”, Katowice 2009.

Giglok Marta, Ikona maryjna chrześcijaństwa wschodniego a hymn Akatyst ku 
czci Bogarodzicy – wspólne treści teologiczne, Katowice 2011.

Lustig Celina, Chóry kościelne dekanatu dębieńskiego – ich posłannictwo w litur-
gii i życiu parafii, Katowice 2011.

Musioł Kazimierz, Aspekty sakralne w działalności i opracowaniach muzycznych 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Katowice 2011. 

Roj Izabela, Pieśni o proweniencji śląskiej w ogólnopolskim repertuarze śpiewów 
kościelnych, Katowice 2011.

Rylski Paweł, Posoborowe założenia odnowy muzyki liturgicznej i ich realizacja 
w archidiecezji katowickiej, Katowice 2011.

Borowiak Piotr, Repertuar pieśni kościelnych w modlitewnikach śląskich: „Droga 
do nieba” i „Skarbiec modlitw i pieśni”. Studium porównawcze, Katowice 
2012.

Strona Wojciech, Działalność wydawnictw mikołowskich w dziedzinie upowszech-
niania pieśni kościelnych w latach 1845–1939, Katowice 2013.

Wasilewska Patrycja, Modlitwa tańcem – fenomen gestykulacji tanecznej w kultu-
rze religijnej, Katowice 2013.

Jarczok Bartłomiej, Wspólny repertuar śpiewów kościelnych w przekazach źró-
dłowych katolickich i ewangelickich na Górnym Śląsku, Katowice 2015.

Waszczak Wojciech, Górnośląskie zbiory pieśni kościelnych w latach 1914–2004, 
Katowice 2015.

Fenisz Marek, Twórczość mszalna śląskich muzyków kościelnych po Soborze Wa-
tykańskim II, Katowice 2016.

Kasprowicz Mateusz, Wielogłosowe opracowania śpiewów kościelnych na pod-
stawie zbioru Niepojęta Trójco, Katowice 2016.

Kudła Marek, Działalność chórów miasta Rybnika w dziedzinie muzyki kościelnej, 
Katowice 2016.
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Gogler Marcin, Kult miłosierdzia Bożego w muzyce na podstawie wybranych 
zbiorów śpiewów kościelnych, Katowice 2017.

Mnich Mateusz, Geneza i wariabilność górnośląskich kolęd, Katowice 2017.
Organista Marek, Kult Matki Bożej Pszowskiej w śpiewach kościelnych, Katowice 

2017.
Szolc Szymon, Działalność ks. Jana Chrząszcza (1857–1928) w pielęgnowaniu 

pieśni kościelnych, Katowice 2017.

Prace proboszczowskie
Gołąb Roman, Katalog twórczości kompozytorskiej ks. infułata prof. dra hab. 

Romualda Raka, Katowice 1991.

Prace magisterskie finalizowane w 2018 i 2019 r.
Steczek Łukasz, Organy w parafiach tyskich. Studium historyczno-instrumen-

toznawcze, Katowice 2018.
Figołuszka Dorian, Nieszpory na Boże Narodzenie w tradycji górnośląskiej, Ka-

towice 2019.
Rzepka Mateusz, Ks. Rudolf Lubecki (1844–1891) – działalność duszpasterska, 

wydawnicza i muzyczna, Katowice 2019.

Prace doktorskie i magisterskie w przygotowaniu
Wylężek Marcin, Twórczość organowa muzyków kościelnych na Górnym Śląsku 

w XX wieku, (dysertacja doktorska). 
Janczura Ewelina, Życie muzyczno-liturgiczne w sanktuarium Matki Bożej 

Boguckiej w Katowicach, w latach 1909–2015, (praca magisterska). 
Strojewski Patryk Stanisław, Obraz Boga we współczesnych nurtach muzyki gospel 

na przykładzie tekstów zespołu Trzecia Godzina Dnia, (praca magisterska).
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Ks. Robert Tyrała
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie1 

nOWA InSTRUKCJA KOnfEREnCJI EpISKOpATU pOLSKI O mUzyCE KOŚCIELnEJ

NOWA INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
O MUZYCE KOŚCIELNEJ (2017)

Na posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski w Lublinie 14 październiku 2017 
roku została przyjęta nowa instrukcja o muzyce kościelnej2. Rozpoczyna się ważny 
czas jej wprowadzania w poszczególnych diecezjach w Polsce. Dla przypomnienia 
trzeba zaznaczyć, że poprzednia i zarazem pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski 
o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II została wydana w 1979 roku3, 
jako efekt soborowej odnowy liturgii, a w niej muzyki. Dziś, z perspektywy cza-
su, można stwierdzić, że wskazówki zawarte w tym dokumencie sprawdziły się 
bardzo dobrze, chociaż niektóre jego wytyczne nie były w pełni przestrzegane, 
a inne się zdezaktualizowały.

Nowa Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej [dalej: 
IKEPMK] została wstępnie przygotowana przez muzyków kościelnych z całego 
kraju, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Muzyków Kościelnych, a następ-
nie ostatecznie dopracowana przez Podkomisję Muzyki Kościelnej Konferencji 

1  Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII, w latach 1984–1990 studiował teologię na Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1992–1997 studiował na Akademii Muzycznej 
w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego. W 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na 
Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2010 roku habilitował 
się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 1997 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 2000 
pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

2  http://episkopat.pl/instrukcja-konferencji-episkopatu-polski-o-muzyce-koscielnej [dostęp: 
6.03.2018].

3  Zob. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, A. Fila-
ber, Prawodawstwo muzyki kościelnej, Warszawa 2011, s. 60–67.
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Episkopatu Polski. Ważne były głosy przesyłane przez biskupów oraz odpowie-
dzialnych za liturgię i muzykę w poszczególnych diecezjach w Polsce. Zostały one 
uwzględnione w ostatecznym kształcie instrukcji. Praca nad nową instrukcją trwa-
ła przeszło pięć lat. Historia oceni, na ile wszystkie sprawy zostały uwzględnione, 
jedno wszak jest pewne – żadna instrukcja nie rozwiąże wszystkich bieżących 
kwestii i problemów, które pojawiają się w codziennym przygotowywaniu liturgii 
i muzyki do niej. Z całą pewnością obecna instrukcja ma szanse pewne sprawy 
uporządkować w całości w polskim Kościele. Taką nadzieję wyrażają biskupi, 
którzy ten dokument przyjęli. 

Instrukcja składa się z 12 rozdziałów, wstępu i zakończenia, liczy 66 punktów, 
a wiele z nich ma liczne podpunkty. Poszczególne rozdziały to: I. Zasady ogólne; 
II. Muzyczne funkcje w liturgii; III. Muzyka w liturgii Mszy świętej; IV. Muzyka 
w roku liturgicznym; V. Śpiew Liturgii godzin; VI. Muzyka w liturgii sakramen-
tów i sakramentaliów oraz w nabożeństwach; VII. Muzyka w liturgii transmi-
towanej przez media; VIII. Muzyka instrumentalna; IX. Śpiewniki i materiały 
pomocnicze; X. Koncerty muzyki religijnej; XI. Edukacja i formacja muzyczna; 
XII. Komisje Muzyki Kościelnej i inne organizacje pomocnicze. Powyższe za-
gadnienia omawiane są szczegółowo. Ważny zapis zamieszczony został na końcu: 
„Biskupi zachęcają Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, aby przygo-
towało szczegółowy komentarz do niniejszej Instrukcji. Niezmiernie cenne będą 
wyjaśnienia i zwrócenie uwagi na wszystkie aspekty duszpasterskiej troski Ko-
ścioła o muzykę sakralną” (IKEPMK 64). Nie da się bowiem wszystkiego zawrzeć 
w jednym dokumencie, który ma być zwięzły i konkretny, a właśnie to gremium – 
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, które zapoczątkowało obecnie 
opracowaną normę w Kościele w Polsce – poproszone zostało o jej uzupełniający 
komentarz. Ta droga wydaje się dobra i właściwa. 

Omawiana instrukcja zostanie poniżej całościowo przedstawiona, celem uka-
zania jej znaczenia oraz omówienia problemów, które zostały w tym dokumencie 
nakreślone. Wybór tematu i przedstawienie go właśnie w ten sposób w księdze 
jubileuszowej ks. prof. dra hab. Antoniego Reginka podyktowane są również tym, 
że Jubilat był jednym ze współtwórców tej instrukcji – najpierw jako prezes Stowa-
rzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, a następnie jako konsultor Podkomisji 
ds. Muzyki Kościelnej. Zatem temat ten jest dla niego ważny i znaczący. Niniej-
szy artykuł niech będzie dla Jubilata swoistego rodzaju homagium i dowodem 
wdzięczności autora za mądrość, dobro i nieocenioną na przestrzeni lat przyja-
cielską współpracę, z nadzieją na jej kontynuację.

ZNACZENIE I ODDZIAŁYWANIE MUZYKI 

Założenie poczynione we wstępie do instrukcji jest zasadnicze i godne podkre-
ślenia. Cytuję: „Zachodzące przemiany społeczne i kulturowe oraz postępująca 



73nOWA InSTRUKCJA KOnfEREnCJI EpISKOpATU pOLSKI O mUzyCE KOŚCIELnEJ

sekularyzacja życia dotykają także liturgii. Przyczyna tego zjawiska tkwi przede 
wszystkim w fałszywym poczuciu wolności oraz nieznajomości nauki Kościoła. 
«Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała kierownictwo nad świętą 
liturgią, aby liturgia nie była postrzegana jako prywatna własność kogokolwiek, 
ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawuje się sakramenty»4. W tym 
kontekście istnieje również potrzeba bardziej wnikliwego spojrzenia na problemy 
związane z muzyką w Kościele w Polsce” (IKEPMK 3). To ważny powód do wy-
dania, po prawie czterdziestu latach, nowego dokumentu traktującego o muzyce 
w polskim Kościele. 

Niezwykle ważne wydaje się – na to zwracają uwagę biskupi – określenie 
znaczeń szczegółowych pojęć (tj. muzyka religijna, muzyka kościelna, muzy-
ka sakralna i muzyka liturgiczna). „Muzyka religijna jest sztuką, która odnosi 
się w swej inspiracji do tematyki dotyczącej Boga, Jego objawiania się w świe-
cie, bądź też różnych przejawów życia wspólnoty wierzących” (IKEPMK 5a). 
„Muzyka kościelna pochodzi z chrześcijańskiego kręgu kulturowego i jest 
związana z życiem chrześcijańskich wspólnot wyznaniowych” (IKEPMK 5b). 
„Muzyka sakralna obejmuje wszelkie kompozycje powstałe w ciągu wie-
ków z przeznaczeniem do liturgii w Kościele” (IKEPMK 5c). „Muzyką litur-
giczną są kompozycje, które zgodnie z przepisami kościelnymi współtworzą 
święte obrzędy. W wypełnianiu funkcji znaku liturgicznego muzyka posługuje 
się różnymi formami, gatunkami i rodzajami, zarówno wokalnymi, wokalno-
instrumentalnymi, jak i instrumentalnymi” (IKEPMK 5d). 

Istotne są również stwierdzenia dotyczące znaczenia i roli muzyki w liturgii: 
„Liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej doma-
ga. Muzyka w liturgii nie jest jej «oprawą», ale integralnie wiąże się z celebracją 
świętych obrzędów. «Może być szczególnym sposobem uczestnictwa w świętych 
obrzędach, w tajemnicy wiary»5. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża 
i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących” (IKEPMK 6). Wy-
raźnie też podkreślana jest zasada, że w liturgii nie mogą być używane dzieła na 
chór i instrumenty ze śpiewanymi przez wiernych utworami o charakterze świec-
kim (IKEPMK 7). 

W instrukcji ujęto również kwestię sposobu oddziaływania muzyki na jej 
słuchaczy, przy szczególnym zwróceniu uwagi na ten problem w transmisjach 
telewizyjnych, radiowych i internetowych. Temu tematowi poświęcony jest cały 
rozdział VII, który właściwie jest przypomnieniem wcześniej istniejącego Dyrek-
torium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmi-
towanej przez telewizję, a zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski 

4  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis 
sacramentum (25.03.2004), 7 i 9.

5  Zob. Przemówienie papieża seniora Benedykta XVI po nadaniu doktoratu honoris causa, 
Castel Gandolfo (5.07.2015), „Anamnesis” 21 (2015), nr 4 (83), s. 8.
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w marcu 2016 roku6. Odnajdujemy tam stwierdzenie: „Liturgia transmitowana 
przez media powinna mieć charakter pewnego wzorca, dlatego należy zadbać 
o jej poprawne przygotowanie pod kierunkiem osoby kompetentnej, wyznaczonej 
do tego zadania przez biskupa. Trzeba dokładnie przygotowywać każdą transmi-
sję z troską o zachowanie obowiązujących norm liturgicznych” (IKEPMK 33). 
Dlatego też śpiewy wykonywane podczas transmisji muszą mieć aprobatę wła-
dzy kościelnej i mają być dobrze przygotowane. Transmisja liturgii nie może być 
okazją do medialnej promocji osób lub zespołów muzycznych. Przy wyborze wy-
konawców muzyki trzeba uwzględnić ich umiejętności, które są niezbędne do 
zachowania uroczystego charakteru i piękna liturgii transmitowanej przez media 
(por. IKEPMK 33 a-b). 

ZADANIA I FUNKCJE MUZYCZNE 

Bardzo ważne jest podkreślenie funkcji muzycznych w liturgii, które każdy jej 
uczestnik na różny sposób pełni. Dotyczy to m.in. celebransa, organisty, chóru 
wraz z dyrygentem, psałterzysty, ale też zgromadzonych wiernych (por. IKEP-
MK 10–12)7. To, co wydaje się niezwykle ważne i kluczowe w takim ujęciu przed-
miotu, to sformułowanie: „W czynnościach liturgicznych każdy w zależności od 
święceń i funkcji pełni sobie właściwe zadanie: przewodniczący liturgii biskup 
lub prezbiter, diakon, lektor, psałterzysta, kantor, schola, chór, dyrygent, organista. 
Biskup diecezjalny jest pierwszym szafarzem Bożych misteriów w powierzonym 
mu Kościele, dlatego czuwa nad stosowaniem odpowiedniej muzyki liturgicznej. 
W parafii proboszcz, a w innych wspólnotach ten, kto w imieniu biskupa spełnia 
urząd pasterski, odpowiada za kształt liturgii i jej przygotowanie. Nieodzowna 
jest harmonijna współpraca wszystkich pełniących różne funkcje” (IKEPMK 10). 
Tak więc do przewodniczącego liturgii odnosi się zalecenie, „[…] aby uwzględ-
niał stopnie uroczystej liturgii i śpiewał wszystkie części przeznaczone dla niego” 
(IKEPMK 10a). Z kolei diakon wypełnia swoje funkcje wynikające ze święceń 
(por. IKEPMK 10b). Lektor, psałterzysta i kantor, śpiewając, również uczestni-
czą w proklamacji słowa Bożego (por. IKEPMK 10c-e). Schola, chór i prowadzą-
cy je dyrygent pełnią swoją wyjątkową rolę w zgromadzeniu liturgicznym (por. 
IKEPMK 10f-h). Bardzo ważną rolę podczas liturgii pełnią zgromadzeni wierni. 
„Nie ma nic bardziej podniosłego w świętych czynnościach niż zgromadzenie 
liturgiczne, które wyraża swą wiarę przez wspólny śpiew. Dlatego należy bardzo 
starannie dobierać i łączyć te formy i elementy przez Kościół zaproponowane, 
które […] bardziej sprzyjają czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych. Pełny 

6  Zob. Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej trans-
mitowanej przez telewizję, 2016. 

7  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam Sa-
cram, 27–31, 64; Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, nr 309. 
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udział nie ogranicza się do wspólnego śpiewania – słuchanie jest również formą 
uczestnictwa. W odpowiednim czasie należy zachować także pełne czci milcze-
nie” (IKEPMK 10j). 

Wyjątkowe miejsce w realizacji zadań związanych z liturgią zajmuje organista, 
który „akompaniuje do śpiewu całego zgromadzenia liturgicznego oraz wykonuje 
utwory organowe zgodnie z przepisami. Nie akompaniuje do śpiewów solowych 
przewodniczącego liturgii lub kogoś z asysty. Jeżeli nie ma ani kantora, ani dyry-
genta, organista, akompaniując, intonuje i prowadzi śpiew całego zgromadzenia” 
(IKEPMK 10i). On właśnie „ma obowiązek należycie przygotować muzykę do 
każdej liturgii. Jego zadaniem jest również kształcenie kantorów i psałterzystów. 
Jeśli nie czyni tego kantor, organista uczy wiernych (zwłaszcza dzieci i młodzież) 
śpiewów liturgicznych. Może także prowadzić zespoły śpiewacze” (IKEPMK 12). 
Pełnienie przez niego tej funkcji wymaga formacji zarówno duchowej, jak i mu-
zycznej. Powinien, pracując w parafii, nieustannie się dokształcać, biorąc udział 
w tematycznych kursach oraz w dniach formacyjnych. Organiści zajmujący stano-
wiska w diecezji, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, które określa prawo 
w poszczególnych diecezjach (por. IKEPMK 12a-b).

MUZYKA – URZECZYWISTNIENIEM CELEBROWANEGO MISTERIUM

Równie ważne są zagadnienia bardzo szczegółowo omawiane w instrukcji, a od-
noszące się do celebrowanej Eucharystii. Jedno z nich dotyczy tego, co i w jakim 
momencie liturgii należy śpiewać czy grać na instrumentach (por. IKEPMK 13-
21)8. Zasadnicze jest stwierdzenie, że „wszystkie śpiewy mszalne powinny być 
zgodne z czynnością świętą, z treścią dnia lub okresu liturgicznego i zatwierdzone 
przez kompetentną władzę diecezjalną. Pomocą w ich wyborze są teksty litur-
giczne (antyfony, modlitwy, czytania). Należy korzystać z bogatego skarbca pol-
skich pieśni kościelnych i troszczyć się o jego powiększanie. Części stałych Mszy 
świętej, a także psalmu responsoryjnego nie wolno zastępować innymi śpiewami” 
(IKEPMK 14). Bardzo potrzebne jest również sformułowanie, że „przed rozpoczę-
ciem celebracji zaleca się wykonywanie muzyki sakralnej. Podczas gromadzenia 
się wiernych ma ona pomóc w tworzeniu atmosfery modlitewnego skupienia” 
(IKEPMK 17) i stanowić dopełnienie możliwości przygotowania do celebracji 
przez gromadzących się wiernych. Precyzyjne omówienie poszczególnych części 
liturgii, kiedy muzyka powinna być wykonywana, jest dowodem na wielką troskę 
o jakość i dbałość celebracji liturgicznych (por. IKEPMK 18-21). 

Instrukcja jest także wyraźnym głosem w kwestii, kiedy i jaką muzykę moż-
na wykonywać podczas sprawowania innych sakramentów, sakramentaliów 

8  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam Sa-
cram, 29c,34, 51, 65; Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 37, 47, 53, 61, 62, 88, 90c, 216. 
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 1979, 8, 10. 
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i nabożeństw (por. IKEPMK 30-32)9. Godne podkreślenia jest twierdzenie, iż 
„ustanowione przez Chrystusa sakramenty obejmują wszystkie etapy i wszystkie 
ważne momenty życia chrześcijanina. Właściwy dobór repertuaru śpiewów oraz 
odpowiednie miejsce ich wykonywania pomagają w rozumieniu znaków sakramen-
talnych” (IKEPMK 30). Na przykład „śpiewy podczas liturgii sakramentu chrztu 
powinny nawiązywać do prawd wiary chrześcijańskiej i tajemnicy Najświętszej 
Trójcy” (IKEPMK 30a). W przygotowaniu do sakramentu bierzmowania „spo-
tkania przygotowujące kandydatów […] powinny być połączone z nauką śpiewów 
liturgicznych” (IKEPMK 30b). Z punktu widzenia duszpasterskiego niezwykle 
istotne jest przygotowanie i przeżywanie Pierwszej Komunii Świętej, zarówno 
przez dzieci, jak i przez rodziców, a także przez całą wspólnotę parafialną. Biskupi 
przestrzegają jednak, by w tym wydarzeniu dobór repertuaru śpiewów uwzględ-
niał możliwości percepcyjne i wykonawcze dzieci, „ale nie może to usprawiedli-
wiać wprowadzania do liturgii piosenek religijnych” (IKEPMK 30c). Wyklucza się 
też śpiew na tzw. podkładach muzycznych, wcześniej nagranych i odtwarzanych 
z nośników elektronicznych. Bardzo wyraźnie zwraca się również uwagę na moż-
liwość wykorzystania muzyki przy sprawowaniu sakramentów leczących – przy 
publicznej ich celebracji mogą być śpiewane określone psalmy i pieśni i może też 
zabrzmieć muzyka instrumentalna (por. IKEPMK 30d-e). Zwrócono też uwagę 
na sakramenty drogi życiowej. Bowiem o ile w muzyce wykonywanej podczas 
udzielania sakramentu święceń nie ma większych problemów z czytelnością ce-
lebracji i śpiewów z nią związaną, o tyle w sprawowaniu sakramentu małżeństwa 
– co jest powszechnie wiadome – zdarzają się częste nadużycia. Wydaje się, że 
właśnie z tego powodu głos biskupów jest w tym temacie jednoznaczny: „W czasie 
celebracji liturgii sakramentu małżeństwa należy pilnie wystrzegać się, by pod 
pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś niezgodne-
go z kultem. Trzeba zachować odpowiednią równowagę pomiędzy śpiewem ludu 
a muzyką instrumentalną, śpiewem solowym lub chóralnym, tak aby wierni nie 
byli wyłączeni z czynnego uczestnictwa w śpiewie. Dobór repertuaru wokalnego 
i instrumentalnego musi odpowiadać charakterowi świętych czynności. Nie wolno 
odtwarzać muzyki za pomocą urządzeń elektronicznych” (IKEPMK 30g).

Niezwykle istotne wydają się zagadnienia dotyczące muzyki stosowanej w roku 
liturgicznym (por. IKEPMK 22-24)10. Niejednokrotnie bowiem praktyka Kościoła 
(tradycja) miesza się z czytelnością przepisów liturgicznych. Na przykład niedzie-
la, czyli dzień Pański, który powinien być świętowany szczególnie uroczyście: 

9  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam Sacram, 
43; Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 1979, nr 20; 
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2009, nr 1210; Obrzędy bierzmowania dostosowane do 
zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2004, s. 23; Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów 
diecezji polskich, Katowice 1981, s. 42; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, 1, w: Obrzędy 
pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1978, s. 9. 

10  Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium [dalej: KL] 
102; Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli (1998), 50. 
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„Wyjątkowość zgromadzenia eucharystycznego w tym dniu zostaje podkreślona 
przez liturgię śpiewaną. Starannie przygotowane śpiewy, które sprzyjają dziele-
niu się jedną wiarą i miłością, mają być owocem współpracy wszystkich osób 
odpowiedzialnych za muzyczne ukształtowanie świętych obrzędów. Stają się one 
wówczas wyrazem radości serca. Także odpowiednio dobrana muzyka instrumen-
talna powinna podkreślać uroczysty charakter niedzielnej liturgii” (IKEPMK 22).

Wszystkie wydarzenia roku liturgicznego koncentrują się wokół tajemnicy Mi-
sterium Paschalnego: „W roku liturgicznym, obchodząc misteria odkupienia, Ko-
ściół otwiera bogactwo zbawczych czynów i zasług Chrystusa, aby wierni zetknęli 
się z Nim i dostąpili łaski zbawienia. Treść i charakter poszczególnych obchodów 
lub okresów liturgicznych powinny stanowić podstawę do wyboru właściwych 
śpiewów. Melodie refrenów psalmu responsoryjnego, tonów psalmowych i śpiewu 
przed Ewangelią należy różnicować, by nie miały charakteru uniwersalnego na 
cały rok. Zaleca się korzystać z bogactwa melodii, uwzględniając okresy liturgicz-
ne oraz uroczystości. Niewskazane jest stosowanie kontrafaktur” (IKEPMK 23). 
Określenie miejsca i możliwości muzyki kościelnej w poszczególnych okresach 
roku liturgicznego jest bardzo ważne. W Adwencie niezwykle istotna jest infor-
macja o doborze śpiewów odpowiednich do każdej jego części. W okresie Bożego 
Narodzenia ważny jest śpiew kolęd do niedzieli Chrztu Pańskiego, ale także pozo-
stawienie miejsca dla polskiej tradycji. W czasie Wielkiego Postu – w zależności 
od treści liturgicznych – szczególna jest rola muzyki w Triduum Paschalnym, 
a później także śpiewów związanych z okresem wielkanocnym i zwykłym (por. 
IKEPMK 23a-g).

Jak powszechnie wiadomo, liturgia nie wyczerpuje całości dzieła Kościoła 
i jego wewnętrznego życia. Swoistym dopełnieniem są sprawowane w świąty-
niach w Polsce niezwykle popularne nabożeństwa. Dobrze się stało, że w nowej 
instrukcji Episkopatu Polski ten dział duszpasterskiego życia Kościoła został za-
uważony i „dowartościowany” (por. IKEPMK 32a-e)11. Pada w niej stwierdzenie, 
że „z praktykami pobożności ludowej nierozdzielnie łączą się śpiewy, często o wy-
raźnie ludowym charakterze jako naturalny wyraz duszy narodu, a także muzyka 
instrumentalna sprzyjająca kontemplacji. Śpiewy tradycyjne należy pielęgnować 
i ożywiać oraz uczyć ich wiernych, zwłaszcza młodzież i dzieci. Troska o zacho-
wanie dziedzictwa śpiewów z dawnej tradycji powinna być zgodna z duchem Bi-
blii i Kościoła. Dopuszczalne są odpowiednie piosenki religijne” (IKEPMK 32c). 
A następnie zdanie: „W trakcie nabożeństw można wykonywać stosowną muzykę 
instrumentalną towarzyszącą wiernym w kontemplacji” (IKEPMK 32d).

11  Zob. KL 13; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o po-
bożności ludowej i liturgii (17.12.2001), 17.
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JEDNOGŁOSOWY ŚPIEW W LITURGII 

„Nie ma nic bardziej podniosłego w świętych czynnościach niż zgromadzenie 
liturgiczne, które wyraża swą wiarę przez wspólny śpiew. Dlatego należy bardzo 
starannie dobierać i łączyć te formy i elementy przez Kościół zaproponowane, 
które […] bardziej sprzyjają czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych. Pełny 
udział nie ogranicza się do wspólnego śpiewania – słuchanie jest również formą 
uczestnictwa. W odpowiednim czasie należy zachować także pełne czci milcze-
nie” (IKEPMK 10j). Do właściwego i pięknego śpiewu wiernych przyczynić się 
mogą wydawane śpiewniki. Dlatego biskupi wyraźnie podkreślają, że „w kształ-
towaniu i przeżywaniu liturgii szczególne znaczenie ma udział wiernych. Śpiewy 
wykonywane podczas liturgii muszą być zatwierdzone przez władzę kościelną. 
Wynika stąd obowiązek weryfikacji tekstów i melodii. Pomocą w tym zakresie 
służą diecezjalne Komisje Muzyki Kościelnej” (IKEPMK 41). Do użytku w litur-
gii dopuszczane są śpiewniki mające imprimatur. Zwłaszcza zaleca się śpiewnik 
ks. Jana Siedleckiego, który został przez episkopat uznany za liturgiczny (por. 
IKEPMK 40c). Istotne jest również powiększanie skarbca muzyki liturgicznej 
i dlatego „istnieje potrzeba tworzenia nowych melodii do tekstów antyfon na wej-
ście i na Komunię, a także pieśni będących ich parafrazą. Niech przejęci duchem 
chrześcijańskim muzycy tworzą kompozycje liturgiczne. Biskupi zachęcają do 
organizowania konkursów kompozytorskich” (IKEPMK 42).

Najdoskonalszym śpiewem jednogłosowym, na którym opierać się ma cała muzy-
ka stosowana w liturgii, jest niewątpliwie chorał gregoriański12. Nie bez przyczyny 
na początku dokumentu biskupi zauważają, że podczas sprawowanej liturgii nale-
ży „w większym stopniu uwzględnić chorał gregoriański jako własny śpiew liturgii 
rzymskiej” (IKEPMK 8). Zwraca się uwagę, że podczas liturgii Eucharystii „zamiast 
psalmu można wyśpiewać Graduał” (IKEPMK 19b). We wskazaniach szczegóło-
wych podkreśla się, że „chorał gregoriański jako śpiew własny Kościoła rzymskoka-
tolickiego powinien mieć szczególne miejsce w uroczyście sprawowanych liturgiach 
w Kościele w Polsce. Godne pochwały jest każde działanie służące rozpowszechnia-
niu tej muzycznej tradycji, w tym organizowanie kursów i studiów” (IKEPMK 63c).

Instrukcja wraca także do tematyki śpiewu liturgii godzin13, jako modlitwy 
Kościoła, zasadniczo śpiewanej jednogłosowo. Choć oczywiście nie wyklucza się 
możliwości zastosowania śpiewu wielogłosowego, ale w uzasadnionych okoliczno-
ściach. Tematyce tej poświęcony jest cały rozdział V instrukcji. „Zaleca się cele-
browanie ze śpiewem przynajmniej Jutrzni i Nieszporów we wspólnotach Kościo-
ła, w parafiach, zgromadzeniach zakonnych i seminariach duchownych, zwłaszcza 
w niedziele i święta” (IKEPMK 25). Następnie szczegółowo zostają omówione 
wszystkie części śpiewanej liturgii. Najważniejsze wydaje się jednak zwrócenie 

12  Zob. KL 116. 
13  Zob. Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, 2, 12, 21, 103, 281, 282, 283; Kongregacja ds. 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam Sacram, 51. 



79nOWA InSTRUKCJA KOnfEREnCJI EpISKOpATU pOLSKI O mUzyCE KOŚCIELnEJ

uwagi na konieczność śpiewania liturgii godzin podczas Triduum Paschalnego 
oraz podczas nabożeństwa, które kiedyś było bardzo popularne w polskich para-
fiach – mowa o niedzielnych nieszporach. Biskupi stwierdzają: „Należy przywró-
cić zwyczaj śpiewania Nieszporów w niedziele i uroczystości z zastosowaniem 
tonów gregoriańskich. Można wykorzystać tradycyjne polskie przekłady tekstów 
psalmów z melodiami bądź współczesne opracowania Nieszporów niedzielnych” 
(IKEPMK 27).

MUZYKA WIELOGŁOSOWA 

Nowa instrukcja Episkopatu Polski zwraca szczególną uwagę na miejsce i zna-
czenie chóru w liturgii: „Należy szczególną troską otoczyć istniejące w parafii 
zespoły śpiewacze, a tam gdzie ich nie ma, powoływać nowe. Ich udział w liturgii 
daje możliwość wzbogacenia i urozmaicenia repertuaru oraz zapewnia w kościo-
łach żywotność utworów ze skarbca muzyki liturgicznej. Zawsze należy pamiętać 
o zachowaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy śpiewami scholi, chóru i ludu” 
(IKEPMK 11)14. Zespół śpiewaków – a więc chór czy schola – ma zająć takie 
miejsce w świątyni i podczas celebracji, aby innych wiernych nie wyłączyć ze 
sprawowanych misteriów (por. IKEPMK 11a). Bardzo wyraźnie zwraca się także 
uwagę na fakt, aby każdy taki zespół miał swojego opiekuna duchowego, co ma 
stanowić pomoc w kształtowaniu duchowości śpiewaków (por. IKEPMK 11b).

Wiele jest możliwości śpiewania muzyki chóralnej podczas liturgii, np. chór 
może wykonać śpiew Panie, zmiłuj się nad nami, Chwała na wysokości Bogu, re-
fren psalmu (który można wykonać wielogłosowo), Credo, śpiew podczas procesji 
z darami ofiarnymi oraz przyjmowania komunii świętej, śpiew uwielbienia i śpiew 
po rozesłaniu (por. IKEPMK 20a-k). 

Zwraca się również uwagę, że „w obrzędach Triduum Paschalnego powinny 
czynnie uczestniczyć zespoły śpiewacze” (IKEPMK 23e). To samo dotyczy uro-
czystej procesji Bożego Ciała (por. IKEPMK 24). Można powiedzieć, że także 
podczas odprawiania liturgii godzin swoje miejsce odnajdzie muzyka wielogło-
sowa. „Z szacunkiem trzeba odnieść się do wielowiekowej muzycznej tradycji 
Kościoła, w której powstało wiele kompozycji z wielogłosowym i wokalno-instru-
mentalnym opracowaniem całej Liturgii godzin lub wybranych części. Zachęca się 
współczesnych twórców do tego rodzaju kompozycji” (IKEPMK 29). 

Muzyka wielogłosowa znajdzie także swoje miejsce podczas sprawowania sa-
kramentów (por. IKEPMK 30b, f, g). 

Ważne jest również oddziaływanie muzyki chóralnej na wiernych podczas kon-
certów (por. IKEPMK 50) oraz za pośrednictwem mediów (por. IKEPMK 33a-b).

14  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam Sacram 
23c; Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 312. 
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Zaleca się tworzenie w parafiach bibliotek zawierających opracowania muzyki 
wielogłosowej (por. IKEPMK 43). 

Biskupi z uznaniem odnoszą się do działalności stowarzyszeń, które podejmują 
szereg inicjatyw i projektów w dziedzinie muzyki chóralnej (por. IKEPMK 62).

INSTRUMENTY W LITURGII 

Podczas Eucharystii w wielu miejscach zaleca się wykonywanie muzyki instru-
mentalnej, a więc także organowej (chodzi oczywiście o grę solową), na przykład 
w czasie przygotowania darów ofiarnych (IKEPMK 20a)15, podczas procesji ko-
munijnej i na uwielbienie po jej przyjęciu (IKEPMK 20j-k), a także na zakończe-
nie liturgii Eucharystii, po błogosławieństwie i śpiewie (IKEPMK 21). To samo 
dotyczy przyjęcia święceń oraz zawierania związku małżeństwa – zawsze musi 
zostać zachowana zasada równości pomiędzy muzyką instrumentalną a wokalną 
i nie może być wykonywana muzyka świecka (IKEPMK 30 a-b)16.

Cały rozdział VIII instrukcji poświęcony jest muzyce instrumentalnej. Pada 
w nim niezwykle ważne stwierdzenie, że oczywiście śpiew ludzki ma pierwszeń-
stwo przed instrumentami, ale dopuszczony „akompaniament na organach i in-
nych instrumentach ma ułatwiać Ludowi Bożemu udział w świętych obrzędach, 
przyczyniać się do głębszego zjednoczenia wiernych, podtrzymywać ich śpiew, 
ale nigdy go nie zagłuszać. Zawsze pełni on funkcję służebną wobec słowa. Przy-
grywki i tzw. postludia są integralną częścią śpiewów” (IKEPMK 36). Oczywiste 
jest, że organy piszczałkowe są podstawowym instrumentem i nie można używać 
tzw. elektronowych jako stałych, a już całkowicie niedopuszczalne są tzw. „sztucz-
ne prospekty” (por. IKEPMK 37a). 

Niezwykle ważne jest założenie, że muzyka ma być podczas liturgii wykonywa-
na „na żywo” i „niedopuszczalne jest stosowanie tzw. automatycznych organistów” 
(IKEPMK 40). Istotne sformułowanie pada nieco dalej, a dotyczy tematu, kiedy 
można, a kiedy nie można grać solowo na instrumencie: „Muzyka instrumental-
na (kompozycje instrumentalne i improwizacje organowe) stosowana zgodnie ze 
wskazaniami Kościoła, wzbogaca liturgię. We Mszy świętej wykonanie muzyki 
instrumentalnej możliwe jest: przed rozpoczęciem śpiewu na wejście, na przygoto-
wanie darów, podczas przystępowania do Komunii świętej (po antyfonie lub śpie-
wie zastępującym ją), w ramach uwielbienia po Komunii świętej i po zakończeniu 
liturgii” (IKEPMK 37). A następnie w nawiązaniu do Ogólnego wprowadzenia 
do Mszału rzymskiego (nr 313), który stanowi najnowszą normę, przypomina się, 
że „[…] w okresie Adwentu należy używać organów i innych instrumentów mu-
zycznych z umiarem odpowiadającym charakterowi tego czasu, bez uprzedzania 

15  Zob. KL 120. 
16  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam Sacram, 

62–63. 
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pełnej radości płynącej z obchodu uroczystości Narodzenia Pańskiego. W okresie 
Wielkiego Postu gra na organach i innych instrumentach jest dozwolona tylko 
w celu podtrzymania śpiewu. Wyjątek od tej zasady stanowią: Niedziela Laetare 
(4. Niedziela Wielkiego Postu), uroczystości i święta” (IKEPMK 38)17.

Interesujące są w instrukcji sformułowania dotyczące możliwości zastosowa-
nia w liturgii innych instrumentów, oczywiście poza organami piszczałkowymi. 
Zasada, kiedy mogą rozbrzmiewać, jest taka sama jak w przypadku organów, ale 
wyraźnie stwierdza się, że „nie każdy instrument odpowiada godności świątyni 
i jest w jednakowym stopniu zdatny do wzmacniania ducha modlitwy Nie wolno 
używać w liturgii instrumentów przeznaczonych do wykonywania muzyki świec-
kiej (np. gitara elektryczna, perkusja, fortepian, syntezator). Zawsze decydujące 
znaczenie ma sposób wykorzystania instrumentu oraz wysoka jakość artystyczna 
wykonania z troską o szlachetne piękno muzyki sakralnej” (IKEPMK 37a). Kiedy 
wykorzystujemy wspomniane wyżej instrumenty poza liturgią, ważne jest, by 
pamiętać, że kościoły są przestrzenią o charakterze sakralnym oraz że „w doborze 
instrumentów należy wystrzegać się uzasadnianego często racjami duszpasterski-
mi ulegania popularnym trendom, niewłaściwym w miejscu świętym” (IKEPMK 
37b). Biskupi wyrażają zgodę, by „podczas uroczystych obchodów liturgicznych 
we wnętrzu kościoła dopuszczalny był udział orkiestry. W czasie celebracji poza 
kościołem oraz podczas procesji ważną rolę może spełnić zwłaszcza orkiestra 
dęta” (IKEPMK 39).

WYCHOWANIE PRZEZ MUZYKĘ 

Troska o poziom muzyki we wspólnotach i świątyniach powierzona jest biskupom 
i innym przełożonym. „Edukacją i formacją muzyczną powinni być objęci: alumni 
seminariów duchownych diecezjalnych i zakonnych, kandydaci do pełnienia funk-
cji organisty, kantora, psałterzysty, dyrygenta chóru i scholi, duchowieństwo die-
cezjalne i zakonne oraz pozostali wierni” (IKEPMK 51)18. Ta formacja powinna się 
odbywać poprzez kształcenie i dokształcanie. W seminarium duchownym ma być 
zachowywane Ratio studiorum, które przewiduje dobry program wykształcenia 
przyszłych duchownych. Bardzo ważna jest edukacja muzyków kościelnych. „Or-
ganiści, dyrygenci, kantorzy, psałterzyści, członkowie zespołów śpiewaczych speł-
niają funkcje liturgiczne, a zarazem są w parafiach animatorami życia muzycznego. 
Od nich w dużej mierze zależy poziom kultury muzycznej wiernych” (IKEPMK 
54)19. Dlatego też powinno się kształcić muzyków kościelnych na wiele sposobów 
i na różnych poziomach, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Takich szkół w Pol-

17  Zob. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, 313.
18  Zob. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, w: Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia, 

Częstochowa 1999, s. 197–199.
19  Zob. KL 115. 



82 KS. ROBERT TyRAŁA

sce istnieje bardzo wiele i są potrzebne oraz pożądane. Zalecane jest dokształcanie 
wiernych, szczególnie kantorów i psałterzystów, chórzystów i dyrygentów oraz 
katechetów. Niezwykle ważne jest stwierdzenie dotyczące ogólnego spojrzenia na 
miejsce i zadanie muzyki kościelnej, bowiem „od harmonijnej współpracy organi-
stów, dyrygentów, zespołów muzycznych, kantorów, psałterzystów, duszpasterzy 
i katechetów zależy dobra formacja muzyczna wiernych w parafii. Trzeba syste-
matycznie nauczać tradycyjnych i nowych śpiewów liturgicznych, w tym także 
prostych form chorału gregoriańskiego” (IKEPMK 58).

Istotne jest promowanie właściwej muzyki kościelnej przez komisje i organizacje 
temu służące. Komisje muzyki kościelnej stanowią organ doradczy biskupa diecezjal-
nego, „pomagają zachowywać prawidłowe relacje między duchownymi i muzykami 
kościelnymi, troszczą się o odpowiednie regulacje prawne, gwarantujące możliwość 
należytego wykonywania zadań przez muzyków kościelnych” (IKEPMK 60)20. Na 
terenie Polski działają również z wielkim powodzeniem takie organizacje jak: Sto-
warzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Federacja Caecilianum czy Polska 
Federacja Pueri Cantores. Kierują się one swoimi statutami, a opiekę nad nimi oraz 
nad całokształtem muzyki kościelnej w Polsce sprawuje przewodniczący Podkomisji 
ds. Muzyki Kościelnej przy Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
Konferencji Episkopatu Polski (por. IKEPMK 62).

Cały X rozdział instrukcji poświęcony jest sprawie koncertów w kościołach. 
Jest on w istocie odwołaniem się do wydanej w 1987 r. przez Kongregację ds. Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Instrukcji Koncerty w kościołach21. Zwraca 
się uwagę, że „za organizacją koncertów w kościołach przemawia też wiele in-
nych względów, jak: akustyka, estetyka wnętrza, miejsce wykonywania. Stwarza 
to organistom oraz zespołom działającym przy kościołach możliwość dzielenia 
się owocami swej pracy i prezentowania różnorodnych form muzyki religijnej” 
(IKEPMK 44). Muszą być jednak spełnione określone warunki: uszanowanie tego, 
że kościoły przede wszystkim przeznaczone są do kultu religijnego; że nie powin-
na być tu wykonywana muzyka świecka; że należy dbać o poprawność teologiczną 
śpiewanych tekstów oraz o to, by kościół nie był miejscem promowania muzyki 
świeckiej (por. IKEPMK 44 a-d). Najważniejszy jest cel, w jakim koncerty są or-
ganizowane: „Celem koncertów muzyki religijnej jest skierowanie serc słuchaczy 
ku Bogu, a nie promowanie wykonawców czy kompozytorów. Strój i zachowanie, 
zarówno wykonawców, jak i słuchaczy, muszą odpowiadać sakralnemu charakte-
rowi kościoła” (IKEPMK 47). 

20  Zob. KL 46; Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Musicam 
Sacram, 68. 

21  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Koncerty w ko-
ściołach (5.11.1987). 
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PRZESŁANIE KOŃCOWE 

Instrukcja w swoim podsumowaniu zawiera wytyczne przeznaczone do realiza-
cji. Reasumując, we wszystkich najważniejszych kościołach każdej diecezji mają 
być sprawne i wartościowe pod względem brzmieniowym organy piszczałkowe; 
powinien zostać zatrudniony organista z odpowiednim wykształceniem, a chór 
kościelny powinien być prowadzony przez wykształconego dyrygenta. Zaleca się 
celebrowanie Eucharystii w języku łacińskim z udziałem scholi gregoriańskiej. 
Chorał gregoriański powinien mieć szczególne miejsce w uroczyście sprawowa-
nych liturgiach w Kościele w Polsce. Do parafialnej praktyki należy przywrócić 
celebrowanie liturgii godzin. W parafii powinna działać również schola litur-
giczna. W przyszłości w wydaniu nowego Mszału rzymskiego w języku polskim 
powinny znaleźć się opracowane melodie do całych modlitw eucharystycznych 
oraz prefacje w tonie prostym, co z pewnością służyć będzie pięknu celebrowanej 
liturgii (por. IKEPMK 63a-d).

Niezwykle istotne jest zamieszczone na końcu instrukcji słowo biskupów pol-
skich: „Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim zatroskanym o wysoki poziom 
muzyki kościelnej. Zobowiązują do zapoznania się z treścią Instrukcji oraz sta-
rannego jej przestrzegania wszystkich odpowiedzialnych za muzykę kościelną 
w Polsce, w tym szczególnie duszpasterzy, organistów, katechetów, dyrygentów 
zespołów śpiewaczych i instrumentalnych, członków chórów kościelnych, kompo-
zytorów. Równocześnie zachęcają do twórczej współpracy wszystkich, dla których 
piękno liturgii jest nadrzędną ideą artystycznej działalności” (IKEPMK 65). 

Obecna instrukcja zawiera wiele ważnych i aktualnych ustaleń, które mają na 
celu dbałość o muzykę kościelną w Polsce. Czas i historia ocenią, czy to dobry 
i konstruktywny dokument. To od nas zależy – tych, którzy odpowiadają za co-
dzienność liturgiczną w naszym kraju – czy ów akt nie pozostanie tylko w sferze 
teorii i martwych zapisów kościelnego prawa. 

NEW INSTRUCTION OF THE POLISH EPISCOPAL CONFERENCE 
ON CHURCH MUSIC (2017) 

Summary

During its meeting on 14 October 2017 in Lublin the Polish Episcopal Confer-
ence issued a new instruction on church music which has been being introduced 
in the Polish dioceses since that day. It is worthwhile to mention that the former 
and the first Instruction of the Polish Episcopate on Liturgical Music after the 
2nd Vatican Council was issued in 1979, be the result of the conciliar revival 
of liturgy and music incorporated in it. This first instruction was approved in 
the context of post-conciliar reform, and from the time perspective it proved its 
expediency although in certain points it was certainly not uniformly and fully 
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observed whereas in others somewhat outdated. The new Instruction of the Polish 
Episcopal Conference on Church Music was preconditioned by the church mu-
sicians from all over Poland who are the members of the Association of Church 
Musicians, and was later perfected by the Sub-Commission of Church Music of 
the Polish Episcopal Conference. To produce the Instruction in its final form the 
voices of the bishops responsible for the liturgy and music in the Polish dioceses 
were carefully considered. Preparation of the new Instruction lasted over 5 years 
and it is history which will judge whether all the matters were properly dealt 
with. We can say with absolute certainty that no instruction is able to resolve all 
the problems which occur in the daily preparation of liturgy and liturgical music. 
However, the instruction has surely every chance to re-settle certain matters of the 
entire Polish Church which is what probably the bishops were counting on while 
approving this document. The new Instruction consists of 12 chapters, introduction 
and summary. It encompass 66 points with numerous sub-points. The successive 
chapters are: I. General Rules; II. Musical Functions in Liturgy; III. Music in the 
Liturgy of the Holy Mass; IV. Music in Liturgical Year; V. Singing the Liturgy of 
the Hours; VI. Music in the Liturgy of the Holy Sacraments and Sacramentals and 
during Services; VII. Music in Liturgy Broadcast by Media; VIII. Instrumental 
Music; IX. Songbooks and Supporting Materials; X. Concerts of Religious Mu-
sic; XI. Musical Education and Formation; XII. Commissions of Sacred Music 
and Other Supporting Organizations. All of these issues are thoroughly discussed 
in the Instruction with a very important note at the end, in which we can read: 
“[…] the bishops encourage the Polish Association of Church Musicians to pre-
pare a detailed commentary to this Instruction, amongst those the most desirable 
ones seem to all explanations and focus on all the aspects of the pastoral care of 
the Church for sacred music” (Instruction of the Polish Episcopal Conference on 
Church Music, no. 64). The above mentioned note seem particularly important due 
to the fact that it is impossible to include everything in one document so as to make 
it substantive and concise. Therefore the Polish Association of Church Musicians, 
which initiated this new norm in the Polish Church, is about to add the required 
commentary. It seems a good and proper way of procedure. This article presents 
the New Instruction in its entirety so as to demonstrate its tremendous role. It also 
discusses the problems included in the said document. The choice of the subject 
and its rendition in the jubilee book of Rev. Professor Antoni Reginek PhD Ha-
bilitatus stem from the fact that the jubilee celebrator is one of the creators of the 
Instruction – first as the Chairman of the Polish Association of Church Musicians, 
then as a Consultant of the Sub-Commission for Church Music – thus it seems 
perfectly logical that the topic is meaningful and important to him. The author’s 
wish is to make this article a peculiar kind of tribute paid to the Reverend Professor 
himself and the token of immense gratitude for Rev. Reginek’s knowledgeability, 
benevolence and inestimable, friendly and long-lasting cooperation to be hopefully 
continued in the future.
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WSTĘP

Muzyka sakralna wraz z jej nierozerwalną częścią – pieśnią religijną przez wieki 
oddziaływała na cały kulturalny dorobek ludzkości. Stanowiła i stanowi część 
tej kultury, aczkolwiek potrafiła zachować swoją odrębność, która ulega coraz 
większemu zatarciu, przynajmniej jeśli chodzi o jej formę. Udział muzyki sakral-
nej w kulturze ogólnej z biegiem czasu ciągle malał. Nie wynika to z mniejszego 
zainteresowania tą muzyką, ale przede wszystkim z niebywałego wprost rozwoju 
i zainteresowania muzyką tzw. świecką. Wielki skok techniczny i technologiczny, 
jaki dokonał się w czasach współczesnych, spowodował, że osoby, które nie po-
siadają żadnego lub bardzo niewielkie przygotowanie muzyczne, które pozbawio-
ne są znajomości podstaw teoretycznych z zakresu muzyki, a posiadają jedynie 
odrobinę intuicji i wyczucia, mogą tworzyć muzykę i trafić nią w gusta określone-
go, specyficznego środowiska, dla którego stają się artystami. Podobne tendencje 

1  Beata Kamińska-Kłos, dr nauk humanistycznych w zakresie historii. Uniwersytet Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Edukacji Muzycznej, Katedra Edukacji i Animacji Kultury 
Muzycznej. Monografia: Śpiewnik Szczeble do nieba – studium źródłoznawczo-muzykologiczne, 
Lublin 2009. Liczne artykuły dotyczące obszaru zainteresowań naukowych skoncentrowanych wo-
kół szeroko pojętej problematyki powszechnej edukacji muzycznej w Polsce oraz pieśni religijnej, 
muzyki organowej i XIX-wiecznych śpiewników.
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– moim zdaniem – można zaobserwować, analizując współczesne pieśni religijne. 
Jednak zanim do tego doszło, muzyka sakralna (a raczej muzyka kościelna, gdyż 
rozważać będziemy muzykę Kościoła rzymskokatolickiego) przez dwa tysiące lat 
ewoluowała razem z całym Kościołem rzymskokatolickim. „«Tradycja muzycz-
na całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad 
inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami 
jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii»2. Kompozycja i śpiew 
natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były 
ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego Przymierza. Kościół kon-
tynuuje i rozwija tę tradycję: Przemawiajcie «do siebie wzajemnie w psalmach 
i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych 
sercach» (Ef 5,19)”3. 

„Śpiew i muzyka kościelna spełniają swoją funkcję tym wymowniej, «im ści-
ślej zwiążą się z czynnością liturgiczną»4, według trzech podstawowych kryte-
riów: pełne wyrazu piękno modlitwy, jednomyślne uczestniczenie zgromadzenia 
w przewidzianych momentach i uroczysty charakter celebracji. Uczestniczą one 
w ten sposób w tym, co stanowi cel słów i czynności liturgicznych, a którym jest 
chwała Boża i uświęcenie wiernych”5. 

Aby podnieść skuteczność modlitw i działań liturgicznych nieodzowny wydaje 
się odpowiedni stan emocjonalny wiernych, a dobrze dobrana muzyka stanowi do-
skonały środek do jego osiągnięcia. „Liturgia i muzyka były od samego początku 
ze sobą związane. Tam gdzie człowiek wysławia Boga, samo słowo nie wystar-
cza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy. Dlatego już z samej 
swojej istoty zawsze przyzywała ona na pomoc muzykę, śpiew i głosy stworzenia 
wyrażone przez dźwięki instrumentów”6. 

EKSPLIKACJA TERMINU KULTURA

Mały słownik języka polskiego definiuje kulturę jako całokształt dorobku ludz-
kości wytworzonego w ogólnym rozwoju historycznym lub w jego określonej 
epoce7. Popularny słownik języka polskiego nazywa kulturę ogółem duchowego 
i materialnego dorobku ludzkości wytworzonego na kolejnych etapach rozwoju 

2  Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium [dalej: KL] 112; 
cyt. za: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 1156 [dalej: KKK].

3  Por. Kol 3, 16-17; cyt. za: KKK 1156.
4  KL 112; cyt. za: KKK 1157.
5  Por. j.w.
6  J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zychowicz, 

Kraków 2005, s. 175. 
7  Por. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 

1969, s. 326 (Biblioteka domowa PWN).
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historycznego8. W Polsce pojęcie kultury, bardzo szeroko i nowocześnie rozumia-
ne, występuje w dziele Joachima Lelewela Wykład dziejów powszechnych. Kul-
tura, według Lelewela, obejmuje: religię, moralność, obyczaje, organizację spo-
łeczną, pracę fizyczną i umysłową, nauki i sztuki. Uczeń Lelewela, Mickiewicz, 
często używa słowa „kultura”, zwłaszcza gdy mówi o postępie i doskonaleniu 
społeczeństwa9. We współczesnej etnologii i antropologii jako główny czynnik 
tworzący kulturę przyjmuje się ludzkie działania, pojęte w sposób bardzo ogólny. 
Ralf Linton, amerykański socjolog, pisze, że kultura jest konfiguracją wyuczonych 
zachowań i ich rezultatów, których elementy są podzielane i przekazywane przez 
członków danego społeczeństwa10. Filozoficzne ujęcie kultury opisuje ją jako świat 
zjawisk metafizycznych, „bogactwo duchowe” człowieka, odkrywane w zachowa-
niach jednostki czy grupy11. 

Socjolog Antonina Kłoskowska podsumowuje istotę kultury, twierdząc, że 
polega ona na „swoistym porządku ludzkiego życia, na jego sposobie określo-
nym bezpośrednio nie na drodze genetycznej, ale ukształtowanym w drodze hi-
storycznych doświadczeń ludzkich grup. Jest to więc ład ludzkich działań zbio-
rowych, różny jednak w różnych społeczeństwach o odmiennym historycznym 
doświadczeniu”12.

MUZYKA W PRZESTRZENI SAKRALNEJ

Badaniem uczestnictwa w kulturze zajmuje się wiele dziedzin nauki, między in-
nymi socjologia, psychologia i pedagogika. Zjawisko uczestnictwa ma ogromne 
znaczenie wychowawcze i społeczne, jest bowiem aktywnym stosunkiem człowie-
ka do dóbr kultury. Kontakt z kulturą rzutuje na pracę zawodową człowieka, ale 
szczególnie silnie wiąże się z jego czasem wolnym i w obu przypadkach wywiera 
wpływ na kształtowanie osobowości13. Uczestnictwo w kulturze nazywane jest 
w pedagogice i psychologii aktywnością kulturalną. W socjologii uczestnictwo 
w kulturze ujmowane jest przede wszystkim jako „składnik społecznego działania 
ludzi i przejaw funkcjonowania grup”14. Uczestnictwo w kulturze analizowane 

8  Por. Popularny słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1999, s. 263.
9  Tamże, s. 18.
10  Por. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. 

A. Kłoskowska, Wrocław 1991, s. 20.
11  Por. Dz. Jankowski, Pedagogika kultury, Kraków 2006, s. 55.
12  Encyklopedia kultury polskiej XX wieku…, s. 21.
13  Por. Orientacja w aktualnym życiu muzycznym środowiska jako przejaw uczestnictwa mło-

dzieży w kulturze, w: Kultura muzyczna w świetle badań historycznych i pedagogicznych, red. 
E. Szubertowska, Bydgoszcz 2005 (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Hu-
manistycznych, Prace Komisji Sztuki, nr 8), s. 70.

14  Dz. Jankowski, Pedagogika…, s. 49.
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jest przede wszystkim jako aktywność jednostki, składnik życia psychicznego, 
przejaw recepcji, ekspresji, twórczości oraz czynnik rozwoju osobowościowego. 

Humanista Dzierżymir Jankowski uważa, że pojęcia: „uczestnictwo w kultu-
rze” i „aktywność kulturalna” dotyczą sfery zachowań ludzi, którą można określić 
jako sferę komunikacyjno-percepcyjno-eksplikacyjno-ekspresyjną. Należy do niej 
aktywność poznawcza, religia oraz inne zachowania światopoglądowe, a także 
sztuka i wszelka działalność estetyczno-artystyczna i literacka, obyczaje, zwy-
czaje oraz aktywność zabawowo-rozrywkowa15.

Instytucje kultury formują społeczne ramy umożliwiające zachowywanie i pie-
lęgnowanie wartości, służące wytwarzaniu, udostępnianiu, propagowaniu, a nie-
kiedy też uprzystępnianiu określonych treści i wartości kultury. Istnieje także sfera 
pozainstytucjonalnego uczestnictwa w kulturze. Stanowi ją obszar spontanicznie 
uruchamianych aktów wymiany myśli, komunikowania przekonań, idei, wrażeń, 
uczuć, twórczości, pobudzania działań w ramach interakcji dwojga lub większej 
liczby osób tworzących grupę rodzinną, sąsiedzką, rówieśniczą, koleżeńską lub 
też poprzez całkowicie indywidualne, pozbawione społecznego kontekstu formy 
aktywności, nazywane często zamiłowaniami lub ulubionymi zajęciami, czyli 
czynności niezależne od zewnętrznych uwarunkowań16. Za Stefanem Szumanem 
można wyróżnić trzy cechy aktywności indywidualnej: „skłonność i zdolność 
zainteresowanego do żywego i czynnego reagowania uwagą, uczuciem i myślą 
na rozmaite bodźce; przejawianie się zainteresowań w aktywności zewnętrznej; 
moment pewnej samorzutności i samodzielności działania”17. 

Uczestnictwo w kulturze jest zdeterminowane przez wiele czynników, między 
innymi przez czynniki społeczne (które wykazują powiązania ze strukturą go-
spodarczo-techniczną i ustrojową społeczeństwa), kulturowe (systemy wartości, 
wzory, środki kulturalne, obyczaje, wpływy instytucji kultury), edukacyjne (wy-
znaczające kompetencje kulturalne, potrzeby i zakres doświadczeń człowieka)18.

MUZYKA JAKO KULTURA

Kultura muzyczna to pojęcie bardzo szerokie. Stefan Szuman mówi, że muzyka 
zrodziła się z człowieka. Kultura muzyczna to stosunek społeczeństwa do muzyki; 
rola, jaką odgrywa ona w jego życiu; społeczne zainteresowanie jej przejawami; 
potrzeba przeżyć muzycznych tkwiąca w każdym człowieku i w zbiorowisku lu-
dzi19. Upowszechnianie kultury muzycznej jest ściśle związane z upowszechnia-
niem sztuki, gdyż jedną z dziedzin sztuki jest muzyka i chyba żadna ze sztuk 

15  Dz. Jankowski, Pedagogika…, s. 56.
16  Tamże, s. 58.
17  S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962, s. 72.
18  Por. Dz. Jankowski, Pedagogika…, s. 62.
19  Por. S. Szuman, O sztuce i wychowaniu…, s. 71.
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nie zajmuje tak znaczącego jak ona miejsca w życiu człowieka. Muzyka jest nie 
tylko treścią najgłębszych przeżyć, może być wykorzystywana jako środek wła-
snej ekspresji, sposób wyrażania uczuć, zainteresowań, pragnień i dążeń. Upo-
wszechnianie kultury muzycznej pełni bardzo ważną funkcję w życiu każdego 
społeczeństwa.

Muzyka jest sztuką przeznaczoną dla słuchu. Nie wykracza ona w swej istocie 
poza sferę brzmień muzycznych. Muzykę trzeba zagrać, by ją usłyszeć, a zatem 
w rezultacie „grający gra po to, aby usłyszeć doskonałe brzmienie utworu”20. Kul-
tura, czyli „uprawianie”, gra na instrumencie – jako tworzenie muzyki – to często 
powolne dążenie do doskonałości wykonania. Kultura to dorobek ludzkości, zaś 
muzyka to przejaw kultury. Słuchając muzyki, uczestniczymy w kulturze. 

Każdy człowiek o zdrowym narządzie słuchu słyszy utwór, ale nie każdy potra-
fi usłyszeć wszystko, co w utworze „gra”, co się w nim zestraja i łączy, wyodrębnia 
i oddzielnie kształtuje. Słuchanie muzyki to umiejętność, która się rozwija wraz 
z doświadczeniem. Ponadto „jest ono sztuką, która się doskonali i pogłębia w swej 
istocie w miarę tego, jak wzrasta poziom artystycznej wrażliwości i estetycznego 
smaku słuchacza”21. Muzyki słuchamy po to, by doświadczyć estetycznych prze-
żyć. Jest to bardzo ważne w kształtowaniu osobowości człowieka. Muzyka uczy 
wrażliwości, uspokaja, ale i pobudza. Słuchanie muzyki jest najczęstszym sposo-
bem obcowania z kulturą. Muzyka nas otacza, a najprostszy utwór jest dziełem 
kultury. Na utwory muzyczne reagujemy często emocjonalnie, budzą one w nas 
często rozmaite uczucia i wzruszenia. Muzyka nie tylko wprowadza nas w stany 
napięć i oczekiwań, z których nas z kolei wyzwala, ale wywołuje w nas reakcje 
w formie budzących się przy muzyce uczuć, odczuć i wzruszeń22. 

Muzyka jest bardzo precyzyjnym dziełem człowieka. Człowiek „uprawia” 
kulturę, „uprawia” więc i muzykę. Stefan Szuman mówi, że muzyka zrodziła się 
z człowieka. Człowiek stworzył instrumenty i gamy muzyczne. Powoławszy do 
życia muzykę, w dalszym ciągu ją tworzył i rozwijał. I nadal to czyni. Dzieła 
muzyczne zachowują „piętno” tworu ludzkiego, a nawet piętno indywidualności 
i osobowości samego twórcy. Szuman ponadto mówi, że twórca nie odzwierciedla 
w utworze całego siebie. Stwarza on bowiem dzieła obiektywne, w których słu-
chacz niekiedy odnajduje siebie – mimo że utwory kompozytora nie są kierowane 
do niego osobiście, lecz do ogólnoludzkiej potrzeby piękna istniejącej w każdym 
człowieku oraz do tego, co w każdym człowieku jest w swej istocie ludzkie, a nie 
tylko piękne23. 

Wyznacznikiem kultury muzycznej danego społeczeństwa są szerokie masy 
odbiorców. Wychowanie muzyczne nie zajmuje się tylko kształceniem wykonaw-
ców i kompozytorów. Muzyka jako zjawisko kulturalne opiera się na producentach, 

20  Tamże, s. 361.
21  Tamże, s. 362.
22  Tamże, s. 362.
23  Tamże, s. 387.
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to jest na tych, którzy ją tworzą, jak i na konsumentach, czyli tych, którzy słuchają 
muzyki i znajdują w niej upodobanie24. 

POLSKA PIEŚŃ RELIGIJNA 

Geneza polskich pieśni religijnych sięga XIII w. Znawcy kultury muzycznej pol-
skiego średniowiecza przyczynę jej powstania widzą w konieczności wynikającej 
z potrzeby uaktywnienia ludu biorącego udział w sprawowanej liturgii25. „Języko-
we i obyczajowe zderzenie łacińskiej kultury z językiem i obyczajem poszczegól-
nych grup etnicznych stworzyło z czasem zapotrzebowanie na religijną twórczość 
poetycką zrozumiałą dla szerszych mas ludności”26. 

W stwierdzeniu tym nie ma niczego odkrywczego i w tym artykule niejedno-
krotnie będziemy używać argumentu zrozumiałości treści. „Koniec XIII wieku 
można więc uznać za początek polskiej pieśni religijnej. W tym czasie z pewnością 
zaczęły się pojawiać już pierwsze pieśni religijne w języku polskim. Za takim 
przypuszczeniem zdaje się przemawiać przede wszystkim pochodząca z drugiej 
połowy XIII wieku pieśń Bogurodzica. Jest ona najstarszą zachowaną polską pie-
śnią, a zarazem najstarszym dotąd znanym zabytkiem literatury polskiej”27. Jako 
pierwsza pieśń hymniczna w języku polskim jest jednocześnie pieśnią religijną28. 

W XIV w. śpiewano w Polsce nie tylko pacierz. Ze średniowiecznych kazań 
wynika, że znane były też inne pieśni śpiewane podczas mszy świętych29. Od miej-
sca zastosowania ich w liturgii nazwano je „pieśniami kazaniowymi”30. Kazanie 
głoszono po wyznaniu wiary, a kaznodzieja zaczynał je od wezwania wiernych 
do wspólnego odśpiewania pieśni Pozdrowienie Maryi, zaczynającej się od słów: 
„Marya czysta dzewica”. Najstarszy zapis tej pieśni pochodzi z początku XV w., 
ale znana była już zapewne w wieku XIV31. 

Oprócz potrzeby uaktywnienia ludu podczas liturgii, w XIII w. powstały od-
powiednie warunki do powstania pieśni religijnej w języku polskim. „Walka Po-
laków z naporem germanizacji ze strony niemieckich kolonizatorów przyczyniła 
się do obudzenia pełniejszej świadomości narodowej, a także do rozwoju języka 

24  Tamże, s. 408.
25  A. Zoła, Pieśni religijne w Polsce – geneza, źródła, żywa tradycja, w: „Thesaurus musicae 

sacrae summa cura servetur et foveatur”. Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce 
100 lat od wydania motu proprio papieża Piusa X, red. S. Dąbek, I. Pawlak, Lublin 2004, s. 132.

26  M. Korolko, Średniowieczna pieśń religijna polska, Wrocław 2005, s. V.
27  E. Hinz, Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000, s. 258. 
28  W. Panek, Hymny polskie, Warszawa 1997, s. 16.
29  B. Bielawska, Polska pieśń mszalna do 1914 roku, w: „Studia z dziejów liturgii w Polsce” 

III, Lublin 1980, s. 122–123.
30  I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 

Lublin 2000, s. 147.
31  Tamże, s. 147–148.
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polskiego i jego szerszego zastosowania. Język ojczysty znalazł zastosowanie rów-
nież w Kościele w ramach obrzędów liturgicznych. Stało się to głównie dzięki 
zarządzeniom synodu wrocławskiego z 1248 roku, a zwłaszcza synodów łęczyc-
kich (1285, 1287) zwołanych przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, które nakazy-
wały duchownym, by po Credo mszalnym uczyli lud odmawiać Wierzę w Boga, 
Ojcze nasz i Zdrowaś, Maryjo”32. Arcybiskup zalecał, aby – jeśli znajdzie się ktoś 
przygotowany – również Ewangelię wyjaśniać po polsku33. Zalecenia te były w 
większości kościołów realizowane. Dzięki temu recytowane modlitwy stały się dla 
wiernych zrozumiałe. „Nastąpiło to prawdopodobnie w XIV w., gdyż w połowie 
XV w. spotykamy teksty pieśni, nawet świeckich, zapisane bez nut z notatką, że 
należy je śpiewać na melodię dekalogu”34. 

Pieśń religijna pojawiła się w Polsce dopiero wtedy, gdy chorał przestał być 
zjawiskiem elitarnym. Wtedy to właśnie niższe warstwy ludności zaczęły brać 
czynny udział w nabożeństwach i prawie od razu melodie religijne zyskały u nas 
dużą popularność. Powstało ich wiele, choć niewiele zachowało się do dziś. Były 
tak powszechnie znane w XIV w., że notowanie ich zupełnie nie było potrzeb-
ne. Były one najczęściej tłumaczeniem tekstów łacińskich oraz tych, które zo-
stały przyswojone przez Niemców czy Czechów, skąd pewna ich liczba, głównie 
w XV w., doszła do Polski. Melodie czerpano z tych samych źródeł35. 

Na dalszy rozwój pieśni nabożnej wpływ wywarł renesans. W renesansie za-
częto uważać muzykę za sztukę – wynik wiedzy, umiejętności i talentu. Główny-
mi gatunkami muzyki religijnej pozostawały: msza, oficjum (magnificat, hymn, 
antyfona) oraz motet. „W muzyce i pieśni nawiązuje on do pierwiastka ludowego 
i wielki nacisk kładzie na język ojczysty”36. W połowie XVI w. język polski staje 
się językiem literackim i artystycznym, co ma również swoje odbicie w pieśni 
nabożnej stosowanej w liturgii37. Zauważa się znaczny rozwój twórczości pieśni 
kościelnych, łacińskich i polskich, zarówno jednogłosowych, jak i w opracowaniu 
wielogłosowym. Z pierwszej połowy XVI w. znamy około sto sześćdziesiąt sześć 
pieśni polskich, co niewątpliwie wiąże się z charakterystycznym dla epoki rene-
sansu rozwojem języka ojczystego38. 

Przełom w rozwoju pieśni nastąpił w okresie reformacji. Upowszechniano 
pieśni przez wydawanie ich drukiem i znacznie poszerzono ich repertuar, któ-
ry obejmował cały rok liturgiczny. Dzięki wielkiemu zapotrzebowaniu na pieśni 
zwrotkowe w języku polskim, dokonano licznych przekładów tekstów łacińskich 
(hymnów, sekwencji, psalmów), adaptując do ich wykonywania już istniejące 

32  E. Hinz, Zarys historii muzyki…, s. 256. 
33  Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, 

Warszawa 1987, s. 8.
34  Por. B. Bielawska, Polska pieśń mszalna…, s. 122.
35  Por. M. Wozaczyńska, Muzyka średniowiecza, Gdańsk 1998, s. 71.
36  B. Bielawska, Polska pieśń mszalna…, s. 126.
37  Por. tamże.
38  Por. E. Hinz, Zarys historii muzyki…, s. 264.
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melodie lub tworząc nowe. Taka praktyka, rozpowszechniona w XVI w., trwała 
do końca wieku XVII39. 

Wspomniany okres reformacji, który również przyczynił się do rozwoju pieśni 
nabożnej i pomógł w dostrzeżeniu znaczenia śpiewu w życiu człowieka, spowo-
dował, że zaistniała konieczność podania ludowi zdrowej nauki w przystępnej 
formie40. 

Pewne zahamowanie w powstawaniu nowych pieśni kościelnych można za-
uważyć w okresie polskiego oświecenia. Widoczne jest jednak przenikanie do 
nich elementów polskiego folkloru. W tym okresie pojawiły się nowe tendencje 
w polskiej pieśni nabożnej. Teologowie i liturgiści, występując przeciwko baroko-
wemu wybujaniu i teatralnemu charakterowi obrzędów liturgicznych, zmierzali 
do ich uproszczenia. Istotnym zjawiskiem było dążenie do wprowadzenia pieśni 
nabożnej w języku ojczystym oraz włączenia ludu do czynnego udziału w liturgii. 
Pojawiły się więc tendencje do ograniczania muzyki instrumentalnej oraz do pro-
pagowania nowego typu twórczości pieśniowej. Pieśni mają charakter pouczający 
i umoralniający, co można zauważyć w zbiorze Franciszka Karpińskiego Śpiewy 
nabożne. Szczególny nacisk kładziono na cykle pieśni dostosowanych do mszy 
świętej. Miały one stopniowo zastąpić śpiewy chorałowe. Wzrost liczby tych pie-
śni, zwanych z czasem „mszami polskimi”, przypada na koniec wieku XVIII41. 

Pomimo niezaprzeczalnego postępu w rozwoju polskiej pieśni kościelnej 
można odnieść wrażenie, że nie w pełni w okresie baroku wykorzystano szansę 
(a przynajmniej nie wszędzie ją wykorzystano). Wpływ oświecenia w Polsce nie 
był tak silny jak na Zachodzie, za czym przemawia fakt, że z końcem XVIII w., 
a nawet jeszcze w pierwszym ćwierćwieczu XIX stulecia forma nabożeństw w nie-
których kościołach warszawskich nosiła cechy barokowe42. Nie były to praktyki 
powszechne, ale świadczą o istniejącym oporze w polskim Kościele katolickim. 
„W latach od 1822–1825 zaprowadzono śpiew pieśni polskich w czasie sumy we 
wszystkie niedziele i święta roku w niektórych kościołach warszawskich”43. 

Na przełomie epoki oświecenia i romantyzmu „zrodziła się idea upowszech-
nienia śpiewu kościelnego o charakterze narodowym wśród szerokich warstw lud-
ności. Zarówno ówcześni poeci (K. Brodziński, A. Feliński), jak i kompozytorzy 
(J. Elsner, K. Kurpiński) starają się powiększyć repertuar pieśni kościelnych (także 
mszalnych) o cechach narodowych, utrzymanych w prostej i przystępnej formie. 
Wyrazem tych dążeń jest zbiór pieśni Karola Kurpińskiego pt. Pienia nabożne 
z 1825 r.”44. 

39  Por. A. Zoła, Pieśni religijne w Polsce…, s. 133.
40  Por. B. Bielawska, Polska pieśń mszalna…, s. 127.
41  Por. M. Szczepankiewicz, Cantate Domine. Szkice o kulturze muzycznej Kościoła, Szczecin 

2005, s. 67–68
42  Por. K. Mrowiec, Polska pieśń kościelna w opracowaniu kompozytorów XIX wieku, Lublin 

1964, s. 24–26.
43  K. Mrowiec, Polska pieśń kościelna…, s. 26.
44  E. Hinz, Zarys historii muzyki…, s. 271.
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Kościoły polskie na przełomie wieków XIX i XX w odniesieniu do śpiewu 
podczas liturgii były podzielone na dwie grupy. Jedna przedstawiała kierunek 
umiarkowany, trzymając się tradycji stosowania pieśni nabożnej podczas mszy 
śpiewanej i dążyła do czynnego udziału ludu w liturgii. Druga, reprezentująca 
bardzo radykalny kierunek, głosiła, że podczas czynności liturgicznych można 
używać tylko tekstów znajdujących się w mszale lub brewiarzu na odpowiednią 
uroczystość, co ograniczało udział ludu do biernej obecności. Kierunek ten w pełni 
został zatwierdzony orzeczeniem motu proprio Piusa X, które nakazywało, że 
„podczas uroczyście sprawowanej liturgii nie wolno śpiewać w języku ludowym 
tak stałych, jak i zmiennych części mszy lub oficjum”45. Polska, tak bardzo silnie 
przywiązana do rodzinnych tradycji, niechętnie przyjęła orzeczenie Stolicy Apo-
stolskiej. Z żalem należy stwierdzić, że Polska nie zdołała uratować i zalegalizo-
wać tradycji śpiewu ludowego w liturgii, lecz kierując się sztywną literą prawa, 
poszła za orzeczeniem Stolicy Apostolskiej. Jak się jednak wydaje, papieżowi cho-
dziło przede wszystkim o wyrugowanie z liturgii nadużyć, a nie udziału ludu46. 

Po Soborze Watykańskim II zrozumiano, że pieśni religijnych nie można trak-
tować bez związku z ich historią, która warunkuje i stymuluje ich rozwój. Zaczęto 
spoglądać na pieśń religijną w aspekcie historii związanej z przemianami, jakie 
następowały w dziejach Kościoła. Wprowadzenie nowych ksiąg liturgicznych po-
mogło dostrzec konieczność nowego repertuaru, a jednocześnie wytworzyło świa-
domość ścisłych związków pomiędzy muzyką a liturgią oraz wpłynęło na inną 
wizję udziału ludu w śpiewach liturgicznych47. Odpowiedzią na zapotrzebowanie 
na śpiew liturgiczny zgodny z normami odnowionej liturgii sprawowanej w języ-
ku narodowym była masowa twórczość, która zaowocowała wydaniem licznych 
śpiewników i zbiorów pieśni, najczęściej poza zasięgiem kościelnego imprimatur. 
Spowodowało to masowe wypieranie nie tylko tradycji chorałowej, ale i tradycyj-
nych pieśni. Nowe pieśni w wielu przypadkach nie przedstawiały żadnej wartości 
ani pod względem treści, ani walorów muzycznych. Nastąpiło gwałtowne zani-
kanie pieśni tradycyjnych, nawet tych, których melodiami przez wieki rozbrzmie-
wały polskie kościoły. Spowodowało to również zmianę postawy uczestników 
liturgii, którzy stali się biernymi odbiorcami i obserwatorami48. 

„Pewien przełom nastąpił w latach 90-tych, kiedy minęła fascynacja nowością. 
Dużą rolę odegrał tu Śpiewnik Liturgiczny, w którym dokonano próby przywró-
cenia równowagi pomiędzy tym, co tradycyjne, a tym, co nowe. Wyboru pieśni, 
stanowiących zawartość śpiewnika, dokonano w oparciu o kryterium wartości sa-
mych pieśni oraz ich przydatności w liturgii. Rola tego śpiewnika polegała przede 

45  Z. Witt, Śpiew w liturgii na ziemiach polskich w XIX wieku, w: „Studia z dziejów liturgii 
w Polsce” III, Lublin 1980, s. 320.

46  Por. tamże, s. 321.
47  Por. A. Zoła, Pieśni religijne w Polsce…, s. 136.
48  Por. tamże, s. 136–137. 
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wszystkim na utrwaleniu pewnej wizji muzyki kościelnej bliskiej tej, jaka wynika 
z idei posoborowej odnowy”49.

Historia kształtowania się repertuaru śpiewów wykonywanych przez lud pod-
czas liturgii liczy sobie wiele stuleci. W tym czasie śpiew w języku polskim po-
woli i z oporami torował sobie drogę do obrzędów liturgicznych. Tłumaczono 
liturgiczną poezję łacińską na język polski, pisano pieśni w języku polskim, wy-
dawano mniejsze i większe zbiory pieśni, dopracowano się śpiewnika kościelnego, 
wydanego w różnych opracowaniach szczególnie w XIX i XX w., ale liturgicz-
ne pozostały nadal śpiewy łacińskie. Repertuar pieśniowy w języku polskim był 
w liturgii tylko tolerowany, choć jego zastosowanie stawało się z upływem czasu 
coraz powszechniejsze. Dopiero reforma wprowadzona przez Sobór Watykański II 
nadała pieśniom polskim rangę śpiewów liturgicznych50. 

Cieszy również fakt, że w ostatnich latach pojawiła się wyraźna tendencja 
nawrotu do ludowych pieśni tradycyjnych. Uświadomiono sobie, że odrzucając 
tradycyjne pieśni, utracono wartości, których daremnie próbowano poszukiwać 
w przemijających wraz z modą piosenkach. Powrót do utrwalonych tradycją war-
tości jest trudny, ale sama chęć powrotu budzi pewne nadzieje51.

PIEŚŃ RELIGIJNA A KULTURA MUZYCZNA W ŚRODOWISKU 
PARAFIALNYM

Rozważając dzieje polskiej pieśni religijnej, odwoływaliśmy się do jej relacji 
ze środowiskiem wiernych. Powstanie państwa polskiego związanie było ściśle 
z przyjęciem chrześcijaństwa. Zarówno państwowość, jak i religia potrzebowały 
czasu, aby spowszednieć i wejść na trwałe do świadomości społecznej. Powsta-
jące miejsca kultu religijnego obsadzane były duchownymi – cudzoziemcami, co 
ze względu na bariery językowe było czynnikiem utrudniającym zrozumienie 
idei propagowanej przez Kościół. Z biegiem czasu, w miarę rozprzestrzeniania 
się religii rzymskokatolickiej dostępność do miejsc kultu stawała się łatwiejsza. 
Powstawały nowe ośrodki wiary, a w konsekwencji jednostki administracyjne 
Kościoła terytorialnie stawały się mniejsze, co sprzyjało lepszej integracji wier-
nych. Wspólnoty parafialne osiągały większe możliwości współpracy i rozwoju 
relacji społecznych. Język narodowy zastępował łacinę, co ułatwiało zrozumienie 
treści liturgicznych. Rósł również udział świeckich w sprawowaniu liturgii, co 

49  Tamże, s. 137–138. 
50  Por. B. Bartkowski, Różne oblicza religijnej, ludowej kultury muzycznej we współczesnej 

Polsce, w: Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii. 
Zakres pojęciowy, możliwości badawcze, (Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Instytut 
Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16–17 lutego 1989 r.), red. B. Bartkowski, 
S. Dąbek, A. Zoła, Lublin 1992, s. 79.

51  Por. A. Zoła, Pieśni religijne w Polsce…, s. 138.
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przejawiało się najczęściej w obecności organisty oraz w zaangażowaniu wier-
nych w chórach i kapelach kościelnych. W miarę rozwoju, a następnie dominacji 
muzyki świeckiej osoby te bardzo często prowadziły równolegle swoją aktywność 
muzyczną świecką i kościelną. Odbywające się liczne festiwale i konkursy mobi-
lizowały i nadal mobilizują amatorów muzyki do podnoszenia swojego kunsztu 
i konfrontowania go z innymi. 

Ogromne zadanie stoi przed animatorami kultury, a muzyki w szczególności, 
w różnych ośrodkach społecznych. W parafiach taką rolę najczęściej spełniają 
organiści. To na nich spoczywa zadanie integracji środowiska wokół wspólnych 
planów i celów artystycznych. Wraz z rozwojem edukacji muzycznej, wzrostem 
dostępu do repertuaru rosną wymagania stawiane organistom. Nie ograniczają 
się one tylko do umiejętności gry i śpiewu. Istotna jest również zdolność doboru 
repertuaru, przekonanie do niego wiernych, rozpowszechnianie pieśni za pomocą 
śpiewników lub broszur. Postęp techniczny w zakresie multimediów ułatwił wier-
nym dostęp do tekstu pieśni, który można wyświetlać na monitorach i ekranach 
podczas liturgii. 

WNIOSKI

Śpiew i muzyka liturgiczna mają wielkie znaczenie dla liturgii Kościoła rzym-
skokatolickiego52. Do osiągnięcia tego celu miały w pewnej mierze przyczynić 
się śpiewniki kościelne zawierające pieśni przeznaczone do śpiewu podczas na-
bożeństw w Kościele. Istotnie, były one (i są nadal) bardzo ważnym narzędziem 
ułatwiającym naukę i wykonywanie śpiewu kościelnego.

Przeprowadzone dotychczas badania dotyczące roli i znaczenia pieśni religijnej 
w upowszechnianiu kultury muzycznej w środowisku parafialnym pozwalają na 
wyciągnięcie wniosków dotyczących dalszych działań i zadań stawianych osobom 
za to odpowiedzialnym. 

Śpiew jest potrzebny liturgii i trzeba zrobić wszystko, by był on na jak naj-
wyższym poziomie. Ojciec święty Jan Paweł II w liście do artystów w 2000 r. 
pisał: „Śpiew pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową radość i miłość, jako ufne 
oczekiwanie na zbawczą interwencję Bożą”53. 

Dokumenty kościelne potwierdzają wysunięte wnioski. Konstytucja o litur-
gii świętej Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II poświęca muzyce 
liturgicznej cały swój szósty rozdział, nadając muzyce rangę integralnej części 
uroczystej liturgii. W dokumencie tym zauważona została potrzeba liturgii jako 
całości, w której muzyka i śpiew stanowią jeden z elementów. 

52  Por. S. Zięba, Wpływ muzyki na psychikę człowieka, Pelplin 2003, s. 43.
53  List Ojca świętego Jana Pawła II do artystów, Poznań 2000, s. 30.
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Parafie, prowadząc liczne formy edukacji kulturalnej54, winny z wielką troską 
zaspokajać również te potrzeby kulturalne wiernych, jakie wiążą się z profesjonal-
nym przygotowaniem liturgii, której istotnym elementem są muzyka i śpiew. Win-
ny one zawsze być na najwyższym poziomie. Funkcja wychowawcza realizowana 
przez księży55 powinna przejawiać się między innymi w wielkiej trosce o obecność 
wykształconego pod względem muzycznym organisty, który we właściwy sposób 
nie tylko przybliży wiernym odpowiednie i wartościowe pieśni religijne, ale jed-
nocześnie przyczyni się do ich przyswojenia. Działania te powinny stanowić stałą 
praktykę w pracy organistów.

Każda wspólnota parafialna powinna podczas mszy i nabożeństw posługiwać 
się odpowiednimi śpiewnikami, które pod względem zarówno repertuaru, jak 
i formy staną się bardzo praktyczną pomocą w świadomym przeżywaniu liturgii. 
Pieśni zawarte w śpiewnikach winny być dostosowane do skali głosu organisty 
i jego możliwości wykonawczych. 

Organiści powinni mieć do dyspozycji odpowiednie śpiewniki, umożliwiające 
z jednej strony właściwy dobór znanych i popularnych pieśni na poszczególne 
okresy roku liturgicznego, z drugiej zaś odznaczać się profesjonalnym opraco-
waniem zawartych w nich towarzyszeń organowych, uwzględniających charakter 
danej pieśni, oraz zawierać praktyczne wskazówki od strony wykonawczej. Śpiew-
niki te powinny stanowić stałą praktykę w zastosowaniu ich podczas nabożeństw 
i mszy w poszczególnych parafiach.

W kształceniu organistów winno się szczególną uwagę zwracać na umiejętność 
właściwego doboru pieśni, jak również transpozycji własnej z właściwie użytą 
harmonią, odpowiadającą charakterowi śpiewanych pieśni. 

Jak podaje Antoni Zoła, „nastąpiło gwałtowne zanikanie pieśni tradycyjnych, 
nawet tych, których melodiami przez wieki rozbrzmiewały polskie kościoły”56. 
Stwierdza również, że „estradowy sposób prezentowania muzyki w kościele z na-
tury rzeczy nastawiony na zainteresowanie odbiorcy przewartościował skalę ocen: 
straciło wartość to, co trwałe, powtarzalne, tradycyjne, a zyskało na wartości to, 
co nowe i zaskakujące”57. 

Natomiast Jan Wierszyłowski zauważa, że „słuchacze na ogół szybko nudzą 
się nowinkami moderny i chętnie powracają do słuchania starych dzieł, komuni-
katywnych i poruszających”58. Praktyka wskazuje, że przede wszystkim młodzi 
ludzie chetnie powracają do dzieł tradycyjnych, traktując je jako czynnik ułatwia-
jący zapamiętywanie prawd religijnych. Dlatego rozwój polskiej pieśni kościelnej, 
wszystkie innowacje mające swoje odbicie w zbiorach pieśni, śpiewnikach litur-

54  Por. Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta, red. W. Pielasiński, Warszawa 
1997, s. 144.

55  Por. tamże, s. 144.
56  A. Zoła, Pieśni religijne w Polsce…, s. 137.
57  Tamże.
58  J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki, Warszawa 1979, s. 305.
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gicznych zmierzają do ujednolicenia śpiewu w trakcie sprawowanej liturgii oraz 
podczas obchodzenia różnych uroczystości kościelnych.

THE ROLE AND MEANING OF ECCLESIAL SONGS IN MAKING 
MUSICAL CULTURE IN PARISH COMMUNITY MORE WIDESPREAD 

Summary

Musical tradition of a whole church is invalueable, dominanting over other artistic 
forms, mainly because church singing is connected withwords (lyrics) and is an in-
tegral part of a solemn liturgy. Sacral music has evaluated togerher with the whole 
Roman Catholic Church for over two thousand years. To enhance the effectiveness 
of prayers and liturgic activitives an emotional state of its faithful is essential and 
a perfect goal to achieve it is to choose a suitable music. Polish dictionary defines 
culture as a whole achievement of humanity created in historic development or 
in one particular epoch. In modern ethnology and anthropology as a main factor 
making a culture is human activity in a general context. Ecclesial song appeared in 
Poland onlywhen chorale stopped being considered as an elite phenomenon. It was 
then that the lower classes started to participate actively in a church mess and ecclesial 
music gained a huge popularity. Singing in Polish slowly and with diffuculty made its way 
to a liturgy. Parishes, running different forms of cultural education, should provide for 
their believers’ needs, by professional preperations for liturgy where music and 
singing is an integral and inseperable part.

Słowa kluczowe: muzyka sakralna, kultura, polska pieśń religijna, wspólnota pa-
rafialna, liturgia

Keywords: sacral music, culture, Polish ecclesial song, parish community, liturgy
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In seinem bekannten Buch unter dem Titel Freude an der Musik schreibt Leonard 
Bernstein: „Die Musik ist etwas ganz Besonderes. Sie erreicht unser Herz nicht 
über den Verstand; sie ergreift das Herz direkt. (…) Sie packt uns ganz spontan 
und beeindruckt uns deswegen so stark“2. Mit dieser Äußerung artikuliert er die 
außergewöhnliche Aussprache- und Wirkungskraft der Musik, die älter ist als das 
Sprechen3 und somit in anderer Form als das gesprochene Wort die Gefühle und 
unmittelbare Seele beeinflusst. Jede Musik4 verursacht – wie Michael Kunzler 

1  Ks. Ireneusz Celary – prof. dr hab., kapłan archidiecezji katowickiej. Pracuje na Wydziale 
Teologicznym UŚ w Katowicach w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Kate-
chetyki. W latach 2011–2012 stypendysta Uniwersytetu Wiedeńskiego (pastorales forum). W 2012 
roku otrzymał „Kardinal-Bertram-Stipendium”, po wygraniu konkursu, ogłoszonego przez „Insti-
tut für Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V”, z siedzibą w Regensburgu. Jest autorem 
16 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych.

2  L. Bernstein, Freude an der Musik, Frankfurt am Main 1976, S. 258; vgl. S. Zięba, Wpływ 
muzyki na psychikę człowieka, Pelplin 2003, S. 61–62; A. Nossol, Apostolskie posłannictwo muzyki 
sakralnej dzisiaj, in: Śpiew wiernych w odnowionej liturgii, Hrsg. R. Pośpiech, P. Tarliński, Opole 
1993, S. 7; I. Pawlak, Piękno muzyki liturgicznej, „Liturgia Sacra“ 11 (205) Nr. 2, S. 362–363. 

3  Vgl. M. Kunzler, Liturge sein. Entwurf einer Ars celebrandi, Paderborn 2007, S. 237.
4  Unter Musik wird in unserem Zusammenhang jede gestaltete Äußerung durch Töne bzw. 

Klänge verstanden – gleichgültig ob diese mit der menschlichen Stimme erzeugt wird (Gesang) 
oder mit Hilfe von Gegenständen (Instrumentalmusik). Die musikalischen Gestaltungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten erstrecken sich dabei auf die Bereiche Melodie, Klang, Rhythmik und Dyna-
mik [Anmerkung des Autors].
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ausführt – keine gefühlvolle Stimmung (Vgl. Jak 5,13), die je nach Kategorie der 
Musik, der Lage, in der sie ertönt, wie auch der Aufgeschlossenheit des/der Zuhö-
renden bzw. Musizierenden unterschiedlich ist5.

Dank ihrer Einzigartigkeit ist die Anziehungskraft der Musik – wie es Hans 
Hermann Wickel bezeichnet – ausgeprägter als die des gesprochenen Wortes. 
Natürlich ist sie nicht imstande, sachliche Informationen zu überliefern, son-
dern sie dient hauptsächlich für solche Erlebnisse und Ereignisse, die mit der 
Wortsprache nicht oder nur unzulänglich umfasst und benannt werden können6. 
Das betrifft zugleich positive wie negative Erlebnisse: begeisterte Zufriedenheit 
drückt sich in Lobgesängen aus; schmerzliche Wehmut in beklagender Musik; 
wer liebt, spricht seine geistige Stimmung oft durch angemessene Musik aus, 
usw. Man kann daraus wirklich herausfinden: Jederzeit, wenn eine Person ge-
fühlsmäßig bewegt ist, wenn die Tiefenausmaße seiner Existenz aufgeregt sind, 
richtet dies zu einer Stimmung, die nach einer Bekundung in melodischer Gestalt 
dringt7. Nach H. H. Wickel macht der Mensch überdies oft das Erlebnis, dass 
nicht nur in ihm privat etwas erklingt, das ihm einen verständlichen Ausdruck 
verleiht, sondern dass die ganze Kreatur von einer seelischen Harmonie umfas-
send ist8.

Religiös motiviert ist die Darstellung einer himmlischen Musik angekün-
digt. Das Einstimmen der Person in diese Musik wird in vielen Kirchenliedern 
deutlich dargelegt (Vgl. etwa das Sanctus)9. Auf der Basis dieser Erlebnisse 

5  Vgl. M. Kunzler, Liturge sein…, S. 237; Ch. Albert, Die gottesdienstliche Musik, in: Handbuch 
der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche, Hrsg. H. Ch. Schmidt-Lau-
ber, M. Meyer-Blanck, K. H. Bieritz, Göttingen 2003, S. 428; Ph. Harnoncourt, H. B. Meyer, 
H. Hucke, Singen und Musizieren, in: Gestalt des Gottesdienstes. Sprachliche und nichtsprach-
liche Ausdrucksformen, Hrsg. R. Berger u.a., Regensburg 1990, S. 134–135; I. Pawlak, Piękno 
muzyki…, s. 357. 

6  Vgl. H. H. Wickel, Musik kennt kein Alter. Mit Musik alt werden: ein Mutmacher, Stuttgart 
2013, S. 17–18; R. Tyrała, Drogi ku soborowej odnowie muzyki liturgicznej, „Liturgia Sacra“ 7 
(2001) Nr. 2, S. 310; P. Wiśniewski, Aspekt kerygmatyczny muzyki liturgicznej, „Anamnesis“ 13 
(2007) Nr. 3, S. 96–97. 

7  Vgl. S. Zehentmair, Die Macht der Musik. Die Bedeutung von Musik für Jugendliche und die 
soziale Arbeit mit Jugendlichen, Hamburg 2013, S. 1–2 und 11; M. Kunzler, Liturge sein…, S. 237; 
L. Szewczyk, Muzyka „najszlachetniejszą służebnicą liturgii“. O muzyce jako źródle i tworzywie 
kaznodziejskim, StP (2016) Nr. 12, S. 36–48.

8  Vgl. H. H. Wickel, Musik als emotionsauslösendes Medium, in: Auf der Klaviatur der 
Wirklichkeit. Fs. Benno Biermann, Hrsg. S. Ernst, Münster 2004, S. 94–95; W. Bossinger, Singen 
heilt, „Psychologie heute“ 34 (2007) Nr. 1, S. 48–53; P. Planyavsky, Zwischen Gregorianik und 
Songcontest, „Theologisch-praktische Quartalschrift“ 164 (2016), S. 247–248.

9  Vgl. B. Lodes, S. Gasch, „Handbüchlein“ zur Übung. Liturgie für MusikwissenschaftlerInnen. 
Eine Einführung, Wien 2006, S. 11; M. Kunzler, Liturge sein…, S. 237; Musik, instrumentale, in: 
R. Berger, Neues Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg–Basel–Wien 1999, S. 357; Kirchen-
lied, in: Lexikon Liturgia. Gottesdienst-Christliche Kunst-Kirchenmusik, Hrsg. H. Nitschke, Han-
nover 2001, S. 85–86; J. Boogaarts, Liturgia jako przestrzeń dla sztuki muzycznej, „Liturgia Sacra“ 
10 (2004) Nr. 1, S. 113 und 116–117; J. Ratzinger, Nowa Pieśń dla Pana, Kraków 1999, S. 1999.
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differenziert man schon in der mittelalterlichen Weltanschauung folgende Ka-
tegorien von Musik: a) Musica coelestis: das lautlose himmlische Gotteslob, 
dem u.a. auch die Musik der himmlischen Heerscharen hinzugefügt wurde; b) 
Musica mundana: die lautlose Welt- und Sphärenmusik; c) Musica humana: der 
lautlose Einklang im Menschen: d) Musica instrumentalis: die vom Menschen 
durch Instrumente oder seine Stimme hergestellte laute Musik, die aufgrund der 
Sprache seinen inneren Einklang ist bzw. mit dem er einstimmt in die Musica 
coelestis und mundana10.

Laut M. Kunzler ist die Musik fähig die Höhe der Wortsprache zu überschreiten 
und das mit Worten nicht Benennbare zu artikulieren11. In diesem Zusammenhang 
fügte Gustav A. Krieg hinzu, dass die Musik besonders angemessen ist, die Tiefen-
aussmaße menschlicher Existenz zu äußern und so zum Sakrament werden kann: 
In ihr kommt Göttliches durch, in ihr kann die Person Transzendenzerlebnisse 
erfahren und sie auch verbalisieren (Vgl. Ef 5,18-19)12. Das bezeichnet umgekehrt: 
die Handlung bzw. die Äußerung einer Musik (das, was die Musik „meint“) lässt 
sich mit Worten nicht geeignet überliefern. Das Reden über Musik erweitert sich 
darum vor allem auf die formale Gliederung (z.B. die Kompositionsverfahren) 
und die Begleitvoraussetzungen (z.B. die Bildungsgeschichte einer Komposition)13.

Nach Huub Oosterhuis ist das Funktionieren der Musik wiederum so man-
nigfaltig und von Individuum zu Individuum sowie von Situation zu Situation 
verschieden, dass allgemeingültige Axiome der Funktionalität nur schwer möglich 
sind. Ausschließlich individuelle Ereignisse können durch die Wortsprache unge-
fähr geäußert und anderen Personen angekündigt werden. Dagegen teilt die Musik 
mit allen anderen aussagestarken gefühlsmäßigen Erlebnissen für die Menschen: 
Zuwendung, Sterben, Transzentenzerlebnisse usw.14

Die hier bezeichneten Merkmale des musikalischen Stils lassen diesen zu ei-
nem wichtigen Objekt jeder menschlichen Festlichkeit werden. Musik befähigt 
hier zum einen, eine der Feier geeignete, ganzheitliche Stimmung zu kreieren und 

10  Vgl. B. Matusiak, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki, Tyniec 2012, S. 15–16; E. Fubini, 
Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1997, S. 73–94.

11  Vgl. M. Kunzler, Liturge sein…, S. 237; Ch. Albert, Die gottesdienstliche Musik, S. 413–414; 
H. Rauche, H. P. Reinecke, W. Ribke, Hören und Verstehen, München 1975, S. 197; M. Huppertz, 
Musik und Gefühl, „Musik & Ästhetik“ (2003) Nr. 1, S. 3–4.

12  Vgl. G. A. Krieg, Die gottesdienstliche Musik als theologisches Problem, Göttingen 1990, 
S. 157–158; W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002, S. 282–287; P. Wiśniew-
ski, Aspekt kerygmatyczny muzyki…, S. 97.

13  Vgl. W. Gruhn, Musiklernen. Der Aufbau musikalischer Repräsentationen, in: Musiklernen: 
Aneign 363–364.ung des Unbekannten, Hrsg. G. Olias, Essen 1994, S. 9–10 und 14–16; Ph. Harnon-
court, Terminologie und grundsätzliche Fragen, in: Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litur-
giewissenschaft, Hrsg. H. B. Meyer, H. Auf der Mauer, B. Fischer, A. A. Häußling, B. Kleinhezer, 
Bd. 3, Regensburg 1990, S. 132–138; M. Kunzler, Liturge sein…, S. 237.

14  Vgl. R. Hartmann, Was ist wert gesungen zu werden?, Fulda 2014, S. 18; Ch. Albert, Die 
gottesdienstliche Musik, S. 428; H. H. Wickel, Musik kennt kein Alter…, S. 114; E. Altenmüller, 
G. Bernatzky, Musik als Auslöser starker Emotionen, Wien 2015, S. 2. 
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kann – wie es Josef Ratzinger darstellt – zum anderen Teil richtiges Erlebnis der 
Existenz- und Glaubenspraxis der begehenden Menschen sein (Vgl. Kol 3,16)15. 
Außerdem hat das gemeinsame Musizieren – nach Cipriano Vagaggini – eine 
hohe gemeinschaftspendende Bedeutung16: Beim Musizieren mit Mitmenschen 
entwickelt sich zwischen ihnen ein tiefer Einklang, begegnen sich die Menschen 
einander mit Empfindung, Intellekt und mit Herz, werden diverse Menschen zu-
sammengeführt und zu einer freundschaftlichen Verbindung vereint17. 

Wenn aber gewisse Tiefendimensionen der menschlichen Existenz nur durch 
Musik entsprechend geäußert bzw. berührt werden können, ist nach Josef Walos-
zek eine Feierlichkeit ohne Musik eine deformierte Art der Festveranstaltung18. Es 
bezieht sich auch auf die Andacht, deswegen das II. Vatikanische Konzil die Musik 
zum unerlässlichen Einzelteil einer jeden gottesdienstlichen Andacht bestimmt 
hat (Vgl. SC 112)19. An dieser Stelle ist – wie es Ireneusz Pawlak unterstreicht 
– darüber zu mahnen, dass die beeindruckenden religiös musikalischen Meister-
werke früherer Jahrhunderte in ihrer Epoche nicht zur Kirchenmusik in engerer 
Bedeutung, d.h. zur liturgischen Musik, gezählt wurden20. Weil die Liturgie nur 
Sache des „Priesters“ war, wurde folglich das „priesterliche“ Singen als liturgische 
Musik begriffen. Jede andere Musik war, wie die Blumenverziehung oder die per-
sönlichen Betstunden der Kirchenbesucher, und somit kein Bestandteil der litur-
gischen Feier. Die Musik half einerseits der Klerikerliturgie als Fundament- und 
Begleitmusik eine besonders gehobene und prächtige Ausformung zu gewähren, 
und sollte die anwesenden Christen in eine religiöse Andacht versetzen. Musiziert 
wurde also nicht im Zelebrieren, sondern zum Zelebrieren21.

15  Vgl. J. Ratzinger, Nowa Pieśń…, S. 195–196; J . Waloszek, Muzyka w Eucharystii, in: Mi-
sterium Eucharystii. Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2005, Hrsg. 
M. Worbs, Opole 2005, S. 53–54 und 63.

16  Vgl. C. Vagaggini, Theologie der Liturgie, Einsiedeln 1959, S. 49; M. Kunzler, Liturge sein…, 
S. 237; J. Waloszek, Muzyka w Eucharystii, S. 58–59.

17  In diesem Sinn formuliert der romantische Dichter-Komponist E.T.A. Hoffmann seine De-
finition für Musik folgendermaßen: „Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich 
auf, eine Welt, in der er alle bestimmten Gefühle zurücklässt, um sich einer unaussprechlichen 
Sehnsucht hin zu geben“ – Vgl. E. Wullner, Musik als Begleiter, S. 3, in: http//www.winds4you.at/
files/Musik_als_Begleiter_0.pdf (Aufgerufen am 13. September 2017).

18  Vgl. J . Waloszek, Muzyka w Eucharystii, S. 55–57; Ohne Musik ist ein Leben nicht auszuhal-
ten. Gerald Mertens im Gespräch mit Dieter Hildebrandt, „Das Orchester (2004) Nr. 4, S. 19–21.

19  Vgl. H. Unverricht, Wielogłosowa muzyka kościelna i jej związki z liturgią eucharystyczną 
w mijającym tysiącleciu, „Liturgia Sacra“ 6 (2002) Nr. 2, S. 295; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po 
Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2001, S. 42; J. Waloszek, Drogi 
i bezdroża muzyki kocielnej w Polsce po Soborze Watkańskim II, „Liturgia Sacra“ 19 (2013) Nr. 2, 
S. 397.

20  Vgl. I. Pawlak, Piękno muzyki…, S. 358–359; M. Kunzler, Liturge sein…, S. 239–240; Musik 
und Gottesdienst, Bd. 1: Historische Grundlagen, Liturgik, Liturgiegesang, Hrsg. H. Musch, Re-
gensburg 1993, S. 34–36.

21  Vgl. A. Porfiri, Musik in der und für die Liturgie. „Einfach“ bedeutet nicht „banal“, „Do-
minus vobiscum“ (2011) Nr. 3, S. 62; L. O. Lumma, Crashkurs Liturgie. Eine kurze Einführung 
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Wenn das II. Vatikanische Konzil die Musik als integrierendes Element der 
liturgischen Feier würdigt (Vgl. SC 112), tut sie dies auf der Grundlage eines kom-
plett weiterentwickelten Liturgieverständnisses, wonach nun die Gemeinde Träge-
rin jedes gottesdienstlichen Festes ist22. Die Anerkennung der Musik als wesentli-
cher Bestandfaktor dieser Feierlichkeit hat laut Remigiusz Pośpiech natürlich zum 
Resultat, dass viele kirchenmusikalischen Kunstwerke vergangener Jahrhunderten 
ihre anfängliche Aufgabe eingebüßt haben23. So erlaubt sich wenigstens – nach 
Jakob Johannes Koch – eine große Orchestermesse, die zum Gefolge der Kleri-
kerliturgie beabsichtigt und qualifiziert war, nicht anstandslos in das gegenwärtige 
Eucharistiezelebrieren zusammenbringen24.

Nichtsdestotrotz leitete – laut Richard Hartmann – ausgerechnet im gottes-
dienstlichen Gebiet die direkt die Erregungen des Menschen zutreffende und zu 
inspizierende Stärke der Musik zu Problemen. Um denn gute Erkenntnisse in und 
mit der Musik erfrischen zu können – und sich im Extremfall einsatzbereit zu 
machen -, eventuell auch, um derartige Handlungen auszugrenzen, die man als 
schlecht aufgefasst, haben sich oftmals Theologen mit dem Problem befassen, was 
für eine Musik für die Andacht zielführend ist und welche nicht25.

So wurde unter anderem im Abendland26 bereits beizeiten jede Gestalt von ek-
statischer Musik wie auch der Zusammenhang der Musik mit aussagekräftigten 
Bewegungskomponenten (Tanz) Objekt amtskirchlicher Einsprüchen. Die theolo-

in den katholischen Gottesdienst, Regensburg 2010, S. 164-165; R. Tyrała, Drogi ku soborowej 
odnowie…, S. 293.

22  Vgl. I. Pawlak, Ukochać muzykę kościelną, „Liturgia Sacra“ 6 (2000) Nr. 2, S. 292; J. Wa-
loszek, Drogi i bezdroża muzyki kocielnej w Polsce…, S. 397–398; J. Waloszek, Odnowa muzyki 
kościelnej w świetle Konstytucji o liturgii „Sacrosanctum Concilium“, in: Wprowadzenie soborowej 
odnowy liturgicznej, Hrsg. E. Mateja, R. Pierskała, Opole 1999, S. 189–197.

23  Vgl. R. Pośpiech, Eucharystia w muzyce, in: Misterium Eucharystii…, S. 65–72; M. Kunzler, 
Liturge sein…, S. 244–245; B. M. Huijbers, Liturgische Musik nach dem Zweitem Vatikanischen 
Konzil, „Concilium“ 16 (1980), S. 143–146.

24  Vgl. J. J. Koch, Der Klerus unterbrach die Musik geräuschhaft. Die Problematik der Orches-
termesse in der erneuerten Liturgie am Beispiel W. A. Mozart, „Musica sacra“ 126 (2006) Nr. 2, 
S. 78–81; F. K. Praßl, Orchestermesse in der heutigen Liturgie. Anachronismus oder willkommene 
Bereicherung? Ein widersprüchlicher Befund, „Singende Kirche“ 48 (2001) Nr. 1, S. 8–14. 

25  Vgl. R. Hartmann, Was ist wert…, S. 9–10; J. Waloszek, Dlaczego muzyka w sprawowaniu 
Eucharystii?, in: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii, Hrsg. R. Pierskała, R. Pośpiech, Opole 
1997, S. 111–120; H. J. Sobeczko, Liturgia jako ars celebrandi, in: Ars celebrandi. Materiały z sym-
pozjum liturgicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskieg (29 kwietnia 2003 r.), Hrsg. 
B. Nadolski, Katowice 2003, S. 12–30.

26  Der Begriff des Abendlands – historisch entstanden als Entsprechung zu Martin Luthers 
„Morgenland“ in der Übersetzung von Mt 2,1 – wurde in der Neuzeit (bis zum Humanismus) als 
singulärer Sammelterminus für die Länder des weströmischen Reiches benutzt. Seit dem frühen 
19. Jahrhundert und der Geistesströmung des Humanismus gilt das Abendland – geprägt durch die 
Philosophie Friedrich Schlegels – als eine „historische Kategorie“, welche das christianisierte Eu-
ropa umfasst. Aktuelle tagespolitische Verwendungen des Begriffes Abendlands setzen an diesem 
Verständnis eines europäischen Abendlandes an. Vgl. O. Köhler, Art. Abendland, TRE 1 (1977), 
Berlin / New York, S. 17–42.
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gisch sogenannte potenzielle Grenzlinie zwischen Sakral- und Profankreis leitete 
ansonsten zur Abschaltung aller als „weltlich“ verspürten Musik, gleichzeitig je-
doch auch zur Erkundigung, was unter „weltlicher Musik“ zu begreifen sei, stets 
brisant erörtert wurde. Ansonsten beanspruchen die sich über Jahrhunderte nach-
sprechenden Untersagungen diesbezüglich, dass die Außerachtlassung der gleicher 
Musik nie durchaus Erfolg hatte, sondern die sog. „weltlichen“ Dinge oftmals Zutritt 
auch in den Kirchenbereich fanden27. Bemühungen, die Qualifizierung für den got-
tesdienstlichen Kreis mit einer gewissen Kompositionsausdrucksart zu verbinden, 
besonders mit der Gregorianik (Vgl. SC 116)28 und dem sog. „Palestrina -Stil“ (Vgl. 
SC 112)29, folgten auch – nach Peter Planyavski – zu keinem überredenden Resultat 
und konnten sich in dem gottesdienstlichen Brauch nicht behaupten30. 

Eine mehr allumfassend gehaltener Probe, unvoreingenommene Kriterien für 
die Kirchenmusik zu bestimmen, bildeten schließlich die drei Maßstäben ab, die 
Papst Pius X. in seinem Motuproprio über die Reform der Kirchenmusik Tra le 
sollecitudini31 im Jahre 1903 verfasste: Heiligkeit, Güte der Form und Allgemein-
heit32. Trotzdem zeigten sie sich ebenfalls bei näherer Beobachtung als nutzlos: 
Mit Heiligkeit wird der Musik eine Eigenschaft gewidmet, das ihr wirklich nicht 
zusteht, da Musik nicht heilig oder unheilig sein kann; Qualität der Gestalt ist 
allerdings ein gültiges geschmackvolles Merkmal, trotzdem kein frommer bzw. 
feierlicher Begriff; und die Konzeption der Gesamtheit geht von dem irrtümlichen 
Empfang heraus, dasseine Musik existiert, die allen Kulturen der Erde begreiflich 
ist33. Alle Anstrengungen, sachlich angemessene und verbindliche Kriterien für 
die gottesdienstliche Musik zu formulieren, schlagen stets fehl. Die Qualität eines 
musikalischen Werkes für die Mitfeier in der liturgischen Feier lässt sich nicht 
theologisch bestimmen, da es keine Theologie der Qualität liturgischer Musik gibt 
und somit unterschiedliche Sichtweisen und Zugänge zu dieser bestehen34.

27  Vgl. J. Dunin-Borkowski, Msza święta infantylna, „Więź“ 45 (2002) Nr. 12, S. 47–54; R. Tyra-
ła, Aktualność odnowy muzyki liturgicznej…, S. 405–406; P. Planyavsky, Zwischen Gregorianik…, 
S. 248. 

28  Vgl. Gregorianischer Gesang, in: Lexikon Liturgia…, S. 63; Kirchenmusik, in: Lexikon Li-
turgia…, S. 86; I. H. Siekierka, Najstarsze świadectwa notacji chorału gregoriańskiego, „Liturgia 
Sacra“ 5 (1999) Nr. 1, S. 105; I. Pawlak, Piękno muzyki…, S. 367–368.

29  Vgl. Kirchenmusik, in: Lexikon Liturgia…, S. 87; H. Unverricht, Wielogłosowa muzyka ko-
ścielna…, S. 300.

30  Vgl. P. Planyavsky, Zwischen Gregorianik…, S. 250–251; B. Lodes, S. Gasch, „Handbüchle-
in“ zur Übung…, S. 3; I. Pawlak, Piękno muzyki…, S. 364. 

31  Vgl. AAS 36 (1903–1904), S. 329–339; R. Tyrała, Aktualność odnowy muzyki liturgicznej 
przedstawionej w Motu Proprio św. Piusa X, papieża, „Liturgia Sacra“ 9 (2003) Nr. 2, S. 395; 
M. Kunzler, Liturge sein…, S. 242–243.

32  Vgl. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, S. 208; R. Tyrała, Aktualność odnowy 
muzyki liturgicznej…, S. 399. 

33  Vgl. R. Tyrała, Aktualność odnowy muzyki liturgicznej…, S. 399–400; M. Kunzler, Liturge 
sein…, S. 242; R. Hartmann, Was ist wert…, S. 16.

34  Vgl. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, in: 
Cantare Missam, Hrsg. A. Filaber, Warszawa 1993, Nr. 10; A. Reginek, Co i jak należy śpiewać 
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Auch der Begriff „Musica sacra“35 darf in diesem Sinne erfasset werden, als 
könne man ein Verzeichnis von „heiligen Musikwerken“ vorstrecken, die – bei 
kunstvoller kostbarer Vollstreckung – stets, zu jeder Zeit und jeder liturgischen 
Feier das Wehen des Heiligen Geistes verursachen. „Heilig“ ist zu keiner Zeit 
eine gewisse Musik bzw. Akkordzusammenschluss, aber stets nur das Ereignis, 
innerhalb dessen diese Musik ertönt (Vgl. SC 116)36.

Da ist die Musik dem Heiligen Geist ähnlich, dessen Tätigkeit sich auch nicht 
kraft unvoreingenommenen bedeutsamen Merkmalen nachgehen lässt oder erhältlich 
machen erlaubt. In der Regel ist deswegen jeder Musikstil für die liturgische Feier 
geeignet, kann jede Musik zum Sakrament werden – gleich ob die Rede ist von Gre-
gorianik oder Rockmusik, von einem freien Jazzstück oder einer strengen Fuge, von 
außereuropäischer Musik oder solcher der musikalischen Avantgarde in Europa37.

Praktisch lässt sich feststellen, dass nicht jede liturgische Musik zu jeder Zeit 
die passende ist. Daher ist es für die praktische Arbeit sinnvoll, die Kirchenmusik 
auf ihre liturgische Qualität hin einzuordnen, um diese anlass- und festbezogen 
adäquat einsetzen zu können38. Man könnte von der „liturgischen Qualität“ der 
Musik reden: Die Musik muss die für die gottesdienstliche Feier unerlässliches 
sakrales und gefühlsmäßiges Inneres haben oder wenigstens entsprechend sein, die 
lobpreisenden Personen zur Ehre Gottes zu leiten. Es wird die Rede deswegen bei 
der gottesdienstlichen Musik im Prinzip nicht von erregender Musik sein, sondern 
von solcher, die gläubige Menschen sammelt und geistig anrührt39.

Die Musik muss in ihrem Typ, Bescheid und Modell hingeordnet sein auf den 
Anlass und die innerliche Konstitution der gottesdienstlichen Feier; die Musik soll-
te – wie betont R. Hartmann – die innerliche Kraft oder den Gehalt des Festes auf-
heben, fördern, abrunden oder auch divergieren, jedoch nicht erschweren. Eben-
falls hat die Wahl der musikalischen Ausdrucksformen (Lied, Psalm, Akklamation 
w ramach liturgii?, StP (2016) Nr. 12, S. 49–50.

35  Vgl. I. Pawlak, Piękno muzyki…, S. 358; M. T. Łukaszewski, Muzyka chóralna o tematyce 
religijnej kompozytorów warszawskich 1945-2000, Lublin 2007, s. 53–74. 

36  Vgl. R. Podpera, Sacrum w muzyce: założenia teoretyczne, „Liturgia Sacra“ 19 (2013) Nr. 1, 
S. 135; A. Nossol, Apostolskie posłannictwo muzyki…, S. 9; R. Tyrała, Aktualność odnowy mu-
zyki liturgicznej…, S. 404–405; Pojedynek z dziurą w płocie. O muzyce kościelnej z ks. prof. dr 
Kazimierzem Szymonikiem kierownikiem specjalności Muzyka Kościelna na Wydziale Edukacji 
Artystycznej AMiFC rozmawia Elżbieta Chojnowska, „Ruch Muzyczny” 4 ( 2003), s. 4. 

37  Vgl. H. Unverricht, Wielogłosowa muzyka kościelna…, S. 302; P. Planyavsky, Zwischen Gre-
gorianik…, S. 248–249.

38  Vgl. R. Hartmann, Was ist wert…, S. 12; J. Kaiser, „Ich singe dir mit Herz und Mund, 
Herr, meines Herzens Lust“ – Musikerlebnisse im Gottesdienst – empirisch-rekonstruktive Kir-
chenmusikforschung, in: Musik und (ihre) Mission – Im Schnittfeld von Gemeindeentwicklung und 
empirischer Forschung: Tagung des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche 
in Deutschland vom 22. bis 24. Juni im Kloster Volkenroda, Hrsg. Gemeinschaftswerk der Evan-
gelischen Publizistik, Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Frankfurt am Main 2009, S. 21–27; I. Pawlak, Piękno muzyki…, S. 364–366

39  Vgl. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, S. 110; R. Tyrała, Aktualność odnowy 
muzyki liturgicznej…, S. 408–409.
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usw.) ihre Eigenschaft (Begleitung, Antwort, Zuruf usw.) an den Voraussetzungen 
der Feierdynamik auszurichten40. 

Die Musik muss von der liturgischen Festgemeinde und ihren Ausdruckswei-
sen beantwortet werden können. Deswegen werden in einem Kindergottesdienst 
divergente musikalische Ausdrucksweisen angemessen werden sein, als in einer 
gottesdienstlichen Feier von Jugendlichen oder Erwachsenen. Bei der Wahl ist 
außerdem darauf zu achten, dass keine/r der Mitfeiernden von der Pfarrgemeinde 
ausgegrenzt wird – ungefähr indem überwiegend Musik Anwendung entdeckt, die 
nur für einer Kategorie der Gottesdienstgemeinde passende und richtige Äußerung 
ihres Glaubens zu sein vermag41.

Künstlerische Vollkommenheit ist keine liturgische Klasse, wenn sie auch im 
Rahmen des vor Ort Möglichen immer gewünscht werden sollte. Wesentlich ist 
dabei zunächst die Ausrichtung auf Gott, in dem Personen begehen und zueinander 
in Musik äußern42. Daher ist die Auswahl der liturgischen Musik immer im Blick 
auf die konkrete Gottesdienstform, die feiernde Gemeinde und die praktischen 
Möglichkeiten der Musizierenden vorzunehmen. Ein Auswahl dessen kann – nach 
R. Hartmann – natürlich nie generell, sondern nur im Blick auf die fassbare litur-
gische Feier und dessen innerliche Kraft – somit das Feiermysterium und dem 
Anlass im Kirchenjahr folgend – eintreten43.

LANGUAGE OF MUSIC AS AN IMPORTANT ELEMENT 
OF THE CELEBRATION OF THE HOLY MASS 

(OVERVIEW OF THE PROBLEM) 
Summary

The paper presents the issue of the language of music which is a very important 
element of liturgical celebration. First section of the article is focused on music as 
one of the most important components of culture and a subtle way of communica-
tion. Music has been present in human life from the beginning, during work, play 
and free time. Surly it was combined from the beginning with dance and words. 
Originally it served for practical purposes – it helped with group work as a form of 
communication. Later it became also element of common identity, and with time 
it was part of the arts. 

40  Vgl. R. Hartmann, Was ist wert…, S. 14; W. Bretschneider, Musik bildet nicht ab, sie macht 
hörbar, in: Caecilia 2-3/1999 Siehe http://www.union-sainte-cecile.org/articles/ala2&3-99.pdf [Auf-
gerufen am 26.09.2017]. P. Wiśniewski, Aspekt kerygmatyczny muzyki…, S. 98.

41  Vgl. P. Planyavsky, Zwischen Gregorianik…, S. 249; R. Hartmann, Besonderes braucht eine 
besondere Sprache, „Hirschberg“ 63 (2010), H. 1, S. 5–8. 

42  Vgl. J. Ratzinger, Nowa Pieśń…, S. 190; E. Dutkiewicz, Promocja muzyki sakralnej w kon-
tekście wychowania liturgicznego na przykładzie audycji emitowanych na antenie Radia Warsza-
wa, „Kultura-Media-Teologia“ (2012), Nr. 10, S. 56. 

43  Vgl. R. Hartmann, Was ist wert…, S. 16–17; P. Planyavsky, Zwischen Gregorianik…, S. 255. 
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Next part of the article is concentrated on the role of music in liturgy of the 
Church. Since the Apostolic Age it has been treated as a gift of the Holy Spirit, 
like preaching kerygma. Religious music is an art which takes its inspiration from 
God’s subject, His revelation in the world or different forms of religious life of the 
community of faith. Today, according to the teachings of II Vatican Council, the 
liturgy not only should be open for music from its nature, but it should demand 
it. Liturgical music is not only an ornament of the celebration, but it should be 
integrated with holy rites. 

In the final part of the article, some pastoral proposition are presented which 
should contribute to rising up of the purpose of liturgical music: God’s glory, sanc-
tifying of faithful and building of the community of the Church. 

Słowa kluczowe: muzyka, msza św., siła przyciągania, Pius X, Sobór Watykań-
ski II, musica sacra

Schlüsselwörter: Musik, Gottesdienst, Anziehungskraft, Pius X., II. Vatikanische 
Konzil, Musica sacra 

Keywords: music, Holy Mass, appeal, Pius X, Second Vatican Council, musica 
sacra

BIBLIOGRAFIA

Albert Ch., Die gottesdienstliche Musik, in: Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft 
in Theologie und Praxis der Kirche, Hrsg. H. Ch. Schmidt-Lauber, M. Meyer-B-
lanck, K. H. Bieritz, Göttingen 2003, S. 413–435.

Altenmüller E., Bernatzky G., Musik als Auslöser starker Emotionen, Wien 2015.
Boogaarts J., Liturgia jako przestrzeń dla sztuki muzycznej, „Liturgia Sacra“ 10 (2004) 

Nr. 1, S. 113–117.
Bossinger W., Singen heilt, „Psychologie heute“ 34 (2007) Nr. 1, S. 48–53.
Bretschneider W., Musik bildet nicht ab, sie macht hörbar, in: „Caecilia“ (1999) Nr. 1–2 

Siehe http://www.union-saainte-cecile.org/articles/ala2&3-99.pdf [Aufgerufen am 
26.09.2017]. 

Dunin-Borkowski J., Msza święta infantylna, „Więź“ 45 (2002) Nr. 12, S. 47–54.
Dutkiewicz E., Promocja muzyki sakralnej w kontekście wychowania liturgicznego na 

przykładzie audycji emitowanych na antenie Radia Warszawa, „Kultura-Media-
-Teologia“ (2012), Nr. 10, S. 46–58.

Fubini E., Historia estetyki muzycznej, tłum. Z. Skowron, Kraków 1997. Gruhn W., Der 
Aufbau musikalischer Repräsentation, in: Aneignung des Unbekannten, Hrsg. 
G. Olias, Essen 1994, S. 9–31.



109mUSIKSpRACHE ALS WICHTIgER TEIL DER fEIER DES gOTTESDIEnSTES

Harnoncourt Ph., Meyer H. B., Hucke H., Singen und Musizieren, in: Gestalt des Gottes-
dienstes. Sprachliche und nichtsprachliche Ausdrucksformen, Hrsg. R. Berger u.a., 
Regensburg 1990, S. 131–179.

Harnoncourt Ph., Terminologie und grundsätzliche Fragen, in: Gottesdienst der Kirche. 
Handbuch der Liturgiewissenschaft, Hrsg. H. B. Meyer, H. Auf der Mauer, 
B. Fischer, A. A. Häußling, B. Kleinheyer, Bd. 3, Regensburg 1990, S. 132–138.

Hartmann R., Besonderes braucht eine besondere Sprache, „Hirschberg“ 63 (2010), H. 1, 
S. 5–8.

Hartmann R., Was ist wert gesungen zu werden?, Fulda 2014.
Huijbers B. M., Liturgische Musik nach dem Zweitem Vatikanischen Konzil, „Concilium“ 

16 (1980), S 143–148.
Huppertz M., Musik und Gefühl, „Musik & Ästhetik“ (2003) Nr. 1, S. 1–27.
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, in: Can-

tare Missam, Hrsg. A. Filaber, Warszawa 1993, S. 79–86.
Kaiser J., „Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust“ – Musikerlebnisse 

im Gottesdienst – empirisch-rekonstruktive Kirchenmusikforschung, in: Musik und 
(ihre) Mission- Im Schnittfeld von Gemeindeentwicklung und empirischer For-
schung: Tagung des Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in 
Deutschland vom 22. bis 24. Juni im Kloster Volkenroda, Hrsg. Gemeinschaftswerk 
der Evangelischen Publizistik, Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Frankfurt am Main 2009, S. 21–27. 

Koch J. J., Der Klerus unterbrach die Musik geräuschhaft. Die Problematik der Orches-
termesse in der erneuerten Liturgie am Beispiel W. A. Mozart, „Musica sacra“ 126 
(2006) Nr. 2, S. 78–81.

Köhler O., Art. Abendland, TRE 1 (1977), Berlin / New York, S. 17–42.
Krieg G. A., Die gottesdienstliche Musik als theologisches Problem, Göttingen 1990.
Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999.
Kunzler M., Liturge sein. Entwurf einer Ars celebrandi, Paderborn 2007.
Lexikon Liturgia. Gottesdienst-Christliche Kunst-Kirchenmusik, Hrsg. H. Nitschke, Han-

nover 2001.
Lodes B., Gasch S., „Handbüchlein“ zur Übung. Liturgie für MusikwissenschaftlerInnen. 

Eine Einführung, Wien 2006.
Lumma L. O., Crashkurs Liturgie. Eine kurze Einführung in den katholischen Gottes-

dienst, Regensburg 2010.
Łukaszewski M. T., Muzyka chóralna o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich 

1945-2000, Lublin 2007.
Matusiak B., Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki, Tyniec 2012.
Musik, instrumentale, in: R. Berger, Neues Pastoralliturgisches Handlexikon, Freiburg-

Basel-Wien 1999, S. 357.
Musik und Gottesdienst, Bd. 1: Historische Grundlagen, Liturgik, Liturgiegesang, Hrsg. 

H. Musch, Regensburg 1993.
Nossol A., Apostolskie posłannictwo muzyki sakralnej dzisiaj, in: Śpiew wiernych w od-

nowionej liturgii, Hrsg. R. Pośpiech, P. Tarliński, Opole 1993, S. 7–11.



110 KS. IREnEUSz CELARy

Ohne Musik ist ein Leben nicht auszuhalten. Gerald Mertens im Gespräch mit Dieter 
Hildebrandt, „Das Orchester (2004) Nr. 4, S. 19–21.

Pawlak I., Ukochać muzykę kościelną, „Liturgia Sacra“ 6 (2000) Nr. 2, S. 291–293.
Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościo-

ła, Lublin 2001.
Pawlak I., Piękno muzyki liturgicznej, „Liturgia Sacra“ 11 (2005) Nr. 2, S. 357–374.
Planyavsky P., Zwischen Gregorianik und Songcontest, „Theologisch-praktische Quar-

talschrift“ 164 (2016), S. 247–255.
Podpera R., Sacrum w muzyce: założenia teoretyczne, „Liturgia Sacra“ 19 (2013) Nr. 1, 

S. 135–145.
Pojedynek z dziurą w płocie. O muzyce kościelnej z ks. prof. dr Kazimierzem Szymonikiem 

kierownikiem specjalności Muzyka Kościelna na Wydziale Edukacji Artystycznej 
AMiFC rozmawia Elżbieta Chojnowska, „Ruch Muzyczny” 4 ( 2003), s. 4.

Porfiri A., Musik in der und für die Liturgie. „Einfach“ bedeutet nicht „banal“, „Dominus 
vobiscum“ (2011) Nr. 3, S. 62–62.

Pośpiech R., Eucharystia w muzyce, in: Misterium Eucharystii. Wykłady otwarte zorga-
nizowane w okresie Wielkiego Postu 2005, Hrsg. M. Worbs, Opole 2005, S. 63–79.

Praßl F. K., Orchestermesse in der heutigen Liturgie. Anachronismus oder willkommene 
Bereicherung? Ein widersprüchlicher Befund, „Singende Kirche“ 48 (2001) Nr. 
1, S. 8–14. 

Pius X., Motu Proprio Tra le sollecitudini, in: AAS 36 (1903–1904), S. 329–339.
Ratzinger J., Raport o stanie wiary, Kraków 1986.
Ratzinger J., Nowa Pieśń dla Pana, Kraków 1999.
Rauche H., Reinecke H. P., Ribke W., Hören und Verstehen, München 1975.
Reginek A., Co i jak należy śpiewać w ramach liturgii?, „Studia Pastoralne” (2016) Nr. 

12, S. 49–60.
Siekierka I. H., Najstarsze świadectwa notacji chorału gregoriańskiego, „Liturgia Sacra“ 

5 (1999) Nr. 1, S. 105–119.
Sobeczko H. J., Liturgia jako ars celebrandi, in: Ars celebrandi. Materiały z sympo-

zjum liturgicznego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskieg (29 kwietnia 
2003 r.), Hrsg. B. Nadolski, Katowice 2003, S. 12–30.

Stróżewski W., Wokół piękna. Szkice z estetyki, Kraków 2002.
Szewczyk L., Muzyka „najszlachetniejszą służebnicą liturgii“. O muzyce jako źródle 

i tworzywie kaznodziejskim, „Studia Pastoralne”  (2016) Nr. 12, S. 36–48.
Tyrała R., Drogi ku soborowej odnowie muzyki liturgicznej, „Liturgia Sacra“ 7 (2001) Nr. 

2, S. 293–310.
Tyrała R., Aktualność odnowy muzyki liturgicznej przedstawionej w Motu Proprio św. 

Piusa X, papieża, „Liturgia Sacra“ 9 (2003) Nr. 2, S. 395–409.
Unverricht H., Wielogłosowa muzyka kościelna i jej związki z liturgią eucharystyczną 

w mijającym tysiącleciu, „Liturgia Sacra“ 6 (2002) Nr. 2, S. 295–302.
Vagaggini C., Theologie der Liturgie, Einsiedeln 1959.



111mUSIKSpRACHE ALS WICHTIgER TEIL DER fEIER DES gOTTESDIEnSTES

Waloszek J., Dlaczego muzyka w sprawowaniu Eucharystii?, in: Kultura i sztuka w służbie 
Eucharystii, Hrsg. R. Pierskała, R. Pośpiech, Opole 1997, S. 111–120.

Waloszek J., Odnowa muzyki kościelnej w świetle Konstytucji o liturgii „Sacrosanctum 
Concilium“, in: Wprowadzenie soborowej odnowy liturgicznej, Hrsg. E. Mateja, 
R. Pierskała, Opole 1999, S. 189–197.

Waloszek J., Muzyka w Eucharystii, in: Misterium Eucharystii. Wykłady otwarte zorgani-
zowane w okresie Wielkiego Postu 2005, Hrsg. M. Worbs, Opole 2005, S. 53–62.

Waloszek J., Drogi i bezdroża muzyki kocielnej w Polsce po Soborze Watkańskim II, „Li-
turgia Sacra“ 19 (2013) Nr. 2, S. 397–405.

Wickel H. H., Musik als emotionsauslösendes Medium, in: Auf der Klaviatur der Wirklich-
keit. Fs. Benno Biermann, Hrsg. S. Ernst, Münster 2004, S. 94–109.

Wickel H. H., Musik kennt kein Alter. Mit Musik alt werden: ein Mutmacher, Stuttgart 
2013.

Wiśniewski P., Aspekt kerygmatyczny muzyki liturgicznej, „Anamnesis“ 13 (2007) Nr. 3, 
S. 96–99.

Wullner E., Musik als Begleiter, in: http//www.winds4zou.at/files/Musik_als_ Begleiter_0.
pdf (Aufgerufen am 13. September 2017).

Zehentmair S., Die Macht der Musik. Die Bedeutung von Musik für Jugendliche und die 
soziale Arbeit mit Jugendlichen, Hamburg 2013.

Zięba S., Wpływ muzyki na psychikę człowieka, Pelplin 2003.



„Studia Pastoralne” 2018, nr 14, s. 112–141

Czesław Grajewski1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Warszawa

mUzyKA I mUzyCy W DOKUmEnTACH KAnOnIKÓW REgULARnyCH

MUZYKA I MUZYCY W DOKUMENTACH KANONIKÓW 
REGULARNYCH LATERAŃSKICH  

(1781–1861)

1. WPROWADZENIE

Prawdopodobnie nigdy nie poznamy imienia człowieka, który mógłby zostać uzna-
ny za pierwszego w historii artystę muzyka, podobnie jak nie poznamy miejsca 
i momentu stworzenia pierwszego dzieła muzycznego. Powodów tej niewiedzy – 
i pewnej frustracji z niej wynikającej – jest zapewne kilka: od oczywistego dla pre-
historii braku źródeł pisanych, poprzez naturalną ulotność sztuki muzycznej, aż po 
brak świadomości twórczej pierwotnego człowieka. Mimo to z dostępnej obecnie 
wiedzy wyłania się dość wyraźny obraz obecności muzyki w każdej cywilizacji. 
Obraz ten jest czytelny: nie poznano dotąd w żadnym zakątku globu takiej kultury, 
w której nie byłaby obecna muzyka z jej wielorakimi funkcjami – od kultycznej 

1  Czesław Grajewski obronił doktorat na podstawie dysertacji: Antyfonarz gnieźnieński 
ms. 94-97 w świetle tradycji polskiej i ogólnoeuropejskiej. W 2001 r. związał się z UKSW, gdzie do 
roku 2004 pracował na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych jako wykładowca przedmio-
tów praktycznych. Habilitował się na podstawie rozprawy: Formuły dyferencyjne psalmodii bre-
wiarzowej w źródłach polskich. W 2015 r. uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych i obecnie 
jest pracownikiem Katedry Sztuki Dawnej w Instytucie Historii Sztuki UKSW. Badania naukowe 
koncentruje wokół zagadnień źródłoznawczych polskich antyfonarzy średniowiecznych, tonariuszy 
europejskich i wybranych kwestii współczesnej polskiej muzyki kościelnej. Jest także czynnym 
muzykiem kościelnym (graczes@yahoo.com).



113mUzyKA I mUzyCy W DOKUmEnTACH KAnOnIKÓW REgULARnyCH

i obrzędowej, poprzez taneczną, biesiadną po komunikacyjną i sygnalizacyjną. 
W skrajnie rozszerzonej interpretacji tego fenomenu przyjmuje się, że muzyka po-
wstała z chwilą zaistnienia świata, o czym przekonani byli już pitagorejczycy i owo 
przekonanie przekuli w teorię musica mundi. Wszak dźwięk jest dowodem życia 
– wszystko, co się porusza, wydaje dźwięk, zatem i ciała niebieskie muszą wyda-
wać dźwięki. A ponieważ odległości między planetami są proporcjonalne, więc 
i muzyka sfer niebieskich, owa harmonia caelestis, musi być zgodnie brzmiąca.

Stwórca dał więc człowiekowi muzykę – jako jedyną ze sztuk – bezpośrednio; 
pozostałe sztuki człowiek wytworzył samodzielnie, wykorzystując zdolności od 
Niego otrzymane. Muzyka jest sztuką wyjątkową także z tego względu, że wnika 
bezpośrednio do duszy, z pominięciem intelektu, głębiej niż słowo2.

Przedmiotem niniejszego studium jest troska jednego z najdłużej obecnych 
w Polsce zakonów – Kanoników Regularnych Laterańskich (CRL) kongregacji kra-
kowskiej o sztukę muzyczną, zwłaszcza sakralną, przejawiająca się w staraniach 
o kształcenie uzdolnionych muzycznie konfratrów i powierzonej im młodzieży 
szkolnej, a także w dbałości o wykonawstwo muzyki liturgicznej i w szeroko poję-
tych działaniach na rzecz rozkrzewiania kultury muzycznej. Owo zatroskanie jest 
wyraźnie widoczne w szczególnego typu źródłach historycznych: aktach kapituł 
generalnych3 oraz aktach wizytacyjnych4 klasztorów należących do kongregacji 
krakowskiej (Bożego Ciała) CRL, mającej dom macierzysty na krakowskim Kazi-
mierzu. Niniejsze studium zostało przeprowadzone na podstawie zapisów istnieją-
cych w części tylko wymienionych dokumentów, a powody, dla których autor pod-
jął taką decyzję, zostaną przedstawione i uargumentowane w stosownym miejscu.

Krakowski klasztor Kanoników Regularnych Laterańskich od momentu rozpo-
częcia swej działalności (1405)5 również ma swój znaczący wkład w rozwój kultury 
muzycznej, i to nie tylko rodzimej. Sprowadzeni do Kazimierza kanonicy regularni 
swoją działalnością otworzyli nowy rozdział w historii i kulturze Polski. Wystarczy 
skonstatować, że jeden z najcenniejszych w wymiarze europejskim renesansowych 
zabytków muzyki organowej – tabulatura ks. Jana z Lublina6 – powszechnie nie 
jest kojarzony z jego autorem jako członkiem kongregacji kanoników regularnych, 

2  Por. H. Struve, Sztuka i piękno. Studia estetyczne, Warszawa 1992, s. 209; A. Wojciechowski, 
Nowy blask muzyki, „Twoja Muza” 1(2003), s. 18. 

3  Acta Capituli Generalis, in Canonica S[anctiss]imi Corporis Christi Casimirae ad Craco-
viam celebrati, ms. 253, Archiwum oo. Paulinów w Częstochowie.

4  Acta Visitationum Monasteriorum seu Praepositurarum Canonicorum Regularium Later-
anensium Ordinis S[ancti] Augustini Congregationis Cracoviensis Anno Domini 1782 conscripta, 
ms. 254, Archiwum oo. Paulinów w Częstochowie.

5  Klasztor na krakowskim Kazimierzu ufundowała para królewska Jadwiga Andegaweńska 
i Władysław Jagiełło (dokument kończący proces powstawania klasztoru wystawiono 26 mar-
ca 1405 r.). Por. Ł. Kątny, Kultura muzyczna Kanoników Regularnych Laterańskich Prepozytury 
Bożego Ciała i wybranych klasztorów kongregacji  krakowskiej w latach 1405–1795, Warszawa 
2016 (praca doktorska napisana w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 
egzemplarz w Bibliotece UKSW), s. 25–26.

6  Biblioteka PAN w Krakowie, ms. 1716.
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i to do tego stopnia, że wobec obiegowego terminu „tabulatura Jana z Lublina” nie-
których zastanawia, innych wręcz razi, uznawanie jej autora za osobę duchowną  – 
pomimo znajomości faktu spisania jej właśnie w klasztorze kraśnickim. Co więcej, 
stosunkowo niedawno dopiero ustalono dokładną datę śmierci ks. Jana7. A prze-
cież ten ogromny zbiór utworów muzyki organowej, jeden z największych, jaki 
wytworzono w przestrzeni artystycznej Europy, był księgą użytkową – potrzebny 
był do wykonywania muzyki w klasztorze w Kraśniku. Ten bezcenny zabytek 
piśmiennictwa muzycznego jest dziś świadkiem, że wówczas, w pierwszej poło-
wie XVI w. w Kraśniku – mieście bądź co bądź prowincjonalnym –wykonywano 
muzykę na owe czasy najnowszą, wręcz awangardową. Twórcy, których utwory 
zamieszczono w owej księdze, przynajmniej niektórzy, jeszcze żyli i działali. Świa-
dectwem wysokiej kultury muzycznej panującej dawniej w klasztorach kanoników 
regularnych są także księgi liturgiczne – wymieńmy chociażby sześciotomowy 
antyfonarz w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie i mszał kraśnicki (oba z XV w.), 
które poza tabulaturą stanowią najbardziej znane zabytki muzyczne kanoników 
regularnych w Polsce. Ale przecież niejedyne. 

Tematyką szeroko pojętej kultury umysłowej Kanoników Regularnych Late-
rańskich zajmowali się w przeszłości badacze różnorakich dyscyplin szczegóło-
wych i wyniki dociekań opublikowali w szeregu prac monograficznych i przy-
czynkarskich. Wśród nich wymienić należy zwłaszcza te, które wyszły spod pióra 
historiografa zakonu, ks. Kazimierza Łataka, a także ks. Stanisława Nalbacha8, 
ks. Ludwika Zalewskiego9, Ewy Kawończyk10, Iwony Pietrzkiewicz11, Ewy Zie-
lińskiej12, a ostatnio ks. Michała Łobazy13. 

7  Datę dzienną i rok śmierci ks. Jana z Lublina na podstawie nekrologu klasztoru w Kraśniku 
ustalił ks. K. Łatak, zaś po raz pierwszy opublikowała te informacje E. Zielińska w pracy pt. Kultura 
intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469–1563, Lublin 2002, s. 146.

8  K. Łatak, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku, Ełk 
1999; tenże, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterańskich na przestrzeni dziejów, 
Kraków 2002; K. Łatak, S. Nalbach, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych 
krakowskiej prepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009.

9  L. Zalewski, Biblioteka Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Kraśniku, „Wiado-
mości Diecezji Lubelskiej” 4 (1922), ss. 34-46, 74-87.

10  E. Kawończyk, Księgozbiór kanoników regularnych laterańskich w Suchej Beskidzkiej, Kra-
ków 1989 (praca magisterska napisana w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, egzemplarz 
w Bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego).

11  I. Pietrzkiewicz, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku, Kraków 
2003; taż, Księgozbiory konwentów i szkół kanoników regularnych laterańskich z ziem Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, „Nasza Przeszłość” 92 (1999), s. 485-497.

12  E. Zielińska, Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV 
wieku, w: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, 
Opole 1995, s. 105-112; taż, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku 
w latach 1469-1563, Lublin 2002; tejże, Nekrolog klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna 
w Kraśniku, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” 2 (2010), s. 79-125.

13  M. Łobaza, Piśmiennictwo sakralne i pragmatyczne Kanoników Regularnych Laterańskich 
Kongregacji Krakowskiej w czasach staropolskich, Warszawa 2015 (praca doktorska napisana 
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W nurcie badań muzykologicznych nie wolno pominąć ważnej monografii autor-
stwa Jakuba Kubieńca, dotyczącej sześciotomowego antyfonarza z kościoła Bożego 
Ciała, jednego z najważniejszych zabytków rodzimej kultury doby średniowiecza14. 
Odnotować także należy filologiczną analizę prozarium z mszału kraśnickiego, doko-
naną przez ks. Mieczysława Bochyńskiego15. Pretendującym do miana całościowego, 
a jednocześnie pierwszym noszącym znamiona syntezy historyczno-muzykologicz-
nej opracowaniem kultury muzycznej Kanoników Regularnych Laterańskich kongre-
gacji Bożego Ciała jest studium ks. Łukasza Kątnego16. Autor ten swymi badaniami 
wręcz uczynił w dużej mierze zadość konieczności uświadomienia i ukazania reli-
gijnej kultury muzycznej jako istotnego składnika kultury narodowej. Kilka mniej-
szych prac naukowych bądź fragmentów monografii (m. in. Jerzego Gołosa, Barbary 
Kołpanowicz-Krzyżanowskiej, Mariana Machury, Jarosława Raczka) selektywnie 
traktuje o zagadnieniach muzycznych w historii kanoników regularnych kongregacji 
krakowskiej, w tym najczęściej o instrumentarium organowym.

2. PODSTAWA ŹRÓDŁOWA I METODOLOGIA

Źródła historyczne są uprzywilejowanym materiałem naukowym dla badacza 
przeszłości. Wśród nich zawsze na pierwszym miejscu będą podejmowane przez 
historyka badania źródłoznawcze. Nie można bowiem wyprowadzić poprawnych 
wniosków bez rozpoznania i analizy tego, co z minionych wieków pozostało. Ma-
jąc zatem do dyspozycji archiwalia, w postaci akt kapituł generalnych oraz akt 
wizytacyjnych, po wyłuskaniu z nich niezbędnych informacji można pokusić się 
o nakreślenie, choćby w zarysach tylko, obrazu dbałości kanoników o kulturę 
muzyczną w klasztorach prepozytury krakowskiej. 

Ponieważ podstawa źródłowa nie jest przesadnie obfita i obejmuje zasadniczo 
tylko lata między 1781 i 1861, niekiedy tylko z odniesieniami sięgającymi głębiej 
w historię, stąd obraz, jaki się wyłania, nie będzie ani dokładny, ani pełny. Mimo 
to warto podjąć próbę dotarcia do tychże zapisów i usystematyzowania informacji 
istotnych z punktu widzenia tematyki niniejszego artykułu. Systematyzacja bę-
dzie opierać się na dwóch filarach, którymi są zespoły zagadnień: 

A) ogólne wykonawstwo muzyczne; 
B) osoby zawodowo zajmujące się muzyką. 

w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; egzemplarz w Bibliotece UKSW).
14  J. Kubieniec, Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich, 

Kraków 2006.
15  M. Bochyński, Zasób sekwencji mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku, 

„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 47 (1983), s. 175-237.
16  Ł. Kątny, Kultura muzyczna Kanoników Regularnych Laterańskich Prepozytury Bożego 

Ciała i wybranych klasztorów kongregacji krakowskiej w latach 1405–1795, Warszawa 2016 (praca 
doktorska napisana w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; egzemplarz 
w Bibliotece UKSW).
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Na tę systematyzację nałożony zostanie schemat sieci klasztornej prepozytury 
krakowskiej, tj: Kraków (zał. 1405), Kraśnik (1468), Kurozwęki (1487), Krzemie-
nica k. Wołkowyska (1617), Wolbrom (1633), Wilno (1638) i Słonim (1650). Nie 
są to wszystkie klasztory kongregacji krakowskiej, a jedynie te, których dotyczy 
dokumentacja stanowiąca fundament źródłowy niniejszego opracowania. Autor 
jest przekonany, że zastosowanie takiej metodologii pozwoli na łatwiejszą per-
cepcję zmian, jakie zachodziły w sieci klasztorów kanonickich w tym względzie, 
a także uzmysłowienie pewnego continuum, pewnej ciągłości istnienia klasztorów 
kanoników regularnych jako ośrodków promieniowania kultury.

W tym miejscu należy się czytelnikowi – sygnalizowane na początku – szcze-
gółowe wyjaśnienie w kwestii źródeł. Otóż podstawę źródłową niniejszego opra-
cowania stanowią dwa poszyty akt znajdujące się w Archiwum Ojców Paulinów 
na Jasnej Górze:

1. ms. 253. Jednostka obejmuje akta kapituł generalnych odbytych w Krakowie 
w latach od 1781 do 1836 oraz następnie w Kraśniku od 1841 do 1856. W tym 
zespole istnieją także dwa akty kapituł zwołanych w trybie ekstraordynaryjnym 
z powodu konieczności wyboru prepozytów klasztornych po śmierci dotychcza-
sowych. Dodatkowo poszyt zawiera dwa dokumenty: notatkę sporządzoną 8 paź-
dziernika 1838 r. po zakończonej wizytacji klasztoru krakowskiego, dotyczącą 
zachowania ks. Kazimierza Piotra Studentowicza (s. 66) oraz protokół posiedzenia 
nieformalnej kapituły kraśnickiej w dniu 17 czerwca 1861 r., dotyczący przełożo-
nego klasztoru i proboszcza parafii, ks. Serapiona Rajmunda Chmurskiego (s. 79). 
Pominięto drobne dokumenty, niezwiązane ściśle z tematem artykułu, na przykład 
formuły przysięgi elektorów.

2. ms. 254. Jednostka obejmuje akta wizytacyjne klasztorów prepozytury Bo-
żego Ciała w latach od 1782 do 1861. W większości są to kompletne akta, tzn. 
zawierające protokół wizytacji i zalecenia (dekrety). Rzadziej są to jedynie dekrety 
powizytacyjne. Zaledwie ostatni dokument, spisany w Kraśniku w dniu 13 sierp-
nia 1861 r. (s. 159–160), jest w zasadzie protokołem kapituły klasztornej (w tym 
przypadku formalnie już zwołanej przez prepozyta generalnego), podczas której 
dokonano kanonicznego usunięcia z urzędu prepozyta kraśnickiego ks. Antoniego 
N. Boraczyńskiego i wyboru na jego miejsce ks. Szymona S. Pożycińskiego.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nie są to wszystkie zachowane dokumenty tego 
typu dotyczące Kanoników Regularnych Laterańskich. W archiwum klasztoru 
Bożego Ciała w Krakowie znajdują się zarówno akta kapituł generalnych17, jak 
i akta wizytacyjne18 odnoszące się do okresu wcześniejszego. Ze względu jednak 
na ograniczenia czasowe i organizacyjne archiwalia krakowskie, zresztą bardziej 

17  Archiwum Klasztoru Bożego Ciała w Krakowie (dalej: ABC), Acta Capituli Generalis Co-
nventus SS. Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam Canonicorum Regularium S. Augustini ab 
A.D. 1628, ms. b.s.

18  ABC, Visitationes Conventuum 1696–1697, ms. b.s.
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szczegółowo przebadane pod wielorakimi względami, zostały przez autora niniej-
szego studium wyłączone z niego, z zamiarem poświęcenia im oddzielnego, po-
dobnego opracowania w przyszłości. Dodatkowymi argumentami za przyjęciem 
takiego rozwiązania jest status quo archiwaliów, tj. rozdzielenie ich na archiwum 
krakowskie i archiwum częstochowskie, a także fakt, że ks. Łukasz Kątny w swej 
dysertacji w dużo szerszym zakresie wykorzystał materiały z archiwum klaszto-
ru Bożego Ciała niż archiwalia jasnogórskie, a te ostatnie uwzględnił w zasadzie 
tylko do końca XVIII w. (zakres historyczny jego opracowania obejmował czas 
do upadku Rzeczypospolitej). Ostatnim argumentem usprawiedliwiającym ogra-
niczenie podstawy źródłowej jest objętość artykułu.

Owo rozdzielenie źródeł nastąpiło – według opinii historyka zakonu, ks. Ka-
zimierza Łataka CRL – po kasacie zakonu, kiedy prepozyt generalny Jan Grze-
siewicz, opuszczając klasztor krakowski i udając się do klasztoru na Jasnej Górze 
(gdzie został internowany), zabrał ze sobą część cennych dokumentów. Po jego 
śmierci zostały one włączone do Archiwum Ojców Paulinów. 

Szczegółowo ujmując, jednostka 253 zawiera akta kapituł generalnych odby-
tych w następujących okresach:

• 17–25 września 1781 r.;
• 3–13 września 1787 r.;
• 16–27 maja 1791 r.;
• 10 grudnia – ok. 20 grudnia 1798 r.;
• 26 września – 7 października 1808 r.;
• 16 stycznia 1809 r. (kapituła nadzwyczajna po śmierci ks. Józefa W. Chwa-

steckiego, od roku 1798 prepozyta wolbromskiego19);
• 4 września 1809 r. (kapituła nadzwyczajna po śmierci ks. Inwencjusza Za-

ćwilichowskiego, od roku 1798 prepozyta kurozwęckiego20);
• 27 czerwca – 1 lipca 1814 r.;
• 19–25 lipca 1836 r.;
• 8 października 1838 r. (notatka spisana po zakończonej wizytacji klasztoru 

krakowskiego, dotycząca ks. Kazimierza P. Studentowicza);
• ok. 24–30 lipca 1841 r. (w Kraśniku);
• 4–9 września 1854 r. (w Kraśniku);
• 15–16 lipca 1856 r. (w Kraśniku);
• 17 czerwca 1861 r. (akt nieformalnie zwołanej kapituły klasztornej spisany 

w Kraśniku na okoliczność złego zarządzania majątkiem przez ks. Serapiona 
R. Chmurskiego. Dokument ten stał się powodem wizytacji klasztoru w dniu 
13 sierpnia 1861 r., o czym niżej).

Wyjaśnienia wymaga fakt zwoływania kapituł generalnych w Kraśniku, 
a nie w domu macierzystym w Krakowie. Otóż wytłumaczenie tego fenomenu 

19  ms. 253, s. 46.
20  Tamże. 
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znajdujemy właśnie w treści aktu, jaki zredagowany został w Kraśniku w dniu 
13 sierpnia 1861 r. Dokument ten jest protokołem z posiedzenia kapituły klasz-
tornej pod przewodnictwem przybyłego w tym celu do Kraśnika prepozyta gene-
ralnego ks. Jana F. Grzesiewicza, podczas której zdjęto z urzędu prepozyta kra-
śnickiego ks. Antoniego N. Boraczyńskiego, krótkotrwałego zresztą następcy ks. 
Serapiona R. Chmurskiego. 

Dokument zaświadcza, że w wyborach niemal identyczną liczbę głosów uzy-
skali ks. Andrzej R. Sobański (nieobecny na kapitule, jako że w tamtym czasie 
pełnił funkcję kapelana norbertanek w Imbramowicach) oraz ks. Szymon S. Po-
życiński. Co interesujące, ks. Sobański „jako powołaniem starszy miałby pierw-
szeństwo do przyjęcia Prepozytury Kraśnickiej, ale jako zagraniczny i z paszpor-
tem rocznym przez Władzę Świecko Rządową może być nie tylko nie przyjętym, 
lecz wyraźnie odsuniętym”21. 

Dokument potwierdza, choć nie bezpośrednio, trudną sytuację powstałą po 
rozbiorze Polski. Wskutek uwarunkowań politycznych prepozyt generalny Antoni 
F. Lubaczewski w latach 1836–1853 urzędował w klasztorze w Kraśniku, następ-
nie przez trzy lata (1853–1856) na tym stanowisku był wakat, po czym kolejny 
prepozyt generalny, Jan F. Grzesiewicz, na siedzibę swego urzędu wybrał klasztor 
wolbromski, jako położony najbliżej granicy zaboru.

Drugi fundamentalny dla opracowania rękopis 254 zawiera akta wizytacji 
klasztorów:

• Wilno (akt wystawiono 2 września 1782 r.), Krzemienica (17 września 
1782 r.), Słonim (28 września 1782 r.), Kraśnik (15 października 1782 r.), 
Kurozwęki (22 października 1782 r.), Wolbrom (28 października 1782 r.);

• Wilno (11–23 października 1784 r.), Słonim (6–20 listopada 1784 r.), Krze-
mienica (22–26 listopada 1784 r.), Kraśnik (7–11 grudnia 1784 r.), Kurozwęki 
(15–18 grudnia 1784 r.), Wolbrom (19–25 maja 1785 r.);

• Wolbrom (9–12 czerwca 1786 r.), Krzemienica (22 lipca – ok. 28 lipca 
1786 r.22), Słonim (1–7 sierpnia 1786 r.), Wilno (19–25 sierpnia 1786 r.), 
Krzemienica powtórnie (19–25 września 1786 r.), Kraśnik (6–9 październi-
ka 1786 r.), Kurozwęki (13–17 października 1786 r.);

• Kraśnik (27 sierpnia – 12 września 1789 r.), Kurozwęki (16–21 września 
1789 r.), Wolbrom (24–28 września 1789 r.);

• Kraśnik (16–26 listopada 1793 r.), Kurozwęki (29 listopada – 7 grudnia 
1793 r.), Wolbrom (7–11 lutego 1794 r.);

• Kraśnik (29 października – 4 listopada 1795 r.), Kurozwęki (7–9 listopada 
1795 r.), Wolbrom (12–14 listopada 1795 r.);

• Kurozwęki (18–23 lutego 1797 r.), Kraśnik (21–26 maja 1798 r.), Wolbrom 
(4–6 czerwca 1798 r.);

21  ms. 254, s. 159.
22  Wizytator, ks. Sebastian G. Kwiatkowski, zapewne poirytowany zastaną sytuacją, zawiesił wizy-

tację w klasztorze krzemienickim i wyjechał w dalszą trasę. Wizytację dokończył w drodze powrotnej. 
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• Wolbrom (28 kwietnia – 1 maja 1801 r.), Kurozwęki (15–30 maja 1801 r.), 
Kraśnik (19–27 maja 1801 r.);

• Wolbrom (23–25 lipca 1803 r.), Kraśnik (3–16 sierpnia 1803 r.), Kurozwęki 
(ok. 19–22 sierpnia 1803 r.);

• Kraśnik (ok. 1–3 czerwca 1808 r.), Kurozwęki (ok. 6–9 czerwca 1808 r.), 
Wolbrom (ok. 12–15 czerwca 1808 r.);

• Wolbrom (ok. 4–8 września 1811 r.), Kraśnik (ok. 20–23 września 1811 r.), 
Kurozwęki (ok. 24–26 września 1811 r.);

• Kraśnik (8–14 lutego 1815 r.), Kurozwęki (18–19 lutego 1815 r.), Kraśnik 
(4 listopada – 16 grudnia 1816 r.);

• Kraśnik (2–19 maja 1820 r.);
• Kraśnik (ok. 29–31 grudnia 1823 r.);
• Kraków (4–8 października 1838 r.), Wolbrom (7 lipca 1839 r.);
• Kraków (18–21 sierpnia 1843 r.);
• Wolbrom (27 lutego 1845 r., akt promulgowano 5 października 1845 r.);
• Kraków (2–14 stycznia 1851 r., akt promulgowano 25 stycznia 1851 r.);
• Kraśnik (4 czerwca 1857 r.);
• Kraśnik (22 czerwca 1861 r.), Kraśnik (13 sierpnia 1861 r., kapituła klasztor-

na zwołana w celu wyboru przełożonego).
Jak z powyższego zestawienia wynika, po I rozbiorze Polski wizytacje klasz-

torów odbywały się początkowo regularnie co dwa lata. Wizytatorzy wyjeżdżali 
w drugiej połowie roku w kilkutygodniowe podróże i wizytowali kolejne klasz-
tory. Pierwsze trzy serie wizytacji miały miejsce w latach 1782, 178423 oraz 1786 
i objęły Wilno, Krzemienicę, Słonim, Kraśnik, Kurozwęki i Wolbrom. W latach 
1787–1789 (a więc jeszcze przed II rozbiorem i utworzeniem prowincji wileńskiej 
CRL w roku 1796) w komunikacji między klasztorami wschodnimi i krakowskim 
musiały zaistnieć obiektywne i na tyle poważne trudności, że wizytacje w klasz-
torach wileńskim, krzemienickim i słonimskim przestały się odbywać. Od roku 
1789 wizytacji podlegały tylko trzy klasztory: Kraśnik, Wolbrom i Kurozwęki, 
a później także klasztor macierzysty w Krakowie. 

3. ANALIZA AKT

3.1. Dwa obszary tematyczne

Wczytując się w treść akt zarówno kapitulnych, jak i wizytacyjnych, można za-
uważyć, że choć problematyka muzyczna nie jest najważniejszym zagadnieniem 
poruszanym podczas posiedzeń, to jednak da się wyczuć troskę, z jaką przełożeni 

23  Wizytacja klasztoru wolbromskiego ze względu na zimową porę została przełożona na wio-
snę 1785 r.
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otaczają ten aspekt życia klasztornego. W zagadnieniach dotyczących muzyki 
można wyodrębnić zasygnalizowane już wyżej dwa zasadnicze wątki, nazwijmy 
je obszarami tematycznymi:

A) Wykonawstwo muzyczne. Chodzi przede wszystkim o problematykę 
śpiewu w czasie Mszy św. oraz oficjum godzin kanonicznych, a w dalszej ko-
lejności będzie to śpiew przed rozpoczęciem kapituły oraz po wyborze nowego 
prepozyta. Sekretarz przygotowujący akt często zaznacza, że wotywna Msza św. 
sprawowana przed rozpoczęciem sesji w poszczególne dni była śpiewana. Trzeba 
także wyjaśnić, że przydawkę „uroczysta” w odniesieniu do liturgii rozumieć 
należy jako „śpiewaną”, tj. z udziałem muzyki, mimo że nie zawsze jest to od-
dane expressis verbis. Wydaje się również pewnikiem, że Msza św. celebrowa-
na każdego ranka w czasie trwania kapituły generalnej musiała być uroczysta, 
właśnie śpiewana, z tzw. pełną asystą liturgiczną. Problematyka wykonawstwa 
muzycznego pojawia się zarówno w aktach kapitulnych, jak i wizytacyjnych.

B) Osoby związane z muzyką w kościele i klasztorze. W przedmiotowych 
źródłach jest to najmniej eksponowany wątek. Dokumenty niekiedy przekazują 
informacje o nauczycielach muzyki, organistach, kantorach (czasami wymie-
nianych z imienia i nazwiska, w innych przypadkach – anonimowych).

O ile szeroko pojęta problematyka muzyczna obecna jest w aktach wszyst-
kich regularnych kapituł generalnych od 1781 r., z wyjątkiem ostatniej, o tyle 
nie w każdym akcie wizytacyjnym się pojawia. Poniżej, na tle wszystkich, 
zestawiono te dokumenty, w których występują choćby najdrobniejsze informa-
cje dotyczące muzyki. Przypisane poszczególnym dokumentom litery i cyfry 
oznaczają: tematykę odnoszącą się do jednego bądź obu wyżej wymienionych 
obszarów tematycznych (A lub B) oraz liczbę takowych wzmianek.

Akta kapituł generalnych:
• 1781 – A4, B1
• 1787 – A2, B3 
• 1791 – A5, B3 
• 1798 – A1
• 1808 – A4 B1
• 1809 
• 1809 
• 1814 – A4
• 1836 – A2, B1 
• 1838 – B1
• 1841 – A1, B1
• 1854 – A3
• 1856 – A4, B1
• 1861 
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Akta wizytacyjne klasztorów:

1782 Wilno Krzemienica Słonim Kraśnik Kurozwęki Wolbrom 

B1, B2 A2  A2  A1  A2 A1 

1784 Wilno Słonim Krzemienica Kraśnik Kurozwęki Wolbrom 
1785

A3, B2  
1786 

Wolbrom Krzemienica Słonim Wilno Kraśnik Kurozwęki 

 A1, B2

Kraśnik 1789 Kurozwęki 1789 Wolbrom 1789

Kraśnik 1793 Kurozwęki 1793 Wolbrom 1794

Kraśnik 1795 Kurozwęki 1795 Wolbrom 1795

A1

Kurozwęki 1797 Kraśnik 1798 Wolbrom 1798

B1

Wolbrom 1801 Kurozwęki 1801 Kraśnik 1801

A1 A1

Wolbrom 1803 Kraśnik 1803 Kurozwęki 1803

Kraśnik 1808 Kurozwęki 1808 Wolbrom 1808

Wolbrom 1811 Kurozwęki 1811 Kraśnik 1811

Kraśnik 1815 Kurozwęki 1815 Kraśnik 1816

A1 A2

Kraśnik 1820 Kraśnik 1823
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A1 A2, B1

Kraków 1838 Wolbrom 1839

A1, B1 C1, B2

Kraków 1843 Wolbrom 1845

B1

Kraków 1851 Kraśnik 1857

A1 A1

Kraśnik 1861 VI Kraśnik 1861 
VIII

3.2. Wykonawstwo muzyczne

Zapisy historyczne w segmencie A najczęściej dotyczą celebracji Mszy św. Sekre-
tarz sporządzający akt dość często precyzyjnie odnotowywał nawet tytuły formu-
larzy mszalnych zastosowanych podczas liturgii. Obrady kapituł generalnych roz-
poczynały się więc pierwszego dnia uroczystą wotywą o Duchu Świętym i prośbą 
o Jego asystencję. Jest to – żeby powołać się wyjątkowo na zapis w aktach kapituł 
generalnych znajdujących się w Archiwum Klasztoru Bożego Ciała w Krakowie 
– zwyczaj stary i chwalebny: secundum laudabilem antiquam consuetudinem invo-
catio Sancti Spiritus per solennem Votivam24. 

Formuły, jakie w tym miejscu stosowali piszący akta, różnią się w szczegółach, 
jednak ich ogólna wymowa pozostaje stała. Z punktu widzenia tematyki artykułu 
istotne jest podkreślenie uroczystej (tj. śpiewanej) liturgii mszalnej, z pełną asystą. 
Można w sposób uprawniony postawić znak równości między Mszą św. uroczystą 
i Mszą św. śpiewaną (cantata, decantata), bowiem istnieją wpisy w aktach wy-
raźnie wskazujące na liturgię czytaną (lecta). Czytane były na przykład Msze św. 
w prywatnych intencjach celebransów, sprawowane po sumie w dni świąteczne: 
Pro commodo populi omnibus diebus festis post Summum Sacrum, seu sub finem 
ejusdem, celebretur Missa lecta ex intentione celebrantis (Kraśnik, 1795)25. Ozna-
cza to także, że Msza św. sprawowana była bez pełnej asysty liturgicznej (diakona, 
subdiakona)26.

Wielce prawdopodobne jest, choć akta milczą na ten temat, że śpiewa-
ne były także wotywy o Duchu Świętym sprawowane na rozpoczęcie dwóch 

24  Kapituła obradowała pod przewodnictwem prepozyta generalnego, ks. Michała Rusieckiego. 
Por. ABC, Acta Capituli…, ms. b.s., s. 59v.

25  ms. 254, s. 82.
26  Jeszcze pod koniec XIX w. tak rozumiano uroczystą liturgię i asystę. Por. G. Grabowski, 

Wiadomości liturgiczne, niezbędne dla organistów i zakrystianów, Warszawa 1895, s. 6, 92 i. in.
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nadzwyczajnych kapituł w 1809 r., zwołanych po śmierci prepozytów: ks. Józe-
fa W. Chwasteckiego, prepozyta wolbromskiego, oraz ks. Inwencjusza Zaćwi-
lichowskiego, prepozyta kurozwęckiego: Viduata Ecclesia Wolbromensis suo 
Praeposito et Conventus suo Superiore, per decessum A[dmodum] R[everendi] 
D[omini] Josephi Guillelmi Chwastecki, dederunt occasionem Convocationis hu-
jus Capituli. Ideoque Perillustris et Reverendissimus Dominus Praelatus (post 
Missam de Spiritu Sancto celebratam) congregatis Canonicis ad locum Capituli. 
Post invocationem auxilii Spiritus Sancti allegatis praeprimis motivis justis27; 
Praemissa Votiva de Spiritu Sancto celebrata est sessio Capituli Monasterji28. Nie 
sprawowano – jak widać – Mszy św. pro defunctis, ale należy pamiętać, że były 
to kapituły ekstraordynaryjne, zwołane w celu wyboru prepozytów lokalnych, 
a nie kapituła generalna.

Niemal wszystkie wpisy traktujące o wezwaniu pomocy Ducha Świętego i uro-
czystej liturgii brzmią dość podobnie: implorato per solemne Missae Sacrificium 
Spiritus Sanctissimi auxilio (1781)29; Invocato per Sacratissimo Missae Sacrificium 
Spiritus Sancti auxilio (1787)30; Post cantandum Votivam Sacram de Spiritu Sancto 
(1791)31; Sessio Prima. Decantata solemni Votiva de Spiritu Sancto (1798)32; In-
vocato per S[acratissimo] Missae Sacrificium Spiritus Sancti auxilio congregatis 
ad locum Capituli (1808, I sesja)33; Post Missam cantandam de Spiritu Sancto cui 
omnes de Capitulo interfuere (1808, IV sesja)34; iam in loco praesentibus decantato 
Missae Sacrificio de Spiritu S[ancto] ad impetrandum Divinum auxilium cui omnes 
Canonici interfuerint (1856)35; invocato per sacrificium Missae auxilium Spiritus 
Sancti (1814, I sesja)36; Decantata solemni Missa de Spiritu Sancto (1814, II sesja)37; 
Invocato per Sacrosanctum Missae Sacrificium auxilio Spiritus S[ancti]38.

Owo wezwanie pomocy Ducha Świętego przybierało formę śpiewu hymnu 
Veni Creator, najpewniej bezpośrednio po zakończeniu Mszy św39. Fakt śpiewu 
tego hymnu odnotował sekretarz sporządzający akta kapituły generalnej odbytej 

27  ms. 253, s. 54. Co interesujące, wpis o Mszy św. został wykonany na zasadzie korektury, tj. 
po napisaniu zasadniczego tekstu skryptor wrócił do tego miejsca i uzupełnił akt o tę informację.

28  Tamże, s. 55.
29  Tamże, s. 7.
30  Tamże, s. 24.
31  Tamże, s. 33.
32  Tamże, s. 43.
33  Tamże, s. 47.
34  Tamże, s. 50.
35  Tamże, s. 75.
36  Tamże, s. 56.
37  Tamże, s. 57.
38  Tamże, s. 67.
39  Wykonywanie tego hymnu w istotnych momentach życia klasztornego nie jest wyłączną 

cechą Kanoników Regularnych Laterańskich. Analogiczny zwyczaj obserwować można w innych 
kongregacjach, np. paulinów. Zob. Paweł Podejko, Kapela wokalno-instrumentalna na Jasnej Gó-
rze, Warszawa 2001, s. 222.
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w Kraśniku w roku 1854: Itaque, die sexta Capituli, 9 Septembris, absoluto solem-
niter Sacrificio Missae de Spiritus S[ancti] et invocato auxilio Spiritus S[ancti] per 
Hymnum Veni Creator (fot. 1)40. 

Fot. 1. ms 253, s. 72

W następnych dniach odprawiano wotywy zmiennie: o Najświętszej Maryi 
Pannie, św. Michale, zakonodawcy św. Augustynie, Najświętszym Ciele Chrystusa 
czy Najświętszym Sakramencie (w czwartki). Dwa ostatnie formularze nie powin-
ny zaskakiwać, wszak krakowski kościół kanoników regularnych nosi wezwanie 
Bożego Ciała. Zdarzało się, że w którymś dniu kapituły, zwłaszcza w dniu jej 
rozpoczęcia, sprawowano Mszę św. o Duchu Świętym41. 

Unikatowa wzmianka o śpiewie hymnu Veni Creator pozwala sądzić, że ten 
hymn rozbrzmiewał nie tylko w dniu rozpoczęcia kapituł generalnych, ale każ-
dego dnia, w którym odbywały się sesje, a już z pewnością w tych dniach, kiedy 
celebrowana była wotywa o Duchu Świętym.

W aktach wizytacyjnych częściej eksponowany jest rytuał nawiedzenia i adora-
cji śpiewem Najświętszego Sakramentu na początku wizytacji, natomiast wzmian-
ki o odprawieniu Mszy św. są rzadsze. Oto przykłady: Ad visitationem Sanctissimi 
Sacramenti praevio cantu et con digna adoratione accepimus (Wilno 1782)42; ad 
initium hujus Actus spectantibus, ad Visitationem Ecclesiae descendimus et imprimis 
Sanctissimum Sacramentum in Tabernaculo depositum subsecuto cantu et con digna 
veneratione visitavimus et docenter asservatum invenimus (Wolbrom 1784)43. Wizy-
tatora witano uroczyście w bramie klasztornej, po czym procesyjnie wprowadzano 
do kościoła, gdzie otwierano tabernakulum i następowała adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Przy okazji wizytator miał możność skontrolowania stanu tabernakulum, 
jego wyzłocenia i godnych warunków przechowywania Najświętszego Sakramentu.

Mamy jednakże przykłady dokumentów wizytacyjnych uwzględniających cele-
brację Mszy św.: Primo igitur Visitationem Sanctissimi Sacramenti in Tabernaculo 
depositi praemissa Sacrificii Missae celebrationione instituimus quod digne con-
servatum adinvenimus et persoluto cantu cum debita ad oratione finivimus (Słonim 
1782)44; circa initium Visitationis praemittendis ad Ecclesiam accessimus in qua 
celebrato praesentibus RRPP Missae Sacrificio. Sanctissimum Eucharistiae Sacra-

40  ms. 253, s. 72. 
41  Tamże, s. 11.
42  ms. 254, s. 3.
43  Tamże, s. 31.
44  Tamże, s. 15.
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mentum visitavimus absolutoque cantu et condigna Ejus adoratione (Krzemienica 
1782, fot. 2)45. 

Fot. 2. ms 254, s. 9

Podobnie w Kurozwękach (1782): Ad Visitationem Ecclesiae processimus in 
qua post Missae Sacrificium absolutum et publicam Sanctissimo Sacramento per 
hymnum Tantum ergo […] exhibitam adorationem illud comprimis visitavimus ac 
decenter conservatum adinvenimus46. 

Nie można nie zauważyć, że powyższe wpisy zostały wykonane w jednym 
roku i dotyczą trzech kolejnych klasztorów na trasie wizytacyjnej ks. Antoniego 
F. Szydłowskiego, który z upoważnienia prepozyta generalnego wizytował wów-
czas klasztory kongregacji krakowskiej.

W czasie trwania kapituły generalnej celebrowana była Msza św. żałobna 
za zmarłych członków i benefaktorów zakonu. Postanowienia kapituł (choćby 
z 1781 r.) zarządzały, by za zmarłego kanonika, oprócz uroczystych egzekwii 
i Mszy św. żałobnej celebrowanej w dniu śmierci przez całe zgromadzenie (per 
totam Congregationem absolvendas), dożywotnio były odprawiane egzekwie, je-
den nokturn i laudesy: w konwencie generalnym w trzydziestym dniu po śmierci, 
a w całym zakonie w rocznicę śmierci: et in tota Congregatione quolibet Anniver-
sario mortis die (fot. 3)47. 

Fot. 3. ms 253, s. 15

Pamięć o zmarłych przełożonych zakonu manifestowała się w celebrowaniu 
dwunastu Mszy św. rocznie oraz dodatkowo Mszy św. (śpiewanej) wraz z oficjum 

45  Tamże, s. 9.
46  Tamże, s. 27.
47  ms. 253, s. 15.
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żałobnym w rocznicę śmierci. Wizytujący klasztor wileński w roku 1784 po-
twierdza, że z czystej wdzięczności dla ks. Piotra Procewicza, byłego prepozyta 
wileńskiego i prepozyta generalnego, owe Msze św. są dotychczas sprawowane: 
12 Missae per Annum et Anniversarium cum Officio Defunctorum et Missa cantata 
pro anima Petri Procewicz olim Praepositi Generalis ex pura gratitudine suscepta 
ad praesens sublata sunt48. W dekrecie powizytacyjnym zaleca on utrzymanie 
tego zwyczaju: obligationem legendae Missas 12 per Annum et unum Anniver-
sarium pro Anima Petri Procewicz sacerdotis, olim hujus Conventus Praepositi 
relaxamus49. 

Akta wizytacyjne dość często zawierają zachęty mobilizujące do celebracji 
śpiewanej Mszy św. w intencji całego zakonu w dni szczególne, np. w święto 
Stanisława Kaźmierczyka. Jako przykład niech posłuży tekst aktu wizytacyjne-
go (1782) klasztoru w Słonimiu: Missam vero Votivam de Sanctissima Trinitate 
in Festo Inventionis Sanctae Crucis simulque die obitus Domini Nostri Stanislai 
Casimiritani ad usque decantari solitam amovimus. Missam tamen cantatam de 
Festo pro felici successu Congregationis Nostrae absolvendam ordinavimus50. 
Dwa lata później (1784) wizytator potwierdza odprawianie śpiewanej Mszy św. 
w święto Znalezienia Krzyża Świętego, które przypadało w dzień śmierci Sta-
nisława Kaźmierczyka (3 maja 1489 r.). Zauważa też, że zmieniono formularz 
mszalny z wotywy o Trójcy Świętej na formularz z dnia (tj. o Znalezieniu Krzyża 
Świętego): item in Festo Inventionis Sanctae Crucis et die obitus B[eati] Stanislai 
Casimiritani loco Missae Votivae de Sanctissima Trinitate cantandam esse de Fe-
sto cum applicatione ad intentionem Congregationis praescriptum et ordinatum 
est51. W Wilnie – jak wszystko na to wskazuje – obowiązek celebracji śpiewanej 
Mszy św. w dzień śmierci św. Stanisława Kaźmierczyka był spełniany (1784): 
Missa quoue Votiva de Sanctissima Trinitate in die Obitus B[eati] Stanislai Ca-
simiritani cantari solita52. 

W konwencie kurozwęckim najwidoczniej opuszczane były sobotnie wotywy 
o Najświętszej Maryi Pannie, co w 1782 r. przypomniano z zaznaczeniem, że mają 
to być Msze św. śpiewane: Similiter Missas votivas die Sabbati de B.V. MARIA et 
die Dominico de Sanctissima Trinitate ex legatione perpetua ab Ordinario Loci 
approbata. Diebus per Rubricam non impeditis (ad praesens a RRPP omitti soli-
tas) absolvere injunximus. Non omissa tamen Missa cantata de Festo die Sabathi, 
prout antea practicari, a Nobis deprehensum est53. 

48  ms. 254, s. 35.
49  Tamże, s. 37.
50  Tamże, s. 26. 
51  Tamże, s. 38. Ponieważ Stanisław Kaźmierczyk nie był wówczas jeszcze beatyfikowany (Jan 

Paweł II, 1993 r.), przysługiwał mu tytuł Sługi Bożego. Stąd w dniu śmierci (3 maja) odprawia-
no zwyczajowo wotywę o Trójcy Świętej, zmienioną później na formularz z dnia (tj. Znalezienie 
Krzyża Świętego).

52  Tamże, s. 35.
53  Tamże, s. 27.
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Kanonikom kraśnickim polecono w 1782 r., by wieczorem śpiewać Litanię 
Loretańską oraz wykonywać zgodnie z przepisami liturgicznymi śpiewy wieczor-
ne, tj. nieszpory i kompletę: Visitationem Sanctissimi Sacramenti post Prandium 
et caenam cum consuetis precibus peragendam, ac etiam Litanias Lauretanas 
in honorem B.V. MARIAE die Sabatni post Completorium in Capella ejusdem 
singulis praesentibus cum cantu absolvendas. Ordinationem Divini Officii quo 
ad cantum Vesperarum aut Completorii in Choro a nobis directam et in Tabella 
manu nostra firmatam custodire mandamus54. Można stwierdzić, że w dokumencie 
zostało uchwycone to, czego kanonicy kraśniccy nie czynili zgodnie z konstytu-
cjami zakonnymi.

W opisywanym zakresie tematycznym (A) mieszczą się również wzmianki 
o usankcjonowanym tradycją zakonną dziękczynnym śpiewie po wyborze pre-
pozyta generalnego. Po potwierdzeniu nominata, że wybór akceptuje, kapituła 
wraz z delegatem biskupa udawała się procesyjnie do kościoła, aby zaśpiewać 
hymn dziękczynny: processit una cum Patribus ad Chorum ad decantantas Deo 
grates per Hymnum Te Deum (1814)55. Podobnie brzmią pozostałe wpisy dotyczące 
momentu po wyborze prepozyta generalnego: Post hoc in Gratiarum actionem 
Deo, decantantus fuerat in choro Oratorii Hymno Te Deum Laudamus omnibus 
Canonicis in Choro stantibus (1836)56; Caeremonia autem traditionis Insigniorum 
commissa est propter absentiam Neo Electi Electione facta V[enerabil]e Capitu-
lum advocatis V[enerabilis] Fratribus descendit ad Ecclesiam ad decantandas 
Deo Omnipotenti Maximo Gratiarum actiones solemniter per Hymnum Te Deum 
(1854)57, post haec ventum est ad Ecclesiam pro decantandis Deo optimo gratibus 
per hymnum Te Deum et cum oratione (1856)58.

Choć nie wyrażano tego wprost, to należy zakładać, że wykonanie hymnu 
miało charakter uroczysty także ze względu na miejsce. Zgodnie bowiem z czę-
stymi adnotacjami śpiew ten odbywał się w prezbiterium, w chórze kanonickim, 
zwanym niekiedy w dokumentach „oratorium”. Oto te wpisy: Quibus peractis, 
solutum est Capitulum et in Choro decantatus est Hymnus Te DEUM laudamus 
cum Oratione Gratiarum actionis (fot. 4)59; Quo facto ad Hymnum Te Deum 
personandum in oratorio defundendas Deo gratias sede omnes contulerunt (fot. 
5)60; Ad finem actae sunt Deo Gratiae per cantatum in choro Hymnum Te Deum 
Laudamus61; Quam consuetudinem in posterum retinendam Capitulum decrevit 
simul atque Hymnum gratiarum non in loco Capituli, sed in choro inchoandum 

54  Tamże, s. 26; Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 105.
55  ms. 253, s. 58.
56  Tamże, s. 63.
57  Tamże, s. 73.
58  Tamże, s. 76.
59  Tamże, s. 40.
60  Tamże, s. 59.
61  Tamże, s. 30.
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et terminandum sancivit62; Capitulum terminavit declaratur. Quo facto, Hymnum 
TE DEUM personantes omnes ad Oratorium, ad fundendas DEO gratias sede 
contulerunt63. 

Fot. 4. ms 253, s. 40

Fot. 5. ms 253, s. 59

Zgodnie z ogólną zasadą hymnodii, sformułowaną przez św. Augustyna, hymn 
śpiewano (a nie recytowano)64. Po zakończeniu śpiewu prepozyt generalny pierw-
szy raz zajmował w chórze miejsce przeznaczone dla niego (locum proprium 
Praepositi in Choro). Pojęcie in choro można interpretować dwojako, przy czym 
interpretacje te nie są ze sobą sprzeczne. Ksiądz Łukasz Kątny rozumie to określe-
nie jako śpiew wspólny65. Nie przecząc takiej interpretacji, równie dobrze można 
przyjąć, że śpiew ten odbywał się w chórze kanonickim (oratorium) po zajęciu 
miejsc w stallach. Ówczesny brewiarz wszak określał dokładnie, które czynności 
wykonuje się in choro, a które extra chorum. Można być pewnym tej drugiej in-
terpretacji, jako że opisywane wydarzenia miały miejsce na długo przed Soborem 
Watykańskim II, tj. w czasach, gdy zasadom liturgicznym generalnie okazywano 
większy szacunek. Każda czynność liturgiczna była dokładnie skodyfikowana, 
wiadomo było w którym miejscu i w jakim czasie należało coś czynić. 

Po zakończonych obradach kapituły generalnej miała miejsce jakaś forma 
dziękczynienia Panu Bogu za owoce kapituły. Najprawdopodobniej więc na za-
kończenie rozbrzmiewał powtórnie hymn Te Deum laudamus. Dysponujemy 
wzmianką z roku 1856, w której co prawda nie zamieszczono tytułu śpiewu, 
ale z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, iż był to 
właśnie wspomniany hymn: inter Fratres pronuntiavit R[eve]R[endus]D[ominus] 

62  Tamże, s. 21.
63  Tamże, s. 52.
64  J. Pikulik, Klasyczne formy chorału gregoriańskiego oraz monodii liturgicznej, w: Muzyka 

sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”, red. J. Masłowska, Warszawa 1998, s. 22.
65  Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 51–52. W XVII i XVIII w. praktykowano także śpiew 

naprzemienny kanoników ze scholą.
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Praelatus terminationem Capituli Generalis et facta ordinatio Canonicorum per 
domus decantandis in Ecclesia Deo gratibus finitum Capitulum66. 

W śpiewie miały się uzewnętrzniać wiara i miłość. Przestrzegano przed wrza-
skiem, pośpiechem, rutyną i nieczułością. Reguła św. Augustyna zachęcała, by 
śpiewać według tradycji przekazanej przez ojców (starszych), a nie według wła-
snych upodobań: Psalmis et hymnis cum oratis Deum, hoc versetur in corde quod 
profertur in voce. […] Et nolite cantare nisi quod legistis esse cantandum; quod 
autem non ita scriptum est ut cantetur, non cantetur. Non enim decet ut cantus 
et usus ecclesiasticus fieri debeat secundum arbitrium diversorum, sed firmiter 
servandus est secundum scripta atque instituta maiorum67. 

Nieprzestrzeganie pauz podyktowane było najprawdopodobniej chęcią po-
śpiesznego odprawienia godzin kanonicznych, co jest charakterystyczne dla nie-
dbale sprawowanej liturgii. W dekrecie powizytacyjnym klasztoru kraśnickiego 
(1823) czytamy, że oficjum nie powinno być pośpieszne, lecz wyraźnie i dobitnie 
recytowane, z przestrzeganiem pauz, z umiarem i troskliwością (o chwałę Bożą): 
Officium hoc non fiat praepropere, ast cum debita ac praescripta pausa, ac sum-
ma quam par est, modestia et attentione68. W dalszym ciągu aktu wpisano wyżej 
cytowany fragment reguły św. Augustyna: ut scilicet hoc versetur in corde, quod 
profertur in voce (co w sercu to i na ustach). 

Wraz z nadejściem wieku XIX w aktach wizytacyjnych zaczynają pojawiać 
się zalecenia dotyczące staranności wykonawstwa śpiewu chorałowego. W akcie 
wystawionym 30 maja 1801 r. w Kurozwękach mowa jest o recytacji psalmów, 
a dokładnie o przestrzeganiu pauz i kadencji (tj. medianty oraz terminacji): In Of-
ficii Divini recitatione pausa in tantum corrigatur, ut cujuslibet versus medium et 
finis facilem notari possint69. 

W tym samym roku w Kraśniku napomniano kanoników, by starannie odpra-
wiali Msze św., bowiem zaobserwowano nieprawidłowości wynikające najpewniej 
z dystrakcji celebransa, na przykład Pater noster odmówiono przed konsekracją, 
psalm Iudica me recytowany był po antyfonie introitalnej (zamiast przed): Item 
observatus fuit pluries intra Sacrificandum errasse, ita ut quandoque ante Conse-
crationem dicent Pater noster, quandoque post Introitu descendent ad dicendum 
Psalmum Iudica70. Wyjaśnić jednak należy, że powyższe zastrzeżenia najpraw-
dopodobniej dotyczyły nielicznych konkretnych kanoników – jednego starszego 
z zaawansowaną demencją, drugiego z problemami psychicznymi (ks. Patrycjusz 
Maszczykowski)71.

66  ms. 253, s. 77.
67  Lublin, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ms. III 608, s. 87–88; 

Cyt. za: Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 94-95.
68  ms. 254, s. 128.
69  Tamże, s. 92; por. Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 94.
70  ms. 254, s. 95.
71  Informacja ustna od ks. Kazimierza Łataka. 
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W roku 1815 ks. Ferreriusz F. Mydlarski, prepozyt generalny, nalegał, by 
w klasztorze kraśnickim oficjum godzin było śpiewane i recytowane we właściwy 
sposób, tj. głosem zrozumiałym, z zachowaniem pauz: Ipsius etiam erit attendere, 
ut Officium Divinum, debito modo, voce intelligibili, et cum pausa cantetur et re-
citetur72. Rok później w tym samym konwencie wskazano na klasztor krakowski 
jako wzorzec liturgii. W akcie napisano, że jeśli nie ma dostatecznej racji prze-
ciwnej, należy odprawiać ceremonie, modulując głos tak w śpiewie, jak i w recy-
tacji, stosując akcent i pauzy, zgodnie z normami obowiązującymi w konwencie 
generalnym, krakowskim: Ordinamus […] nulla ratione in contrarium fervente, 
instituatur, educetur, sustentetur ac instruatur respective quo ad Observantiam 
Caeremonias Ecclesiasticas modulationem vocis, tam in canendo quam in reci-
tando, servando accentu sive pausa, tum denique victu et amictu, ad Normam 
Conventus Nostri Generalis Cracoviensis73. 

Widocznie jednak w klasztorze w Kraśniku w pierwszej połowie XIX w. ob-
rzędy sprawowano niedbale, skoro wizytator jeszcze w 1816 r. musiał w dekrecie 
powizytacyjnym (dość długim zresztą) przypomnieć sposób, w jaki powinno się 
odprawiać godziny kanoniczne. Skądinąd jest to dla historyków wskazówka, jakie 
normy liturgiczne obowiązywały ówcześnie w zakonie: Officium Divinum diur-
num pariter ac Nocturnum sequenti persolvetur modo: Die Dominico et Festis 
cantabitur Prima et Completorium, reliqua voce clara et distincta recitabuntur. 
Feriis vere secunda, quarta et sexta Vesperae in Cantu cum Organo, et Comple-
torium in voce. Tertia, quinta et Sabbathi feriis, Vesperae in voce, et Completori-
um in cantu. Porro prima ex horis Canonicis singulis feriis in cantu fiet, nisi ab 
rationalibus causam aliquando super eo dispensari oporteret. Generaliter autem 
praedisponitur Officium Divinum canonicae videlicet in choro Ecclesiae ac Stallis 
enimque competentibus cantandum recitandumve Matutino cum Laudibus, Med-
itatione et Precibus Vespertines exceptis ista enim in Superiori Choro Conventus 
commodious paterint74. 

Wynika z tego zapisu, że w niedziele i święta śpiewane były pryma i kompeto-
rium, zaś pozostałe godziny recytowane były wyraźnym głosem. W poniedziałki, 
środy i piątki nieszpory śpiewano z towarzyszeniem organów, zaś kompletorium 
tylko recytowano. We wtorki, czwartki i soboty przeciwnie: nieszpory recytowa-
no, natomiast kompletorium było śpiewane, przy czym brak informacji o towarzy-
szeniu organowym. Pierwsza godzina kanoniczna (Matutinum) w dni powszednie 
powinna być śpiewana, o ile nie sprzeciwia się temu jakaś wyższa konieczność, 
o której wcześniej w niniejszym studium już wspomniano. Prymę jednakże śpie-
wano zawsze.

Wydaje się, że w Kraśniku w tym względzie na jakiś czas sytuacja się unor-
mowała, bowiem w aktach z roku 1820 na temat godzin kanonicznych znajduje 

72  ms. 254, s. 108.
73  Tamże, s. 118.
74  Tamże, s. 119.
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się zaledwie krótka wzmianka: Officio Matutino et Diurno (nisi juxta ac ratio-
nabili causa impediti) quotidie intersint, silentiumque vespertinum inviolabiliter 
observaram curent75. Nie wynika z niej, żeby liturgia godzin sprawowana była 
z rażącymi uchybieniami. Nie na długo jednak. Dekret powizytacyjny z 1823 r. 
w artykule drugim zobowiązuje każdego kanonika do celebracji godzin i przypo-
mina ten zapis konstytucji zakonnej, zgodnie z którym tam, gdzie jest co najmniej 
sześciu kanoników, godziny muszą być wykonywane śpiewem chorałowym, a nie 
tylko recytowane głosem: Articulus secundus. Ordo noster Canonicus stringit 
unumquemque ad persolvendum Divinum Officium non voce sola recitandum, sed 
insuper, ubi sex manent Canonici, juxta regulas Cantus Choralis absolvendum76. 
Ponadto, jeśli nie każdego dnia, to przynajmniej w każdy dzień świąteczny i uro-
czystość oficjum powinno być in gremio wykonywane śpiewem zgodnie z posta-
nowieniem miejscowego prepozyta lub wiceprepozyta: Proinde declaramus, ut si 
non quolibet die, festivis saltem ac solemnioribus diebus, Officium ejusmodi fiat in 
Cantu, juxta arbitrium Praepositi loci, aut Ejus VicePraepositi. Na koniec zacyto-
wany został fragment konstytucji zakonnej: Nullus ergo Residentium se alienare 
(nisi causa probata ac rationabili) ab ejusmodi Officio, tam in voce, quam in Cantu 
persolvendo praesumat, sciens, quod dum communi victu reficiat corpus, communi 
item oratione reficere animam teneatur. Czyli że żaden zakonnik, bez dostatecznej 
i racjonalnej przyczyny, nie pownien uchylać się od obowiązku oficjum godzin, 
zarówno recytowanych, jak i śpiewanych, wiedząc, że tak jak wspólnota stołu 
wzmacnia ciało, tak wspólnota modlitwy podtrzymuje duszę77.

Niemal słowo w słowo powyższe zdania powtórzone zostały w dekrecie spo-
rządzonym po wizytacji klasztoru macierzystego w 1838 r. Ponownie więc mowa 
jest o tym, by żaden zakonnik bez dostatecznej racji nie zwalniał się z obowiązku 
celebracji oficjum godzin. Mandamus ut omnes et singuli Religiosi nemine excepto 
Sanctae Meditationi, Officio Matutino et diurno (nisi debilitate corporis aut alia 
juxta ac rationabili causa impeditis intersint). Niewielka różnica w obu tekstach 
dotyczy minimalnej liczby kanoników, od której obowiązywało chorałowe wy-
konywanie oficjum. W dokumencie dotyczącym Krakowa liczba ta nie jest ściśle 
oznaczona (tzn. 6), lecz określona ogólnie jako „większa liczba kanoników”: Ordo 
noster Canonicus stringit unumquemque ad persolvendum Divinum Officium non 
voce sola recitandum, sed insuper, ubi manent Canonici in majori numero, iuxta 
regulas cantus Choralis absolvendum. Inna drobna różnica dotyczy osób mają-
cych władzę z istotnej przyczyny zwolnić ze śpiewu kanonika. W Krakowie nie 

75  Tamże, s. 124.
76  W kwestiach liturgii i muzyki nowe zapisy konstytucji zakonnych obowiązujące od momentu 

reformy konstytucji zakonnej (1631) podają, że w tych klasztorach, w których było przynajmniej 
sześciu zakonników, oficjum odtąd miało być śpiewane w kościele, z wyjątkiem dni świątecznych. 
ABC, Acta Capituli Generalis, k. 4. Cyt. za: K. Łatak, Kongregacja krakowska…, s. 57; Ł. Kątny, 
Kultura muzyczna…, s. 93.

77  ms. 254, s. 128.
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będzie to już wiceprepozyt (jak w Kraśniku), jedynie sam prepozyt generalny. 
Tę akurat zmianę można łatwo wytłumaczyć obecnością w domu macierzystym 
najważniejszej osoby: Proinde declaramus, ut si non quolibet die, festivis saltem et 
solemnioribus diebus, Officium ejusmodi fiat in Cantu, juxta arbitrium Praepositi 
loci. Nullus ergo residentium prout supra dictimus se alienare – nisi causa proba-
ta ac rationabili – ab ejusmodi Officio, tam in voce, quam in Cantu persolvendo 
praesumat, sciens, quod dum communi victu reficiat corpus, communi etiam ora-
tione reficere animam tenetur. Ostatnią zmianą, jaka cechuje dokument krakow-
ski w stosunku do wcześniejszego zapisu kraśnickiego, jest rezygnacja ze zdania 
traktującego o tożsamości pragnień serca i wypowiadanych słów, poprzestając na 
ostrzeżeniu przed pośpieszną recytacją: Officium hoc non fiat praepropere, sed 
cum debita ac praescripta pausa78. 

Więcej modyfikacji zawiera tekst akt wizytacyjnych klasztoru krakowskiego 
w roku 1851: Sanctae Meditationi, Officio Matutino et diurno (nisi infirmitate aut 
alia rationabili causa impeditis) interasse. Ordo enim noster Canonicus stringit 
unumquemque ad persolvendum choraliter Divinum Officium. Nullus ergo resi-
dentium prout supra dictimus se alienare – nisi causa probata ac rationabili ab 
ejusmodi Officio, tam in voce, quam in Cantu persolvendo praesumat, sciens, 
quod dum communi victu reficiat corpus, communi etiam oratione reficere animam 
tenetur. Officium hoc non fiat praepropere, sed cum debita ac praescripta pausa79. 
Nie ma, jak widać, wymienionej minimalnej liczby kanoników, którzy mieliby 
chorałowo śpiewać godziny – z aktu wynika więc, że obowiązek ten spoczywa 
na wszystkich. Być może, nie widziano potrzeby przypominania tego, albowiem 
w klasztorze macierzystym zawsze przebywała większa liczba zakonników. Po-
nownie nie został uwzględniony wiceprepozyt, jako osoba, która mogła w okre-
ślonych warunkach zwolnić kanonika z obowiązku oficjum chórowego z ważnej 
przyczyny. Powód jest zapewne ten sam, co w przypadku aktu z roku 1838: obec-
ność na miejscu najwyższego urzędem zakonnika.

W akcie z 1857 r. sporządzonym po wizytacji klasztoru kraśnickiego znowu 
pojawiły się znane już treści. Wizytator w art. 3 przestrzega przed opuszczaniem 
modlitw, nie wspominając nic o ich śpiewie: Officio Matutino et divino (nisi juxta 
ac rationabili causa impediti) intersint quotidie80. W art. 9 jednak wraca liczba 
sześciu kanoników oraz polecenie, aby śpiew chorałowy wykonywać dokładnie: 
Ordo noster Canonicus stringit unumquemque ad persolvendum officium divinum 
non voce sola recitandum, sed insuper, ubi sex Canonici manent, iuxta Regulas 
Cantus Choralis absolvendum. […] Officium hoc non fiat praepropere, ast cum 
debita ac praescripta pausa81.

78  Tamże, s. 134.
79  Tamże, s. 150–151.
80  Tamże, s. 155. 
81  Tamże, s. 156.
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Istnieją jednakże wzmianki o odejściu od ścisłych zasad liturgicznych w wy-
jątkowych okolicznościach, które mogły stanowić: podeszły wiek kanonika oraz 
wyjątkowo niesprzyjająca aura. W takich sytuacjach miejscowy prepozyt mógł 
starszego zakonnika zwolnić z obowiązku wspólnego śpiewu oficjum godzin: 
Venerabilium Patrum Emeritorum dispensamus eum iisdem ergo accessum Heri 
praecipue dum preces Canonicae in Cantu absolventur (Kraśnik 1816)82 oraz za-
rządzić, by w czasie silnych mrozów celebrację godzin przenieść do ogrzewanego 
pomieszczenia: Ut tempore rigidae hyemis Matutinum Divini Officii aliquando 
Horae Canonicae possint recitari in cubiculo calefacto ex pro locum chori (kapitu-
ła generalna 1808)83. Na przykład w Krakowie w takich przypadkach celebrowano 
w ogrzewanej zakrystii, w której był nawet ołtarz.

Jeden raz w aktach dotyczących kanoników regularnych, a przechowywanych 
w archiwum jasnogórskim, mowa jest o muzyce świeckiej. Nietrudno domyślić 
się, że w niekorzystnych dla opinii zakonnej okolicznościach. Oto w Kraśniku 
w roku 1823 ks. Leon Dudkiewicz nocą wyszedł potajemnie z klasztoru i udał się 
do wsi Struża. Tam, chodząc po wsi i odwiedzając karczmy, oddawał się tańcom 
z kobietami przy akompaniamencie muzyki. Nadto został przyłapany w towarzy-
stwie podejrzanej kobiety w takim miejscu, w którym żadnego świadka nie było 
(nie było innej osoby): Pater Leo Dudkiewicz apparet pessimis criminibus operam 
dedisse: fermi enim qualibet nocte exibat furtivem de Monasterio ad villam dictam 
Struża et Oppidum. In Struża praecipue, solebat ducere Choreas cum feminis 
invisebat popinas noctu, ubi etiam deprehensus in posteriori Domus mansione 
cum suspecta femina, ubi nullus aderat testis transegisse cum Musica transibat 
per Oppidum noctu84. 

3.3. Muzycy

Drugi zakres tematyczny jest słabiej reprezentowany w aktach zakonnych. W tym 
obszarze mieścić się będą nie tylko wzmianki o osobach, które czynnie uprawiały 
muzykę (zwłaszcza liturgiczną), ale także o tych, które – same być może nie będąc 
muzykami – w jakikolwiek sposób przyczyniły się do rozwoju sztuki muzycznej 
lub przynajmniej spowodowały, że w klasztorach kanoników regularnych, szcze-
gólnie na prowincji, rozbrzmiewała muzyka liturgiczna. Akta zarówno kapitulne, 
jak i wizytacyjne przechowywane w jasnogórskim archiwum zawierają nazwiska 
ośmiu osób bezpośrednio związanych z muzyką liturgiczną i dosłownie śladowe 
informacje o innych, bez podawania ich nazwisk. 

Przykładem informacji o anonimowym organiście jest wzmianka 
z roku 1845 dotycząca klasztoru w Wolbromiu: „ […] także nabożeństwo iest 

82  Tamże, s. 118.
83  ms. 253, s. 48.
84  ms. 254, s. 130. Z informacji uzyskanych od ks. K. Łataka wynika, że był to wyjątkowy kano-

nik. Większość życia zakonnego spędził już to w więzieniu klasztornym, już to w domach poprawy.
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nateraz posmutnionemu Kościołowi odmawianem – zi Kościół Wolbromski prócz 
jednego organisty niema żadnego sługi – Zakrystyana lub dzwonnika, któryby 
przynajmniej świece na ołtarzu zapalił” (fot. 6)85. Warto jednak zauważyć, że mimo 
obiektywnie chmurnego obrazu funkcjonowania służby kościelnej w Wolbromiu 
po konfiskacie majątku, muzyka instrumentalna (zapewne na miarę możliwości) 
jednak w nim rozbrzmiewała.

Fot. 6. ms 254, s. 143

W akcie powizytacyjnym klasztoru kurozwęckiego (1797) widnieje zapis po-
świadczający spożytkowanie wcale niemałych środków pieniężnych przeznaczo-
nych przez ks. Euzebiusza Grzybowskiego na sfinansowanie naprawy sygnaturki 
nad świątynią (co zostało wykonane) oraz organów (dokładnie: zlecenie dla organ-
mistrza na naprawę instrumentu): quod ex Summa Resignatione Officii per A[d-
modum] R[everendum] Eusebium Grzybowski 4210 florenos polonicorum cum […] 
relicta, in expensas recenseant, non nisi ea, quae reparationi Signaturae supra 
Templum, necnon contractui Organorum impensa sunt86. Bez ryzyka błędu można 
przyjąć, że skoro w kościele były organy, to musiał pracować także organista, choć 
niekoniecznie akurat w roku wizytacji.

Spośród zidentyfikowanych postaci w aktach wizytacyjnych najwcześniej (Wil-
no, 1782) pojawia się nazwisko kantora, brata Urbana Wiśniewskiego. Wizytator 
zaleca, by starszych (tj. 15-letnich) i mniej zdolnych (ineptus) chłopców uczących 
się w szkole parafialnej, śpiewu oficjum uczył właśnie on, mimo, że w konwencie 
wileńskim w drugiej połowie XVIII w. działał nieznany z imienia organista87. Ów 
organista mieszkał blisko kościoła w dużej gospodzie jako jeden z jej czterech 
mieszkańców88. Prope Ecclesiam est Domus, magna Cauponaria (…) habet quat-
uor residentias, seu habitations […] una manebat Organarius et scholam Parochi-
alem tenebat, docendo Pueros tam extraneos quam Conventuales, quod fuit cum 
decore Eccelesiae satisfactione desiderio. Parochianorum ac etiam mandato Cel-
sissimi Loci Ordinarii de manutentione Scholam Parochialium obtemperatum fuit, 

85  ms. 254, s. 143.
86  Tamże, s. 87; Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 100–101.
87  ms. 254, s. 6; Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 183. Kantor uczył śpiewu, natomiast organista 

uczył gry na instrumencie.
88  ms. 254, s. 6.
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modo hoc totum tanti valoris glosequium Pueris omnino addandam educationem 
praestandum, neglectum est. Organarius quidem tanetur quod puer annorum 15 
ineptus ad officium docendi Pueros. Recommendatum quod A[dmodum] R[everen-
do] D[omino] Praeposito sit saltim Pueri doceantur in Conventus a R[everendum] 
F[ratrem] Urbano Wiśniewski, si ejusdem aptitudo videbitur (fot. 7).

 

Fot. 7. ms 254, s. 6

Prawdopodobnie ów nauczyciel, kleryk Urbanus Wiśniowski (zwróćmy uwa-
gę na odmienną lekcję nazwiska), wzmiankowany jest w aktach kapitulnych 
wśród kanoników wybranych w roku 1787 do kapituły słonimskiej89 i później, 
w roku 1791, do kapituły wileńskiej90. W Wilnie czynne było studium teologii.

Nieco tylko wcześniej w dokumentach zaczynają pojawiać się nazwiska dwóch 
innych kanoników związanych z muzyką. Pierwszym jest diakon Teobald Olesz-
kiewicz, w aktach kapituły generalnej (1781) występujący jeszcze jako kleryk, 
wzmiankowany w grupie scholastyków91. W aktach wizytacyjnych (Wilno, 1784) 
przy jego nazwisku brak precyzacji, czy jest jeszcze klerykiem, czy już prezbi-
terem, jednak określenie reverendus może wskazywać na osobę ze święceniami 
kapłańskimi92, która zajmowała się nauczaniem śpiewu chorałowego. Wizytator, 
w trosce o dbałość śpiewu, zgodnie z normami liturgicznymi zaleca, by ćwiczenia 
w śpiewie chorałowym prowadzili ks. Teobald Oleszkiewicz oraz – wówczas jesz-
cze kleryk (jak można sądzić z określenia frater) – Donat (Donacjan) Axan, który 
wstąpił do zgromadzenia już po odbyciu studiów uniwersyteckich, z tytułem aka-
demickim. Exercitium Cantus Choralis et Caeremoniarum juxta Rubricas Missalis 
et Breviarii Romani, secundum ordinationem jam olim praescriptam instituendum 
et perficiendum decernimus alterum exercitium promovente Reverendo Theobaldo 
Oleszkiewicz, alterum autem Reverendo Fratre Donatione Axan (fot. 8)93.

89  ms. 253, s. 31.
90  Tamże, s. 41.
91  Tamże, s. 22.
92  ms. 254, s. 36. 
93  Tamże, s. 36; Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 105–106.
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Fot. 8. ms 254, s. 36

Z kolei akta kapituły generalnej odbytej później (1787) świadczą, że kleryk 
( frater) Melaniusz Oleszkiewicz wpisany jest w konwencie krakowskim w grupie 
scholastyków (fot. 9)94. Mimo różnych imion (świeckie i zakonne) chodzi o tę samą 
osobę. Ksiądz Oleszkiewicz w 1791 r. figuruje nadal w zespole scholastyków, ale 
już jako ksiądz (fot. 10)95: 

 
Fot. 9. ms 253, s. 30 (rok 1787)  Fot. 10. ms 253, s. 41 (rok 1791)

Drugą osobą związaną z muzyką jest wspomniany kleryk Donat (Donacjan, 
Donatianus) Axan, który w 1781 r. nie był jeszcze nawet diakonem (clericus)96, 
natomiast w 1784 r. w klasztorze wileńskim zajmował się nauczaniem liturgii, 
uzupełniając się w tym względzie z ks. Teobaldem Oleszkiewiczem. Obaj byli wy-
kształconymi muzykami97.

W czasie następnej wizytacji klasztoru w Wilnie (1786) wizytator powtórnie 
zaleca, by w dalszym ciągu prowadzone były ćwiczenia śpiewu chorałowego i sto-
sowania zasad liturgicznych w przypadku okkurrencji dnia powszedniego i święta 
(czyli ćwiczeń z rubrycystyki, liturgiki). Pierwsze zajęcia ma prowadzić teraz już 
ksiądz (Dominus) Donat (Axan), drugie ks. Teobald (Oleszkiewicz): Exercitium 
Cantus choralis et caeremoniarum pro occurrentia temporum et solemnitatem 

94  ms. 253, s. 30.
95  Tamże, s. 41.
96  Tamże, s. 22.
97  Więcej informacji o osobach ks. T. Oleszkiewicza i ks. D. Axana w: H. D. Wojtyska, Nauka 

i nauczanie u kanoników regularnych (na przykładzie kongregacji Bożego Ciała), w: Dzieje Teo-
logii Katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 2, red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 488, 491, 493; K. Łatak, 
Kongregacja krakowska…, s. 43, 274, 471.



137mUzyKA I mUzyCy W DOKUmEnTACH KAnOnIKÓW REgULARnyCH

reassumendum decernimus; primum exercitium premovente D[omino] Donatio, 
alterum D[omino] Theobaldo (fot. 11)98.

Fot. 11. ms 254, s. 58

Kapituła generalna obradująca w roku 1787 podjęła decyzję o przeniesieniu 
ks. Axana do klasztoru w Słonimiu, a następna kapituła (1791) – do Kraśnika i na 
tym wpisie kończą się informacje o obu zakonnikach w źródłach częstochowskich.

Od roku 1836 w dokumentach przechowywanych na Jasnej Górze zaczyna po-
jawiać się nazwisko ks. Kazimierza Piotra Studentowicza, ostatniego nauczyciela 
śpiewu99. Niestety, postać ta wyłania się z akt w złym świetle. Na początku trzeciej 
sesji kapituły obradującej w roku 1836 osoba ks. Studentowicza stała się tematem 
ożywionej dyskusji: Hac in Sessione Reverendus Praelatus Generalis […] subjecit 
deliberationi Patrum, ut Petrus Studentowicz, qui ab enormia Crimina statui Sa-
cerdotali et Religioso repugnantia, jam multoties correptus adtamen ex immensa 
Vitiorem Voragine et turpitudinum omnium gurgite non resipuit (fot. 12)100. Ksiądz 
K. P. Studentowicz często upijał się, organizował zabawy wiejskie, sporo też czasu 
spędził w klasztornym więzieniu, aczkolwiek był artystą muzykiem101.

Kwestia zachowania ks. Studentowicza ma swoje odzwierciedlenie w później-
szych dokumentach, jednakże jako niezwiązana z realizowanymi przez niego zada-
niami muzycznymi nie jest przedmiotem naszych dociekań w niniejszym artykule. 
Wiadomo, że dość długo przebywał w konwencie krakowskim, jak to potwierdzają 
akta wizytacji klasztoru macierzystego (1838)102 oraz akta kapituł generalnych (1841 
i 1856)103, a następnie wraz z ks. Janem Kulińskim przeniesiony został do Wolbro-
mia104. Zmarł w 1870 r.

Nazwisko ks. Franciszka Papiniusza Holleczka (Holeczka) pojawia się zale-
dwie dwukrotnie w aktach kapitulnych. Pierwszy raz w 1781 r., kiedy jest jesz-
cze diakonem wymienionym w grupie scholastyków w konwencie generalnym105 

98  ms. 254, s. 58.
99  O tym, że ks. K. P. Studentowicz zajmował się muzyką, wiadomo z innych źródeł. Wiado-

mo także, że po nim zrezygnowano z samodzielnego prowadzenia śpiewu przez kanoników. Por. 
Ł. Kątny, Kultura muzyczna…, s. 121.

100  ms. 253, s. 64.
101  Informacja ustna od ks. K. Łataka. 
102  ms. 254, s. 136.
103  ms. 253, ss. 71, 77.
104  ms. 254, s. 139–140. Ksiądz J. Kuliński, magister nowicjatu, zajmował się także muzyką – 

prowadził śpiew.
105  ms. 253, s. 22.
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i powtórnie w 1787 r. w aktach następnej kapituły, gdzie figuruje już jako ksiądz 
w Krakowie106. Akta zachowane w Archiwum Ojców Paulinów nie poświadczają, 
by zajmował się muzyką, jednak z innych dokumentów wynika, że był nauczy-
cielem muzyki107. 

   Fot. 12. ms 253, s. 64

Na koniec należy wspomnieć jeszcze jednego kanonika, szczególnego, bowiem cho-
dzi o prepozyta generalnego Antoniego Firmina Lubaczewskiego, społecznika i promo-
tora nowoczesnego szkolnictwa108, który zmarł 25 kwietnia 1853 r. Ksiądz Lubaczewski 

106  ms. 253, s. 30.
107  Ł. Kątny, Kultura miuzyczna…, s. 121.
108  K. Łatak, Kanonicy regularni w dawnej i współczesnej Polsce, w: Przemijanie i trwanie. 

Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, red. K. Łatak, I. Makarczyk, 
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był profesorem muzyki. Do grona jego uczniów należał Feliks Ostrowski (1802–1860)109, 
pianista i kompozytor. Co interesujące, ale nie zaskakujące, ojciec ks. Lubaczewskie-
go, Józef (zm. w 1809 r. w Zamościu), był nauczycielem muzyki na dworze starosty 
Prażmowskiego w Gościeradowie (także wykształconego muzyka – skrzypka).

4. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

Tyle akta historyczne. Z dokumentacji wyłania się obraz zakonu, który mimo 
często niesprzyjających okoliczności potrafił zadbać o sferę muzyki liturgicznej, 
widząc w niej źródło przeżyć duchowych i formę modlitewnego kontaktu z Bo-
giem. Zatroskanie o kształcenie muzyczne w szkołach parafialnych oraz o wy-
nagrodzenie i utrzymanie muzyków pracujących w ośrodkach kanonickich do-
skonale wpisuje się w profil pracy duszpasterskiej i działalności kulturotwórczej 
Kanoników Regularnych Laterańskich, wyraziście kreślony od początku powsta-
nia prepozytury Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu.

MUSIC AND MUSICIANS IN DOCUMENTS OF THE CANONS REGULAR 
OF THE LATERAN (1781–1861)  

Summary 

The author of the article has analyzed protocols (files) of the general chapters 
as well as protocols from visitations to monasteries of the Canons Regular of 
the Lateran (CRL) in the Kraków Province between 1781 and 1861. The protocols 
are currently in the archives of the Pauline Fathers in Częstochowa (ms. 253 and 
ms. 254), where they were placed after the dissolution of monasteries ordered 
by the Russian authorities following the January Uprising. This article centers 
on topics related to music which are present in the documents mentioned above. 
The author identified the following two topics: A) performance of liturgical music; 
B) people involved in the music culture: Gregorian chant teachers, organists as well 
as anonymous figures. Several dozen notes in both manuscripts demonstrate con-
cern of the Canons Regular for the quality of music in their monasteries.

Słowa kluczowe: muzyka liturgiczna, klasztor, Kanonicy Regularni Laterańscy

Keywords: liturgical music, monastery, Canons Regular of the Lateran

Kraków [b. r. w.], s. 29.
109  B. Chmara-Żaczkiewicz, Ostrowski Feliks, Encyklopedia muzyczna PWM, t. 7 (n-o-pa), red. 

E. Dziębowska, Kraków 2002, s. 232.
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WPROWADZENIE

W panoramę muzyki kościelnej na Górnym Śląsku mocno wpisał się model 
posługi organisty będącego jednocześnie nauczycielem, a często też kierowni-
kiem szkoły powszechnej. Tak było w wielu śląskich miastach i wioskach w XIX 
i w I poł. XX w. Miejscowy nauczyciel był jednocześnie organistą parafialnym. 
Odpowiednie przygotowanie muzyczne organiści zdobywali w powstałych w I poł. 
XIX w. królewskich katolickich seminariach nauczycielskich (Königlische Katho-
lische Lehrerseminar), które były profilowane zarówno wyznaniowo (katolickie 
lub ewangelickie), jak i według płci (męskie lub żeńskie). Był to pruski model 
przygotowania przyszłych nauczycieli, który wszedł w życie w 1809 r. Wtedy to 
odpowiedzialność za wykształcenie przyszłych nauczycieli przejął na siebie rząd 
pruski2. W program wykształcenia i wychowania włączono także w stosunkowo 

1  Ks. Franciszek Koenig (ur. 1966) – doktor teologii, magister muzykologii, kapłan diecezji 
gliwickiej, adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, proboszcz parafii Znalezienia Krzyża Świętego 
w Rusinowicach. Główne pole jego zainteresowań stanowi tradycja budownictwa organowego na 
Śląsku oraz prawodawstwo muzyki liturgicznej.

2  Por. B. Speer, Die Ausbildung katholischer Kirchenmusiker Schlesiens im 19. Jahrhundert 
der Seminarmusiklehrer. Bernard Kothe (1821‒1897), w: Kształcenie muzyków kościelnych na Ślą-
sku, red. R. Pośpiech, P. Tarlinski, Opole 1997, s. 156‒157.
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szerokim zakresie wykształcenie muzyczne. Praktyczna realizacja tego zamy-
słu przyniosła ostatecznie bardzo pozytywne owoce w odniesieniu do muzyki 
kościelnej. Trzeba bowiem zauważyć, że muzyka uprawiana we wspomnianych 
seminariach nauczycielskich stała często na wysokim poziomie3. Z jednej strony 
gwarantowało to dobre przygotowanie muzyczne przyszłych nauczycieli i orga-
nistów, a z drugiej strony często osoba nauczyciela muzyki stawała się wzorem 
i inspiracją do większego zaangażowania się seminarzystów w dzieła muzyczne. 
U boku znamienitych nauczycieli i muzyków mogli oni nie tylko rozwijać swo-
je umiejętności muzyczne czy techniczne w grze na organach, ale mogli przede 
wszystkim „zakosztować”, czym jest pasja do muzyki, aby potem w rzeczywi-
stości własnej pracy pedagogicznej i muzycznej stać się samemu entuzjastą dzieł 
muzycznych4. 

Tylko na Górnym Śląsku istniało aż trzynaście królewskich katolickich semi-
nariów nauczycielskich, w tym aż jedenaście męskich i dwa żeńskie, które utwo-
rzono dopiero w późniejszym czasie. Męskie seminaria nauczycielskie znajdowały 
się w takich miastach i miejscowościach jak: Głogówek (postało w Opolu w 1802 r. 
i zostało przeniesione do Głogówka w 1803 r.)5, Pyskowice, Pilchowice, Ole-
sno, Głuchołazy, Prószków koło Opola, Racibórz, Głubczyce, Biała, Tarnowskie 
Góry i Mysłowice6. Absolwenci tych seminariów trafiali do miast i wiosek, gdzie 
rozpoczynali swoją pracę, a także – co nie było rzadkością – podejmowali także 
dalsze studia muzyczne we Wrocławiu lub nawet w Berlinie. Dzięki temu niektó-
rzy z nich stawali się potem kolejnym pokoleniem nauczycieli we wspomnianych 
seminariach.

Spośród kilkunastu seminariów nauczycielskich na Górnym Śląsku na szcze-
gólną uwagę i omówienie zasługują przede wszystkim dwa: w Pilchowicach oraz 
w Pyskowicach. To właśnie w tych dwóch seminariach uczyli wybitni profesoro-
wie muzyki, którzy odegrali ważną rolę w kształtowaniu oblicza muzyki kościel-
nej na Górnym Śląsku, a na dalszym etapie kształtowali ją ich wychowankowie. 
Poznając konkretnych muzyków, można zauważyć, że są to postacie, które szcze-
gólnie pod koniec XIX i w I poł. XX odegrały ważną rolę w kształtowaniu muzyki 
kościelnej na terenie dzisiejszej archidiecezji katowickiej. Choć w bezpośredniej 
bliskości, oprócz wspomnianych, były także seminaria nauczycielskie w Racibo-
rzu, Tarnowskich Górach i Mysłowicach, to jednak osoby związane z tymi se-
minariami nie odegrały tak doniosłej roli w kształtowaniu muzycznego oblicza 

3  Por. R. Pośpiech, Znaczenie Konserwatorium Muzycznego Tomasza Cieplika dla rozwoju 
muzyki kościelnej na Górnym Śląsku, w: Kształcenie muzyków kościelnych…, s. 168.

4  H. Unverricht, Die Ausbildung evangelischer Kirchenmusiker vom 18. bis etwa Mitte des 20. 
Jahrhunderts in Schlesien, w: Kształcenie muzyków kościelnych…, s. 124‒125, 131.

5  Por. J. Chrząszcz, Kirchengeschichte Schlesiens. Für Schule und Haus, Breslau 1905, s. 270; 
por. F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren in Nieder– und Ober-
schlesien, Ost– und Westpreußen, Pommern und Posen nebst Biographien ihrer Musiklehrer (SML). 
Ein Beitrag zur deutschen Musik– und Schulgeschichte, Dortmund 1976, s. 83.

6  F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 83–105.
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muzyki kościelnej na Górnym Śląsku jak właśnie osoby związane z seminariami 
w Pilchowicach i Pyskowicach.

1. MUZYKA OBECNA W SEMINARIACH NAUCZYCIELSKICH

Zanim zostaną omówione poszczególne postacie profesorów muzyki we wspo-
mnianych seminariach, a potem ich wybitni uczniowie, warto wcześniej przedsta-
wić kilka najważniejszych uwag odnośnie do formy wykształcenia muzycznego 
realizowanego w seminariach nauczycielskich. 

Program przygotowania muzycznego w wymienionych seminariach nie był 
ściśle określony. Każde z seminariów opracowywało co roku swoje plany w tym 
względzie, które za każdym razem wymagały ponownego zatwierdzenia. Dla 
seminarzystów bardziej zainteresowanych muzyką kościelną stworzono pewne 
indywidualne możliwości kształcenia7. Dużą rolę odgrywała tu osoba nauczy-
ciela muzyki, którego umiejętności i zamiłowanie do uprawiania muzyki na 
wyższym poziomie mobilizowały absolwentów seminarium do podejmowania 
dalszej nauki na uczelniach muzycznych we Wrocławiu lub Berlinie. Tak też 
było na przykład w przypadku profesorów seminarium w Pilchowicach. Byli 
oni najpierw absolwentami innych seminariów nauczycielskich, a na kolejnym 
etapie podejmowali naukę właśnie w Królewsko-Akademickim Instytucie Mu-
zyki Kościelnej i Szkolnej w Berlinie (Institut für Kirchen- und Schulmusik). 
Dobry pedagog i umiejętny muzyk potrafił pociągnąć za sobą młodych adeptów 
przyszłej posługi muzycznej i odkryć przed nimi piękno muzyki kościelnej, 
a także wprowadzić ich w arkana budowy organów, co było ważnym elemen-
tem przygotowania do posługi organisty. Oprócz tego profesorowie troszczyli 
się, aby ich uczniowie mieli dostęp do dobrych wydawnictw muzycznych. Na 
ich potrzeby wydawali stosowne pomoce harmoniczne, a nawet komponowali 
utwory z myślą o potrzebach swoich podopiecznych, które dziś określa się mia-
nem „kompozycji pedagogicznych” 8. Były one przeznaczone do wykonywania 
na różnych poziomach umiejętności technicznych. 

Warto również dodać, że dla celów edukacyjnych budowano w seminariach 
kilkugłosowe organy piszczałkowe, które pozwalały na prowadzenie lekcji gry 
na organach oraz na indywidualne ćwiczenie, chociaż organy nie były jedynym 
instrumentem, na których grali przyszli nauczyciele. Niemniej jednak powszech-
nym problemem wspomnianych seminariów był brak dostatecznej ilości godzin 
przeznaczonych na praktyczne zajęcia muzyczne, w tym także na ćwiczenie9. 

7  Por. B. Speer, Die Ausbildung katholischer Kirchenmusiker…, 154‒157, 164.
8  Zob. P. Tarlinski, Literatura na organy z lat 1850–1920 zachowana w kościołach na Śląsku 

Opolskim, w: Śląskie organy IV, red. G. Poźniak, P. Tarlinski, Opole 2015, s. 52‒59.
9  Por. B. Speer, Die Ausbildung katholischer Kirchenmusiker…, s. 163.
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W seminariach dbano też o bogaty repertuar śpiewów liturgicznych. Semina-
rzyści uczestniczyli w liturgii, śpiewając w chórze i wykonując różnego rodzaju 
dzieła muzyczne, w tym między innymi chorał gregoriański oraz muzykę poli-
foniczną. Zatem mieli oni żywe doświadczenie uprawiania muzyki w przestrzeni 
liturgii10. Dotyczy to zarówno seminarium w Pilchowicach, jak i w Pyskowicach. 
Dzięki doświadczeniu muzyki liturgicznej oraz dzięki dobremu wykształceniu 
muzycznemu seminarzyści potrafili wykonywać muzykę na bardzo dobrym 
poziomie, choć – jak już wspomniano – ciągle narzekano na zbyt małe ilości 
godzin przeznaczonych na muzykę. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa 
zauważyć, że zaangażowanie seminarzystów w śpiew liturgiczny i w posze-
rzanie repertuaru śpiewów mogło przyczynić się do powszechnego ubogacenia 
repertuaru śpiewów w parafiach Górnego Śląska na przełomie XIX i XX w. To 
właśnie bogactwo repertuaru oraz powstałe do pieśni opracowania akompania-
mentów stały się jednymi z wyznaczników wysokiego poziomu muzycznego 
w kościołach na Śląsku11. 

Nawiązując jeszcze do poziomu nauczania, trzeba zaznaczyć, że semina-
rzyści mieli obowiązek zdawać odpowiednie egzaminy. Musieli między in-
nymi wykazać się biegłością w wykonywaniu modulacji i kadencji, a także 
umiejętnością gry przygotowanej wcześniej literatury organowej, na przykład 
preludiów. Byli też zobowiązani wykonać a vista zadane chorały, preludia, 
przygrywki oraz krótką lub rozbudowaną fugę. Oprócz tego musieli posiadać 
wiedzę na temat budowy organów i umiejętność zaradzania powstałym uster-
kom. Nieodzowna była też znajomość zasad utrzymania stałej sprawności orga-
nów. W dziedzinie liturgiki absolwent musiał wykazać się znajomością funkcji 
muzyki w liturgii, zaś w dziedzinie śpiewu gregoriańskiego – znajomością wy-
branych śpiewów z graduałów oraz śpiewów nieszporów. Warunkiem przystą-
pienia do egzaminu państwowego było zdanie najpierw prywatnego egzaminu 
u profesora prowadzącego12. 

Po ogólnym zaznajomieniu się z charakterem muzycznego kształcenia w se-
minariach nauczycielskich warto przyjrzeć się znamienitym profesorom i absol-
wentom seminariów w Pilchowicach i Pyskowicach.

10  Świadectwa takiego zaangażowania seminarzystów zachowały się m.in. w czasopiśmie ce-
cyliańskim „Cäcilia” [dalej: Cc], jakie wychodziło we Wrocławiu od 1893 r. do końca lat 30. XX w. 
Zamieszczano tam relacje z uroczystości, w jakich brali udział seminarzyści m.in. w Pilchowicach. 
Por. [b.a.], Kirchenmusik im Lehrerseminar zu Pilchowitz, Cc 15 (1907), nr 8, s. 62; V. Kotalla, Kir-
chenmusik im Königl. Lehrerseminar zu Pilchowitz, Cc 16 (1908), nr 1, s. 5–6. Warto nadmienić, że 
bardzo dużo informacji na temat działalności seminariów nauczycielskich w odniesieniu do muzyki 
kościelnej można znaleźć nie tyle w opracowaniach na ten temat, ponieważ są one w sumie bardzo 
skromne, ale właśnie w czasopismie „Cäcilia”.

11  Por. H. Unverricht, Die Ausbildung evangelischer Kirchenmusiker…, s. 124‒125, 131.
12  Por. [b.a.], Die zweite Orgelprüfung, Cc 8 (1900), nr 2, s. 13.



146 KS. fRAnCISzEK KOEnIg

2. SEMINARIUM W PILCHOWICACH

Seminarium nauczycielskie w Pilchowicach koło Gliwic istniało w latach 1867–
192113, a więc mogło poszczycić się ponad 50-letnią tradycją istnienia. Historia 
tego seminarium zakończyła się w latach, kiedy na Górnym Śląsku zmienił się 
przebieg granic państwowych, a w konsekwencji nastąpiła zmiana struktury za-
potrzebowania na nowych nauczycieli. Klasy z Pilchowic zostały w 1921 r. prze-
niesione do Lubomierza na Dolnym Śląsku14.

2.1. Profesorowie

Nauczycielem muzyki w pilchowickim seminarium był najpierw Theophil Hala-
ma, pochodzący z Krapkowic, absolwent seminarium w Głogówku, który pełnił 
swoją funkcję od początku istnienia seminarium, a więc od roku 1867. W 1873 r. 
zakończył on pracę nauczyciela muzyki w seminarium w Pilchowicach i podjął 
obowiązki inspektora szkolnego15. 

Oprócz Th. Halamy nauczycielami muzyki w tymże seminarium byli w dal-
szej kolejności Richard Kügele i Wilhelm Osburg16. Richard Kügele (1850–1926) 
pochodził z Wodzisławia Śląskiego. W Pilchowicach pracował przez trzynaście 
lat (1874–1887), a potem uczył też w Lubomierzu i Ząbkowicach Śląskich17. Za-
słynął przede wszystkim z tego, że dostosował melodie do pieśni zebranych przez 
ks. E. Brauna. Praca ta, nosząca tytuł: Dwanaście w ogóle znanych pieśni pogrze-
bowych, została wydana w 1884 r. w Głogówku18. Kügele był także opiniodawcą 
w kwestiach budownictwa organowego. On to między innymi odebrał w roku 1881 
organy Heinricha Dürschlaga w kościele Matki Bożej Bolesnej w Rybniku19. Był 
on też kompozytorem, który tworzył kompozycje o znaczeniu głównie peda-
gogicznym. Jeśli chodzi o muzykę organową, to znajdujemy w jego twórczości 
zwłaszcza dwa opublikowane zbiory preludiów organowych: dwadzieścia siedem 
preludiów na organy lub fisharmonię Nebst Anhang, sämtliche Modluationen von 
C-dur oder c-moll aus enthaltend op. 264 oraz dwanaście preludiów na organy lub 

13  F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 92.
14  Tamże.
15  Tamże.
16  Tamże.
17  R. Walter, Kügele, Richard, w: Schlesische Musiklexikon, red. L. Hoffmann-Erbrecht, Dül-

men 2001 [dalej: SML], s. 398. Por. [b.a.], Personalien, Cc 19 (1911), nr 8, s. 61.
18  W. Urban, Rola kościelnych śpiewników i modlitewników zachowaniu polskiego języka 

na Śląsku, w: Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, red. 
A. Schletz, t. 8, Kraków 1958, s. 238.

19  K. Kmak, Wkład firmy Klimosz i Dyrszlag z Rybnika w śląskie budownictwo organowe, 
Katowice 2009, s. 44. Por. F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren, 
s. 92. Por. J. Gembalski, Nie zachowane organy zabytkowe na terenie Archidiecezji Katowickiej, 
w: Organy na Śląsku, red. tenże, t. 3, Katowice 2004, s. 68.
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fisharmonię op. 270. Oprócz tego istnieją dwa zbiory innych dzieł organowych: 
dwie kompozycje z op. 290 oraz dwadzieścia kompozycji z op. 31820. Kügele skom-
ponował także dzieło wokalne na Boże Narodzenie z towarzyszeniem organów 
z op. 191 nr 2 (Weihnachtsangebinde)21. 

Następcą Richarda Kügele w Pilchowicach został Wilhelm Osburg (1859–1929), 
który pochodził z Turyngii. Ukończył on seminarium nauczycielskie w Heiligen-
stadt, a następnie pracował jako nauczyciel i organista między innymi w Köthen. 
Dodatkowo ukończył on instytut muzyki kościelnej w Berlinie, a następnie podjął 
pracę na Śląsku w czterech seminariach nauczycielskich, najpierw w Lubomierzu, 
potem w Pilchowicach, następnie w Głuchołazach, a w końcu także we Wrocła-
wiu, gdzie uczył w otwartym seminarium dla kobiet (1902)22. Był redaktorem cza-
sopisma „Cäcilia” oraz autorem podręczników pedagogicznych i opracowań har-
monicznych do śpiewnika diecezji wrocławskiej: Orgelbuch. Die gebräuchlichsten 
katholischen Kirchenmelodien mit signierten Bässen, Vor-, Zwischen- und Bach-
spielen und einem Anhang analysierter Orgelstücke. Für den theoretischen und 
praktischen Unterricht an Präparandenanstalten und Lehrerseminar sowie zum 
praktischen Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienste23. Koniecznie trzeba też 
wspomnieć, że W. Osburg był również zaangażowany w działalność towarzystw 
cecyliańskich. W październiku 1898 r. na zjeździe towarzystw w Siemianowicach 
Śląskich został on wybrany przewodniczącym na teren całego Górnego Śląska 
(Oberschlesischer Bezirks-Cäcilien-Verein), na co musiał otrzymać zgodę ze stro-
ny władz oświatowych prowincji (Das Königl. Provinzial-Schulkollegium)24. Po-
dobnie jak inni nauczyciele ówczesnych seminariów nauczycielskich W. Osburg 
był również znawcą w dziedzinie budowy organów. Dlatego też pisał teksty o or-
ganach, które zamieszczane były we wspomnianym czasopiśmie „Cäcilia”, gdzie 
między innymi zwracał szczególną uwagę na jednego z ówczesnych „młodszych 
budowniczych”, Paula Berschdorfa, który według niego budował organy ze szcze-
gólną starannością i dobrze je dysponował25. 

Największą jednakże postacią związaną z muzyką w seminarium w Pilchowi-
cach był Viktor Kotalla (1872–1915)26. Urodził się w Naroku koło Niemodlina, jako 
syn nauczyciela, Eduarda Kotalli. Najpierw uczył się gry na flecie oraz harmonii 

20  K. Beckmann, Repertorium Orgelmusik. Komponisten – Werke – Editionen. 1150–2000. 57 
Länder. Eine Auswahl, t. 1, Orgel solo, Mainz 2001, s. 243. Por. B. Weigl Handbuch der Orgellite-
ratur, Leipzig 1931 (reprint: München 1988), s. 60. 138.

21  B. Weigl, Handbuch der Orgelliteratur…, s. 244.
22  Por. [b.a.], Personalien, Cc 19 (1911), nr 8, s. 61.
23  F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 101–102. 
24  Por. [b.a.], Verschiedene Mitteilungen, Cc, 6 (1898), nr 8, s. 63. Por. P.F. [brak szczegółowych 

informacji], XXVI. Generalversammlung des Oberschlesischen Bezirks–Cäcilien–Vereins, Cc 6 
(1898), nr 11, s. 85. Por. [b. a.], Verschiedene Mitteilungen, Cc, 6 (1898), nr 12, s. 93. 

25  Por. O. [W. Osburg], Orgelbau, Cc 9 (1901), nr 7, s. 53–55.
26  Jego młodszy brat, Berthold Kotalla, został w 1916 r. nauczycielem i organistą w Gliwicach 

Łabędach. Zob. [b.a.], Aus dem Vereinsleben, Laband, Cc 24 (1916), nr 11, s. 87.
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u boku kapelmistrza orkiestry wojskowej w Nysie – Pickarta. Viktor Kotalla był 
absolwentem seminarium nauczycielskiego w Prószkowie. Po jego ukończeniu 
podjął pracę jako nauczyciel w Kałkowie koło Nysy i w Otmuchowie27. Następnie 
studiował w instytucie muzyki w Berlinie, a w roku 1896 został nauczycielem mu-
zyki właśnie w Pilchowicach28. Był autorem publikacji pedagogicznych, między 
innymi szkoły gry na organach, a także innych utworów organowych29. Podobnie 
jak inni pedagodzy seminariów nauczycielskich był opiniodawcą w sprawach or-
ganowych. Odebrał na przykład w dniu 22 stycznia 1906 r. nowe organy (dwa ma-
nuały, dwadzieścia głosów, wiatrownice stożkowe, traktura pneumatyczna), zbu-
dowane przez firmę organmistrzowską Schlag und Söhne w kościele w Lyskach 
koło Rybnika, wydając zadawalającą opinię o nowym instrumencie30. Kotalla 
był także kompozytorem. Wśród jego kompozycji organowych trzeba wymienić 
najpierw przygrywki: Vor-, Zwischen- und Nachspiele zu den gebräuchlichsten 
katholischen Kirchenliedern, mit Fußsatz op. 6 (w zbiorze tym były między in-
nymi przygrywki do pieśni do Serca Pana Jezusa, gdzie V. Kotalla dokładnie 
określał nawet dobór głosów)31. Oprócz tego trzeba także wymienić osiemnaście 
jego kompozycji organowych z op. 732 oraz Systematisches Lehr- und Übungs für 
den Orgelunterricht op. 12 i dziesięć kompozycji (in echtem strengkirchlichen 
Geist) z op. 1333. Do kategorii muzyki organowej należą także jego trzygłosowe 
opracowania zawarte w op. 14, a przeznaczone na fisharmonię: Harmoniumbuch 
für Kirche, Schule und Haus – dreistimmige Begleitung nebst dreistimmigen, cha-
rakteristischen Vor- Zwischen- und Nachspielen zu kath. Kirchenliedern- und 
allen Harmoniumspielern und Freuden religiöser Hausmusik gewidmet. Widać 
zatem, że jego kompozycje są przeznaczone w dużym stopniu na potrzeby litur-
gii, ale mają też znaczenie pedagogiczne34. Warto również dodać, że V. Kotalla był 
autorem ówczesnej metodyki gry na pedale z użyciem palców i pięty. Wymienione 
kompozycje Viktora Kotalli wielce cenił jego uczeń, Karol Hoppe, czemu dał 
wyraz na łamach czasopisma „Cäcilia”. Dorobek kompozytorski Kotalli wydaje 

27  K. Hoppe, Viktor Kotalla †, cz. 1, Cc 23 (1915), nr 8, s. 59–62; cz. 2, Cc 23 (1915), nr 9, 
s. 69–70. Tekst autorstwa Karola Hoppego, ucznia Viktora Kotalli w seminarium w Pilchowicach, 
jest bogatym opisem życia i dorobku V. Kotalli jako dobrze zapowiadającego się profesora i kom-
pozytora, który jednak zmarł przedwcześnie.

28  Por. [b.a.], Personalien, Cc 19 (1911), nr 8, s. 61.
29  M. Heinemann, Kotalla, Viktor, SML, s. 388–389. Zob. [reklama], Cc 14 (1906), nr 11, s. 88.
30  Por. [b.a.], Eine neue Orgel von Schlag und Söhne, Schweidnitz, Cc 14 (1906), nr 5, s. 38.
31  Tamże, s. 95. Pieśni do Serca Pana Jezusa i przygrywki do niej były także omawiane na 

łamach czasopisma „Cäcilia”. Zob. [b.a.], Dem Herzen Jesu singe, cz. 1, Cc 15 (1907), nr 1, s. 2–3; 
cz. 2, Cc 15 (1907), nr 2, s. 9–10.

32  B. Weigl, Handbuch der Orgelliteratur…, s. 137.
33  K. Beckmann, Repertorium Orgelmusik…, s. 269. Por. B. Weigl, Handbuch der Orgellite-

ratur…, s. 271. Szkoła gry na organach była reklamowana w czasopiśmie muzyków kościelnych 
„Cäcilia”. Zob. [reklama], Cc 14 (1906), nr 11, s. 88.

34  K. Hoppe, Viktor Kotalla…, s. 59–62.
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się skromny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że zmarł on, mają zaledwie czterdzieści 
trzy lata35.

Następcą V. Kotalli został Franz Werner (1886–1958), pochodzący z Raciborza 
absolwent seminarium pilchowickiego oraz instytutu w Berlinie. Skomponował on 
m.in. opracowania organowe do niektórych pieśni36. Po zakończeniu działalności 
seminarium pilchowickiego F. Werner podjął pracę w Lubomierzu, a po II wojnie 
światowej wyjechał do Niemiec. Zmarł w Weimarze37.

2.2. Absolwenci

Znanym absolwentem seminarium w Pilchowicach był m.in. Ryszard Gillar (1855–
1939), który pochodził z Hulczyna koło Raciborza (obecnie w granicach Czech)38. 
Po ukończeniu seminarium został dyrygentem chóru w Bytomiu, a potem organistą 
tamtejszego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Funkcję tę przejął po swoim teściu, 
Antonim Leischnerze, 1 grudnia 1892 r., za czasów proboszczowania ks. Norberta 
Bończyka i pełnił ją do roku 1924, a więc do czasu przejścia na emeryturę. Do 
historii przeszedł przede wszystkim jako autor chorału do pieśni polskich: Zbiór 
melodyi dla użytku kościelnego i prywatnego, wydanego w roku 1903, a także 
jako współtwórca śpiewnika katolickiego: Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz 
książeczka do nabożeństwa, wydanego w 1900 r., i autor pierwszych opracowań 
do pieśni z modlitewnika Weg zum Himmel ks. Ludwika Skowronka39. 

Drugim najbardziej znanym absolwentem seminarium w Pilchowicach był Ka-
rol Hoppe (1883–1946), uczeń V. Kotalli, który uczył się też u Josefa Steina w Ole-
śnie40. Po ukończeniu seminarium K. Hoppe był najpierw nauczycielem w jednej 
z miejscowości koło Głogowa na Dolnym Śląsku, a potem w Zawodziu koło Kato-
wic (dziś dzielnica Katowic). Od roku 1909 był organistą i dyrygentem chóru w pa-

35  F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 93.
36  Tamże, s. 92–94.
37  Tamże, s. 93.
38  Por. http://www.portal-snooker.chiba.pl/?title=Ryszard_Gillar (29.10.2015). Por. http://de.db-

pedia. org/page/ Richard_Gillar [dostęp: 29.10.2015].
39  J. Waliczek, Polskie chorały śląskie w latach 1903–1968, w: Muzyka liturgiczna w Kościele 

Katowickim. 1925–2005, red. W. Hudek, Katowice 2005, s. 106–107. Współtwórcą wymienionego 
śpiewnika był Otto Hoffmann, nauczyciel i organista kościoła Trójcy Świętej w Bytomiu w latach 
1887–1925. Por. H. Andrzejczak, Bytomska „Droga do nieba”, „Gość Niedzielny” Gliwicki (2009) 
nr 2 (869), s. IV. Por. R. Pośpiech, Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, w: 
Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, red. K. Turek, B. Mika, Katowice 
2004, s. 21–22.

40  Por. R. Hanke, Silesia cantat. Dzieje polskiego śpiewactwa kościelnego na Śląsku, Katowice 
1996, s. 92. Niektóre opracowania mówią o wrocławskich studiach K. Hoppego u Kottali i  Steina 
[V. Kottali i S. Steina], co raczej nie miało formalnego charakteru. Por. G. Mizgalski, Hoppe, Karol, 
w: Podręczna encyklopedia muzyki kościelnej, oprac. tenże, Poznań 1959, s. 207. Por. J. Waliczek, 
Polskie chorały śląskie, s. 108. Por. F. Lipiński, Słów kilka o muzyce kościelnej na Śląsku, „Muzyka 
Kościelna” 6 (1931), nr 12, s. 157.
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rafii w Bogucicach (obecnie również dzielnica Katowic). Był on ważną postacią 
życia muzycznego nowo utworzonej diecezji katowickiej, angażował się w kształ-
cenie muzyków oraz w działalność diecezjalnej komisji muzycznej. W roku 1922 
został nauczycielem muzyki w katowickim gimnazjum, a później też w Szkole 
Muzyki Kościelnej św. Grzegorza w Katowicach41. W 1924 r. otrzymał zaszczyty 
tytuł „profesora muzyki”. Był kompozytorem między innymi pasji, mszy oraz in-
nych utworów chóralnych i organowych42. Jego dzieło obejmuje 306 własnych 
kompozycji i 165 opracowań43. Do historii przeszedł jednak przede wszystkim 
jako twórca chorałów w języku polskim i niemieckim do modlitewnika autorstwa 
ks. Ludwika Skowronka Droga do nieba, które zostaną opisane w dalszej części 
rozdziału w kontekście muzyki organowej44.

Absolwentem seminarium w Pilchowicach był także Karl Bauch (1879–1943). 
Urodził się w Pilchowicach i też był uczniem V. Kotalli w seminarium pilcho-
wickim. Jako absolwent rozpoczął pracę nauczyciela w Zabrzu, a w 1910 r. został 
nauczycielem w seminarium nauczycielskim w Prószkowie koło Opola. Z kolei 
w 1922 r. został nauczycielem we Wschowej, a później w Wałbrzychu45.

Warto nadmienić, że w seminarium w Pilchowicach języka polskiego uczył 
ks. Konstanty Damrot, śląski poeta. Pochodził on z Lublińca i był w dobrych 
kontaktach z innymi ważnymi dla ówczesnej kultury muzycznej postaciami, 
między innymi z Józefem Nachbarem, organistą i nauczycielem w seminarium 
w Pyskowicach46.

3. SEMINARIUM W PYSKOWICACH

Drugim ważnym pod względem muzycznym seminarium nauczycielskim na Gór-
nym Śląsku było seminarium w Pyskowicach, które istniało w latach 1849–1922, 
a więc ponad siedemdziesiąt lat. W 1961 r. instytucja ta otrzymała nowy budynek47.

41  Por. J. Oleś, Bogucicka parafia – mocna chórem. Komunikat z dziejów chóru parafialnego, 
w: Parafia Bogucicka, red. J. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1994, s. 380–382. Por. K. Kmak, 
Śląski kapłan, muzyk i pedagog. Wspomnienie o życiu i działalności ks. Roberta Gajdy w 120. 
rocznicę urodzin, Katowice 2010, s. 48–49.

42  C.M. Knispel, Hoppe, Karl, SML, s. 304.
43  R. Hanke, Silesia cantat…, s. 93.
44  J. Chudalla, Wartości historyczne i liturgiczne chorałów organowych wydawanych na języku pol-

skim na Górnym Śląsku w XIX i początkach XX wieku, w: Kształcenie muzyków kościelnych…, s. 187.
45  P.K. Koch, Bauch, Karl, SML, s. 26.
46  Informacja o dobrych relacjach między ks. K. Damrotem a J. Nachabrem pochodzi od 

ks. Jana Kudery, późniejszego proboszcza mysłowickiego, który na początku XX wieku był wi-
karym w Toszku. Ksiądz Damrot znał J. Nachbara jeszcze z czasów jego pracy w seminarium 
w Paradyżu. Por. R. Hanke, Silesia cantat…, s. 55.

47  F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 90.
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3.1. Profesorowie

Pierwszym nauczycielem muzyki w seminarium pyskowickim był Eduard Metzner, 
który uczył tam muzyki od początku istnienia seminarium aż do czasu przejścia 
na emeryturę w roku 188748. Jednak najbardziej znaną postacią wśród profesorów 
tego seminarium był wspomniany już Józef Nachbar (1820–1893), który działał 
tam przez dwadzieścia pięć lat. Urodził się na Dolnym Śląsku w miejscowości 
Źródła (niem. Borne) w powiecie Środa Śląska49. Kształcił się w instytucie muzyki 
w Berlinie. Przez trzy lata był organistą i kapelmistrzem katedry w Gnieźnie50. 
W 1847 r. został nauczycielem muzyki w seminarium nauczycielskim w Parady-
żu, a od 1865 – w Pyskowicach, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę 
w roku 189051. W historii muzyki kościelnej zapisał się przede wszystkim jako 
twórca chorału zawierającego opracowania siedmiuset polskich pieśni kościelnych, 
które wydał we współpracy z ks. Bernardem Bogedeinem w 1856 r. (kiedy był 
jeszcze pedagogiem w Paradyżu)52. Józef Nachbar był również wybitnym znawcą 
w dziedzinie budownictwa organowego. Świadczy o tym fakt, że w 1873 r. został 
poproszony do obioru prac przy organach katedralnych w Gnieźnie, które to pra-
ce przeprowadził Ignacy Żebrowski z Warszawy. Jak już wspomniano, Nachbar 
był kiedyś organistą w katedrze w Gnieźnie. Można przypuszczać, że pozostawił 
tam po sobie wyjątkowo dobrą opinię jako znawca budowy organów. Dlatego też 
poproszony o ocenę wspomnianych prac, zabrał ze sobą do Gniezna także ówcze-
snego organmistrza gliwickiego Carla Volkmanna, aby pomógł mu w dokładnej 
ocenie prac. Komisyjne sprawdzenie organów miało miejsce 26 września 1873 r. 
W jego wyniku orzeczono niedokładność prac Żebrowskiego. Zalecono popra-
wienie stroju niemal we wszystkich głosach. Stwierdzono także usterki w pracy 
traktury. Pozytywny odbiór organów nastąpił 24 listopada tego samego roku53. 
Nachbar odbierał także organy wybudowane w 1888 r. przez Haasa w Bierawie 

48  Tamże, s. 90‒91.
49  Por. USC Pyskowice, Księga zgonów, rok 1893, nr 150, s. C. Niektóre źródła podają błędną 

nazwę miejsca urodzenia J Nachbara. Por. R. Hanke, Silesia cantat…, s. 54. Miejscowość Borne, 
Kreis Neumarkt (dzisiaj: Źródła, powiat Środa Śląska) jest zapisana w księdze zgonu USC w Py-
skowicach (nr 150/1893) jako miejsce jego urodzenia. Zgon zgłosił jego syn Kazimierz Nachbar 
(kupiec), mieszkający w Siemianowicach Śląskich.

50  W księdze zmarłych parafii św. Mikołaja w Pyskowicach zapisano krótką historię jego ży-
cia, m.in. że J. Nachbar przez trzy lata pełnił posługę organisty katedralnego w Gnieźnie i odszedł 
stamtąd z dobrym świadectwem oraz błogosławieństwem ówczesnego metropolity, abpa Leona 
Przyłuskiego. Por. APar, Pyskowice, św. Mikołaja, Księga zmarłych od Nr. 49, rok 1890 do Nr. 85, 
rok 1965, rok 1893, nr 156, s. [brak oznaczenia]. J. Nachbar zmarł 28 listopada 1893 r., a pochowany 
został w Pyskowicach 1 grudnia.

51  M. Heinemann, Nachbar, Karl Joseph, SML, s. 491–492. Por. F. Hamann, Die Musikerzie-
hung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 91.

52  J. Chudalla, Wartości historyczne i liturgiczne chorałów…, s. 183.
53  I. Pawlak, Dzieje organów katedralnych w Gnieźnie, w: De musica sacra, tenże (red. S.  Gan-

czarski), t. I, Tarnów 2013, s. 367–369.
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koło Koźla54, a w roku 1891 – organy zbudowane przez firmę Schalg und Söhne 
w kościele NSPJ w Mysłowicach, co także świadczyło o respekcie dla jego wiedzy 
w dziedzinie budownictwa organowego oraz dla jego umiejętności muzycznych55.

Józef Nachbar podejmował także próby kompozytorskie. W swym dorobku, 
oprócz mszy i innych dzieł, miał także kompozycje organowe o znaczeniu wybit-
nie pedagogicznym . Są to opracowania modulacji op. 1 przeznaczone na organy 
lub fisharmonię albo na fortepian pedałowy i opracowane we wszystkich tona-
cjach. Noszą one tytuły: Modulationen von C-dur und c-moll nach allen Dur- und 
Moll-Tonarten für Orgel (Harmonium, Pedalflügel) oraz 14 łatwych przygrywek 
organowych op. 2 (Orgelvorspiele).

Kolejnymi nauczycielami muzyki w seminarium pyskowickim byli: Paul Ga-
ide, pochodzący z Dzierżysławia koło Głubczyc, absolwent instytutu w Berlinie, 
mający na swoim koncie także kompozycje organowe; Erdmann Emanuel Wittor; 
Paul Woehl (1875–1951), absolwent seminarium w Oleśnie i instytutu berlińskie-
go, działający później w Mysłowicach; Hans Cisner (1872–1934), również absol-
went instytutu berlińskiego, który na emeryturze zamieszkał w Bytomiu, gdzie od 
1920 r. uczył w żeńskim seminarium nauczycielskim; Vinzenz Laska, związany 
także z seminarium w Głuchołazach56. 

3.2. Absolwenci

Wśród absolwentów seminarium pyskowickiego trzeba wymienić przede wszyst-
kim Maxa Borowkę i Paula Krausa.

Max Borowka (ur. 1855) pochodził z Krasów w powiecie pszczyńskim (dziś 
południowa dzielnica Mysłowic), a po ukończeniu seminarium w Pyskowicach 
został nauczycielem w Zabrzu i Koźlu. Później podjął pracę w Opolu, gdzie zaj-
mował się muzyką kościelną. To właśnie w Opolu w latach 1895‒1927 pełnił on 
funkcję organisty w kościele św. Krzyża (obecnie katedra), a później także dyry-
genta tamtejszego chóru57. 

Absolwentem seminarium w Pyskowicach był również Paul Kraus (1870–
1934). Był on koncertującym muzykiem, przede wszystkim pianistą i organistą. 
Po ukończeniu seminarium pyskowickiego studiował także w Berlinie. Po studiach 
muzycznych został nauczycielem i jednym z najbliższych współpracowników 
Thomasa Cieplika w Bytomiu. To właśnie Paul Kraus kierował konserwatorium 
Cieplika w Bytomiu po jego śmierci, aż do roku 193458. 

54  W.J. Brylla, Nieznany-znany organmistrz głubczycki J.M.V. Haas, w: Śląskie organy III, 
red. G. Poźniak, P. Tarlinski, Opole 2013 (Muzykologia Opolska * Studia i Materiały), s. 180.

55  J. Gembalski, Nie zachowane organy…, s. 51. 
56  F. Hamann, Die Musikerziehung an den ehemaligen Lehrerseminaren…, s. 91–92, 165.
57  L. Hoffmann-Erbrecht, Borowka, Max, SML, s. 58.
58  R. Pośpiech, Znaczenie konserwatorium…, s. 172–173. Por. L. Hoffmann-Erbrecht, Kraus, 

Paul, SML, s. 390–391.
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Oprócz wymienionych absolwentów wspomnieć należy w tym miejscu rów-
nież takich późniejszych muzyków jak: Wilhelm Masse (1850‒1932)59, który był 
kompozytorem i nauczycielem na Dolnym i Górnym Śląsku i uczył też muzyki 
między innymi w Düsseldorfie; Ernst Gratza (ur. 1882)60, który później kształcił 
się u Bruna Steina w Oleśnie i był nauczycielem wspomnianego bytomskiego 
konserwatorium; Franz Leischner (1857‒1933), który później działał na akademii 
w Berlinie61; Erich Lokay (1890‒1974), pochodzący z Mikołowa, który był dyry-
gentem chóru w kościele mariackim w Bytomiu, a po II wojnie światowej wyjechał 
do Niemic, gdzie został dyrygentem chóru w jednym z kościołów w Berlinie62; 
Erdmann Emanuel Wittor (ur. 1859), który w 1902 r. założył w Katowicach pry-
watny instytut muzyczny63.

4. ZNACZENIE SEMINARIÓW NAUCZYCIELSKICH W DZIEDZINIE 
MUZYKI KOŚCIELNEJ

Krótka prezentacja grona profesorów muzyki oraz absolwentów królewskich ka-
tolickich seminariów nauczycielskich w Pilchowicach i Pyskowicach pokazała, że 
były to na mapie Górnego Śląska ważne ośrodki uprawiania muzyki oraz solid-
nej pracy pedagogicznej w dziedzinie przygotowania przyszłych nauczycieli do 
posługi organisty. Świadczy o tym między innymi poziom zaangażowanych na-
uczycieli, który wyrażał się w zdobytym wykształceniu, a także w dużych umie-
jętnościach muzycznych, którymi musieli wykazać się absolwenci berlińskiego 
instytutu. 

Zatrudnianie nauczycieli o wysokich umiejętnościach sprawiało, że wielki był 
ich wpływ na muzykę w całym regionie. Jeden bowiem nauczyciel wykształcił 
kilkudziesięciu, a może nawet więcej, organistów, którzy następnie trafiali do wy-
znaczonych im miejsc posługi i tam realizowali swoje zadania. O znaczeniu osobi-
stego odziaływania osoby nauczyciela może świadczyć między innymi to, co pisał 
Karol Hoppe o swoim nauczycielu Viktorze Kotalli w miesięczniku „Cäcilia”.

Dzięki modelowi kształcenia w seminariach nauczycielskich do miejscowości 
i parafii trafiło wielu dobrze wykształconych muzyków. Można założyć, co po-
twierdzają opinie, że w większości przypadków grali oni na organach w sposób 
poprawny, prowadząc dodatkowo chór lub inny zespół muzyczny. Poza tym mło-
dzi muzycy dbali z całą pewnością o właściwe pomoce muzyczne, a więc trosz-
czyli się o nuty dobrych wydawnictw muzycznych, które do dziś da się znaleźć 
w starych szafach i archiwach wielu śląskich parafii. Może to świadczyć również 

59  L. Hoffmann-Erbrecht, Maase, Wilhelm, SML, s. 442.
60  Ch. Schott, Gratza, Ernst, SML, s. 221.
61  M. Heinemann, Leischner, Franz, SML, s. 416.
62  L. Hoffmann-Erbrecht, Lokay, Erich, SML, s. 434.
63  Tenże, Wittor, Erdmann, SML, s. 806.
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o tym, że wykonywali oni na organach nie tylko akompaniament muzyczny do bo-
gatego zbioru pieśni, ale też literaturę organową, co jest świadectwem wysokiego 
poziomu uprawiania muzyki kościelnych64.

Dodatkowo posługa organisty będącego jednocześnie nauczycielem stawiała 
jego funkcję wśród „poważanych” zawodów. W ten sposób uprawianie muzyki 
kościelnej kojarzyło się z koniecznością poważnego zaangażowania się ze strony 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

ZAKOŃCZENIE

Bliższe przyjrzenie się osobom zaangażowanym w pracę pedagogiczną w omówio-
nych seminariach nauczycielskich oraz gronu absolwentów tych seminariów poka-
zuje, jak wielki musiał być wkład wszystkich seminariów w dzieło rozwoju muzyki 
kościelnej. Zebrane dane mogą stanowić formę częściowej odpowiedzi na pytanie, 
skąd wziął się ów „wysoki poziom” śpiewu i muzyki kościelnej na Górnym Śląsku. 

Kwestia poznania działalności omówionych seminariów oraz dziesięciu po-
zostałych stanowi – można powiedzieć – potrzebę chwili. Temat wykształcenia 
muzycznego w seminariach nauczycielskich w XIX i w I poł. XX w. jest bowiem 
mało znany, szczególnie w polskiej literaturze muzykologicznej. Wydaje się, że 
istnieje pilna potrzeba, aby w badaniach naukowych badaczy na Śląsku podjąć ten 
zakres tematyczny. 

Można postawić pytanie: dlaczego ten rozdział solidnej pracy nad muzycznym 
obliczem Śląska nie jest jeszcze wystarczająco zbadany? Być może w dalszym 
ciągu, zwłaszcza w świadomości naukowców, ten zakres tematów kojarzy się w du-
żej mierze z czasami pruskich rządów i jedynie niemiecką tradycją. Tymczasem 
tak nie było. Owoce pracy wspomnianych muzyków i ich uczniów, niezależnie od 
pochodzenia czy nazwiska, pozostają na zawsze solidnym fundamentem tradycji 
muzycznej tej ziemi. 

RENOWNED PROFESSORS AND GRADUATES OF ROYAL CATHOLIC 
TEACHER SEMINARS IN PILCHOWICE AND PYSKOWICE 

Summary

Royal Catholic Teacher Seminars, which first appeared at the beginning of the 19th 
century as a result of Prussian educational reform, took on an important mission 
of training future organists. Therefore in many Silesian parishes of the 19th and the 
first half of the 20th centuries it was a common practice for teachers to be organ-
ists at the same time. As it is shown by the experiences of Upper Silesia, teacher 

64  Zob. P. Tarlinski, Literatura na organy…, s. 70.
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seminars were the source of highly qualified church musicians. This resulted from 
the commitment of very good and skilful music teachers who produced remarkable 
graduates that later became important figures in Silesian tradition of church music.

Among teacher seminars of Upper Silesia that played the most important role 
in the field of church music particularly noteworthy are the seminars in Pilcho-
wice and Pyskowice. The seminar in Pilchowice existed from 1867 to 1921. Music 
teachers there were Theophil Halama, Richard Kügele, Wilhelm Osburg, Viktor 
Kotalla and Franz Werner. The most famous graduates of this seminar in the field 
of music were Ryszard Gillar, Karol Hoppe and Karl Bauch. 

The seminar in Pyskowice functioned from 1849 to 1922. Its most prominent 
music teachers were Józef Nachbar, Paul Gaide, Erdmann Emanuel Wittor, Paul 
Woehl, Hans Cisner and Vinzenz Laska. Among many graduates of this seminar 
were Max Borowka, Paul Kraus, Wilhelm Masse, Ernst Gratza, Franz Leischner, 
Erich Lokay and already mentioned Erdmann Emanuel Wittor.

Słowa kluczowe: muzyk kościelny, organista, seminarium nauczycielskie, muzy-
ka kościelna, cecylianizm

Keywords: church musician, organist, teacher seminar, church music, Cecilian 
Movement
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DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA I MUZYCZNA 
KS. ROBERTA GAJDY NA ZIEMI KŁODZKIEJ

Wśród powołanych do kapłaństwa zawsze znajdowały się osoby wyjątkowo uzdol-
nione muzycznie. Wielu katolickich duchownych trwale zapisało się w dziejach 
śląskiej muzyki kościelnej. Do grona tego należy bez wątpienia ks. Robert Gajda 
(1890–1952). 

Życie i działalność tego gorliwego kapłana, a zarazem wybitnego muzy-
ka i kompozytora, doczekały się już naukowych opracowań2. Wśród nich na 

1  Andrzej Prasał – dr historii Kościoła, adiunkt w Katedrze Muzyki Kościelnej i Wychowania 
Muzycznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego związany z Pracownią Badań 
Naukowych Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. Jest absolwentem Papieskiego 
Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wro-
cławiu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół dziejów muzyki kościel-
nej na terenie dawnego hrabstwa kłodzkiego oraz historii budownictwa organowego na Dolnym 
Śląsku. Opublikował cztery książki i ponad dwadzieścia artykułów naukowych. Jest członkiem 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.

2  Zob. m.in.: A. Reginek, Ks. Robert Gajda, kapłan i kompozytor z Lipin, „Rocznik Święto-
chłowicki” 6 (2004), s. 53–61; tenże, Księża kompozytorzy – twórcy muzyki sakralnej na Górnym 
Śląsku w XX w. – na podstawie repertuaru „Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej”, w: 
Vobis episcopus vobiscum christianus. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi 
Damianowi Zimoniowi w dwudziestolecie posługi biskupiej w archidiecezji katowickiej oraz w 
siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Myszor, A. Malina, Katowice 2004, s. 79–81; K. Kmak, 
Życie i działalność muzykologiczna ks. Roberta Gajdy (1890–1952), „Śląskie Studia Historyczno-
-Teologiczne” 43, 2 (2010), s. 368–383.
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szczególną uwagę zasługuje obszerna monografia autorstwa ks. Krzysztofa Kma-
ka3. O ile na jej kartach bardzo wnikliwie zaprezentowano aktywność ks. Gajdy 
na Górnym Śląsku, o tyle jego działalność w Kotlinie Kłodzkiej potraktowana 
została marginalnie4. 

Niniejszy artykuł jest próbą uzupełnienia i skorygowania zawartych w dotych-
czasowych opracowaniach informacji na temat „kłodzkiego okresu” ks. Gajdy. 
Jest także odpowiedzią na wciąż aktualny postulat ks. prof. Antoniego Reginka, 
który w 2010 r. pisał: „Nowe odczytanie twórczego dorobku ks. Gajdy i właściwe 
naświetlenie jego wartości wydaje się być dziś wręcz sprawą konieczną”5. Artykuł 
został oparty na nieznanym dotąd materiale źródłowym, który stanowią: zachowa-
na w dawnym Archiwum Dekanatu Kłodzkiego teczka personalna kapłana oraz 
nieliczne wzmianki w lokalnej prasie. 

1. WIKARIUSZ W LUDWIKOWICACH KŁODZKICH 
I STARYM WIELISŁAWIU 

Ksiądz Robert Gajda urodził się 28 maja 1890 r. w Lipinach na Górnym Śląsku. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 12 lipca 1914 r. w Pradze. Jako neoprezbiter skie-
rowany został do parafii pw. św. Mikołaja w Asz, najdalej na zachód wysuniętego 
czeskiego miasteczka. Po ponad dwóch latach pracy podjął intensywne starania 
o przeniesienie na ziemię kłodzką. Teren ten, o walorach uzdrowiskowych, od-
znaczał się pięknem krajobrazu i słynął z pobożności miejscowych katolików. 
Zachowywał też daleko idąca autonomię w ramach arcybiskupstwa praskiego6. 
W liście skierowanym tuż przed Bożym Narodzeniem 1916 r. do jednego z kłodz-
kich księży (najprawdopodobniej ks. Augustina Skalitzky’ego, proboszcza fary) 
ks. Gajda podał uzasadnienie swojej decyzji: 

Już od dłuższego czasu noszę się mianowicie z zamiarem zatrudnienia się gdzieś 
w Niemczech, aby pomóc moim wymagającym wsparcia rodzicom, czego nie mogę 
robić w Austrii, ponieważ my duchowni jesteśmy tu źle opłacani. Poza tym praca 
w Czechach jest dla obywatela Rzeszy nad wyraz trudna. Ludzie są niezmiernie oziębli 
i obojętni na wszystko. Pomimo największego trudu i wysiłku nie widać rezultatów. 
Odnośnie mojego ewentualnego zatrudnienia pytałem już licznych przewielebnych 
współbraci w Niemczech; niektórzy wyrazili swoje zdanie w ten sposób, że wpraw-
dzie mógłbym zostać zatrudniony, jednak musiałbym mieć jakiegoś pośrednika, który 

3  Tenże, Śląski kapłan, muzyk i pedagog. Wspomnienie o życiu i działalności ks. Roberta 
Gajdy w 120. rocznicę urodzin, Katowice 2010.

4  Zob. A. Prasał (rec.), K. Kmak, Śląski kapłan…, „Świdnickie Studia Teologiczne” 8, 8 (2011), 
s. 343–345. 

5  A. Reginek, Przedmowa, w: K. Kmak, Śląski kapłan…, s. 11. 
6  Sprawami kłodzkiego Kościoła zarządzał wielki dziekan (od 1920 r. wikariusz generalny) 

podlegający bezpośrednio arcybiskupowi praskiemu. Zob. A. Herzig, M. Ruchniewicz, Dzieje Zie-
mi Kłodzkiej, Hamburg–Wrocław 2006, s. 367–373. 
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wstawi się za mną, np. wysokiego rangą duchownego, jakiegoś patrona itd. Nie mam 
nikogo takiego. Do nikogo nie mam też takiego zaufania jak do przewielebnego księdza 
proboszcza, które to zaufanie zaskarbiłem sobie w Jastrzębiu. Z serca ośmielam się 
prosić waszą wielebność o pomoc w mojej sprawie i omówienie jej z przewielebnym 
wielkim dziekanem; o najłaskawsze wstawienie się za mną, bym mógł zostać zatrud-
niony w hrabstwie kłodzkim. Najgorszą posadę w hrabstwie powitałbym z radością 
i będę zawsze wypełniał moje obowiązki, pozostając sumiennym księdzem7.

Pismo ks. Gajdy zostało przesłane wielkiemu dziekanowi hrabstwa kłodzkiego 
1 stycznia 1917 r. z następującą adnotacją: 

Niniejszy list pochodzi od młodego duchownego, którego poznałem w Jastrzębiu. Pra-
cuje on w Czechach przy granicy bawarskiej. Urodził się w Jastrzębiu, gdzie ma jeszcze 
swoich rodziców i także tam przed kilkoma laty świętował swoje prymicje. Proszę 
o krótką odpowiedź, czy mogę odpisać lub powiadomić go, że powinien się zwrócić 
z prośbą do urzędu dziekańskiego8.

Wniosek ks. Gajdy został rozpatrzony pozytywnie i jeszcze w 1917 r. został on 
ustanowiony wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Ludwikowi-
cach Kłodzkich (niem. Ludwigsdorf). Kiedy obejmował to stanowisko, podstawą 
utrzymania mieszkańców wsi było górnictwo9. Miejscowość należała wówczas 
do najszybciej rozwijających się osad przemysłowych na ziemi kłodzkiej. Do 
rozkwitu Ludwikowic przyczyniła się kopalnia Wenceslaus, największa i najno-

7 „Trage mich nämlich seit langer Zeit schon mit dem Gedanken herum, mich irgendwo in 
Deutschland anstellen zu lassen, um meinen Eltern die ja unterstützungsbedürftig sind, zu helfen, 
was ich aber von Österreich nicht machen kann; denn wir Geistliche sind hier schlecht bezahlt. 
Zudem ist es für einen Reichsdeutschen äußerst schwierig, hier in Böhmen zu wirken. Die Leute 
sind äußerst lau und gegen alles gleichgültig. Trotz größter Mühe u. Anstrengung sieht man keine 
Erfolge. Habe mich schon bezüglich einer ev. Anstellung bei mehreren H.H. Confratres in Deutsch-
land befragt; einige äußerten ihre Meinung dahin, daß ich wohl angestellt werden könnte, jedoch 
einen Vermittler haben müßte, der für mich eintritt z.B. einen hohen geistlichen Herrn, einen Patron 
usw. Habe aber niemanden, an den ich mich werden könnte. Habe auch zu niemandem so ein Ver-
trauen wie zu Ihnen Hochwürdiger Herr Pfarrer, das ich in Jastrzemb, zu Ihnen gewonnen habe. 
Würde darum Euer Hochwürden von Herzen bitten, mir in meinem Anliegen zu helfen u. meine 
Angelegenheit mit dem H.H. Erzdechanten zu besprechen und mir gütigst erwirken zu wollen, daß 
ich in der Grafschaft Glatz angestellt werden könnte. Der letzte Posten in der Grafschaft würde 
mir sehr willkommen sein und stets würde ich meine Pflicht tun und ein gewissenhafter Priester 
bleiben”. Zob. Das Dekanatsarchiv des Erzbischöflichen Generalvikariats der Grafschaft Glatz, 
sygn. VI C 18g4: Robert Gaida, Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 
w Kłodzku [dalej: ADGl].

8  „Vorliegender Brief ist von einem jungen Geistlichen, den ich in Jastr. kennenlernte. Er wirkt 
in Böhmen, an der bairischen Grenze. Geboren ist er in Jastrzemb, hat auch dort noch seine Eltern 
und hat auch dort vor einigen Jahren seine Prämiz gefeiert. Ich bitte um eine kurze Antwort, ob 
ich ihm abschreiben oder mitteilen soll, daß er sich mit einem Gesuch an das Dekanatsamt wenden 
soll .ˮ Zob. tamże.

9  Słownik geografii turystycznej Sudetów, t. 11: Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie, red. M. Staffa, 
Wrocław 1995, s. 226–232, 246–248.
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wocześniejsza w zagłębiu noworudzkim. Nie dziwi więc fakt skierowania wła-
śnie tam młodego kapłana, który pochodził z Górnego Śląska i którego ojciec był 
górnikiem.

Parafia w Ludwikowicach Kłodzkich, ze względu na swój przemysłowo-ro-
botniczo-górniczy charakter, należała do trudniejszych placówek w hrabstwie 
kłodzkim. Zamieszkiwało ją ponad 6000 katolików i około 300 protestantów10. 
Kapłani obsługiwali jeszcze kościoły filialne w Krajanowie oraz Sokolcu. W oma-
wianym okresie funkcję proboszcza pełnił ks. Paul Strangfeld. Wspomagało go 
dwóch wikariuszy. 

Nie udało się odnaleźć informacji na temat działalności ks. Gajdy w Ludwi-
kowicach Kłodzkich. Wiadomo jedynie, że dał się on tam poznać jako gorliwy 
i wzbudzający sympatię wiernych kapłan, o czym w piśmie z 24 lutego 1919 r. 
informował wielkiego dziekana dr Adrian Gaertner, dyrektor kopalni Wenceslaus: 

Wiadome jest Ekscelencji, że ks. proboszcz Strangfeld nie cieszy się, także moim zda-
niem niesłusznie, przychylnością mieszkańców. […] Natomiast obaj obecni wikariusze 
księża Gaida i Heinze mają zaufanie ludności. Odnosi się to zwłaszcza do pierwszego, 
na którego kazania ciągną w dużej liczbie wszyscy, a szczególnie mężczyźni. Także 
dzięki swojemu muzycznemu talentowi oraz dużej uprzejmości w kontaktach z ludź-
mi pozyskał ich serca. Jednak usłyszałem wczoraj, że właśnie ten ks. Gaida ma być 
przeniesiony. […] Myślę jednak, że właśnie teraz nadszedł czas, kiedy można odzyskać 
tych, którzy odeszli od Kościoła. Świadczy o tym bardzo duży wzrost przyjmowanych 
komunii świętych w Ludwikowicach, co jest znane Ekscelencji. Mimo że osobiście 
bardzo szanuję ks. proboszcza Strangfelda, to muszę jednak wyjaśnić Ekscelencji, 
że główny udział w tym sukcesie jest wyłączną zasługą obu wikarych. Przeniesienie 
ks. Gaidy, jak słyszę, już napsuło dużo krwi w parafii. Rzeczywiście dojdzie do tego, że 
zabraknie przeciwwagi dla osobistej niepopularności proboszcza, co przyniesie tylko 
Kościołowi stratę11. 

Pomimo starań dra Gaertnera decyzja o przeniesieniu ks. Gajdy została 
podtrzymana i pod koniec lutego 1919 r. trafił on do parafii pw. św. Katarzyny 

10  „Grafschafter Volkskalender – Arnestuskalender” 3 (1926), s. 36. 
11  „Es wird Ew. Hochwürdigen bekannt sein, dass der Pfarrer, Herr Strangfeld, wenn auch mei-

nes Erachtens zu Unrecht die Zuneigung der Bevölkerung nicht besitzt. […] Dagegen besitzen die 
beiden derzeitigen Kapläne die Herren Gaida und Heinze das Vertrauen der Bevölkerung. Insbeson-
dere gilt dies von Ersterem, zu dessen Predigen insbesondere sich alle, auch die Männer in grosser 
Zahl drängen. Aber auch durch seine musikalische Begabung, seine grosse Liebenswürdigkeit im 
Umgang mit den Leuten hat er sich deren Herzen gewonnen. Nun habe ich gestern gehört, dass 
gerade dieser Herr Gaida versetzt sein soll. […] Ich glaube aber, dass gerade jetzt auch die Zeit ist, 
wo Verlorenes der Kirche zurückgewonnen werden kann. Dafür spricht die sehr starke Zunahme 
der heiligen Kommunionen in Ludwigsdorf, die Ew. Hochehrwürden bekannt sein dürften. So sehr 
ich persönlich Herrn Pfarrer Strangfeld verehre, so entschieden muss ich Ew. Hochehrwürden erklä-
ren, dass der Hauptanteil an diesem Erfolg um nich t mehr zu sagen, den beiden Kaplänen zufällt. 
Die Versetzung des Herrn Kaplan Gaida hat, wie ich höre, schon viel böses Blut in der Gemeinde 
gemacht. Kommt es wirklich dazu, so fehlt das Gegengewicht gegen die persönliche Unbeliebtheit 
des Pfarrers und die Kirche wird nur den Schaden davon haben .ˮ Zob. ADGL.
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Aleksandryjskiej w Starym Wielisławiu (niem. Altwilmsdorf)12. Zaważyły na tym 
przede wszystkim kłopoty zdrowotne ks. Gajdy, a co za tym idzie konieczność 
skierowania kapłana na nieco lżejszą placówkę13. 

Stary Wielisław to jedna z piękniejszych miejscowości ziemi kłodzkiej14. Znaj-
duje się w niej najstarsze pielgrzymkowe sanktuarium maryjne hrabstwa15. Za cza-
sów ks. Gajdy tamtejszą parafię zamieszkiwało około 2900 katolików oraz około 
150 protestantów16. Kapłani (proboszcz i wikariusz), oprócz świątyni parafialnej, 
mieli pod swoją opieką kościół filialny w Starkowie. W omawianym okresie pro-
boszczami byli: ks. Gustaw Brauner (zm. 26 czerwca 1919) i Ernst Nentwig (od 1 
października 1919). 

Pracę duszpasterską w Starym Wielisławiu ks. Gajda łączył z nauką w Kon-
serwatorium Śląskim we Wrocławiu, gdzie pogłębiał swoją wiedzę muzyczną pod 
kierunkiem wybitnych profesorów: Hermanna Buchala, Hermanna Lilgego oraz 
Ernsta Augusta Voelkela. Uczelnię ukończył w roku 192217. O trudach studenc-
kiego życia świadczy dość przykre zdarzenie, które spotkało kapłana 24 stycznia 
1922 r., a które odnotowane zostało w kronice parafialnej:

Ks. Gaida jedzie jak co tydzień do konserwatorium we Wrocławiu. Na stacji Kłodzko 
Główne na ostatni wagon, w którym się znajduje, najeżdża lokomotywa. Wraca z raną 
na głowie i obrażeniami lewej ręki18.

Okres pobytu ks. Gajdy na ziemi kłodzkiej zbiegł się z doniosłymi wydarzenia-
mi na Górnym Śląsku. Otóż w myśl podpisanego w 1919 r. traktatu wersalskiego 
o przebiegu tamtejszej granicy miał zadecydować plebiscyt. Odbył się on 20 marca 
1921 r. Zgodnie z regulaminem głosowania uczestniczyli w nim również tzw. emi-
granci, czyli osoby urodzone na Śląsku, ale niemieszkające tam. W zdecydowanej 
większości opowiedziały się one za pozostawieniem Śląska w granicach Niemiec. 
Do grona tego nie należał ks. Gajda, który od początku optował za Polską19. Nie 
dziwi więc fakt, że po przyłączeniu części Śląska do Polski i ustanowieniu tam 
w listopadzie 1922 r. administracji apostolskiej, zapragnął on powrócić w rodzin-

12  „Der Gebirgsbote” [dalej: GB] 21 (1919). 
13  „Ich glaubte, diese Versetzung vornehmen zu müßen, um die geschwächte Gesundheit des 

H. Kapl. an einer leichteren Stelle zu schonen .ˮ Zob. ADGl.
14  Zob. M. Królikowski, Stary Wielisław. Dzieje wsi i kościoła do 1945 roku, Kłodzko 2017. 
15  Zob. A. Dziatczyk, Stary Wielisław – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, w: A. Dziatczyk 

i in., Sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym, Wrocław 
2016, s. 70–88. 

16  „Grafschafter Volkskalender – Arnestuskalender” 3 (1926), s. 31–32. 
17  K. Kmak, Śląski kapłan…, s. 18–19. 
18„P. Gaida fährt nach Breslau wie allwöchentlich ins Conservatorium. In Glatz H. fährt eine 

Lokomotive auf den letzten Wagen, in dem er sich befindet, auf. Er kommt mit einer Kopfwunde 
und Verletzungen an der linken Hand davon .ˮ Zob. Pfarrchronik Altwilmsdorf, Archiwum Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starym Wielisławiu [dalej: APSW]. 
Wypisy z kroniki udostępnił Marek Królikowski

19  „Da seine Heimat an Polen abgetreten wurde, so wird er für Polen optieren .ˮ Zob. tamże.
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ne strony. W dniu 14 stycznia 1924 r. zwrócił się z prośbą do ks. Augusta Hlonda 
o przyjęcie do pracy duszpasterskiej na Górnym Śląsku: 

Pozwalam sobie o przyjęcie jak kapłana na Górny-Śląsk polski uniżenie prosić. Jak 
rodzonemu Górno-Ślązakowi jest moje życzenie serca, jak ksiądz pracować między ro-
dakami w ojczyźnie. Jestem rodzony w Lipinach r. 1890, studiowałem w Nysie od roku 
1902–1910-tego, a potem byłem na uniwersytecie w Pradze od roku 1910–1914-tego, 
w którym roku otrzymałem święcenia kapłańskie. Byłem kapłanem w Ludwigsdorf, 
Powiat Neurode, Śląsk średni, od roku 1919 jestem tu w Altwilmsdorf, Powiat Glatz. 
Mam rodziców w Jastrzębiu i wszystkich krewnych na Górnym-Śląsku polskiem. 
Obiecywam być zawsze dobrym, sumiennym i nieskazitelnym księdzem20. 

Już 30 stycznia 1924 r. ks. Gajda otrzymał dekret ekskardynacyjny od arcybi-
skupa praskiego21. Z dnia 13 marca 1924 r. pochodzi natomiast dokument przyjmu-
jący go w poczet duchowieństwa Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Po 
jego otrzymaniu ks. Gajda zwrócił się z podaniem do wielkiego dziekana o wyra-
żenie zgody na opuszczenie hrabstwa kłodzkiego jeszcze przed 1 kwietnia 1924 r. 
Prośba ta nie została początkowo zaakceptowana. Decyzją dziekana ks. Gajda 
mógł podjąć nowe obowiązki dopiero po świętach wielkanocnych, przypadają-
cych na 20–21 kwietnia. Z pomocą swojemu wikaremu pośpieszył wówczas ks. 
proboszcz Nentwig, który w piśmie z 20 marca wyjaśniał:

Ponieważ ks. Gaida załatwił zastępstwo na obie największe soboty ze spowiedzią 
i zakończył przygotowanie do spowiedzi i komunii, stąd sam przetrwam pozostały 
czas. Oczywiście byłbym jednak rad, jeśli po Wielkanocy znowu otrzymam jakiegoś 
współpracownika22.

Stary Wielisław ks. Gajda opuścił 27 marca roku 192423. We wcześniejszych 
dniach uczestniczył w dwóch spotkaniach pożegnalnych. Pierwsze odbyło się 
w gospodzie Weiganga, gdzie parafianie ze Starego Wielisławia podarowali mu 
324 marki. Podczas drugiego spotkania, które miało miejsce w gospodzie Haucka 
w Starkowie, otrzymał od tamtejszych mieszkańców drogocenne futro. 

Z dniem 1 kwietnia 1924 r. ks. Gajda objął stanowisko wikariusza w parafii 
pw. św. Jadwigi Śląskiej w Królewskiej Hucie. Następnie pracował w Lublińcu 
i Katowicach. Ponadto prowadził ożywioną działalność muzyczną, kompozytor-
ską i pedagogiczną. W 1931 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Wełnowcu. Po 1945 r. był represjonowany przez 
władze komunistyczne. W 1946 r. został proboszczem parafii pw. św. Mikołaja 

20  K. Kmak, Śląski kapłan…, s. 109. 
21  Tamże, s. 110. 
22  „Da Herr P. Gaida für die beiden größten Beichtsamstage Vertretung beschafft, den Beicht- 

und Communionunterricht beendet hat, so werde ich mich die übrige Zeit allein durchschlagen. 
Freilich wäre es mir lieb, wenn ich nach Ostern wieder einen Mitarbeiter bekäme .ˮ Zob. ADGl.

23  APSW. 
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w Borowej Wsi. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 20 kwietnia 1952 r. i został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Borowej Wsi24. 

2. KOMPOZYTOR 

Pracę duszpasterską w Starym Wielisławiu ks. Gajda łączył z działalnością na ni-
wie muzycznej – jako wyśmienity organista i kompozytor. Bardzo szybko włączył 
się w życie muzyczne parafii, nad którym od 1896 r. czuwał główny nauczyciel, 
organista i chórmistrz Karl Katzer25. Bardzo często powierzał on nowemu wika-
remu partie organowe, zwłaszcza podczas wykonywania dłuższych lub trudniej-
szych mszy26. Wiadomo, że ks. Gajda wystąpił w takiej właśnie roli w niedzielę 
5 października 1919 r. podczas zorganizowanego przez Katzera i miejscowe koło 
cecyliańskie koncertu chóru parafialnego, z którego dochód przeznaczono na za-
kup brakujących piszczałek organowych27. 

W okresie studiów muzycznych we Wrocławiu ks. Gajda podjął pierwsze próby 
kompozytorskie. Profesor Lilge zachęcał go do napisania opery lub oratorium, 
jednakże ks. Gajda rozpoczął swoją twórczość od skomponowania kilku mszy, 
z których pierwsza poświęcona była św. Michałowi. W tym też czasie opracował 
na orkiestrę kilka kompozycji Beethovena, Regera i Griega, a także skomponował 
szereg pieśni kościelnych i świeckich28. 

Miejscem prezentacji utworów Gajdy był przede wszystkim kościół parafialny 
w Starym Wielisławiu, a ich wykonawcą – miejscowy zespół wokalno-instrumen-
talny pod kierunkiem chórmistrza Katzera. I tak 10 sierpnia 1919 r. zaprezentowa-
no wspomnianą St. Michaelismesse in a-moll und E-dur29. W jedną z kolejnych 
niedziel wykonano po raz pierwszy Messe zu Ehren der Mutter Gottes na cztero-
głosowy chór mieszany, organy i orkiestrę30. 

Na koncercie świątecznym 26 grudnia 1919 r. w gospodzie Schramma za-
brzmiała kompozycja Die Morgendämmerung an Weihnachten na chór z towa-
rzyszeniem kwintetu smyczkowego, fortepianu i fisharmonii31. Wykonanie tego 
utworu powtórzono podczas koncertu noworocznego w gospodzie Weiganga. Do-
chód z obu imprez został przekazany na zakup nowych dzwonów.

24  Zob. Śp. Ks. Robert Gajda, „Gość Niedzielny” 25, 24 (1952), s. 139; Zgon kapłana kompo-
zytora, „Nasza Droga” 26, 6 (1952), s. 87. 

25  Zob. P. Preis, Musik- und Theaterleben von Stadt und Kreis Glatz. Ein Rückblick, t. 2: Kreis 
Glatz, Lüdenscheid 1969, s. 137–138. 

26  Tamże, s. 141. 
27  GB 189 (1919); 194 (1919). Poprzednie piszczałki zostały zarekwirowane na cele wojenne 

w 1917 r. 
28  K. Kmak, Śląski kapłan…, s. 19. 
29  GB 147 (1919). 
30  Tamże. 
31  GB 259 (1919). 
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W 1920 r. uroczystość Nawiedzenia NMP, obchodzoną w niedzielę 4 lipca, 
uświetniono prawykonaniem Missa IV „Regina pacis” op. 8, która należy do naj-
bardziej znanych utworów ks. Gajdy32. Autorem instrumentacji był chórmistrz 
Schneider z Ziębic. Z tego też powodu w pierwszym wykonaniu mszy uczestni-
czyła ziębicka orkiestra miejska. Warto przytoczyć obszerne fragmenty recenzji, 
którą po tym wydarzeniu na łamach lokalnej prasy opublikował chórmistrz Scholz 
ze Ścinawki Dolnej:

Gaida jest obecnie wikariuszem w Starym Wielisławiu i posiada wybitne zdolności 
i kwalifikacje muzyczne, które wykorzystuje w sposób wszechstronny i wirtuozowski. 
Pragnę podkreślić, że na polu chorału liturgicznego posiada on, jak nikt inny, wiedzę 
i umiejętności przyswojone w opactwie benedyktyńskim Emmaus w Pradze. O grun-
townej zażyłości z chorałem, a co za tym idzie o estetycznej i liturgicznej wartości 
księdza-kompozytora świadczy w sposób dobitny i wzorowy jego czwarta msza, także 
poprzez właściwe Kościołowi użycie chromatyki. Dzieło wypełnione przez autora naj-
świeższą melodyką wywarło na słuchaczach, a szczególnie na obecnych fachowcach, 
głębokie wrażenie, spotęgowane jeszcze przez doskonałą instrumentację opracowaną 
przez chórmistrza Schneidera z Ziębic. Msza jest w gruncie rzeczy napisana w fakturze 
homofonicznej, choć są próbki mocnej polifonii, która w lepszym świetle pozwala uka-
zać umiejętności kompozytora. Tak właśnie wybrzmiewa Credo, nawet w wyrazistej 
fudze z charakterystycznym tematem. Proste, szlachetne melodie o brosigowskiej kla-
rowności i zwięzłości wypływają obficie z przepełnionych i rozgrzanych serc muzyków. 
Harmonia jest nowoczesna i wolna od wszelkich osobliwości. W dłuższych częściach 
mszy, Gloria i Credo, kompozytor umiejętnie i w sposób przemyślany i interesujący 
zestawił naprzemiennie obfite partie unisonowe z wytwornie brzmiącymi partiami 
chóralnymi i melodyjnymi partiami solowymi. Dobrze wyćwiczona, często potężna 
dynamika muzyczna nie pozwoliła na pojawienie się znużenia u słuchaczy. Świetną 
harmonią zachwycają Kyrie i Dona, chyba najpiękniejsze części tej jakże wdzięcznej 
do wykonywania kompozycji mszalnej, która nie nastręczała większych trudności ani 
śpiewakom, ani organiście, ani orkiestrze. Gaidę trzeba ocenić jako bardzo poważnego 
i sumiennego, należy on do ludzi dobrych i porządnych, przy których chóry kościelne 
mogą się także wzbogacać wewnętrznie. U Gaidy na początku jest słowo, jego treść 
i kontemplacja nad nią. Dlatego jego dzieła są pełne skupienia, żaru, ducha i życia, to 
znaczy prawdziwej modlitwy w dźwiękach. Wszystko, co kompozytor zaproponował 
w swojej czwartej, a także już w trzeciej mszy, należy jak najszybciej wyprowadzić 
dalej ze wsi do miasta, z kościoła parafialnego do katedry. Szczerze trzeba życzyć 
rychłego oddania do druku i dalszego opracowania pięknego dzieła, co przyczyniłoby 
się do utrzymania dobrej instrumentalnej muzyki kościelnej. Chórmistrz Katzer wzor-
cowo wykonał mszę ze swoim wzmocnionym zamiejscowymi chórzystami zespołem 
oraz ziębicką orkiestrą miejską33. 
32  Na temat utworu zob.: K. Kmak, Śląski kapłan…, s. 62–64. 
33  „Gaida ist z. Zt. Kaplan in Altwilmsdorf und besitzt hervorragende musikalische Anlagen 

und Qualitäten, die in vielseitiger und virtuoser Weise von ihm betätigt werden. Hervorheben 
möchte ich, daβ er auf dem Gebiete des liturgischen Chorals ein in der Benediktiner-Abtei Emmaus 
zu Prag angeeignetes Wissen und Können besitzt, wie keiner weit und breit. Daβ ein so gründlich 
mit dem Choral vertrauter von dessen ästhetischem und liturgischem Werte überzeugter Priester-
Komponist auch die Chromatik nur in den richtigen Dienst der Kirche stellt, beweist seine 4. Messe 
in eindruckvollster und erbaulichster Weise. Das von blühendster Melodik erfüllte Werk des Autors 
machte auf alle Zuhörer und besonders auf die anwesenden Sachverständigen einen tiefgehenden 
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Zdaniem Paula Preisa zaangażowanie obcych instrumentalistów było nieuza-
sadnione, gdyż podczas prób miejscowi muzycy nienagannie opanowali swoje 
partie34. Decyzja Gajdy miała wywołać wśród mieszkańców Starego Wielisławia 
dużą irytację i skutkować niechęcią do utalentowanego kapłana, co z kolei przy-
śpieszyło postanowienie o jego wyjeździe na Górny Śląsk. Informacja ta, oparta na 
relacjach kilku mieszkańców wsi, choć z pewnością zawiera ziarno prawdy, może 
być obarczona pewną awersją do propolskiej postawy wielisławskiego wikariusza. 

Msza maryjna została zaprezentowana 1 sierpnia 1920 r. podczas sumy w ko-
ściele minorytów w Kłodzku przez tamtejszy zespół wokalno-instrumentalny pod 
dyrekcją Oscara Stählera. To ważne i prestiżowe wydarzenie opisywane było na 
łamach lokalnej prasy. Recenzent bardzo pozytywnie, wręcz entuzjastycznie, wy-
raził się o najnowszej kompozycji wiejskiego kapłana, która jego zdaniem z powo-
dzeniem mogłaby być wykonywana przez jakiś chór katedralny czy państwową 
operę35. 

Eindruck, der durch die glänzende Instrumentation, welche von Chorrektor Schneider – Mün-
sterberg herrührt, noch erhöht wurde. Die Messe ist in der Hauptsache homophon geschrieben, 
doch sind Proben einer kraftvollen Polyphonie auch genug vorhanden, die das kontrapunktorische 
Können des Komponisten in bestem Lichte erscheinen lassen. So klingt das Credo sogar in einer 
strengen Fuge mit einem markigen, charakteristischen Thema aus. Einfache, edle Melodien von 
Brossig’scher Klarheit und Prägnanz entströmen in Fülle einem übervollen, gefühlswarmen Mu-
sikerherzen. Die Harmonik ist modern und frei von allem Bizarren. Die langen Messteile, Gloria, 
Credo, weiβ der Komponist durch reichliche Anwendung des Unisonos in wohlbedachter Abwech-
selung mit prächtige klingenden Chorsätzen und melodiösen Solis sehr interessant zu gestalten. 
Gut vorbereitete, oft machtvolle musikalische Steigerungen lassen in dem Zuhörer eine Ermüdung 
nicht aufkommen. In herrlichem Wohllaut schwelgen Kyrie und Dona, wohl die schönsten Teile 
der für die Aufführung so dankbaren Messkomposition, in der gröβere Schwierigkeiten weder 
den Sängern, noch dem Organisten, noch dem Orchester geboten werden. Gaida ist sehr ernst und 
gewissenhaft zu bewerten, er gehört zu den Tüchtigen und Gediegenen an denen die Kirchenchöre 
sich auch innerlich bereichern können. Bei Gaida war im Anfange das Wort und sein Inhalt und 
die Betrachtung darüber. Deshalb sind seine Werke voll Andacht, Glut, Geist und Leben, das heiβt 
in Töne gesetzte Gebete. Was er in seiner 4. und auch schon 3. Messe kompositorisch bietet, gehört 
darum bald hinaus aus der Enge in die Weite, vom Dorfe in die Stadt, aus der Pfarrkirche in den 
Dom. Die baldige Drucklegung und weite Verbreitung des schönen Werkes wäre im Interesse der 
Pflege guter instrumentaler Kirchenmusik aufrichtig zu wünschen. Chorrektor Katzer brachte mit 
seinem von auswärts überaus vorteilhaft verstärkten Sängerchor und dem Münsterberger Stadtor-
chester die Messe in mustergültiger Weise zu Gehörˮ Zob. Scholz, Kirchenmusikalisches aus der 
Grafschaft Glatz, GB 154 (1920).

34  P. Preis, Musik- und Theaterleben…, s. 141.
35 „Unsere Kirchen sind bei gottesdienstlicher Feier immer voller Andächtiger; ist auf dem 

Kirchenmusikchore aber etwas Besonderes im Werke, dann tritt oft Platzmangel im geräumigsten 
Gotteshause ein, wie am letzten Sonntage im unserer Minoritenkirche, wo während des Hochamtes 
die neue Messe eines Dorfkaplans (z. Zt. in Altwilmsdorf), «Regina pacis» von Robert Gayda, zu 
erbauungfördernder Aufführung kam. Ich lauschte in tiefster Andacht der Erstaufführung die-
ser durch der eifervollen, tüchtigen Chordirigenten Oscar Stähler auf’s sorgfältigste einstudierten 
«Missa Regina pacis», und lernte bald erkennen, welch’ köstliche kompositorische Gnadengabe die-
sem jungen Neutöner im Priesterrock verliehen wurde. Anfang und Ende «Kyrie» und «Dona» sind 
das Beste vom Vorzüglichen und von einer faszinierenden Wirkung, die den Zuhörer bisweilen im 
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Po raz kolejny msza Regina pacis, tym razem w opracowaniu na czterogłosowy 
chór mieszany z towarzyszeniem organów, zabrzmiała w wielisławskiej świątyni 
5 października 1920 r. podczas koncertu muzyki kościelnej, z którego dochód 
w wysokości 1100 marek przekazano na zakup nowych dzwonów36. Mszę maryj-
ną wykonano jeszcze 31 października 1920 r. podczas uroczystej sumy niedziel-
nej w kościele parafialnym w Lądku-Zdroju37. W nabożeństwie tym uczestniczył 
ks. Gajda.

Dzięki swojemu utworowi wielisławski kapłan zyskał duży rozgłos i popular-
ność w hrabstwie, o czym świadczy notatka prasowa z 1920 r.:

Pomiędzy katolickimi kompozytorami kościelnymi wyrósł w hrabstwie kłodzkim 
nowy dobrze zapowiadający się talent, który w ostatnich tygodniach objawił się opi-
nii publicznej znaczącym dziełem. […] Ks. wikariusz Gaida, który swoje muzyczne 
wykształcenie zawdzięcza w dużej mierze klasztorowi benedyktynów Emmaus koło 
Pragi, uchodzi za szczególnie obeznanego z liturgicznym chorałem38. 

Kłodzki kościół minorytów był 17 lipca 1921 r. miejscem wykonania kolejnej 
mszy skomponowanej przez Gajdę. Niestety w prasie nie podano tytułu dzieła39.

Pod koniec swojego pobytu na ziemi kłodzkiej ks. Gajda rozpoczął pisanie 
oratorium w trzech częściach: Johannes, der Täufer op. 17, stanowiącego bez-
sprzecznie jego najwybitniejsze dzieło muzyczne40. Kompozycję tę wykonano po 
raz pierwszy 5 kwietnia 1925 r. w Królewskiej Hucie. Teksty niemieckiej wersji 
oratorium zostały wydrukowane przez firmę Ignaza Radzieowskiego z Kłodzka41. 

Co ciekawe, utwory Gajdy znajdowały swoje miejsce w repertuarze wielisław-
skiego chóru także w późniejszych latach. Podczas koncertu muzyki kościelnej 
zorganizowanego w niedzielę 13 lipca 1930 r. w kościele parafialnym miejscowy 

Zweifel darüber lassen, ob Domchor oder Staatsoper mehr Anrecht auf solche Musikwerte haben. 
«Gloria» und «Credo», gleich meisterlich ersonnen und durchgeführt, überragen bei weitem das 
etwas unzulänglich als Engelsjubel ausgefallene «Sanctus» und «Hosiannah!». Immer noch bleibt 
das Bessere der Feind des Guten, das auch im «Benedictus» höchst erfreulich zur Geltung kommt. 
Um die Instrumentierung des Werkes hat sich der Chorleiter der Münsterberger Pfarrkirche verdient 
gemacht. Es gibt genüg Plätze, wo eine in solch gelungene Weise gebotene Kirchenchorleistung als 
Lokalereignis behandelt, von dem hinterher noch lange und breit geredet würde. Der ausgezeichnet 
geleitete Glatzer Minoritenchor, macht kein Wesen davon und erfüllt nach wie vor im Dienste der 
musica sacra seiner Pflicht treu und gewissenhaft .ˮ Zob.  GB 173 (1920).

36  APSW. 
37  GB 252 (1920). 
38  „Unter den katholischen Kirchenkomponisten ist ein neues vielversprechendes Talent, das 

der Grafschaft Glatz entsprossen ist, in den letzten Wochen mit einem bedeutsamen Werke an die 
Oeffentlichkeit getreten. […] Herr Kaplan Gaida, der seine musikalische Ausbildung zum gro-
ßen Teil dem Benediktinerkloster Emmaus bei Prag verdankt, gilt als besonders mit dem liturgi-
schen Choral vertraut .ˮ Zob. Kirchenmusikalisches aus der Grafschaft, „Glatzer Heimatblätterˮ 6, 
3 (1920), s. 93.

39  GB 160 (1921). 
40  K. Kmak, Śląski kapłan…, s. 19, 64–68.
41  Tamże, s. 149. 
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chór pod kierunkiem głównego nauczyciela Maxa Heinzego wykonał ofertorium 
Tui sunt coeli oraz Ave Maria, oba utwory na chór mieszany z towarzyszeniem 
organów42. Dnia 10 czerwca 1931 r. odbyła się 100. jubileuszowa pielgrzymka 
mieszkańców Starej Bystrzycy do sanktuarium w Starym Wielisławiu. W czasie 
uroczystej mszy świętej chór parafialny pod dyrekcją Heinzego zaśpiewał na ofia-
rowanie Ave Maria op. 3443.

Ważnym wydarzeniem muzycznym na ziemi kłodzkiej był cykl misteriów 
Męki Pańskiej zaprezentowany w 1922 r.44. Inscenizację przygotowało Kłodzkie 
Towarzystwo Calderona, angażując około 150 wykonawców. Widowiska teatral-
ne miały miejsce na terenach przypałacowego parku w Gorzanowie. Pierwsze 
przedstawienie odbyło się w niedzielne popołudnie 30 lipca 1922 r. W sumie wy-
stawiono dziesięć spektakli. Wzięło w nich udział tysiące mieszkańców, nie tylko 
hrabstwa, ale i całego Śląska (w tym 1200 osób z Górnego Śląska). Misterium 
cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że kolej przygotowała specjalne pocią-
gi dowożące gości. Oprawę muzyczną przedstawień zapewniał parafialny zespół 
wokalno-instrumentalny z Gorzanowa, kierowany przez Roberta Hollmanna. Au-
torem opracowania śpiewów na chór i orkiestrę był ks. Gajda. Warto przytoczyć 
fragment notatki prasowej dotyczącej tego wydarzenia:

To, co się rozgrywa przed naszymi oczyma, to nie teatr, lecz nabożeństwo! Chór 
towarzyszy akcji, śpiewając niemieckie pieśni kościelne. […] Instrumentowanie 
i dyrekcję chóru przejął ksiądz Gaida ze Starego Wielisławia, osoba znana bardzo 
dobrze w kręgach kochających muzykę. Na jego chwałę należy powiedzieć, że na-
strojowe chóry miały niemały wkład do wspaniałego sukcesu całości. Kierownik 
szkoły i rektor chóru Robert Hollmann z Gorzanowa z muzycznym wyczuciem 
opanował partie chóralne i instrumentalne. Strona muzyczna przedstawienia zo-
stała odegrana bardzo czysto i pewnie45.

Warto wspomnieć, że ks. Gajda aktywnie działał w Stowarzyszeniu Cecyliań-
skim Hrabstwa Kłodzkiego46. Związek ten został założony oficjalnie w 1873 r. 
w Bystrzycy Kłodzkiej przez Wilhelma Kothego, wykładowcę muzyki w tamtej-
szym seminarium nauczycielskim. Jego celem było odrodzenie muzyki kościelnej 
i dostosowanie jej do przepisów liturgicznych. Ksiądz Gajda brał udział w jubi-
leuszowym walnym zjeździe, który odbył się 1 sierpnia 1923 r. w Lądku-Zdroju 
z okazji 50-lecia istnienia stowarzyszenia47. Został wówczas wybrany członkiem 
zarządu. 

42  G. Amft, Kirchenkonzert im Altwilmsdorf, GB 193 (1930). 
43  „Habelschwerdter Anzeiger” 46 (1931). 
44  Zob. A. Prasał, Z dziejów muzyki kościelnej w Gorzanowie, „Świdnickie Studia Teologiczneˮ 

12, 1 (2015), s. 82–83. 
45  Cyt. za: W kraju Pana Boga. Źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX 

wieku, oprac. A. Herzig, M. Ruchniewicz, Kłodzko 2010, s. 249–250. 
46  Zob. A. Prasał, Z dziejów cecylianizmu w hrabstwie kłodzkim, „Zeszyty Muzeum Ziemi 

Kłodzkiej” 11 (2011), s. 65–90. 
47  GB 177 (1923). 
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PODSUMOWANIE 

Trwający niecałe siedem lat pobyt ks. Roberta Gajdy w dawnym hrabstwie kłodz-
kim wpisał się trwale i pozytywnie w dzieje lokalnego Kościoła. Jest pięknym 
świadectwem połączenia kapłaństwa i pasji muzycznych. W Ludwikowicach 
Kłodzkich ks. Gajda dał się poznać jako gorliwy i lubiany przez wiernych duchow-
ny. Będąc wikariuszem w Starym Wielisławiu, obowiązki kapłańskie łączył ze 
studiami muzycznymi. Kształtował także życie muzyczne parafii, a nawet znajdo-
wał czas na pracę kompozytorską. W Starym Wielisławiu powstało w sumie szes-
naście jego pierwszych opusów, w tym najbardziej znana Missa „Regina pacis”. 
Jej wykonanie 1 sierpnia 1920 r. przez chór kościoła minorytów w Kłodzku było 
doniosłym i szeroko komentowanym w regionie wydarzeniem. Powstałe między 
innymi dla wielisławskiego zespołu wokalno-instrumentalnego utwory charakte-
ryzowały się szlachetną melodyką oraz nowoczesną harmonią, a zarazem prostotą, 
dzięki czemu mogły być z powodzeniem wykonywane przez większość chórów 
kościelnych na ziemi kłodzkiej. Ksiądz Gajda był ponadto autorem opracowania 
śpiewów na chór i orkiestrę na potrzeby cyklu misteriów Męki Pańskiej zaprezen-
towanych w 1922 r. w Gorzanowie. Włączył się też w działalność Stowarzyszenia 
Cecyliańskiego Hrabstwa Kłodzkiego. 

 Doświadczenia zdobyte na ziemi kłodzkiej z całą pewnością wywarły duży 
wpływ na muzyczną i kapłańską formację ks. Roberta Gajdy, co zaowocowało 
w późniejszych latach tak bogatą i różnorodną działalnością na Górnym Śląsku. 

THE PASTORAL AND MUSICAL ACTIVITIES 
OF FATHER ROBERT GAJDA IN KŁODZKO LAND 

Summary

The article deals with the activites of Father Robert Gajda (1890–1952) in Kłodzko 
land in the years 1917–1924. It is based on heretofore unknown source materials 
from the priest’s personal file in the record office of the former Grand Deanery of 
Kłodzko as well as mentions in the local press. Father Gajda started his pastoral 
activities in the county of Kłodzko in mid 1917, when he became chaplain in Lud-
wikowice Kłodzkie. There he gained a reputation as a zealous priest loved by his 
parishioners. In the years 1919–1924 he was chaplain in Stary Wielisław, where he 
combined his priestly duties with academic studies at the Silesian Conservatory 
in Wrocław as well as activities as a composer. He created 16 of his first works in 
Stary Wielisław, the most well-known among them being Missa ”Regina pacis”. 
Those works were mostly performed in Stary Wielisław, but also in Kłodzko and 
Lądek-Zdrój. Father Gajda also created an arrangement for choir and orchestra to 
be performed at the mystery plays of the Lord’s Passion in Gorzanów in 1922. He 
was also involved in the activities of the Cecilian Society of the County of Kłodzko. 
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Słowa kluczowe: Robert Gajda, muzyka kościelna, ziemia kłodzka, Ludwikowice 
Kłodzkie, Stary Wielisław.

Keywords: Robert Gajda, church music, Kłodzko land, Ludwikowice Kłodzkie, 
Stary Wielsław. 
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pIEŚnI KU CzCI TRÓJCy pRzEnAJŚWIĘTSzEJ

PIEŚNI KU CZCI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
W ŚPIEWNIKU ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Zanim zostaną omówione wybrane pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej, któ-
re znalazły się w śpiewniku zredagowanym przez komisję pod przewodnictwem 
ks. prof. Antoniego Reginka, trzeba wyjaśnić terminy użyte w tytule niniejsze-
go artykułu. Wpierw opisany zostanie kult Trójcy Przenajświętszej, a następnie 
przedstawimy zawartość Śpiewnika archidiecezji katowickiej w zestawieniu z kil-
koma źródłami z XXI wieku. 

KULT TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Wiara w Trójcę Świętą (gr. Αγία Τριάς, łac. Sancta Trinitas) wyznawana jest przez 
wszystkie Kościoły katolickie i prawosławne, a także przez wszystkie główne 
wyznania wyrastające z nurtu reformacji, takie jak: luteranizm, kalwinizm, an-
glikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. W kompendium opracowanym przez re-
daktorów Encyklopedii katolickiej znajdujemy syntetyczne wyjaśnienie pojęcia: 
„Trójca Święta, Trzy Osoby Boskie (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) będąc 
jednym Bogiem, istniejąc w odrębności relacji osobowych, jedności istoty i rów-
ności majestatu, nie mają jednostkowych natur o identycznej pełni boskości, lecz 
każda z Nich jest całym Bogiem i ma jedną i tę samą naturę boską”1. Hasło „Trójca 

1  W. Chrostowski, Trójca Święta, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 19, red. E. Gigile-
wicz i in., Lublin 2013, kol. 1048. 
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Święta” we wspomnianym źródle zawiera szeroką prezentację różnych aspektów 
tego pojęcia: w Biblii (I), w teologii (II), kult (III), bractwa (IV), instytuty życia 
konsekrowanego (V), w ikonografii (VI), w muzyce (VII)2. 

Kult Trójcy Przenajświętszej opiera się na biblijnych podstawach. W oparciu 
o studium Ewangelii można dostrzec wiele momentów, w których Pan Jezus mówi 
o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu (istnieje kilkadziesiąt takich cytatów, 
gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako odrębnej w 
stosunku do Nich Osobie). Z konieczności przytaczamy tylko wybrane: Chrzest 
Pana Jezusa w Jordanie (Łk 3,22-23), przed Wniebowstąpieniem (Mt 28, 19), przy 
zapowiedzi Zesłania Ducha Świętego na Apostołów (J 14,16.26; 15,26), w naucza-
niu Apostołów (2 Kor 1,21-22; 13,13; 1 P 1,1). Mając na uwadze te biblijne podstawy, 
a także ukształtowanie się dogmatu (ostateczne jego sformułowanie dokonało się na 
II soborze konstantynopolitańskim w 553 r.)3, stosunkowo późno usankcjonowano 
oficjalny kult Trójcy Świętej. Rozwijał się on w IV i V w. w kontekście zwalczania 
herezji chrystologicznych (szczególnie arianizmu). W X w. w regule benedyktyń-
skiej Ehelwolda (+ 984) istniał nakaz sprawowania mszy o Trójcy Świętej w każdą 
niedzielę od Pięćdziesiątnicy do Adwentu4. Osobną uroczystość ustanowił papież 
Jan XXII (1316–1334) w roku 13345. Wiele kwestii muzycznych związanych z kul-
tem Trójcy Przenajświętszej6 poruszono w czasie międzynarodowego sympozjum 
pt. Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata et instrumentalis, zorganizo-
wanego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 
20097. Zgodnie z założonym metodologicznie trójpodziałem omówione zostały 
wybrane aspekty kultu Trójcy Przenajświętszej w monodii liturgicznej (m.in. kwe-
stia formularza mszalnego8 oraz słowackich pieśni związanych z tym kultem9), 
muzyce wielogłosowej (m.in. w twórczości J. Despreza10, A. Scarlattiego11 czy M. 

2 EK, t. 19, kol. 1048-1068. 
3  J. Słomka, Trójca Święta. W teologii,  w: EK, t. 19, kol. 1051. 
4  M. Walsh, A New Dictionary of Saints: East and West, Burns & Oates 2007, s. 184.
5  W opracowaniu encyklopedycznym podano błędnie datę ustanowienia uroczystości. Rok 

1339 należy wykluczyć, ponieważ papież Jan XXII zmarł pięć lat wcześniej. Por. W. Partyka, Trójca 
Święta. Kult, w: EK, t. 19, kol. 1062–63. 

6  Por. S. Dąbek, Trójca Święta. W muzyce, w: EK, t. 19, kol. 1067–1068. 
7  Owocem tego naukowego spotkania stała się praca zbiorowa pod tym samym, co sympo-

zjum, tytułem: Sanctissima Trinitas et musica: plana, figurata et instrumentalis, red. S. Dąbek, 
Cz. Grajewski i in., Warszawa 2011. 

8  P. Wiśniewski, Formularz mszalny „De Sanctissima Trinitas”. Studium muzykologiczne, w: 
Sanctissima Trinitas et musica…, s. 105–123. 

9  R. Adamko, Słowackie pieśni kościelne ku czci Trójcy Świętej, w: Sanctissima Trinitas et 
musica…, s. 153–169. 

10  E. Obniska, Symbolika trynitarna w mszach Josquina Desprez, w: Sanctissima Trinitas et 
musica…, s. 173–179. 

11  K. Niegowski, „La Sanctissima Trinità” – zapomniane oratorium Allesandro Scarlattiego, 
w: Sanctissima Trinitas et musica…, s. 181–190. 
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Sawy12) oraz instrumentalnej (w muzyce organowej J. S. Bacha13 oraz sonatach H. 
von Bibera14). 

Istotnym elementem kultu są miejsca święte, stąd warto wspomnieć, iż na 
terenie archidiecezji katowickiej znajduje się siedem parafii pw. Trójcy Świętej, 
a mianowicie: Chełm Śląski15, Kochłowice16, Kostuchna17, Palowice18, Popielów19, 
Szarlej20 i Wisła Wielka21. Osobnego opracowania wymagałoby przebadanie ist-
niejących tam form muzycznego kultu związanego z patronatem wymienionych 
wyżej ośrodków duszpasterskich, to jednak przekracza zamierzenia niniejszego 
przedłożenia22. 

12  M. T. Łukaszewski, Tematyka trynitarna w twórczości Mariana Sawy, w: Sanctissima Tri-
nitas et musica…, s. 233–243. 

13  S. Adamczyk, Cykl Clavierübung cz. III J. S. Bacha jako apoteoza Trójcy Świętej w świe-
tle dotychczasowych badań, w: Sanctissima Trinitas et musica…, s. 261–270. Najnowsze bada-
nia w tym samym temacie zawiera artykuł: J. Tranawski, Symbolika trynitarna w III części Cla-
vierübung J. S. Bacha, w: Północnoniemiecka Szkoła Organowa oraz Johann Sebastian Bach, red. 
K. Lukas, Katowice 2017, s. 119–130. 

14  E. Dudkiewicz, Tajemnica Zwiastowania i jej trynitarne odniesienia w I Sonacie różańcowej 
Heinricha von Bibera, w: Sanctissima Trinitas et musica…, s. 247–259. 

15  Por. Monografia gminy i parafii Chełm Śląski, red. J. Myszor, Chełm Śląski 2004; D. Bednar-
ski, Sieć parafialna Kościoła katolickiego na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, w: Powiat 
bieruńsko-lędziński. Wspólnota samorządowa, środowisko przyrodnicze, dziedzictwo językowo-
-kulturowe, życie religijne, red. D. Walencik, Bieruń 2008, s. 211–230; F. Radwański, Parafia Chełm 
Śląski w latach 1919–1939, Kraków, 1977 (mps pracy mgr w Bibliotece WTUŚ w Katowicach); 
R. Woźniak, Dzieje parafii Trójcy Świętej w Chełmie w latach 1922–1990, Katowice 1992 (mps pra-
cy mgr w Bibliotece WTUŚ Katowicach); F. Ryszka, Stan religijny i moralny parafii Chełm-Wielki 
za lata 1930–49 (mps pracy mgr w Bibliotece WTUŚ w Katowicach). 

16  Por. A. Koziełek, Kochłowice, bmw (mps w archiwum parafialnym w Kochłowicach), L. Mu-
sioł, Kochłowice. Z dziejów gminy i parafii, bmw. 1964 (mps w archiwum parafialnym w Kochłowi-
cach); P. Noparlik, Kościół projektu Ludwiga Schneidera w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach, „Rudzki 
Rocznik Muzealny” 2008, Ruda Śląska 2009, s. 42–74.

17  Por. L. Szaraniec, Osady i osiedla Katowic, Katowice 1996; S. Gierlotka, Uniczowy. Kalenda-
rium historii południowych dzielnic Katowic: Kostuchna, Ochojec, Piotrowice, Podlesie, Zarzecze, 
Katowice 2005. 

18  Por. R. Cop, Stosunki wyznaniowe w archiprezbiteracie gliwickim w XVII wieku, Katowice 
2008 (mps pracy mgr w Bibliotece WTUŚ w Katowicach); Dekanat Orzesze, R. Ratajczak, S. Za-
rzycka, Czerwionka-Leszczyny 2009, s. 47–55; S. Musiolik, Palowice. Droga do parafii, Czerwion-
ka-Leszczyny 2000; Kościół Trójcy Przenajświętszej 1606–1981–2006, Leszczyny-Palowice 2006.

19  Por. E. Kulik, Dzieje Popielowa i Radziejowa dzielnic Rybnika, Rybnik 2013. 
20  Por. Kościoły piekarskie, Katowice 2002; T. Sakwerda, Historia parafii Trójcy Przenajświęt-

szej w Piekarach Śląskich-Szarleju, Piekary Śląskie 2010. 
21  Por. E. Szuster, Wisła Wielka 1223–1998. Monografia miejscowości od jej zarania do czasów 

współczesnych, Pszczyna–Wisła Wielka 1998.
22  Przykładem takiego opracowania jest praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Julia-

na Gembalskiego na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szy-
manowskiego w Katowicach (studia stacjonarne pierwszego stopnia; kierunek: Muzyka kościelna; 
specjalność: Przygotowanie do pracy w charakterze organisty i muzyka kościelnego, muzycznego 
animatora parafii): R. Kozubek, Tradycje muzyczne parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie 
Śląskim, Katowice 2017 (mps pracy dyplomowej w bibliotece AM w Katowicach). 
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ŚPIEWNIK ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Zbiór, z którego pochodzą pieśni ku czci Trójcy Świętej, noszący tytuł: Śpiew-
nik archidiecezji katowickiej [dalej skrót: ŚAK], ukazał się nakładem Księgarni 
św. Jacka w Katowicach w roku 2000 pod redakcją ks. prof. Antoniego Reginka. 
Śpiewnik nawiązuje do repertuaru zamieszczonego w modlitewniku Skarbiec mo-
dlitw i pieśni (Katowice 1994)23, od roku 1933 wyznaczającego duszpastersko-li-
turgiczną tradycję (archi)diecezji katowickiej24. 

Omawiany zbiór, od wydania w roku 2001 noszący tytuł Śpiewnik kościelny, 
zredagowany przez członków Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej, jest 
kontynuacją kancjonałów, śpiewników i chorałów dziewiętnasto- i dwudziesto-
wiecznych25. W założeniach redakcyjnych starano się uwzględnić wersje melo-
dyczne zawarte w Śpiewniku liturgicznym (Lublin 1991), równocześnie respek-
tując tradycję śląską (uszanowano wersje melodyczne z Chorału Śląskiego czy 
Chorału Opolskiego)26.

Całość podzielono na cztery działy: pierwszy obejmuje obszerny zbiór pie-
śni kościelnych (656 pozycji); drugi stanowią śpiewy związane z liturgią mszy 
świętej (m.in. 11 opracowań stałych części mszalnych, a także melodie śpiewów 
międzylekcyjnych); w trzecim znajdują się śpiewy uświęcenia dnia (m.in. jutrznia 
i nieszpory), a także nabożeństwa, litanie, wybrane śpiewy roku liturgicznego oraz 
śpiewy związane z obrzędami pogrzebu; ostatni, czwarty, dział zawiera śpiewy 
pozaliturgiczne27.

Śpiewnik archidiecezji katowickiej zawiera dziewięć śpiewów ku czci Trójcy 
Przenajświętszej (zgodnie z numeracją ciągłą są to utwory od 197 do 205). Są one 
umieszczone po dziale „Pieśni do Ducha Świętego”, a przed „Pieśniami eucha-
rystycznymi”. W zestawieniu z podobnymi polskimi zbiorami pieśni28 stosunek 

23  Wybrane zagadnienia dotyczące ŚAK: P. Borowiak, Repertuar pieśni kościelnych w mo-
dlitewnikach śląskich: „Droga do nieba” i „Skarbiec modlitw i pieśni”. Studium porównawcze, 
Katowice 2012 (mps pracy mgr w bibliotece WTUŚ). Kwestia powstania zbioru: s. 18–21; edycje: 
24–26; omówienie repertuaru ku czci Trójcy Świętej: s. 83–89. 

24  O powiązaniach z wcześniejszą, bogatą tradycją kancjonałów, śpiewników i chorałów na Gór-
nym Śląsku: A. Reginek, Śląski modlitewnik – Skarbiec modlitw i pieśni. Tradycja i współczesność, 
„Pro Musica Sacra” (10) 2012, s. 21–31.

25  Por. W. Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich w la-
tach 1925–2000, Katowice 2005, s. 94–99.

26  Wybrane zagadnienia dotyczące badanego śpiewnika: P. Słaboń, Repertuar śpiewów wielko-
postnych w Śpiewniku archidiecezji katowickiej, Katowice 2000 (mps pracy magisterskiej w Biblio-
tece WTUŚ w Katowicach); M. Syzdek, Chorał gregoriański jako pierwowzór pieśni liturgicznych 
na podstawie „Śpiewnika kościelnego archidiecezji katowickiej”, Katowice 2009 (mps pracy ma-
gisterskiej w Bibliotece WTUŚ w Katowicach). 

27  Por. A. Reginek, Od redakcji, w: Śpiewnik archidiecezji katowickiej, red. A. Reginek, Kato-
wice 2000, s. VII–IX. 

28  Porównujemy tylko dział opatrzony w śpiewnikach tytułem: „Pieśni ku czci Trójcy Prze-
najświętszej” [przyp. autora]. 
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liczbowy przedstawia się następująco: Droga do nieba (6)29 [dalej: DN], Śpiewnik 
Ewangelicki (11)30 [dalej: SE], Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (5)31 [dalej: 
Siedl.]. Warto zaznaczyć, iż śpiewnik protestancki zawiera repertuar zupełnie od-
mienny od katolickiego. Zestawiając zaś trzy źródła katolickie (ŚAK, DN i Siedl.), 
można wyróżnić pewne powiązania repertuarowe. Dwie pieśni, które zawarte są 
we wszystkich źródłach, to: Jeden w naturze oraz Trójcy Najświętszej. W dwóch 
źródłach powtarzają się śpiewy: Chwała Ojcu (DN, Siedl.), Nierozdzielna Trójco 
(ŚAK, DN), W Mądrość Przedwieczną (ŚAK, DN). Dziwi fakt, iż śpiew Chwała 
Ojcu, niezwykle żywotny w tradycji diecezjalnej, nie został umieszczony w ŚAK. 
Dodajmy także, iż śpiewy: Ciebie, Boga, wysławiamy oraz Ciebie, Boże, wielbimy 
Siedl. umieszcza w dziale „Hymny” (nr 636, 637), zaś DN wśród „Śpiewów uwiel-
bienia” (nr 311 [824], 312 [825]). Uwzględniając tę różnicę w zaszeregowaniu śpie-
wów, stwierdzamy, iż spośród dziewięciu pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej 
umieszczonych w ŚAK, cztery znajdują się również w DN i Siedl. Nie zajmujemy 
się innymi śpiewami, które w praktyce muzycznej wykonywane są w uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej, a zawarte są w ŚAK32. W dalszej części opracowania 
omówione zatem zostaną teksty i melodie następujących pieśni:

 197.  Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu; 
 198.  Ciebie, Boga, wysławiamy; 
 199.  Ciebie, Boże, wielbimy; 
 200.  Jeden w naturze, w Osobach troisty; 
 201.  Już słońce schodzi ogniste; 
 202.  Nierozdzielna Trójco Święta; 
 203.  Po całym świecie niechaj chwała będzie; 
 204.  Trójcy Najświętszej naszą cześć; 
 205.  W Mądrość Przedwieczną, która światy tworzy. 

TEKSTY

Teksty pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej można podzielić pod względem for-
malnym na następujące: 

• antyfona (Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu, nr 197);
• hymn (Ciebie, Boga, wysławiamy, nr 198; Ciebie, Boże, wielbimy, nr 199; 

Już słońce schodzi ogniste, nr 201);

29  Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 2006, s. 872–875 (nr 603–608).
30  Śpiewnik Ewangelicki, Bielsko-Biała 2002, s. 334–346 (nr 231–241).
31  Ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny, red. W. Kałamarz, Kraków 2017, s. 335–340 (nr 

227–231).
32  Na przykład pieśni: Przez chrztu świętego wielki dar (nr 4) czy Ojcze, chwała Tobie (nr 

605) wykonywane są w wielu parafiach, m.in. w sanktuarium piekarskim. Por. Hudek, Muzyka 
liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej…, s. 178. 
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• pieśń zwrotkowa (Jeden w naturze, nr 200; Nierozdzielna Trójco Święta, 
nr 202; Po całym świecie, nr 203; Trójcy Najświętszej, nr 204; W Mądrość 
Przedwieczną, nr 205). 

Antyfona składa się z czterech wersów, natomiast pozostałe teksty są bardziej 
rozbudowane. Hymny składają się z trzech (201), czterech (199) i czternastu (198) 
zwrotek, zaś pieśni z dwóch (204), trzech (200, 203, 205) i czterech (202) zwrotek. 
Zwrotki poszczególnych tekstów zbudowane są z następującej ilości wersów: 

• czterech 8-sylabowych (198, 201, 202),
• czterech 11-sylabowych (205),
• czterech 8-7-8-7-sylabowych (204),
• czterech 11-11-11-5-sylabowych (197),
• czterech 11-11-10-6-sylabowych (200),
• pięciu 17-17-11-11-6-sylabowych (203),
• sześciu 7-8-7-8-7-7-sylabowych (199). 
Tylko w jednym przypadku podano autora tekstu (204)33, zaś w drugim – au-

tora tłumaczenia (198)34. W pozostałych siedmiu pieśniach jako źródło tekstu po-
dano Skarbiec modlitw i pieśni. Dwa teksty są wiernymi przekładami: Ciebie, 
Boga, wysławiamy stanowi przekład hymnu łacińskiego Te Deum laudamus35, zaś 
Już słońce schodzi ogniste – przekład hymnu łacińskiego Iam sol recedit igneus36. 

Teksty pieśni zamieszczonych w ŚAK wykazują pokrewieństwo treściowe 
z repertuarem słowackim (repertuar słowackich pieśni został wydobyty z dwóch 
źródeł: Cantus Catholici z 1655 r. oraz Jednotný katolícky spevník z roku 1937)37, 
scharakteryzowane w trzech płaszczyznach: rzeczywistość Trójcy, Jej życie we-
wnętrzne i zewnętrzne działanie38. 

Podobnie jak w pieśniach słowackich również w tych umieszczonych w ŚAK 
dominuje prawda o trzech Boskich Osobach w jednej boskiej naturze. Pieśni te 

33  Irena Świda, polonistka, sekretarz redakcji „Gościa Niedzielnego”, adiustatorka i autorka 
tekstów, które podpisywała pseudonimem Ires. W ŚAK umieszczono siedem pieśni i jedną piosenkę 
jej autorstwa (4, 21, 204, 512, 531, 533, 552, 826). Do jej tekstów melodie komponowali m.in. Roman 
Dwornik, ks. Romuald Rak. Zmarła 4 marca 1991 r. [przyp. autora].

34  Tadeusz Karyłowski (1882–1945 w Warszawie) polski jezuita, poeta i tłumacz. W latach 
1899–1905 odbył studia klasyczne, następnie w latach 1905–1908 studiował filozofię. W latach 
1914–1919 odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim kolejne studia z zakresu literatury polskiej i fran-
cuskiej. Swoją twórczość literacką i poetycką ogłaszał na łamach wielu czasopism, m.in. „Naszych 
Wiadomości”, „Przeglądu Chyrowskiego”, „Głosu Ewangelii”, „Muzyki i Śpiewu”, „Niedzieli” 
i in. Od 1909 r. – stały współpracownik „Przeglądu Powszechnego”. Przez szereg lat zajmował się 
hymnologią, tłumaczył hymny kościelne. Jego przekłady Te Deum i Tantum ergo zastąpiły teksty 
uprzednio używane w liturgii. Opublikował kilka prac z zakresu hymnologii, m.in. Exultet, jego 
pochodzenie i dzieje (1923) i Pochodzenie hymnu Te Deum (1927). Por. F. Paluszkiewicz, Mały 
słownik jezuitów w Polsce, Warszawa 1995, s. 97.

35  Por. Syzdek, Chorał gregoriański jako pierwowzór pieśni liturgicznych…, s. 43. 
36  Tamże, s. 45. 
37  Por. Adamko, Słowackie pieśni kościelne…, s. 153–169. 
38  Tamże, s. 162–166. 
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powtarzają wielokrotnie imiona poszczególnych Osób Trójcy Świętej (np. 197: 
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,/ Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu./ Temu, 
który jest w Osobach trojaki, w bóstwie jednaki) ze szczególnym podkreśleniem 
ich jedności oraz bóstwa (np. 203: W Trójcy jedynemu,/ Wszechmogącemu Ojcu 
i Synowi,/ Duchowi Świętemu./ We trzech Osobach jesteś jeden, Panie). 

Pieśni słowackie ukazują również prawdy wiary dotyczące życia wewnętrz-
nego Trójcy, które teologia wyraża poprzez pojęcia: notiones, proprietates oraz 
processiones39. Jak stwierdza ks. Adamko: „Notiones, jak również proprietates 
(właściwości) wyrażają cechy charakterystyczne trzech Osób Boskich, które wy-
wodzą się ze sposobu przekazywania oraz przyjmowania boskiego bytu. Teologia 
rozróżnia pięć notiones: Bóg Ojciec, który nie ma początku, jest tym, który rodzi 
i tchnie; Bóg Syn jest tym, który jest zrodzony oraz tchnący; Duch Święty jest 
tchniony”40. 

W pieśniach stanowiących przedmiot analizy można dostrzec niektóre z tych 
kategorii. Przykładem może być właściwość rodzenia Syna przez Ojca oraz tchnie-
nia Syna przez Ducha, które wyrażono w hymnie Te Deum laudamus (198): Nie-
zmierzonej Ojca chwały,/ Syna, Słowo wiekuiste,/ Z Duchem wszechświat wielbi 
cały:/ Królem chwały Tyś, o Chryste. 

W badanych pieśniach w większym stopniu dostrzec można poetycką ekspli-
kację teologicznej prawdy o zewnętrznym działaniu Trójcy Świętej. Jak stwierdza 
słowacki muzykolog: „Nauka Kościoła w tym punkcie wyraża dwie podstawowe 
prawdy: całe zewnętrzne działanie Trójcy jest wspólne dla trzech Boskich Osób, na-
tomiast niektóre czyny można odnosić do poszczególnych Osób (appropriatio)”41. 

Większość pieśni o Trójcy Przenajświętszej zamieszczonych w ŚAK posługu-
je się konkretnymi obrazami dotyczącymi działania poszczególnych Osób Trój-
cy. Wymienione w pieśniach działania Boga Ojca to m.in.: obdarzanie stworzeń 
dobrami oraz stworzenie wszystkiego z niczego (199), okazywanie łaski (200), 
stworzenie człowieka (204), przenikanie wszechświata mądrością (205). Co do 
działania Syna Bożego, to w pieśniach znajduje się bardzo wiele określeń: skrusze-
nie wrót śmierci, otwarcie nieba dla wiernych, zasiadanie po prawicy Ojca (198), 
oczyszczanie dusz we Krwi Chrystusa (200), zbawienie ludzi (204), okazywanie 
miłości poprzez ofiarę krzyża (205). Trzecia Osoba Trójcy, Duch Święty, który 
w pieśniach słowackich określany jest jako Dobroć, Pocieszyciel oraz Oświeciciel, 
który prowadzi Kościół42, w repertuarze ŚAK obdarzony został podobnymi atry-
butami działania: pocieszający będących w potrzebie (200), umacniający w wierze 
(204), a także oświecający czasy i ludy (205). 

Na podstawie tej pobieżnej analizy tekstów pieśni można scharakteryzować 
ich język jako posługujący się epitetami i środkami poetyckimi przybliżającymi 

39  Por. tamże, s. 162–163. 
40  Tamże, s. 163. 
41  Tamże. 
42  Tamże. 
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misterium wiary. Do najczęściej powtarzających się w pieśniach określeń należy 
zaliczyć: w Osobach trojaki, w bóstwie jednaki, wszechmocny, niepojęty, mądry, 
dobry, zaś cechą łączącą cały repertuar jest postawa wierzącego, który pragnie wo-
bec tej tajemnicy uklęknąć z pokorą (na kolana upadamy) i w ten sposób uwielbić 
oraz adorować samego Boga. 

MELODIE

Co do melodii pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej, to znani są kompozytorzy tyl-
ko trzech spośród nich: Franciszek Wesołowski (198)43, ks. W. Kula (204) i Roman 
Dwornik (205). Autorami opracowań harmonicznych zawartych w pierwszym to-
mie chorału byli: Roman Dwornik (198, 200, 201, 202, 205), Józef Siwy (199), 
Feliks Rączkowski (197, 203), Jan Waliczek (204).

Pod względem tonalnym analizowane pieśni w przeważającej większości za-
pisane są w gamach durowych: F-dur (199, 200, 202), G-dur (198, 205), A-dur 
(203), B-dur (204). Dwa śpiewy nawiązują do skal modalnych: protus autentyczny 
(197), deuterus plagalny (201), chociaż opracowania harmoniczne mogą nasuwać 
skojarzenia z tonacjami odpowiednio: d-moll i C-dur. 

Ambitus melodii zawiera się pomiędzy interwałem seksty i undecymy. Naj-
niższym dźwiękiem jest a, zaś najwyższym d2. Odpowiednio jedna pieśń posiada 
ambitus seksty (202: f1-d2), dwie ambitus septymy (199: e1-d2, 201: d1-c2), kolejna 
ambitus oktawy (197: d1-d2), nony (200: c1-d2). Aż trzy melodie zawarte są w am-
bitusie decymy (198: h-d2, 204: b-d2, 205: h-d2), zaś tylko jedna utrzymana jest 
w najszerszym ambitusie undecymy (203: a-d2). 

Pod względem rytmicznym pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej wykazują 
spore zróżnicowanie. Jedna z nich (201), nawiązująca charakterem do monodii, 
posiada zapis ametryczny, zaś podstawową wartością rytmiczną jest ósemka. 
Podobnie też tylko jedna pieśń (198) zapisana jest w metrum 5/4, a inna (204) 
w 2/4. Cztery pieśni (197, 200, 203, 205) zapisane są w rytmie 4/4. W metrum trój-
dzielnym, charakteryzującym retoryczne nawiązanie do tajemnicy Trójcy Świę-
tej, utrzymane są tylko dwie pieśni: Ciebie, Boże, wielbimy (199) i Nierozdzielna 
Trójco Święta (202). Do pieśni, w których dominują wartości ósemki i ćwierć-
nuty, należy zaliczyć: 197, 198 i 202; do tych, w których przeważają ćwierćnuty 
i półnuty: 199, 200 i 205; zaś większym zróżnicowaniem wartości rytmicznych 
charakteryzują się pieśni: 203 i 204. 

Pod względem budowy formalnej analizowane śpiewy odznaczają się prostotą, 
składają się z różnej ilość taktów: 4 takty (198), 8 taktów (202), 10 taktów (200), 
16 taktów (199, 204), 20 taktów (205) i 22 takty (203), zaś ametryczny hymn (201) 

43  Kwestię autorstwa hymnu milenijnego omawia: M. Wacholc, Dzieje i autorstwo polskiego 
Te Deum milenijnego, LS, 4(1998), nr 12(12), s. 243–256. 
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można podzielić na cztery frazy. W trzech śpiewach występują repetycje: 199 
(pierwsze osiem taktów), 200 (pierwsze cztery takty), 204 (osiem ostatnich taktów). 

ANALIZA WYBRANYCH ŚPIEWÓW 

Bardziej szczegółowej analizie44 zostaną poddane dwa śpiewy: śląska wersja 
hymnu Te Deum laudamus – Ciebie, Boże, wielbimy (199) oraz pieśń Nierozdziel-
na Trójco Święta (202).

Ciebie, Boże, wielbimy

Zapis w ŚAK melodii i tekstu hymnu Ciebie, Boże, wielbimy przedstawia się 
następująco:

1. Ciebie, Boże, wielbimy./ Ciebie, Stwórcę wszechmocnego. 
Ze wszystkich sił wielbimy,/ Dawco wszystkiego dobrego. 
W dobroci nieskończony,/ Bądź na wieki chwalony.

2. Tobie anieli w niebie/ Nucą: Święty, Święty, Święty! 
I bez ustanku Ciebie/ Wielbią, Boże niepojęty. 
Chwała Twa, wieczny Panie,/ Na wieki nie ustanie.

3. Ojcze, któryś z niczego/ Wszystko stworzył, utrzymujesz, 
Tyś początkiem wszystkiego,/ Wszystkim rządzisz, zawiadujesz. 
I my wielbimy Ciebie/ Wzorem aniołów w niebie.

4. Chrystusa, Syna Twego,/ Wespół z Tobą uwielbiamy. 
Także Ducha Świętego/ Bogiem naszym nazywamy. 
Tyś w Osobach trojaki,/ Ale w bóstwie jednaki.

Hymn Ciebie, Boże, wielbimy należy do najbardziej znanych śpiewów na Górnym 
Śląsku. Na podstawie badań własnych udało się ustalić, iż występuje on we wszyst-
kich źródłach przeprowadzonej kwerendy, czyli obejmujących edycje od 1823 r. 
aż do 200045. Hymn występuje również we wszystkich źródłach porównawczych 
z XXI wieku. 

44  Podobieństwa i różnice niektórych śpiewów ku czci Trójcy Świętej omawia: Borowiak, 
Repertuar pieśni kościelnych w modlitewnikach śląskich, np. s. 85, 89. 

45  Dotyczy to śpiewników przebadanych przez A. Więclewską-Bach: Das polnische katholi-
sche Kirchenlied in oberschliesichen Gesangbűchern von 1823 bis 1922 [Polska katolicka pieśń 
kościelna w śpiewnikach górnośląskich od roku 1822 do 1922], Kőln 1999, s. 262–298; a także: 
Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz z książką modlitewną dla wygody katolików z 
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Śpiewnik Ewangelicki46 podaje wersje pierwszej zwrotki w języku niemieckim, 
angielskim, czeskim i słowackim, a ponieważ tekst polski jest zupełnie odmienny 
od tego, który zawiera ŚAK, stąd warto go przytoczyć w całości:

1. Boże wielki, pełnyś chwał,/ Wielbim Twą potęgę, Panie! 
Tyś stworzeniom życie dał,/ Podziwiamy Twe działanie;  
Jakiś od wieczności był,/ Tak na wieki będziesz żył.

2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą,/ Wszyscy święci, aniołowie; 
Wielbią wielkość, dobroć Twą/ Cherubowie, Serafowie. 
Śpiew otacza Boski tron:/ – Święty, święty, święty On!

3. Święty jest niebieski Wódz,/ Pan Zastępów święty, święty. 
Moce wrogie może zmóc;/ Chwałą Jego świat przejęty. 
Niebo, ziemia, morze brzmi/ Głośną pieśnią Jego czci.

4. Spojrzyj, Panie, na Swój lud,/ Skłoń ku Swemu się stworzeniu! 
Prowadź go do życia wód,/ By nie zginął w utrudzeniu! 
A gdy przetrwa życia znój,/ Niech majestat ujrzy Twój.

5. Bądź miłościw, Ojcze nasz,/ Pobłogosław nam łaskawie 
i opieką swoją darz/ w każdej drodze, w każdej sprawie 
Tyś nadzieją naszą sam,/ Nie daj przeto zginąć nam. 

Wspomniany śpiewnik wymienia jako autora tekstu ks. Ignaza Franza (1768), 
według łacińskiej wersji Te Deum laudamus z IV w. Informacja odnosi się jed-
nak do wersji niemieckiej, ponieważ przytacza tytuł: Großer Gott, wir loben 
dich. Warto zauważyć, iż najnowsze wydanie popularnego niemieckiego Got-
teslob zawiera jedenaście zwrotek tegoż hymnu i podaje analogiczne informacje 
do tych ze źródła protestanckiego47. 

różnych książek i śpiewników zebrany i ułożony, polecony przez Jego Eminencję Kardynała Xsią-
żęcia (!) Biskupa Wrocławskiego Melchiora de Diepenbrock, Nowe Piekary 1859; Droga do nieba. 
Książka parafjalna (!) do nabożeństwa dla katolików każdego stanu i wieku wydał ks. Radca duch. 
Ludwik Skowronek, Prałat domowy Jego Świątobliwości proboszcz w Bogucicach. Racibórz 1925; 
Skarbiec modlitw i pieśni. Książka diecezjalna do nabożeństwa dla katolików każdego stanu i 
wieku wydana z polecenia J. E. Ks. Biskupa Stanisława Adamskiego przez grono księży diecezji 
katowickiej. Katowice 1933; Skarbiec modlitw i pieśni, Katowice 1964; Skarbiec modlitw i pieśni, 
red. S. Cichy, Katowice 1994; Śpiewnik archidiecezji katowickiej, red. A. Reginek, Katowice 2000; 
cyt. za: Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 308. 

46  SE, nr 369, s. 513–514. 
47  Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch Ausgabe für Diözese Trier. Herausgegeben 

von den (Erz-) Bischöfen Deutschlands und Österreichs und dem Bischof von Bozen-Brixen, wyd. 
3, Stuttgart 2014, s. 448–449. 
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Droga do nieba48 jako źródło tekstu wskazuje tylko łaciński tytuł Te Deum 
laudamus. Podaje dziewięć zwrotek hymnu, przy czym pierwsze cztery w ca-
łości pokrywają się z treścią zamieszczoną w ŚAK. Jedyną różnicą jest słowo 
„nazywamy” w trzecim wersie zwrotki czwartej, które w DN zastąpione jest 
słowem „wyznawamy”.

Śpiewnik kościelny ks. Siedleckiego49, podobnie jak DN, jako źródło tekstu 
wskazuje tytuł Te Deum laudamus, ale umieszcza jeszcze dodatkowe informa-
cje: IV w., opr. Großer Gott, wir loben dich, I. Franz, 1768 (Evangelisches Ge-
sangbuch, 1994), tłum.: Śpiewnik kościelny, M. M. Mioduszewski, 1838. Źródło 
zawiera trzy zwrotki hymnu, które odpowiednio pokrywają się z pierwszymi 
trzema zwrotkami ŚAK. 

Co do melodii, utwór został poddany analizie przez Wojciecha Odoja50, który 
przebadał związki współczesnej wersji hymnu z pierwowzorem gregoriańskim 
oraz wariantem, który umieszczony został w śpiewniku ks. Mioduszewskiego. 

Odnosząc swoje badania do długiej, żywej tradycji tego śpiewu, Odoj stwier-
dza, iż pieśń ta „prawdopodobnie najpierw została wydrukowana w katolickim 
śpiewniku kościelnym, a następnie przejęli ją protestanci”51. Wszystkie źródła 

48  DN, nr 312 [825], s. 645–646. 
49  Siedl., nr 637, s. 885–886. 
50  W. Odoj, Śląskie „Te Deum”. Przyczynek do dalszych badań i analiz, w: Pieśń religijna na 

Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, red. K. Turek, B. Mika, Katowice 2004, s. 114–120. 
51  Zob. tamże, s. 116. 
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porównawcze, podobnie jak ŚAK, notują hymn w metrum trójdzielnym52 i za-
mieszczają identyczny podział formalny, gdzie pierwszy 8-taktowy odcinek 
podlega repetycji. Zauważyć można jednak różnice melodyczne i rytmiczne. 
SE jako źródło melodii podaje trzy ośrodki z datami: Lünenburg 1668, Wien ok. 
1776, Leipzig 1819. Pod względem rytmicznym SE podaje wersję podobną do tej 
z ŚAK, przy czym w dwóch taktach (11. i 13.) zamiast dwóch ćwierćnut umiesz-
czono jedną półnutę. W przebiegu melodii można zauważyć wiele odmienności. 
W takcie 3. druga nuta ma swoją alternatywę w postaci a¹, zaś w takcie 4. a1 
może być wykonane jako f¹. W takcie 6. sekundowy ruch w górę (a-b-c) ma swoją 
alternatywę w dół (a-g-f). Takt 9. druga nuta to a¹, w takcie 11. pominięto d², 
stąd pierwsza ćwierćnuta została przedłużona, podobna zmiana znajduje się w 
takcie 13., gdzie pominięto b¹, a pierwsze d² przedłużono do półnuty. W takcie 
14. druga i trzecia nuta to odpowiednio: b¹ i a¹. Generalnie wersja z SE pokrywa 
się z tą, która umieszczona jest w „Gotteslob”.

Droga do nieba wymienia jako autora melodii Heinricha Bone (1813–1893)53 
i podaje rok 1852. Ten niemiecki filolog i pedagog w latach 1847–1879 redagował 
śpiewnik Cantate!, w którym na nowo opracował wiele dawnych tekstów, nada-
jąc także ich średniowiecznym i barokowym melodiom formę, która zachowała 
się do czasów współczesnych54. Jedną z tych pieśni był hymn Großer Gott, wir 
loben dich. W przebiegu melodii wersja z DN jest identyczna z tą z ŚAK, jedyne 
zmiany dotyczą wartości rytmicznych w kadencjach poszczególnych 4-takto-
wych motywów. W takcie 4. zamiast półnuty z kropką jest półnuta z pauzą 
ćwierćnutową, w takcie 8. zamiast ćwierćnuty i półnuty są dwie ćwierćnuty 
i pauza ćwierćnutowa. Natomiast w taktach 12. i 16. zamiast półnuty z kropką 
jest półnuta z pauzą ćwierćnutową.

Śpiewnik kościelny ks. Siedleckiego jako miejsce pochodzenia melodii hym-
nu wskazuje Lünenburga i podaje tę samą co SE datę: rok 1668. Melodia prawie 
identyczna z tą z DN (pod względem zmian rytmicznych), przy czym w takcie 
11. pominięto drugą nutę b1, a pierwszą ćwierćnutę a1 zamieniono na półnutę. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wykazać wielką żywotność 
hymnu Ciebie, Boże, wielbimy, który czerpiąc z tego samego źródła, posiada 
dwie odmienne wersje tekstu: protestancką i katolicką. Pod względem melodii 
wersje umieszczone w źródłach porównawczych wykazują wiele cech wspól-
nych, zaś wariabilność melodyczna i rytmiczna wynika najprawdopodobniej 
z dwóch czynników. Pierwszym było wcześniejsze źródło, z którego korzystał 

52  Zaskakującym wobec tego jest fakt, iż w praktyce wykonawczej często Ciebie, Boże, wielbimy 
śpiewa się w innym metrum, np. 4/4 lub 2/4 [przyp. autora]. 

53  Por. W. Pelz, Die Amtsenthebung von Heinrich Bone. Ein Beitrag zum Kulturkampf im Bis-
tum Mainz. w: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte, Jg. 45 (1993), s. 347–358. 

54  Zob. Cantate! Katholisches Gesangbuch nebst Gebeten und Andachten für alle Zeiten und 
Feste des Kirchenjahres. Kirchheim, Schott und Thielmann, Mainz 1847 (SB Trier); Schöningh, 
Paderborn 1851 (KPS Münster); (wyd. 7) 1879. 
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redaktor danego zbioru (powiązania ze źródłami niemieckimi), zaś drugim na 
pewno była żywa tradycja. To jednak wymagałoby przeprowadzenia szczegóło-
wych badań etnomuzykologicznych w terenie, obejmującym na przykład obszar 
archidiecezji katowickiej. 

Nierozdzielna Trójco Święta

Zapis w ŚAK melodii i tekstu pieśni Nierozdzielna Trójco Święta przedstawia 
się następująco:

1. Nierozdzielna Trójco Święta, 
W majestacie niepojęta, 
Ojcze, Synu, Duchu Święty, 
Jeden Boże niepojęty.

2. Przepaść bezdennej jasności, 
Wieczna, skryta tajemności, 
Światłem wiary daj się poznać, 
Daj sercem całym miłować.

3. Święty, mocny, nieśmiertelny, 
W jedności swej nierozdzielny. 
Wszechmocny, mądry i dobry, 
W łaskach niezliczony, szczodry.

4. Ojcze, Synu, Duchu Święty, 
Niestworzony, niepojęty, 
Przed Tobą się dziś kłaniamy, 
Na kolana upadamy.

Interesującym odkryciem może pozostawać fakt, iż pieśń Nierozdzielna Trójco 
Święta, która umieszczana była w śpiewnikach wydawanych na Śląsku w latach 
1823–200055, w źródłach porównawczych pojawia się jedynie w DN56. Pieśń ta 
umieszczona została tam jednak w dziale „Rok liturgiczny. Święta Pańskie w okre-
sie zwykłym”. DN nie podaje źródła tekstu. W tekście można zauważyć następu-
jące różnice: w 2. zwrotce, w wersie 3. zamiast: daj się poznać jest: daj mi poznać. 
DN zamieszcza zupełnie inną zwrotkę 4. aniżeli ŚAK, w następującym brzmieniu:

55  Na podstawie badań własnych (patrz: przyp. 43): Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium 
Matki Bożej w Piekarach Śląskich…, s. 324. 

56  DN, nr 606 [398], s. 874. 
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Wejrzyj na człeka nędznego
Ten cień obrazu Twojego
Poratuj swoje stworzenie
Oddal odeń odrzucenie. 

Jako melodię DN podaje pieśń z XVI w.: Jezu, Królu najwdzięczniejszy57, która 
jest poetycką wersją (tłum. abp Symon) hymnu św. Bernarda Jesu Rex admirabi-
lis. Melodia tego śpiewu utrzymana jest w tonacji G-dur, metrum 4/4, jej ambitus 
obejmuje septymę (d1-c2). Sylabiczny tok, posłużenie się jedną wartością rytmicz-
ną (ćwierćnuta), a także ruch sekundowy sięgający również do interwałów tercji 
i kwarty nadaje śpiewowi cech klasycznej gregoriańskiej hymnodii. 

Pewnych analogii z melodią umieszczoną w DN można doszukać się w wersji 
znanej z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim. Pieśń, której 
zapis umieszczamy poniżej, transkrybował aktualnie pracujący w Chełmie orga-
nista, Rafał Kozubek58. 

Podobnie jak w utworze z DN pieśń znana w parafii chełmskiej utrzymana 
jest w tonacji G-dur, metrum 4/4, ambitus melodii zawiera się w septymie (e1-d2) 
i w przebiegu rytmicznym także posługuje się tylko jedną wartością: ćwierćnutą. 
Na tym podobieństwa się kończą. Wydaje się, że te podobieństwa sprawiają, iż 
również w tej wersji pieśń Nierozdzielna Trójco Święta posiada „dostojny, hym-
niczny charakter”59. Retorycznym zabiegiem wydaje się zastosowana dwukrotnie 
(w taktach 1. i 3.) potrójna repetycja dźwięków g1 (takt 1.) i a1 (takt 3.). 

PODSUMOWANIE

Śpiewnik archidiecezji katowickiej, zawierający dziewięć analizowanych pieśni, 
na tle pozostałych wybranych źródeł współczesnych (SE, DN, Siedl.), przecho-
wuje tradycyjny repertuar związany z kultem Trójcy Przenajświętszej. Chociaż 
innym, wymagającym osobnego omówienia, problemem jest sposób klasyfikacji 
śpiewów w poszczególnych śpiewnikach, trzeba stwierdzić, iż jedynym śpiewem 
występującym we wszystkich źródłach jest hymn Ciebie, Boże, wielbimy. Zazna-
czyć jednak należy, iż wersja znajdująca się w SE posiada zupełnie inny tekst 
niż pozostałe źródła. Być może warto, podobnie jak uczyniono to w niemieckim 
śpiewniku Gotteslob, postarać się o stworzenie wariantu ekumenicznego? Mogło-
by to stanowić impuls dla tłumaczy, poetów i muzykologów, aby zatroszczyć się 

57  DN, nr 619, s. 881. 
58  W tym miejscu wyrażam wdzięczność panu Rafałowi Kozubkowi za udostępnienie swojej 

pracy dyplomowej oraz oryginalnego zapisu melodii pieśni Nierozdzielna Trójco Święta [przyp. 
autora]. 

59  Kozubek, Tradycje muzyczne parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim…, s. 47. 
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o stosowny repertuar łączący na modlitwie chrześcijan z siostrzanych Kościołów: 
Rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego. 

Wszystkie pieśni zamieszczone w ŚAK odznaczają się szlachetną prostotą, 
którą zauważyć można zarówno w warstwie literackiej, jak i muzycznej. Pierwsza 
„ilustruje” wielką tajemnicę Kościoła, jaką pozostaje dogmat o Bogu w Trójcy 
Świętej Jedynym, zaś druga, posługując się skromnymi środkami, nadaje tek-
stom charakteru uroczystej modlitwy uwielbienia, często przywołując skojarze-
nia z klasyczną hymnodią. Pieśń Nierozdzielna Trójco Święta, zapisana w żywej 
tradycji parafii w Chełmie Śląskim, może również stać się inspiracją do dalszych 

badań hymnologicznych, dotyczących muzycznych form kultu Trójcy Świętej na 
terenie archidiecezji.

PIEŚNI KU CZCI TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ W ŚPIEWNIKU 
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

(Streszczenie)

Śpiewnik archidiecezji katowickiej, wydany w roku 2000 pod redakcją ks. prof. 
Antoniego Reginka, zawiera dziewięć pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej 
umieszczonych w zbiorze pod numerami od 197 do 205. W zestawieniu ze współ-
czesnymi zbiorami pieśni kościelnych znajduje się na drugim miejscu. Najlicz-
niejszy zbiór pieśni ku czci Trójcy zawiera Śpiewnik Ewangelicki (Bielsko Biała 
2002), gdzie znajduje się jedenaście takich pieśni, zaś po Śpiewniku archidiece-
zji katowickiej, pod względem ilości, plasują się Droga do nieba (Opole 2006) 
z sześcioma i Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego (Kraków 2017) z pięcioma 
pieśniami ku czci Trójcy Przenajświętszej. Teksty analizowanych pieśni można po-
dzielić na trzy gatunki formalne: antyfony, hymny i pieśni zwrotkowe. Treść łączą 
określenia natury Trójcy Świętej (boskość i jedność), wewnętrznych relacji (rodze-
nie, pochodzenie i tchnienie) oraz zewnętrznego działania (stwarzanie, zbawianie 
i uświęcanie). Język pieśni odznacza się bogatą metaforyką i poetyką przybliżającą 
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misterium Boga. Pod względem muzycznym śpiewy te odznaczają się szlachetną 
prostotą, melodie w przeważającej większości utrzymane są w tonacjach duro-
wych, w dwóch przypadkach można odnaleźć nawiązania do skal kościelnych. 
Cztery śpiewy utrzymane są w metrum 4/4, zaś dwa w metrum trójdzielnym, co 
wzmacnia muzyczną ilustrację tajemnicy Trójcy Świętej. Ambitus pieśni uwzględ-
nia możliwości wokalne przeciętnego głosu: od najszerszego obejmującego un-
decymę (203) do najwęższego zawierającego się w interwale seksty (199, 202). 
Przykładami szczególnie żywotnych śpiewów mogą być: śląska wersja hymnu 

Te Deum laudamus, czyli Ciebie, Boże, wielbimy (199) oraz pieśń Nierozdzielna 
Trójco Święta (202). Hymn znany jest i wykonywany we wszystkich parafiach 
archidiecezji (paradoksalnie w wielu świątyniach śpiewany w metrum różnym 
od 3/4). Druga pieśń, prócz wariantu melodycznego umieszczonego w zbiorze 
(kontrafaktura do pieśni porannej Kiedy ranne wstają zorze [549] oraz wieczornej 
Wszystkie nasze dzienne sprawy [553]), ma oryginalną wersję, która funkcjonuje 
w żywej tradycji śpiewaczej parafii w Chełmie Śląskim.

THE SONGS OF PRAISE TO THE HOLY TRINITY IN THE BOOK OF 
SONGS OF KATOWICE ARCHDIOCESE 

Summary

The Book of Songs of Katowice Archdiocese, published in 2000 by Rev. Professor 
Antoni Reginek, contains 9 songs of praise to the Holy Trinity in the collection 
in which they are numbered from 197 to 205. Compared with other collections of 
church songs, it is placed as the second in row as far as the quantity of such works 
is concerned. The biggest collection of songs of praise to the Holy Trinity is the 
Evangelical Book of Songs (Bielsko-Biała 2002) with a number of eleven songs. 
Following The Book of Songs of Katowice Archdiocese is the book The Way to 
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Heaven (Droga do nieba, Opole 2006) with six songs and The Hymn Book by Rev. 
Jan Siedlecki (Kraków 2017) with five songs of praise to the Holy Trinity. The 
texts of the analyzed songs can be divided into three formal genres: antiphonies, 
hymns, and stanza songs. Their content is bound up by descriptions of the nature 
of the Holy Trinity (Divinity and Unity), internal relations (creation, origin, and in-
spiration) and the external action (creation, salvation and devotion). The language 
of the songs is rich with metaphors and poetics that approximates the mystery of 
God. Musically, the songs are characterized by the noble simplicity. The melody in 
majority of them is held in key major and in two cases one can find references to 
church modes. Four are held in 4/4 meter, and two in duple meter, which reinforc-

es the musical illustration of the Holy Trinity mystery. The ambitus of the songs 
accommodates to the average human voice capacity and varies from the largest 
one containing the eleventh (203) to the smallest one in the interval of the sixth 
(199, 202). The examples of particularly vital songs can be: the Silesian Hymn Te 
Deum Laudamus or We praise you God (199) and the song The Undivided and 
Holy Trinity (202). This hymn is known and sung in all parishes of the archdiocese 
(paradoxically in all churches it is sung in the meter different from 3/4). The second 
song, apart from the melodic variation placed in the collection (counter-facture to 
the morning song When the morning stars are awake [549] and the evening hymn 
All our daily matters [553]) has its original version which functions in the living 
musical tradition in the Silesian Chełm parish.

Słowa kluczowe: pieśni, Trójca Święta, śpiewnik, teksty i melodie 

Keywords: song, cult, the Holy Trinity, the book of songs, texts and melodies
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LIEDER ZU EHREN DER HEILIGEN DREIFALTIGKEIT 
IM “LIEDERBUCH DER ERZDIÖZESE KATOWICE” 

Kurzfassung

Das Liederbuch der Erzdiözese Katowice veröffentlicht im Jahr 2000, herausgege-
ben von Pfr. Prof. Antoni Reginka enthält neun Lieder zu Ehren der Heiligen Drei-
faltigkeit in der Sammlung unter Nummern von 197 bis 205. Im Vergleich zu den 
zeitgenössischen Sammlungen von Kirchenliedern, ist es an der zweiten Stelle in 
Bezug auf die Anzahl solcher Werke. Die umfangreichste Sammlung von Liedern 
zu Ehren der Dreieinigkeit enthält Das Evangelische Liederbuch (Bielsko-Biała 
2002), wo es elf Lieder gibt, dann folgen die Bänder: Der Weg zum Himmel / Droga 
na nieba” (Opole 2006) mit sechs und Kirchenliederbuch von Priester Jan Sied-
lecki / Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego” (Kraków 2017) mit fünf Liedern 
zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit. Die Texte der analysierten Lieder lassen sich 
in drei formelle Genres einteilen: Antiphonen, Hymnen und Strophenlieder. Der 
Inhalt verbindet die Natur der Heiligen Dreifaltigkeit (Göttlichkeit und Einheit), 
innere Beziehungen (Entstehung, Abstammung  und Atem) und äußeres Handeln 
(Schöpfung, Erlösung und Heiligung). Die Sprache der Lieder zeichnet sich durch 
eine reiche Bildsprache und Poesie aus, die das Geheimnis Gottes näher bringt. 
Musikalisch zeichnen sich diese Lieder durch edle Einfachheit aus. Die meisten 
Melodien sind in den dur-Tönen gehalten, in zwei Fällen finden sich Hinweise auf 
die Kirchentonleiter. Vier Lieder sind im Metrum 4/4-Takt, und zwei im dreitei-
ligen Metrum, die die musikalische Illustration des Geheimnisses der Heiligen 
Dreifaltigkeit verstärkt. Der Tonumfang (Ambitus) des Liedes berücksichtigt die 
Stimmfähigkeiten der durchschnittlichen menschlichen Stimme; von der breites-
ten, die den Intervall (Undezime) (203) umfasst bis zu der höchsten, die in dem 
Interwall der Sexte sich befindet (199, 202). Beispiele für besonders vitales Singen 
sind: die schlesische Version des Hymnus Te Deum laudamus, d.h. Dich Gott, loben 
wir (199) und das Lied Die untrennbare Heilige Dreieinigkeit (202). Der Hymnus 
ist in allen Gemeinden der Erzdiözese bekannt und aufgeführt (paradoxerweise 
in vielen Kirchen wird er in einem anderen Metrum als 3/4 gesungen). Das zweite 
Lied, abgesehen von der melodischen Variante, die sich in der Sammlung befindet 
(Kontrafaktur zum Morgenlied Wenn das Morgenrot aufsteht [549] und zu dem 
Abendlied Alle unsere täglichen Angelegenheiten [553]) hat eine Originalversion, 
die in der lebendigen Musiktradition der Pfarrei in Chełm Śląski funktioniert. 

Schlüsselwörter: Lieder, Heilige Dreifaltigkeit, Liederbuch, Texte und Melodien.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

pOLSKIE TŁUmACzEnIA HymnU ŚW. TOmASzA z AKWInU

POLSKIE TŁUMACZENIA HYMNU ŚW. TOMASZA 
Z AKWINU ADORO TE DEVOTE W KATOLICKICH 

ŚPIEWNIKACH 

„Kłaniam się Tobie, Boże nieskończony! 
Pod przymiotami temi utajony”2

Charakterystycznym dla średniowiecza przejawem pobożności było pragnienie 
oglądania Hostii. Wierni pragnęli oglądać konsekrowane Postaci. W tym celu 
wprowadzono do mszy podniesienie, a także wystawienie Najświętszego Sa-
kramentu. Pierwszą wzmiankę o ukazaniu konsekrowanych Postaci pozostawił 
Odon z Sully, biskup Paryża (zm. 1208). Około 1200 r. polecił on, by celebrans 
unosił hostię na wysokość piersi przed wymówieniem słów konsekracji. Dopie-
ro po wymówieniu słów konsekracji miał ją unieść wysoko, by wierni mogli 
zobaczyć3. Coraz częstsza stała się też adoracja wystawionego Najświętszego 
Sakramentu. Dopełnieniem było ustanowienie w XIII w. święta Bożego Ciała4. 

1  Ks. Stanisław Garnczarski” – kapłan diecezji tarnowskiej, doktor habilitowany nauk teolo-
gicznych w zakresie muzykologii. Adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej i Prawa Kanonicznego 
na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-
kowie. Jest autorem oraz redaktorem wielu publikacji muzykologicznych, teologicznych, w tym 
dotyczących głównie muzyki w liturgii, kultury muzycznej oraz historii polskiej pieśni religijnej.

2  P. Folwarski, Śpiewnik „Qui cantat bis orat”, Kraków 1802 [dalej: ŚQC (1802)], s. 236.
3  Pragnienie oglądania Hostii, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, 

s. 1213–1216.
4  Boże Ciało, w: Leksykon liturgii…, s. 195.
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Powstawały na ten czas właściwe śpiewy, hymny, wśród których jest kilka przy-
pisywanych św. Tomaszowi z Akwinu. Jednym z nich jest Adoro te devote, który 
stanie się przedmiotem naszych badań w aspekcie funkcjonowania jego polskich 
tłumaczeń w Kościele polskim. 

1. SYLWETKA ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Święty Tomasz urodził się w 1225 r. w rodzinnym zamku w Roccasecca w po-
łudniowej Italii. Zmarł 7 marca 1274 r. Ponieważ Tomasz był najmłodszym 
z rodzeństwa, zgodnie ze zwyczajem epoki był przeznaczony Kościołowi. 
W okresie między 23 lipca 1230 a 3 maja 1231 wstąpił do pobliskiego opactwa 
na Monte Cassino. Jednakże wiosną 1239 r. opuścił klasztor i zapisał się jesienią 
tego samego roku do studium generale w Neapolu. W Neapolu wstąpił też do 
klasztoru dominikanów i z rąk przeora Tomasza z Lentini otrzymał habit. Mimo 
oporu rodziny, przeciwnej jego pobytowi u dominikanów, Tomasz dzięki swo-
jemu uporowi wrócił w roku 1245 do klasztoru. Jednakże przełożeni wysłali go 
do Rzymu, skąd mistrz zakonu Jan Teutończyk skierował go do Paryża, gdzie 
odbył nowicjat, a następnie na studia do Kolonii, gdzie poddał się kierownictwu 
brata Alberta Wielkiego, mistrza teologii i słynnego uczonego we wszystkich 
dziedzinach wiedzy. W Paryżu przebywał w latach 1245–1248, zaś w Kolonii 
w latach 1248–1252. W tym ostatnim okresie przyjął najprawdopodobniej świę-
cenia kapłańskie5. Od 1252 r. prowadził wykłady w Paryżu. W 1256 uzyskał 
tytuł mistrza świętej teologii, a przebywając w Neapolu, otrzymał od kapitu-
ły prowincjalnej tytuł kaznodziei generalnego. W 1261 objął funkcję lektora 
konwentu w Orvieto, gdzie przebywał w kolejnych latach papież Urban IV. 
Z polecenia papieża przygotował teksty liturgiczne na święto Bożego Ciała. 
W roku 1265 przeniósł się do rzymskiego konwentu Santa Sabina, dwa lata 
później – do konwentu w Viterbo, by wreszcie w 1269 objąć ponownie wykłady 
na uniwersytecie w Paryżu. Po trzech latach, w roku 1272, przybył do Neapolu 
z zadaniem zorganizowania tam studium generalnego dla prowincji rzymskiej. 
Dnia 6 grudnia 1273 r. w czasie mszy świętej Tomasz doznał przeżycia, po 
którym przestał pisać i oddał się modlitwie. W 1274 podczas podróży na sobór 
lyoński zmarł6.

Dorobek filozoficzny i teologiczny św. Tomasza jest ogromny, jednakże nie 
jest on przedmiotem naszych badań. W kręgu naszego zainteresowania znajduje 
się jego autorstwo hymnu Adoro te devote.

5  J.P. Torrell, Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, tłum. A. Kuryś, Kęty 2008, s. 19–27.
6  S. Brzozecki, Tomasz z Akwinu, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. 19, red. E. Gigile-

wicz i in., Lublin 2013, kol. 848.
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2. HYMN ADORO TE DEVOTE

W nauce o sakramentach św. Tomasz poświęcił najwięcej uwagi Eucharystii, jako naj-
ważniejszemu sakramentowi, zawierającemu Chrystusa i będącemu celem wszyst-
kich sakramentów. Papież Urban IV, widząc wielkie kompetencje Tomasza, powie-
rzył mu napisanie tekstów liturgicznych na święto Bożego Ciała. Tomasz wywiązał 
się z zadania. Stało się to w najbardziej płodnym okresie jego pobytu w Orvieto. 
Współcześni badacze mieli jednak wiele trudności z ustaleniem autentycznego tekstu. 
Wiemy, że uroczystość Bożego Ciała bierze swój początek w liturgii z Liège (Anima-
rum cibus). Święto to zaczęto mianowicie obchodzić około roku 1240 pod wpływem 
objawień św. Juliany z Mont-Cornillon. Jak wskazują badacze, istnieją jednak jeszcze 
dwie wersje liturgii rzymskiej, w niektórych częściach identyczne7. Jeden z badaczy, 
ojciec Gy, określa jako pierwsze oficjum nazwane Sapientia i wskazuje je jako to, 
które wykorzystano podczas pierwszych obchodów święta w 1264 r. Drugie oficjum, 
określane jako Sacerdos in aeternum, wraz z liturgią mszalną Cibavit przeszło do 
potomności i zostało ogłoszone 11 sierpnia 1264 r. przez papieża Urbana IV wraz 
z bullą Transiturus, ustanawiającą święto dla Kościoła powszechnego8.

Adoro te devote jest modlitwą i jednocześnie poematem teologicznym posłu-
gującym się rytmami i asonansami, a przy tym hymnem eucharystycznym. Na-
leży do tzw. modlitw rymowanych. Tekst łaciński, opatrzony tytułem: Oratio in 
praesentia Corporis Christi (Modlitwa w obecności Ciała Pańskiego), znajdujemy 
u Drevesa w Analecta hymnica9. Od czasów Piusa V (1570) był on przeznaczony 
do odmawiania przez kapłana w modlitwach dziękczynnych po mszy świętej. 
W XVII w. powstała melodia gregoriańska10.

Z potwierdzeniem tomaszowego autorstwa hymnu Adoro te devote było wię-
cej trudności. Pojawiły się argumenty krytyki wewnętrznej i zewnętrznej. Naj-
starszym – jak się wydaje – argumentem krytyki wewnętrznej, przemawiającym 
„przeciw”, było mylenie się zmysłów co do postaci eucharystycznych, o którym 
mówi treść hymnu. Tomiści mieli trudności z przyjęciem takiej możliwości. 
Zgodnie z powszechnie przyjętą w czasach św. Tomasza nauką, zmysł nie myli 
się co do właściwego sobie przedmiotu. Jednakże, jak podają krytyczni badacze, 
byłoby nierozsądne spodziewać się w modlitwie, wyrażonej w dodatku wierszem, 
całej ścisłości teologicznego traktatu. „Nawet w takim traktacie stwierdza się, 
że Tomasz mówi bez wahania, iż Eucharystia prowokuje wiarę do najwyższego 
stopnia jej zasługi, gdyż skłania wierzącego, by przylgnął «nie tylko do tego, co 
wychodzi ponad rozum, ale jeszcze wbrew zmysłom»”11.

7  Zob. Torrell, Tomasz z Akwinu – człowiek…, s. 161–162.
8  Zob. tamże, s. 162.
9  Analecta hymnica medii aevi, Hrsg. Von Guido Maria Dreves, Clemens Blume, Henry Ban-

nister, Bd. I-LV, Leipzig 1886-1922 [dalej: AH], t. 50, s. 589–591.
10  Por. Zbliżam się w pokorze, w: Leksykon liturgii, s. 127.
11  Por. Torrell, Tomasz z Akwinu – człowiek…, s. 165–166.
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Kolejny argument krytyki wewnętrznej, przemawiający pozornie „przeciw”, 
a w rzeczywistości „za”, wynika ze strofy szóstej hymnu, w której część jest 
skierowana ku krwi Chrystusa, której „jedna kropla wystarczyłaby do zbawienia 
całego świata”. Tomasz przypisuje dwukrotnie to stwierdzenie św. Bernardowi, 
jednakże w obu przypadkach potwierdza, że z racji godności osoby Chrystusa 
jedna kropla krwi wystarczyłaby do zbawienia całego świata12.

Inny argument, z punktu widzenia krytyki zewnętrznej, stanowi milczenie rę-
kopisów na ten temat. Przy czym należy zauważyć, że rękopisy nie przypisują 
interesującego nas tekstu żadnemu innemu autorowi poza Tomaszem. Argumentem 
„za” jest fakt, iż czwarta wersja tekstu Wilhelma z Tocco, uwiarygodniona jako 
pochodząca od Tomasza, zawiera badany tekst. Jest najstarszym bezpośrednim 
świadkiem Adoro te devote. Innym argumentem „za” jest poświadczenie hymnu, 
co prawda pośrednie, ale jasne, u Jacopone’a da Todi, a mianowicie w jednym z jego 
wierszy występuje sformułowanie: solo audito, które nawiązuje wyraźnie do solus 
auditus z hymnu eucharystycznego. Ponadto Jacopone używa słowa forme (formy), 
a owocem przywrócenia pierwotnego tekstu, którego dokonał Dom Willmart, jest 
pierwszy wers: Adoro deuote, latens ueritas/ Te qui sub his formis uere latitas. 
Okazuje się, iż w czwartej wersji tekstu Wilhelma z Tocco zamiast słowa figuris 
pojawiło się słowo formis. Stąd zapewne pojawiło się w tekście Jacopone’a13.

W kontekście powyższych badań krytycznych przyjmuje się ostatecznie, iż 
autorem hymnu Adoro te devote jest św. Tomasz.

Poniżej zostaną zestawione trzy wersje tekstu hymnu Adoro te devote 
(Przykł. 1), zaczerpnięte kolejno: z najnowszej wersji krytycznej R. Wielockxa; 
z Analecta hymnica medii aevi G.M. Drevesa; z kancjonału katolickiego (1638) 
S.S. Jagodyńskiego w języku polskim. Zachodzą pomiędzy tymi wersjami drob-
ne różnice (zostały zaznaczone podkreśleniami), jednakże nie na tyle ważne, by 
nie badać w dalszej kolejności polskich tłumaczeń tego hymnu zawartych w pol-
skich zbiorach pieśni katolickiej. Na uwagę zasługuje zamiana słowa deitas na 
słowo veritas. Wydaje się jednak, że wszystkie tłumaczenia korzystają z pojęcia 
deitas. Stąd można sądzić, że podstawą tłumaczeń mogły być wersje G.M. Dre-
vesa oraz S.S. Jagodyńskiego. Wersje hymnu w języku łacińskim składają się 
z siedmiu strof 4-wersowych, izosylabicznych, ujętych w wersy 11-zgłoskowe, 
z jednym wyjątkiem, mianowicie w strofie nr 1 pierwszy wers w wersjach R. Wie-
lockxa i G.M. Drevesa jest 12-zgłoskowy, czego nie notujemy u Jagodyńskiego. 
W wersji R. Wielockxa w ostatniej strofie trzeci wers liczy 10 zgłosek, ale wydaje 
się to błędem polegającym na opuszczeniu na początku wersu ut.

Strofy są powiązane rymami przylegającymi, parzystymi: aabb, konsekwent-
nie żeńskimi, dokładnymi.

12  Por. tamże, s. 166.
13  Por. tamże, s. 164–165.
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(Przykł. 1) 14 15 16

Wersja R. Wielockxa14 Wersja G.M. Drevesa15 Wersja S.S. Jagodyńskiego16

Adoro te deuote, latens ueritas,

te que sub his formis uere latitas.
Tibi se cor meum totum subicit,
quia te contemplans totum de-
ficit.

1. Adoro te devote, latens deitas,
Quae sub his figuris vere latitas;
Tibi se cor meum totum subicit,
Quia te contemplans totum 
deficit.

Adoro te supplex latens Deitas,
Quae sub his figuris vere latitas.
Tibi se cor meum totum subiicit,
Quia te contemplans totum 
deficit.

Visus, tactus, gustus, in te fal-
litur,
sed auditu solo tute creditur.
Credo quicquid dixit dei filius,

nichil ueritatis uerbo uerius.

2. Visus, gustus, tactus in te 
fallitur,
Sed auditu solo tute creditur ;
Credo, quidquid dixit Dei filius,
Verbo veritatis nihil verius.

Visus, gustus, tactus, in te fal-
litur,
Sed auditu solo in te creditur.
Credo quicquid dixit DEI Filius,
Verbo veritatis nihil verius.

In cruce latebat sola deitas,
sed hic latet simul et humanitas.
Ambo uere credens atque con-
fitens,
peto quod petiuit latro penitens.

3. In cruce latebat sola deitas,
Sed hic latet simul et humanitas,
Ambo tamen credens atque 
confitens
Peto, quod petivit latro paenitens

In cruce latebat sola Deitas,
Sed hic latet simul et humanitas.
Ambo tamen credens, atque 
confitens,
Peto: quod petivit latro penitens.

Plagas sicut Thomas non intue-
or,
deum tamen meum te confiteor.
Fac me tibi semper magis cre-
dere,
in te spem habere, te diligere.

4. Plagas sicut Thomas non 
intueor,
Deum tamen meum te confiteor ;
Fac me tibi semper magis cre-
dere,
In te spem habere, te diligere.

Plagas sicut Thomas non intu-
eor,
DEUM tamen meum te confi-
teor.
Fac me tibi semper magis cre-
dere,
In te spem habere, te diligere.

O memoriale mortis domini,

panis uiuus uitam prestans ho-
mini.
Presta michi semper de te ui-
uere,
et te michi semper dulce sapere.

5. O memoriale mortis Domini,
Panis vivus vitam praestans 
homini,
Praesta meae menti de te vivere
Et te illi semper dulce sapere.

O memoriale mortis Domini,
Panis verus, vitam praestans 
homini.

Praesta meae menti de te vivere,
Teque illi semper dulce sapere.

14  J.P. Torrelli, Recherches thomasiennes: études revues et augmentées, Paris 2000, s. 368.
15  AH, t. 50, s. 589–591.
16  S.S. Jagodyński, Pieśni katolickie nowo reformowane. Z polskich na łacińskie, a z łacińskich 

na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. Kraków [1638] [dalej: Jag1 (1638)], s. 92.
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Wersja R. Wielockxa14 Wersja G.M. Drevesa15 Wersja S.S. Jagodyńskiego16

Pie pellicane, Ihesu domine,
me immundum munda tuo san-
guine.
Cuius una stilla saluum facere,
totum mundum posset omni 
scelere.

6. Pie pelicane, Iesu Domine,
Me immundum munda tuo san-
guine,
Cuius una stilla salvum facere
Totum mundum posset omni 
scelere.

Pie Pelicane, IESU Domine,
Me immundum munda tuo san-
guine.
Cuius una stilla salvum facere,
Totum mundum potest, omni 
scelere,

Ihesu, quem uelatum nunc as-
picio,
quando fiet illud quod tam sicio?
te reuelata cernens facie,
uisu sim beatus tue glorie.

7. Iesu, quem velatum nunc 
aspicio,
Quando fiet illud, quod tam 
sitio,
Ut te revelata cernens facie
Visu sim beatus tuae gloriae.

IESU quem velatum nunc as-
picio,
Quando fiet istud quod iam sitio,
Ut te revelata cernens facie,
Visu sim beatus tuae gloriae. 
Amen.

3. POLSKIE TŁUMACZENIA HYMNU ADORO TE DEVOTE

Po przeprowadzeniu dosyć szeroko zakrojonej kwerendy udało się dotrzeć do sied-
miu tłumaczeń łacińskiego hymnu Adoro te devote. Wśród nich można wyróżnić 
także różne warianty tekstowe niektórych. Poniżej zostaną one zaprezentowane.

3.1. Chwałęć daję nabożnie, Bóstwo tu zakryte

Jedno z najstarszych tłumaczeń, do którego udało się dotrzeć w czasie kwerendy, 
pochodzi ze zbioru Harfa duchowna Marcina Laterny17, wydanego w 1588 r. Cy-
tujemy je za ks. Józefem Surzyńskim, który powołując się na zachętę czeskiego 
hymnologa Josefa Jirečka, by Akademia Krakowska postarała się o zebranie 
wszystkich kościelnych pieśni staropolskich, sam zebrał z różnych źródeł pięt-
nasto- i szesnastowiecznych cenne zabytki polskiej pieśni i wydał je w 1891 r. 
w zbiorze: Polskie pieśni Kościoła katolickiego od najdawniejszych czasów do 
końca XVI stulecia…18 

We wspomnianej edycji redaktor wskazuje oprócz Harfy duchownej też kan-
cjonał Jagodyńskiego (wyd. 1695), jako źródło podanej wersji polskiej Adoro te 
devote. Jednakże należy zanegować prawdziwość tej informacji, gdyż jak zoba-
czymy poniżej, tłumaczenie u Jagodyńskiego, zarówno w wydaniu z 1638, jak 
i 1695 r., różni się od tego z Harfy duchownej. 

17  S. Cieślak, „Harfa duchowna” – modlitewnikowy bestseller jezuity Marcina Laterny (1552–
1598), „Nasza Przeszłość” 93 (2000), s. 23–48.

18 Polskie pieśni Kościoła katolickiego od najdawniejszych czasów do końca XVI. stólecia ze-
brał ks. Józef Surzyński Dr. św. Teologii, Z dodaniem kilkudziesięciu melodyi kościelnych, Poznań 
[Jarosław Leitgeber] 1891 [dalej: SurzPPKK (1891)].
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Poniżej przedstawimy najpierw tłumaczenie z 1588 r. (Przykł. 2), a następnie 
tekst tłumaczenia z kancjonału Jagodyńskiego (Przykł. 3).

(Przykł. 2)

Chwałęć daję nabożnie, Bóstwo tu zakryte19

Pod tak błahe figury z litości podbite.
Z rozumu prawiem obrany, zmysł wielce szwankuje,
Gdy się ma dusza takim cudom przypatruje.

Niech tu oko, dotknienie, smak, wonia ustąpi:
Sam słuch na ich bezpiecznie plac niechaj nastąpi.
Bo wierzę Twemu słowu ja niepochybnemu:
Umiesz się w słowie, Jezu, uiścić każdemu.

Na krzyżu samo Bóstwo w ciele się taiło,
Tu człowieczeństwo z Bóstwem oczom się zakryło.
A ja tu być oboje wyznawam prawdziwie,
Z łotrem za grzechy płacząc przed Tobą rzewliwie.

Niechęć się ja z Tomaszem na rany oglądać,
Milej mi za Boga Cię mając, łaski Twej żądać
O nadobne niewinnej Męki Twej wznowienie:
O żywy chlebie, z sobą co nosisz zbawienie.

Niech w Tobie dusza moja żywot swój gruntuje:
Niech jej Twoja przytomność rozkosznie smakuje.
O wdzięczny Pelikanie, Jezu litościwy,
Racz mój we krwi swej omyć czyn każdy złośliwy.

Bo wiem, że jedna kropla krwi ciała Twojego
Może omyć nieprawość wszelką świata tego.
O Jezu mój, którego tu mam zakrytego,
Kiedyż Cię już obaczę od zasłon wolnego:

Twej pragnie dusza moja wielce szczęśliwości,
Ty ją z łaski Twej domieść niebieskich radości. Amen.

Tekst hymnu składa się z sześciu i pół strofy, są one izosylabiczne, 4-wersowe, 
ujęte w wersy 13-zgłoskowe, z dwoma wyjątkami, mianowicie w zwrotce nr 1 

19  SurzPPKK (1891), s. 122–123.
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w wersie nr 3 mamy 14 zgłosek, a w następnym wersie nr 4 – 12 zgłosek. Ponadto 
w niepełnej zwrotce nr 7 pierwszy wers liczy 14 zgłosek. Nie wiadomo, dlaczego 
tłumaczenie zostało tak ułożone, że brakuje dwóch ostatnich wersów. 

3.2. Ciebie czczę pokornie, Bostwo zakryte – Adoro te supplex latens Deitas

Kolejny tekst będący tłumaczeniem hymnu Akwinaty Adoro te supplex la-
tens Deitas został zamieszczony w kancjonale S.S. Jagodyńskiego, wydanym 
w 1638 r.20, i jest zatytułowany Ciebie czczę pokornie, Bóstwo zakryte. Sam 
redaktor kancjonału umieścił obok siebie wersję łacińską i polską. Oprócz Jago-
dyńskiego znajdujemy je też w rękopisie Archikonfraterni Warszawskiej Cornu 
Copiae 21 z 1668 r. 

(Przykł. 3)

Ciebie czczę pokornie, Bóstwo zakryte /22

 Któreś figurami tymi okryte
Tobie się me serce wszytko podaje /
 A na Cię patrząc prawie ustaję.

Wzrok / smak / dotykanie / w Tobie się myli /
 Sam tylko jeden słuch z wiarą się sili.
Wierzę co jedno rzekł Syn Boga mego:
 Nad słowo prawdy nic jest prawdziwszego.

Na krzyżu się tylko Bóstwo taiło /
 Lecz i Człowieczeństwo tu się zakryło.
Wszak oboje wierząc i wyznawając /
 Proszę / o co prosił łotr grzech swój znając.

Choć ja tu jak Tomasz ran nie oglądam /
 Znam Cię Bogiem moim wyznawać żądam.
Dodawajże coraz wiary mój Panie /
 W Tobie pokładać miłość i ufanie.

20  Stanisława Serafina Jagodyńskiego Pieśni katolickie nowo reformowane z polskich na łaciń-
skie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone, Wstęp i opracowanie S. Garn-
czarski, Transkrypcja tekstu polskiego i komentarz J. Godyń, Tarnów 2011, s. IX–XI.

21  Rkps. Arch. Archidiec. Warsz. 2, s. 215.
22  Jag1 (1638), s. 92.
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O na<j>droższy Pańskiej śmierci klejnocie /
 Chlebie prawy i dusz ludzkich żywocie.
Daj mej proszę duszy by z Ciebie żyła /
 W Tobie ufność miała / Ciebie lubiła.

Pelikanie miły / Jezu mój Panie /
 Omyj krwią Swą duszy mojej zmazanie:
Twej krwie jedna kropla może świat zbawić.
 I od wszelkich grzechów wszytkich wybawić.

Jezu którego tu widzę zakrytym /
 Kiedyż będę syt / czym łaknę być sytym.
Abym niż z okrytej Twej obecności /
 Był błogim z widzenia chwały w radości.

Powyższe tłumaczenie liczy siedem strof, także 4-wersowych, izosylabicznych, 
ujętych 11-zgłoskowcem, z jednym wyjątkiem, mianowicie w czwartym wersie 
pierwszej zwrotki mamy 10 zgłosek. 

3.3. Kłaniam się Tobie, Boże nieskończony

Tłumaczenie Kłaniam się Tobie… pojawiło się po raz pierwszy w zbiorze Pankra-
cego Folwarskiego z 1802 r. Ponadto spotykamy je w KaPN (1818), KPN4 (1841), 
Piek1 (1850), Kiliń (1862), KiKM (1865), Kell (1871) i ZŚiKdN (1880). Spośród 
wszystkich tłumaczeń hymnu Adoro te devote posiada ono najwięcej wariantów. 
Dwie główne grupy zostały wyróżnione ze względu na różne rozmiary wersów 
w strofach. Strofy są 4-wersowe, podobnie jak we wzorcu łacińskim. Jednakże 
składają się one w pierwszej grupie z wersów 11-zgłoskowych [ŚQC (1802), Kell 
(1871), ZŚiKdN (1880)], a w drugiej z wersów 13-zgłoskowych [KaPN (1818), KPN4 
(1841), Kiliń (1862), KiKM (1865), Piek1 (1850)]. Pieśni te zawarte są w przykła-
dach: (Przykł. 4) i (Przykł. 5). Ponadto badane teksty różnią się między sobą ilo-
ścią zwrotek. Oryginał liczy siedem strof. Tyle samo liczą badane utwory w KaPN 
(1818), KPN4 (1841), Piek1 (1850), Kiliń (1862), KiKM (1865) i Kell (1871). W edycji 
ŚQC (1802) możemy doliczyć się ośmiu zwrotek, a to z tego powodu, że ostatnia 
strofa występuje dwukrotnie, jako zwrotka nr 3 i zwrotka nr 8. W zbiorze ZŚiKdN 
(1880) mamy dziewięć zwrotek, a to z tego powodu, że wspomniana strofa: Proszę 
moy Jezu… pojawia się trzykrotnie, jako nr 3, 6 i 9. 
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(Przykł. 4)

ŚQC (1802), s. 236; Kell 
(1871), s. 400 ZŚiKdN (1880), s. 332 KaPN (1818), s. 315; KPN4 

(1841), s. 346
Kłaniam się Tobie, Boże nie-
skończony!
Pod przymiotami temi utajony.
Tobie me serce całe się poddaje,
Gdy Cię uważa, aż w sobie 
ustaje.

Kłaniam się Tobie, Boże nie-
skończony,* 
Pod przymiotami tymi utajo-
ny! * 
Tobie me serce całe się oddaje, 
* 
Gdy Cię uważa, aż w sobie 
utaje. 

Kłaniam Ci się pokornie, Boże 
utaiony,
Pod znakami chleba i wina 
zasłoniony,
Tobie Panie serce me w cale się 
podaie,
W Tobie zanurzając się ustaie 
i taie.

Wzrok, smak, dotknienie w To-
bie się omyla,
Sam słuch Twoich słów w wie-
rze mnie posila;
Wierzę, coś Ty rzekł: To jest 
Ciało moje;
Cóż prawdziwszego nad to 
słowo Twoje?

Wzrok, smak, dotknienie w To-
bie się omyla, * 
Sam słuch Twoich słów w wie-
rze mnie posila; *
Wierzę, coś Ty rzekł: to jest 
Ciało Moje; 
Cóż prawdziwszego nad to 
słowo Twoje? 

Wzrok, smak i dotykanie na 
zmysłach faluie,
Ale słuch te omyłki wiarą na-
prawuie.
Wierzę prawdzie i słowom 
Boga Wcielonego,
Nic nie może bydź nad to słowo 
pewnieyszego.

ŚQC (1802), s. 236
Proszę moy Jezu miłosierdzia 
Twego, 
Którego teraz widzę ukrytego;

Niech Cię czego ia tu iedynie 
żądam, 
W chwale niebieskiey widocz-
nie oglądam,

Proszę, mój Jezu! miłosierdzia 
Twego, * 
Którego teraz widzę ukrytego, * 
Niechaj, czego ja tu jedynie 
żądam, * 
W chwale niebieskiej jawnie 
Cię oglądam.

Ran, Panie, Twych z Tomaszem 
nie widzę,
Jednak Cię Bogiem wyznać się 
nie wstydzę:
Daj mi się w wierze, w nadziei 
pomnażać,
A nade wszystko miłość Twą 
poważać.

Ran, Panie, Twoich z Toma-
szem nie widzę,* 
Jednak Cię Bogiem wyznać się 
nie wstydzę; * 
Daj mi się w wierze, w nadziei 
pomnażać, * 
A nade wszystko miłość Twą 
poważać. 

Na Krzyżu Bostwo tylko nie-
wiadome było,
A tu się okrom Bostwa i Ciało 
ukryło,
Oboie iednak wierzę, sercem 
usty głoszę,
O co prosił dobry Łotr oto 
nisko proszę.

Na krzyżuś Bóstwo ukrył, tu 
i Ciało
Twe święte taisz, które tam 
wisiało.
Ja gdy oboje wierząc być wy-
znawam,
Z pokutnym łotrem pokłon Ci 
oddawam.

Na krzyżuś Bóztwo ukrył, tu 
i Ciało 
Twe święte taisz, które tam 
wisiało; 
Ja, gdy w oboje wierząc, być 
wyznawam 
Z pokutnym łotrem pokłon Ci 
oddawam.

Ran z Tomaszem nie widzę ręką 
nie doznawam,
Atoli iżeś Pan móy i Bóg móy 
wyznawam,
Pomnażay wiarę we mnie, którą 
opowiadam,
W Tobie wszystkie nadzieię 
i miłość pokładam.
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ŚQC (1802), s. 236; Kell 
(1871), s. 400 ZŚiKdN (1880), s. 332 KaPN (1818), s. 315; KPN4 

(1841), s. 346
Proszę mój Jezu! miłosierdzia 
Twego,
Którego teraz widzę ukrytego 
Niechaj, czego Ja tu jedynie 
żądam.
W chwale niebieskiej jawnie 
Cię oglądam,

Święta pamiątko śmierci Pana 
mego,
Żywy pokarmie człowieka 
nędznego!
Spraw, by me serce z Tobą 
Samym żyło,
A nade wszystko w Tobie się 
cieszyło.

Święta pamiątko śmierci Pana 
mego,
Żywy pokarmie człowieka 
nędznego
Spraw, by me serce z Tobą 
samym żyło,
A nade wszystko z Tobą się 
cieszyło,

Mam tu pamiątkę śmierci two-
iey Boże wieczny,
O! Chlebie żywy, żyw w nas na 
żywot beśpieczny,
Niech tobą tchnę i żyię, niech 
w tobie umieram
W tobie życie zamykam i Niebo 
otwieram.

(Przykł. 5)

Kiliń (1862), s. 50 KiKM (1865), s. 830; Piek1 (1850), s. 73
Kłaniam Ci się nabożnie Boże utajony,
Pod figurami chleba, wina zasłoniony,
Tobie się serce moje ze wszystkiem poddaje,
Bo Cię w tym Sakramencie pojmować ustaje.

Kłaniam się nabożnie Boże utajony,
Znakami chleba, wina, cały zasłoniony;
Tobie się serce moje ze wszystkiem poddaje,
Bo Cię w tym Sakramencie pojmując uznaje.

Z wiedzenia, dotykania, z smaku mylna miara,
Żeś Bóg w tym Sakramencie, jedna uczy Wiara,
Wierzę co rzekł Bóg sprawca Sakramentu tego,
Nad którego nic nie jest, słowo prawdziwszego.

Z widzenia, dotykania, z smaku mylna miara,
Że Bóg w tym Sakramencie, jedna uczy wiara,
Wierzę co rzekł Bóg sprawca Sakramentu tego,
Nad którego słowo nic nie jest prawdziwego.

Na krzyżu Bóstwo tylko było utajone,
Tu nawet tajemnicą Ciało zasłonione,
Boga jednak Człowieka wiarą tu poznawam,
Któremu prośbę z łotrem pokutnym oddawam.

Na krzyżu Bóstwo tylko było utajone,
W Sakramencie ołtarza, ciało zasłonione;
Boga jednak człowieka, wiarą tu poznaję,
Któremu prośbę z łotrem pokornie oddaję.

Choć na blizny z Tomaszem oka nie podnoszę,
Bogiem Cię jednak moim na cały świat głoszę,
Spraw, bym co raz to więcej Wiarę tu pomnażał,
W Tobie nadzieję składał, i miłość rozżarzał.

Choć na blizny z Tomaszem oka nie podnoszę,
Bogiem Cię jednak moim wyznaję i proszę, 
Spraw, abym coraz większą wiarę tu pomnażał,
W Tobie pokładał ufność i miłością gorzał.
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Kiliń (1862), s. 50 KiKM (1865), s. 830; Piek1 (1850), s. 73
O Pamięci! okrutnej śmierci Pana mego,
Ciebie żywi człowieka żywiący każdego,
Daj duszy mojej życie brać z samego Ciebie,
Żebym Ci był do smaku na ziemi i w Niebie.

O pamiątko okrutnej śmierci Pana mego,
Chlebie żywy człowieka żywiący każdego,
Daj duszy mojej życie brać z samego Ciebie,
Żebym Cię chwalił w życiu, i żył z Tobą w niebie. 

O! Jezu Pelikanie ze wszech miar miłośny,
Nie obmyty krwią Twoją będę grzesznik sprośny,
Którego jedna kropla spływająca z Ciała,
Na obmycie wszystkiego świata dość by miała.

Pelikanie mój Jezu! ze wszech miar miłośny,
Niech obmyty krwią Twoją będę grzesznik sprośny,
Którego jedna kropla spływająca z ciała,
Na obmycie wszystkiego świata, dosyć miała.

Jezu mój! na którego patrzę zakrytego,
Bądź skuteczną ochłodą pragnienia mojego,
Żebym twarzą poglądał na Twoję twarz jaśnie,
Bo mi tak chwała z Ciebie na wieki nie gaśnie. 
Amen.

Jezu mój na którego patrzę zakrytego,
Bądź skuteczną ochłodą pragnienia mojego,
Żebym w niebie poglądał na Twoją twarz jaśnie,
Niech mi światłość niebieska na wieki nie gaśnie.

3.4. Padam przed Tobą, Boże utajony

Tłumaczenie Padam przed Tobą… zamieszczono w zbiorze Szczepana Kellera, 
wydanym w roku 1871 w Pelplinie23, jako drugie po Kłaniam się Tobie… Tekst 
ujęty jest w wersety 11-zgłoskowe, z jednym wyjątkiem – w strofie drugiej wers 
nr 2 liczy 12 zgłosek: 

(Przykł. 6)

Padam przed Tobą, Boże utajony,24

Którego zmysłom kryją te zasłony;
Błachy mój rozum w pokorę się daje,
Bo chcąc cud pojąć, w swych myślach ustaje.

Oko, smak, ręka mylą się koniecznie,
Przy samym słuchu zostaję wam bezpiecznie;
Temu ja wierzę, coś rzekł, z Boga Boże!
A nad tę prawdę większa być nie może.

Na krzyżu Bóstwo uznać się nie dało,
A tu do tego nieznaczne i ciało,
Które ja jednak wyznając oboje,
Z łotrem skruszonym wznoszę prośby swoje.

23  [Keller Szczepan] Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego, 
Pelplin 1871 [dalej: Kell (1871)].

24  Kell (1871), s. 401.
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Jak niegdyś Tomasz ran nie opatruję,
Ale Cię Bogiem prawdziwym mianuję;
Gruntuj i dalej mą wiarę stałością,
Niechaj Ci ufam, niech pałam miłością.

Pamiątko śmierci Pańskiej, chlebie żywy,
Z którego człowiek ma żywot prawdziwy,
Daj, by ma dusza z Ciebie siłę brała,
I Ciebie tylko sobie smakowała.

O dobry Jezu! drogi pelikanie!
Moję nieczystość omyj Twą krwią, Panie,
Której kropelka jest takowej siły,
Żeby się z świata wszystkie grzechy zmyły.

Jezu! którego widzę pod zasłoną,
Pociesz, proszę Cię, duszę upragnioną;
Aby gdy będziesz na twarz okazały,
Nasycała się widzeniem Twej chwały. Amen.

3.5. Daiemyć w tym momencie Bogu prawdziwemu

W śpiewniku Folwarskiego z 1802 r. oprócz Kłaniam się Tobie… zamieszczono 
drugie tłumaczenie hymnu Adoro te devote – Daiemyć w tym momencie… Jest to 
wersja jedynie 3-zwrotkowa, zawierająca strofy: 1, 2 i 7 według oryginału:

(Przykł. 7)

Daiemyć w tym momencie Bogu prawdziwemu25

Pokłony w Sakramencie dziwnie zakrytemu
Wzrzok smak i dotykanie w tobie się omyla
Słów tylko twych słuchanie w wierze nas posila.

Na Krzyżuś Bostwo twoie ukrył tu i Ciało
Taisz przed nami swoie które tam wisiało
Ten cud któryś z miłości uczynił dla ludzi
Niech do dzięk i wdzięczności serca nasze wzbudzi.

25  ŚQC (1802), s. 251.
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O Jezu dobry Panie dla ludu grzesznego
Niech krew twa łaźnią stanie zmyie grzech każdego
Tu zakrytego ciebie pokornie błagamy
Day niech cię iawnie w niebie wszyscy oglądamy.

3.6. Pokłon Ci oddaję, Bóstwo utajone!

W 1895 r. we Lwowie, czcionkami Drukarni Ludowej pod zarządem St. Baylego, 
ukazał się śpiewnik Hymny Święte na Boże Ciało św. Tomasza z Akwinu i pie-
śni…26 Oczywiście badany przez nas hymn Adoro te devote został tam także za-
mieszczony w tłumaczeniu Pokłon Ci oddaję… Jest to kolejne tłumaczenie, w żad-
nym innym źródle dotychczas nieodkryte (Przykł. 8). Podpisane jest inicjałami 
tłumacza: „Wład. Jul. J.”. Trudno rozszyfrować, kim był tłumacz.

(Przykł. 8)

Pokłon Ci oddaję, Bóstwo utajone!27

Temi przymiotami Chleba zasłonione!
Tobie się me serce zupełnie poddaje,
Bo na Cię tu patrząc, sam w sobie ustaję.

Wzrok – smak – dotykanie w Tobie mnie omyla:
A sam słuch jedynie w wierze mnie posila;
Wierzę, co rzekł Chrystus: „To jest moje Ciało”,
Nic już pewniejszego nad to się nie stało.

Na krzyżu się tai Bóstwo przez męczeństwo,
Tu się kryje nawet Twoje człowieczeństwo;
Oboje zaś wierzę i mocno wyznawam,
A jak łotr na krzyżu z korną prośbą stawam.

Ran Twoich z Tomaszem na Tobie nie widzę,
Wszakże Boga mego wyznać się nie wstydzę;
Spraw to: abym w Ciebie coraz więcej wierzył,
W nadziei, w miłości z Tobą się sprzymierzył.

O wieczna pamiątko śmierci mego Pana,
Chlebie żywy, w którym jest nasza wygrana!
26  S. Garnczarski, Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku, cz. I, Tarnów 

2014, s. 108.
27  Hymny święte na Boże Ciało św. Tomasza z Akwinu (tłum. p. X. W. I. J.) i pieśni. We Lwowie 

czcionkami Drukarni Ludowej pod zarządem St. Baylego, 1895 [dalej: HśBC (1895)], s. 17.
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Spraw, niech moja dusza w Tobie jednym żyje,
Słodycz Twych tajemnic nieustannie pije.

Miły Pelikanie! O mój Jezu Panie!
Niech mi Krew Twa święta kąpielą się stanie;
Której jedna kropla może ten świat zbawić,
Wszystkie grzechy obmyć i nas wiecznie wsławić.

O Jezu! którego widzę tu w ukryciu!
Uczyń (proszę) dla mnie: abym po tem życiu,
Ujrzał odsłonione Boskie Twoje Lice,
I w błogiej Wieczności czcił Twe tajemnice.

3.7. Uwielbiam Cię nabożnie Bóstwo utajone

Kolejnego, stanowiącego przedmiot naszych badań, przekładu hymnu Adoro te 
devote dokonał ks. Tadeusz Karyłowski, jezuita. Opublikował go w zbiorze Hymny 
kościelne w nowym przekładzie… w roku 1932:

(Przykł. 9)

Uwielbiam Cię nabożnie Bóstwo utajone,28

Co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonę:
Me serce Tobie całe się ufnie poddaje,
Bo Ciebie rozważając – zupełnie ustaje!

Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie,
Słuchowi wierzy tylko me serce niezłomne:
We wszystko, co Syn Boży rzekł, wierzę w pokorze,
Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może!

Na krzyżu – Bóstwo chciało w ukryciu pozostać:
Tu – społem Człowieczeństwo zasłania swą postać;
Lecz wierząc i wyznając natury te obie,
Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie!

Jak Tomasz na otwartej nie patrzę ślad rany.
Lecz Bogiem Cię uznaję mym, Zbawco kochany:

28  Hymny kościelne w nowym przekładzie ks. Tadeusza Karyłowskiego T.J. z przedmową prof. 
Stan. Windakiewicza, Kraków 1932, s. 280.
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Spraw, abym zawsze w Twojej umacniał się wierze,
Pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze!

Pamiątko zgonu Pana, którą sam stanowi,
Chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi:
Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie
I w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie!

O tkliwy Pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste,
Krwią swoją – serce moje z win obmył nieczyste:
Wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie,
Że zdoła przynieść światu całemu zbawienie!

O Jezu, dziś Twe lica zasłona ocienia:
Spraw, błagam, niech się moje wypełnią pragnienia,
Bym w twarz Twą odsłoniętą podnosząc wzrok śmiały,
Szczęśliwym był z jasnego widzenia Twej chwały! Amen.

3.8. Zbliżam się w pokorze i niskości swej

Najbardziej znanym i wykonywanym dzisiaj jest tłumaczenie Zbliżam się w poko-
rze. Powstało ono najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX w. W naszej kwe-
rendzie zostało odnalezione w zbiorze Gillara29, wydanym w Bytomiu w 1903 r. 
Nie ma tu całego tekstu, ale z tytułu wynika, że tłumaczenie to z tym właśnie 
incypitem już funkcjonowało. 

W wydaniu jubileuszowym Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego 
z 1928 r. znajdujemy wersję 3-zwrotkową tego tłumaczenia. Dopiero w nowszych 
wydaniach spotykamy pełną wersję 7-zwrotkową:

(Przykł. 10)

SiedlJubil (1928), s. 147 Siedl1 (1980), s. 150

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej;
Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

1. Zbliżam się w pokorze i niskości swej;
Wielbię Twój Majestat, skryty w Hostii tej.
Tobie dziś w ofierze serce daję swe,
O utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe!

29  Zbiór melodyi dla użytku kościelnego i prywatnego, zebrał i za pomocą szanownych współ-
pracowników wydał Richard Gillar, Rektor śpiewu i organista przy kościele N. M. Panny w Byto-
miu G/Śl., Bytom 1903 [dalej: Gill (1903)], s. 111.
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SiedlJubil (1928), s. 147 Siedl1 (1980), s. 150

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;
Kto się im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci chleba utaiłeś się.

2. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak;
Kto się im poddaje, temu wiary brak;
Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę,
Że w postaci Chleba utaiłeś się.

3. Bóstwo Swe na Krzyżu skryłeś wobec nas;
Tu ukryte z Bóstwem Człowieczeństwo wraz;
Lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam,
Gdzieś przygarnął łotra: do Twych niebios 
bram.

4. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam 
Ran,
Lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan,
Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską Swą,
Ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą.

5. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas,
Chlebie Żywy, życiem Swym darzący nas;
Spraw, bym dla swej duszy życie z Ciebie brał,
Bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał.

6. Ty, co jak Pelikan, Krwią Swą karmisz lud,
Przywróć mi niewinność, oddal grzechów brud;
Oczyść mię Krwią Swoją, która wszystkich nas
Jedną kroplą może obmyć z win i zmaz.

3. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się:
Bym oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg!

7. Pod zasłoną teraz, Jezu, widzę Cię;
Niech pragnienie serca kiedyś spełni się:
Bym Oblicze Twoje tam oglądać mógł,
Gdzie wybranym miejsce przygotował Bóg!

Podsumowując, należy stwierdzić, że mimo iż wersje hymnu w języku łaciń-
skim składają się z siedmiu strof 4-wersowych, izosylabicznych, ujętych w wer-
sy 11-zgłoskowe, z małymi wyjątkami, to polskie tłumaczenia w liczbie siedmiu 
posiadają budowę w niektórych elementach struktury poetyckiej zróżnicowaną. 
Elementem wspólnym jest 4-wersowa budowa strof, zgodna z oryginałem. Ponad-
to we wszystkich tekstach występuje ten sam rodzaj rymów: żeńskie, dokładne, 
przylegające, co prezentuje schemat: aabb. Natomiast różnią się przede wszystkim 
rozmiarami wersów. Występujące rodzaje wersów to: zgadzające się z łacińskim 
wzorcem 11-zgłoskowe, występujące w tekstach: Ciebie czczę pokorne Bóstwo 
zakryte30; Kłaniam się Tobie, Boże nieskończony31, Padam przed Tobą, Boże uta-

30  Jag1 (1638), s. 92.
31  ŚQC (1802), s. 236; Kell (1871), s. 400; ZŚiKdN (1880), s. 332.
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jony32, Zbliżam się w pokorze i niskości swej33; 12-zgłoskowe: Pokłon Ci oddaję, 
Bóstwo utajone34 i 13-zgłoskowe: Chwałęć daję nabożnie, Bóstwo tu zakryte35, 
Kłaniam Ci się pokornie, Boże utaiony36, Kłaniam (Ci) się nabożnie Boże utajony37, 
Daiemyć w tym momencie Bogu prawdziwemu38, Uwielbiam Cię nabożnie Bóstwo 
utajone39. Ponadto tak duża liczba wersji – tłumaczeń świadczy o tym, że hymn 
św. Tomasza z Akwinu Adoro te devote był bardzo popularny w wersji łacińskiej. 
Dlatego nie było jednej wersji polskiej, ale w różnych ośrodkach duszpasterskich 
był on tłumaczony do użytku wiernych. Wydaje się, że był bardzo popularnym 
i lubianym przez wiernych hymnem ku czci Najświętszego Sakramentu.

POLISH TRANSLATIONS OF ST. THOMAS AQUINAS HYMN 
“ADORO TE DEVOTE” 

Summary

The origin of the Eucharistic hymns, including Adoro te devote of Saint Thomas 
Aquinas was the fruit of the Eucharistic devotion developed in the Middle Ages, 
which was manifested by the desire to see the Host and the establishment of the 
Feast of Corpus Christi. Research on the original anthem in Latin has collected 
three of its versions: Adoro te deuote, latens ueritas; Adoro te devote, latens Deitas; 
Adoro these supplex latens Deitas. It seems, however, that most of translations have 
Adoro te devote, latens Deitas as a model. Author of the study found 7 versions of 
the translations of this hymn. They are preserved in collections of varying prove-
nance, both temporal and territorial.Translations generally differ in the size of the 
verses. Are used texts included 11-, 12- and 13-syllable. The stanzas are 4-line, 
with female rhymes, perfect and contiguous: aabb. The number of versions of the 
hymn Adoro te devote in Polish translation testifies to the great popularity of this 
hymn among the faithful.

Słowa klucze: Boże Ciało, Adoro te devote, św. Tomasz z Akwinu, hymn, pieśń

Keywords: Feast of Corpus Christi, Adoro te devote, Saint Thomas Aquinas, an-
them, song

32  Kell (1871), s. 401.
33  SiedlJubil (1928), s. 147; Siedl1 (1980), s. 150.
34  HśBC (1895), s. 17.
35  SurzPPKK (1891), s. 122–123.
36  KaPN (1818), s. 315; KPN4 (1841), s. 346.
37  Kiliń (1862), s. 50; KiKM (1865), s. 830; Piek1 (1850), s. 73.
38  ŚQC (1802), s. 251.
39  Hymny kościelne w nowym przekładzie…, s. 280.
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SKRÓTY ŹRÓDEŁ

AH – Analecta hymnica medii aevi, Hrsg. Von Guido Maria Dreves, Clemens Blume,  
Henry Bannister, Bd. I-LV, Leipzig 1886–1922.

Arch. Archidiec. Warsz. 2 – Archiwum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie: Cornu 
Copiae seu Varietes Copiosa Missarum, Cantionum Catholicarum, reformatarum 
et ex Polonicis Latinarum, ex Latinis Polonicarum factarum, nonnumlarumque 
nouiter auctarum, et compositarum ad usum communem Confraternitatis Literatu-
rom sub Titulo Immaculatae Conceptionis B[eatae] V[irginis] M[ariae] In Ecclesi-
ae Collegiatae Varsauiensis militantis per totum Annum conformatarum Ter Sanc-
tae Virgini, Ter maximae Deiparae Caeli Terrarumque Imperatrici semper per 
Augustissimae, Inserorum Domitrici semper Invicitissimae, Iris divisi humanique 
Arbitrae Ac Vindici, belli pacisquefaederum. Sequestrae, Dei Patris Filiae, Dei 
Filii Matri, Dei Spiritus Sancti Sponsae Mariae Reginae Pacis potentissimae Sa-
cra. Studio et opera manus propriae Generosi Stanislai Thomae Baczyński Sacrae 
Regiae Maiestatis Secretarij, eiusdem Confraternitatis Promotoris humillimi, Con-
scripta. Anno Domini MDCLXVIII. 

Gill (1903) – Zbiór melodyi dla użytku kościelnego i prywatnego, zebrał i za pomocą 
szanownych współpracowników wydał Richard Gillar, Rektor śpiewu i organista 
przy kościele N. M. Panny w Bytomiu G/Śl., Bytom 1903.

HśBC (1895) – Hymny święte na Boże Ciało św. Tomasza z Akwinu (tłum. p. X. W. I. J.) 
i pieśni. We Lwowie czcionkami Drukarni Ludowej pod zarządem St. Baylego, 
1895.

Jag1 (1638) – Jagodyński Stanisław Serafin. Pieśni katolickie nowo reformowane. Z pol-
skich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. 
Kraków [1638].

Jag2 (1695) – Jagodyński Stanisław Serafin. Pieśni katolickie nowo reformowane. Z pol-
skich na łacińskie, a z łacińskich na polskie przełożone, niektóre też nowo złożone. 
Kraków 1695.

KaPN (1818) – Kancyonał albo piesni nabozne według obrządku Kościoła S. Katolickie-
go na uroczystości całego roku, z przydatkiem wielu nowych o różnych Świętych 
Pańskich, Nowo wydane za pozwoleniem starszych w Krakowie w Drukarni Aka-
demickiey, Roku 1818.

Kell (1871) – [Keller Szczepan] Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego 
i domowego, Pelplin 1871.

KiKM (1865) – Kancyonał i książka modlitewna na cały rok. Do nabożeństwa kościelnego 
i domowego. Drukiem i nakładem Karola Prochaski, Cieszyn 1865.

Kiliń (1862) – Śpiewy nabożne dla użytku katolików archidyecezyi gnieźnieńskiej i po-
znańskiej, Zebrał i wydał x. Teodor Kiliński, kanonik przy kolegiacie św. Maryi 
Magdaleny w Poznaniu, Poznań. Nakładem i drukiem N. Kamieńskiego i spółki 
1862.

KPN4 (1841) – Kantyczki pieśni nabożnych według obrządku Kościoła świętego katolickie-
go na uroczystości całego roku z Przydatkiem nowych pieśni osobliwie o Bożem  
Narodzeniu. Za pozwoleniem Cenzury Rządowey w Częstochowie przy Jasnej 
Górze w  Drukarni Pawła Szyszkowskiego 1841.
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Piek1 (1850) – Piekoszowski Karol, Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz 
z książką modlitewną z polecenia Jaśnie WW. XX. Biskupów wrocławskich dla 
wygody katolików z różnych książek i śpiewników zebrany i ułożony. Nakładem 
wydawcy [Karola Piekoszowskiego], Drukiem Teodora Heneczka, w Niemieckich 
Piekarach, R. 1850.

Siedl1 (1980) – Siedlecki Jan, Śpiewnik kościelny, Wyd. XXXVI, red. K. Mrowiec, Opole 
1980.

SiedlJubil (1928) – Siedlecki Jan. Śpiewnik kościelny. Wyd. jubileuszowe (1978–1928). 
Opracowanie W. Świerczek ze współudziałem B. Wallek –Walewskiego. Kraków. 
[1928].

SurzPPKK (1891) – Polskie pieśni Kościoła katolickiego od najdawniejszych czasów do 
końca XVI. stólecia zebrał ks. Józef Surzyński Dr. św. Teologii, Z dodaniem kilku-
dziesięciu melodyi kościelnych, Poznań, Jarosław Leitgeber 1891.

ŚQC (1802) – Folwarski Pankracy, Śpiewnik „Qui cantat bis orat”, Kraków 1802.
ZŚiKdN (1880) – Zupełny śpiewnik i książka do nabożeństwa, Druk. K. Miarka, Mikołów 

1880.
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COMMUNICATIO IDIOMATUM W WYBRANYCH 
PIEŚNIACH WIELKOPOSTNYCH 

Przedmiotem niniejszego studium są wyrażenia skonstruowane zgodnie z com-
municatio idiomatum, zawarte w pieśniach na Wielki Post zebranych w Śpiewniku 
liturgicznym „Niepojęta Trójco”2 (t. 1), wydanym przez Dominikański Ośrodek 
Liturgiczny. Tytułowy zatem „wybór” pieśni nie został dokonany przez autora 
niniejszego studium (który nie ma dostatecznych kompetencji w zakresie muzyki 
kościelnej, by proponować własną, reprezentatywną dla jakiejkolwiek tradycji, 
antologię). W wyborze chodziło głównie o możliwość odniesienia się do zwartego, 
skonstruowanego w sposób przemyślany zbioru pieśni – tak aby badanie zjawiska 
communicatio idiomatum mogło prowadzić do wyników, które jakkolwiek cząst-
kowe, mogłyby cieszyć się pewną dozą reprezentatywności w ramach określonej 

1  Ks. Grzegorz Strzelczyk (ur. 1971) – prezbiter archidiecezji katowickiej, doktor teologii dog-
matycznej (Uniwersytet Gregoriański, 2004), adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Ducho-
wości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w chrystologii. Najważ-
niejsze publikacje książkowe: Communicatio idiomatum, lo scambio delle proprietà. Storia, status 
quaestionis e prospettive, Roma 2004; L’esperienza mistica come locus theologicus, Lugano 2005; 
Traktat o Jezusie Chrystusie (2005); Teraz Jezus. Na tropach żywej chrystologii (2007); J. Vetulani, 
G. Strzelczyk, Ćwiczenia duszy, rozciąganie mózgu (2016).

2  Śpiewnik liturgiczny „Niepojęta Trójco”, t. 1, Kraków 20142. Ograniczamy się – ze względu 
na objętościowe ramy niniejszego studium – do zestawu pieśni zawartego w tomie pierwszym 
śpiewnika. By ograniczyć przypisy dolne, strony w tym śpiewniku wskazywać będziemy w tek-
ście głównym w postaci np. NT1 189. Wyróżnienia we fragmentach pieśni pochodzą od autora 
niniejszego studium.
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współczesnej tradycji liturgicznej3. Koncentracja na pieśniach wielkopostnych 
związana jest z kolei z ustaleniami w ramach innych badań4: wyrażenia według 
communicatio idiomatum występują najczęściej w tekstach związanych z Paschą 
i narodzinami Chrystusa.

Wyjaśnienia wymaga w tym miejscu także kwestia, jaki rodzaj communicatio 
idiomatum podlega badaniu. Interesować nas będzie orzekanie skrzyżowane zwię-
złe5 – czyli przypadki, w których w ramach jednego zdania lub strofy hipostaza 
(osoba) Chrystusa identyfikowana jest przez imię lub tytuł odnoszący się (wyłącz-
nie lub bardziej) do jednej z natur oraz przypisywane są jej własności, stany lub 
działania charakterystyczne (wyłącznie lub bardziej) dla drugiej natury. Ten rodzaj 
orzekania chrystologicznego odpowiada znaczeniu, jakie upraszczająco w teologii 
przypisuje się wyrażeniu communicatio idiomatum.

Celem artykułu jest prześledzenie występowania wzmiankowanych wyrażeń 
w tekstach pieśni, ustalenie ich chrystologicznych konotacji oraz roli, jakie speł-
niają (przy czym wtórnie tylko interesuje nas funkcja estetyczna tych wyrażeń). 
Następnie podjęta zostanie próba sformułowania nieco ogólniejszych wniosków 
dotyczących funkcjonowania wyrażeń według communicatio idiomatum w bada-
nym zbiorze pieśni.

1. POSZCZEGÓLNE PRZYPADKI COMMUNICATIO IDIOMATUM

Występowanie wyrażeń według communicatio idiomatum prześledzimy zgod-
nie z kolejnością występowania pieśni w badanym śpiewniku. Na wstępie nale-
ży zwrócić uwagę, iż na dwadzieścia siedem pieśni wielkopostnych zawartych 
w śpiewniku Niepojęta Trójco z wyraźnie występującym communicatio idioma-
tum mamy do czynienia w ośmiu z nich (nieco mniej niż jedna trzecia).

1.1. Jużem dość pracował 

Pierwszą pieśnią badanego zbioru, w której odnajdujemy przypadek orzekania 
skrzyżowanego zwięzłego, jest Jużem dość pracował (NT1 196–197). Ósma strofa 
brzmi:

3  Na przykład rzetelne przebadanie pieśni polskiej tradycji liturgicznej wymagałoby znacznie 
szerzej zakrojonego i obszerniejszego studium.

4  Por. G. Strzelczyk, Communicatio idiomatum, lo scambio delle proprietà. Storia, status qu-
aestionis e prospettive, Roma 2004, s. 73–74. Tam też postulowałem potrzebę studiów podobnych 
do niniejszego.

5  Por. tamże, s. 242 i 259. Polską terminologię zaproponowałem w studium Communicatio 
idiomatum. Propozycja systematyzacji, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 43,2 (2010), 
s. 290–301.



214 KS. gRzEgORz STRzELCzyK

8. Króla chwały na śmierć wiodą ostatecznie. 
Duszo, ty nad Zbawcą miej litość serdecznie! 
Patrz, jak nogi pod Nim się słaniają, 
że już nie może iść, kaci popychają.

W ramach tej strofy hipostaza Chrystusa identyfikowana jest poprzez tytuł 
„Król chwały”, który już w Starym Testamencie stanowił tytuł boski (por. Ps 24), 
a zbliżony jest do nowotestamentalnego tytułu „Pan chwały” (1 Kor 2,8). Warto 
przypomnieć, że ten ostatni stanowi część frazy „gdyby ją bowiem pojęli, nie 
ukrzyżowaliby Pana chwały”, uważanej przez najstarszych teologów, którzy za-
uważyli zjawisko communicatio idiomatum6, za jego paradygmatyczny przypadek 
w Nowym Testamencie. W analizowanej pieśni do podmiotu identyfikowanego 
przez tytuł „wysoki” („król chwały”), będący co najmniej aluzją do boskości, 
przypisane zostało – możliwe tylko w odniesieniu do natury ludzkiej – „bycie 
prowadzonym na śmierć”. Jakkolwiek najsilniejszy kontrast następuje pomiędzy 
zasugerowaną godnością boską a zarysowaną na horyzoncie śmiercią, to wrażenie 
wzmacnia jeszcze ubezwłasnowolnienie Króla, który na śmierć jest „wiedziony”.

Od strony formalnej mamy do czynienia z przypadkiem communicatio idio-
matum zstępującego (punktem wyjścia jest identyfikacja podmiotu tytułem „wy-
sokim”, a punktem dojścia – przypisanie „niskich” własności).

1.2. Jezusa Judasz przedał

W pieśni Jezusa Judasz przedał (NT1 198–199) mamy do czynienia z przypad-
kiem dość podobnym do poprzedniego. Trzecia strofa brzmi:

3. Jezusa miłosnego, gdy Żydowie jęli, 
Baranka niewinnego rwali i targali; 
opak ręce związali Panu niebieskiemu, 
pędem rychłym bieżeli do miasta świątego.

Podmiot w kolejnych wersach identyfikowany jest kolejno jako: „Jezus”, „Ba-
ranek” i „Pan niebieski” – ten trzeci tytuł stanowi już wyraźną aluzję do boskiej 
tożsamości (znów mamy najprawdopodobniej do czynienia z wariacją na temat 
nowotestamentalnego tytułu „Pan chwały”). W trzecim wersecie jednak, nim ten 
tytuł wystąpi, najpierw mowa jest o „wiązaniu rąk”, a więc czynności odnoszą-
cej się wyłącznie do człowieczeństwa. Odbiorca zatem naprowadzany jest naj-
pierw na człowieczeństwo, a w drugiej części wersu musi się zmierzyć ze zmianą 

6  Chodzi zwłaszcza o Ireneusza z Lyonu i Orygenesa – por. G. Strzelczyk, Communicatio idio-
matum, lo scambio delle proprietà…, s. 55–78.
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perspektywy. Jakkolwiek szyk jest odwrócony, ponownie mamy do czynienia 
z communicatio idiomatum typu zstępującego. 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na strofę trzynastą pieśni:

13. Jezusa umarłego stworzenie płakało, 
Pana swego miłego bardzo żałowało; 
słojnce sie zacimiło, ziemia bardzo drżała, 
opoki sie ściepiały, groby otwarzały.

Jakkolwiek użyty w drugim wersie tytuł „Pan” niekoniecznie denotuje boskość, 
to jednak w tym przypadku jego znaczenie dopowiada kontekst wersu pierwszego: 
to „stworzenie” opłakuje swojego Pana, a zatem chodzi jednoznacznie o Stwórcę. 
„Pan” zaś w wersie pierwszym zidentyfikowany jest poprzez imię, które odnosi 
się bardziej do człowieczeństwa – „Jezus”, a w dodatku jako „umarły”. Strofa 
przedstawia zatem „umarłego Pana stworzenia” (według communicatio idiomatum 
typu zstępującego), jednak konstrukcja literacka ukrywa nieco paradoksalność 
wyrażenia (i sytuacji). Ujawnia się ona dopiero po „wydestylowaniu” tytułu i wła-
sności z tekstu. 

1.3. Któż opłakać godnie może

W następnej pieśni zbioru – Któż opłakać godnie może (NT1 201) – interesujące 
nas wyrażenia pojawiają się trzykrotnie, przy czym dwa razy – w strofie pierw-
szej i czwartej – chodzi o to samo sformułowanie: „śmierć Twą, Boże”. Jest to 
odmiana jednego z najbardziej paradoksalnych sformułowań chrystologicznych, 
możliwych dzięki zasadzie communicatio idiomatum zstępującego – chodzi rzecz 
jasna o „śmierć Boga”. Podmiot-Chrystus jest tutaj jednoznacznie zidentyfiko-
wany za pomocą tytułu „Bóg”, zaś cecha Mu przypisana jest nie tylko wyłącznie 
ludzka, ale kontrastuje wprost z jednym z klasycznych atrybutów Boga, jakim jest 
nieśmiertelność.

1. Któż opłakać godnie może 
za nas grzesznych śmierć Twą, Boże? 
Na krzyżowem wisząc łonie, 
Nasz Baranek w śmierci tonie.

4. O, nad skały, nad kamienie 
zakamienialsze sumienie, 
które widząc śmierć Twą, Boże, 
odważyć się na grzech może!
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W strofie drugiej natomiast znajdujemy wyrażenie, które choć treściowo zbliżo-
ne do omówionego przed chwilą (łączy ideę śmierci bezpośrednio z ideą bóstwa), to 
jednak różni się od niego formalnie – chodzi tym razem o określenie osoby, która 
wobec Niego działała i z tegoż działania zostaje wyprowadzone jej określenie. 

2. Kraj się z żalu, nędzne serce, 
grzechy me Boga mordercę; 
moje złości to wydały 
na śmierć Pana wiecznej chwały!

Zauważmy, że zwrot „morderca Boga” jest strukturalnie analogiczny do okre-
ślenia „Rodzicielka Boga”, które – przypomnijmy – wywołało spór, jaki doprowa-
dził do sformułowania dogmatu chrystologicznego na Soborze Chalcedońskim7. 
Stanowi jednak jego swoiste odwrócenie: Maryja (współ-)dała życie Chrystusowi, 
ja-grzesznik – właściwy sprawca ukrzyżowania – życie mu odbieram. 

1.4. Krzyżu Święty

W pieśni Krzyżu Święty (NT1 202–203) na frazy według communicatio idiomatum 
trafiamy w strofach pierwszej i szóstej. W pierwszym przypadku nie mamy do 
czynienia ze zwięzłym wyrażeniem, lecz orzekanie skrzyżowane rozciąga się na 
większą część strofy:

1. Krzyżu Święty nade wszystko, 
Drzewo przenajszlachetniejsze! 
W żadnym lesie takie nie jest, 
jedno na którym sam Bóg jest. 
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, 
Rozkoszny Owoc nosiło.

Można jednak bez trudu zsyntetyzować istotę: Bóg jest na krzyżu (ukrzyżo-
wany). Po raz kolejny mamy do czynienia z postacią zstępującą communicatio 
idiomatum: Chrystus zidentyfikowany jest jako Bóg, zaś bycie (zawieszonym) na 
drzewie/krzyżu jest kontrastującą z boskością i realizującą się w męce możliwo-
ścią wyłącznie ludzkiej natury. Ta sama własność wykorzystana zostaje w strofie 
szóstej, gdzie zmienia się natomiast sposób identyfikacji Chrystusa. Tu nie jest 
nazwany wprost Bogiem, ale obdarzony jest innym tytułem niepozostawiającym 
wątpliwości co do boskiej tożsamości („Stworzyciel”). Samo zaś sformułowanie 

7  Por. zwłaszcza J.A. McGuckin, St. Cyril of Alexandria. The Christological Controversy, 
Leiden–New York–Köln 1994.
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jest bardziej wyraziste od poprzedniego, ponieważ zawiera się w ramach jednego 
zdania opisującego wprost stan Chrystusa (a nie krzyża, jak w strofie pierwszej).

6. Nędzne by to serce było, 
co by dziś nie zapłakało 
widząc Stworzyciela swego 
na Krzyżu zawieszonego, 
na słońcu upieczonego 
Baranka Wielkanocnego.

1.5. Krzyżu Chrystusa 

Pieśń Krzyżu Chrystusa (NT1 204–205) zawiera wyrażenie według communicatio 
idiomatum w rozpoczynającej ją strofie:

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, 
Po wieczne czasy bądźże pozdrowiony 
Gdzie Bóg, Król świata całego, dokonał życia swojego.

Tym razem Chrystusowi nadany jest podwójny tytuł „wysoki”: „Bóg” i „Król 
świata”, po czym o tak zidentyfikowanym podmiocie mówi się, że „dokonał życia” 
(na krzyżu). Mamy zatem do czynienia ponownie z wariacją na temat klasyczne-
go sformułowania silnie paradoksalnego zstępującego communicatio idiomatum 
– Bóg umarł. 

1.6. Stała Matka Boleściwa 

Śpiewnik Niepojęta Trójco zawiera kilka wersji pieśni Stabat Mater. W pierwszej 
(NT1 212) odnajdujemy interesujące nas wyrażenia w strofie drugiej:

2. O, jak smutna i strapiona 
Matka ta błogosławiona, 
której Synem niebios Król! 
Jak płakała Matka miła, 
jak cierpiała, gdy patrzyła 
na Boskiego Syna ból.

Najpierw następuje zidentyfikowanie „Króla niebios” jako Syna Maryi. Ta 
postać communicatio idiomatum mniej rzuca się w oczy, mimo że bycie Synem 
Maryi odnosi się w sensie ścisłym do ludzkiej natury Chrystusa, a nie do natury 
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boskiej. Jednak ze względu na fakt podwójnych narodzin Chrystusa – poza czasem 
z Ojca i w czasie z Maryi – można o Niej myśleć także jako o Rodzicielce hiposta-
zy Syna (choć tu Jej rola była wyłącznie bierna). Jako że kontekst nie pozwala na 
jednoznaczną identyfikację znaczenia, to taka postać zstępującego communicatio 
idiomatum brzmi mniej paradoksalnie.

Inaczej rzecz ma się z drugim wyrażeniem: „Boskiego Syna ból” – tu para-
doksalność zstępującego communicatio idiomatum powraca z pełną siłą. Oto Bóg 
– którego natura posiada nieodłączny, klasyczny atrybut, jakim jest niecierpiętli-
wość – odczuwa ból w ludzkiej naturze przyjętej we Wcieleniu.

Wersja druga tej pieśni (NT 213) przynosi dwa przykłady silnie paradoksalnego 
zstępującego communicatio idiomatum – w strofach trzeciej i czwartej:

3. Dlaczego umierasz na Krzyżu, mój Boże! 
Słońce straciło swe światło. 
Ociemniały me oczy, gdy widzę Twą śmierć bolesną 
i nie mogę Ci przyjść z pomocą.

4. O Krzyżu Święty, błogosławione drzewo, 
wielka jest twoja chwała, wielka twa łaska, moc i potęga. 
Na tobie Bóg i Stwórca wisi jak złoczyńca.

W pierwszym przypadku podmiotowi zidentyfikowanemu jako „Bóg” przy-
pisane jest umieranie na krzyżu, w drugim zaś identyfikacja jest wzmocniona 
podwójnym tytułem: „Bóg i Stwórca” i nie ma mowy o śmierci, a „jedynie” o wi-
szeniu na krzyżu „jak złoczyńca” – to ostatnie porównanie do wątku cierpienia 
związanego wprost z krzyżem dodaje wątek upokorzenia przez niesprawiedli-
wość, przez co paradoksalność wyrażenia zostaje jeszcze wzmocniona. W obu 
przypadkach mamy do czynieni z wariacjami na temat klasycznego zstępującego 
communicatio idiomatum typu „Bóg umarł”, „ukrzyżowany Bóg”.

1.7. Wisi na Krzyżu

Z podobnym do poprzednio omówionego typem communicatio idiomatum mamy 
do czynienia w strofie pierwszej pieśni Wisi na Krzyżu (NT1 219):

1. Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba, 
płakać za grzechy człowiecze potrzeba. 
Ach, ach na krzyżu umiera, 
Jezus oczy swe zawiera.

Różnica polega na tym, że nie występuje tu słowo „Bóg”, natomiast Chrystus 
zostaje zidentyfikowany jednoznacznie „wysokim” tytułem: „Pan, Stwórca nieba”. 
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Jako że wcześniej padło stwierdzenie „wisi na krzyżu”, kontrast jest silny, a para-
doksalność zstępującego communicatio idiomatum – wyrazista. 

1.8. Zawitaj, Ukrzyżowany

Nieco mniej wyraziste communicatio idiomatum występuje natomiast w pierwszej 
strofie pierwszego wariantu pieśni Zawitaj, Ukrzyżowany (NT1 224–225):

1. Zawitaj, Ukrzyżowany, 
Jezu Chryste przez Twe rany, 
Królu na niebie, prosimy Ciebie 
Ratuj nas w każdej potrzebie.

Wyrazistość formuły zstępującego communicatio idiomatum została tutaj osła-
biona przez nagromadzenie tytułów w sekwencji: „Ukrzyżowany” – „Jezus Chry-
stus” – „Król na niebie”, z których tylko ostatni ma wyraźnie „wysoki” charakter. 
I jakkolwiek z kontekstu jasno wynika, że „Król na niebie” nosi rany, to jednak nie 
z tym określeniem została bezpośrednio związana wzmianka o nich.

Na szczególną uwagę zasługuje natomiast drugi wers dziewiątej strofy tej 
pieśni:

9. Zawitaj, Ukrzyżowany, 
w Bóstwie swym sponiewierany, 
we czci i chwale zniszczony wcale, 
zbaw nas w swym trybunale.

Wyrażenie „w Bóstwie swym sponiewierany”, jakkolwiek na pierwszy rzut oka 
może wyglądać na typowy przykład zstępującego communicatio idiomatum (Bóg 
sponiewierany), to jednak rodzi dość poważne wątpliwości. W wyrażeniu „Bóg 
sponiewierany” słowo „Bóg” jednoznacznie denotuje podmiot. Natomiast słowo 
„bóstwo” stanowi zwykle raczej określenie natury (podmiot identyfikowany jest 
tu jako „Ukrzyżowany”). „Sponiewieranie” nie jest tutaj przypisane hipostazie 
Syna ze względu na przyjętą naturę ludzką, lecz raczej wprost przypisuje się je 
boskości – co jeszcze wzmacnia dalsze: „we czci i chwale zniszczony wcale”. 
Oczywiście o ortodoksyjności lub jej braku w danym wyrażeniu decyduje w dużej 
mierze intencja autora, który założył jakieś znaczenie słów (a użycie słowa „bó-
stwo” w sensie „ten oto Bóg” jest możliwe – nawet jeśli w kontekście strofy nieco 
trudniejsze). Nie będziemy więc o niej rozstrzygać. Niemniej trzeba zauważyć, 
iż sformułowanie „w Bóstwie swym sponiewierany” może w słuchaczu budzić 
zdecydowanie nieortodoksyjne przekonanie, że cierpienie męki Chrystusa doty-
czyło wprost Jego bóstwa (boskiej natury). Communicatio idiomatum nie jest – 
wbrew pozorom – swobodną grą kontrastów, ale językowym wyrazem tożsamości 
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Chrystusa, ujętej ostatecznie w model teologiczny: „jedna hipostaza – dwie na-
tury” w dogmacie chrystologicznym Soboru Chalcedońskiego. Definicja z 451 r. 
podkreśla między innymi, że „nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednocze-
nie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur, także kiedy się spotkały, aby 
utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę” (DSP I,223). Nie można zatem – nawet 
po Wcieleniu – przypisywać „sponiewierania” boskości, bo zakładałoby to, iż jej 
atrybuty uległy zmianie po Wcieleniu.

Zamieszczona w badanym zbiorze druga wersja pieśni Zawitaj, Ukrzyżowany 
(NT1 225) zawiera interesujące nas wyrażenia w strofach trzeciej i czwartej.

3. Twarde skały Judei pękły z żalu, 
lecz nie zdołały wzruszyć wrogów. 
Przybili ręce, 
które stworzyły naszego ojca – Adama. 

Drugie zdanie trzeciej strofy jest jedynym w badanym zbiorze przypadkiem 
communicatio idiomatum wstępującego. W punkcie wyjścia mamy bowiem iden-
tyfikację Chrystusa jako człowieka poprzez wspomnienie Jego rąk (pars pro toto), 
które są „przybite”. Następnie tak zidentyfikowanemu podmiotowi przypisane zo-
staje działanie typowo boskie, tylko metaforycznie przypisane tymże ludzkim rę-
kom: stworzenie. Sprowadzając zatem ten przypadek communicatio idiomatum do 
esencjonalnego rdzenia, otrzymamy stwierdzenie w postaci: „człowiek stworzył 
Adama” (albo: Jezus stworzył swojego ojca – Adama). Poetycka koncentracja na 
rękach – jakkolwiek o znacznej wartości literackiej – osłabia jednak nieco wyra-
zistość chrystologicznej wymowy formuły.

Na strofę czwartą natomiast warto zwrócić uwagę jako na ilustrację trudności, 
na jakie napotykamy, próbując zidentyfikować wyrażenia według communicatio 
idiomatum w przypadkach, w których zdania naznaczone są niejasnościami lub 
wieloznacznościami. 

4. Na widok Krzyża Pana 
Słońce zakryło swe oblicze, 
by nie być świadkiem hańby tego, co wsławił Adama, 
okryło się płaszczem smutku.

O ile wyrażenie „Krzyż Pana” uznać należy za wariant typowego motywu 
zstępującego communicatio idiomatum (Bóg ukrzyżowany), o tyle wers trzeci 
zawiera wzmiankowaną trudność interpretacyjną. Co bowiem należy rozumieć 
przez „wsławienie Adama”? Jeśli jest to synonim stworzenia (albo innego dzia-
łania, którego sprawcą może być wyłącznie boska natura), będziemy mieli do 
czynienia z „hańbą tego, co stworzył Adama” (lub – ostrzej – hańbą Boga), a więc 
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z kolejnym przypadkiem zstępującego communicatio idiomatum. Niejednoznacz-
ność wyrażenia każe jednak w tym przypadku zawiesić sąd.

2. PRAWIDŁOWOŚCI W WYSTĘPOWANIU COMMUNICATIO 
IDIOMATUM W BADANYM ZBIORZE

Jakkolwiek badaniu poddaliśmy stosunkowo niewielki zbiór pieśni na Wielki Post, 
to jednak możemy wskazań na pewne prawidłowości w występowaniu w nim 
wyrażeń według communicatio idiomatum. Po pierwsze, zdecydowanie dominują 
(wszystkie za wyjątkiem jednej) konstrukcje zstępujące, w których podmiotowi 
zidentyfikowanemu za pomocą imion/tytułów boskich („wysokich”), przypisy-
wane są własności/stany/działania właściwe wyłącznie ludzkiej naturze. Wydaje 
się, że dominacja ta jest pochodną tego, iż mamy do czynienia z pieśniami pasyj-
nymi, w których zbawcze znaczenie i wyjątkowość męki Chrystusa pochodzą 
(teologicznie) wprost od Tego, kim jest cierpiący/ukrzyżowany/umierający, czego 
wyraz (literacki, retoryczny) odnajdujemy w sformułowaniach zawartych w ana-
lizowanych pieśniach. Temu prawdopodobnie należy przypisać prawidłowość 
drugą: zdecydowana większość analizowanych wyrażeń daje się sprowadzić do 
najbardziej klasycznych przykładów zstępującego communicatio idiomatum. By 
wspomnieć tylko najstarsze świadectwa: o „męce Boga” pisał już Ignacy Antio-
cheński8, a wątki związane z zawieszeniem na drzewie/krzyżu, zamordowaniem 
Boga/Stwórcy itd. występują licznie na przykład już w Homilii paschalnej Meli-
tona z Sardes – zwłaszcza w następującym fragmencie (nr 96):

 Powiesili Tego, co ziemię zawiesił, 
przebodli Tego, co niebo rozpostarł, 
przybili do drzewa Tego, co wszystko utwierdził. 
Panem jest, a Go znieważyli. 
Bogiem jest, a Go zabili, 
Królem Izraela jest, 
a zamordował Go Izrael własną ręką.

Podobieństwo tekstu Melitona do niektórych z analizowanych wcześniej frag-
mentów pieśni jest uderzające, jednak nie chodzi o bezpośrednią zależność – ra-
czej o przynależenie do wspólnego strumienia tradycji, w której orzekanie według 
communicatio idiomatum zachowało zarówno swoją wartość dogmatyczną, jak 
i retoryczną nośność po dzień dzisiejszy.

Niemniej – na zakończenie – podkreślić należy, że wyrażenia wedle commu-
nicatio idiomatum pojawiają się w badanym zbiorze stosunkowo rzadko i raczej 

8  Por. List do Rzymian VII,3.
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– z tego właśnie powodu – nie można tego sposobu orzekania chrystologicznego 
uznać za element silnie formujący świadomość chrystologiczną odbiorców pieśni. 
Wydaje się, że – jakkolwiek tego typu hipotezy stawiać trzeba z zachowaniem du-
żego dystansu – również autorom tekstów pieśni mogło chodzić znacznie bar-
dziej o eksploatację retorycznych walorów (przykuwająca uwagę paradoksalność) 
wyrażeń według communicatio idiomatum aniżeli o świadome wyrażanie za ich 
pomocą teologicznych konsekwencji dogmatu chrystologicznego. 

Na koniec warto zauważyć, iż niniejszy przyczynek warto uzupełnić kolejnymi 
studiami nad pieśniami innych okresów oraz innych zbiorów pieśni – umożliwi 
to na przykład materialne potwierdzenie jednej z wyrażonych hipotez, iż okres 
paschalny stanowi uprzywilejowane miejsce występowania języka nasyconego 
communicatio idiomatum. W dalszej perspektywie można podjąć próbę oszacowa-
nia, na ile ten środek wyrazu wiary, jakim są teksty pieśni kościelnych, stanowi też 
specyficzne miejsce przekazu chrystologicznej ortodoksji, poprzez oddziaływanie 
na śpiewających i słuchających za pomocą jednego z jej najstarszych środków 
wyrazu. 

COMMUNICATIO IDIOMATUM W WYBRANYCH 
PIEŚNIACH WIELKOPOSTNYCH 

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest analizie wyrażeń wg communicatio idiomatum w teksta-
ch pieśni wielkopostnych zawartych w Śpiewniku liturgicznym ‘Niepojęta Trójco’ 
(t. 1) wydanym przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Wyrażenia tego typu 
pojawiają się w mniej więcej 1/3 pieśni i prawie wszystkie mają charakter zstępu-
jący (własności, stany, działania typowo ludzkie przypisywane są do podmiotu zi-
dentyfikowanego imieniem lub tytułem odnoszącym się do boskości). Nie wydaje 
się, by nośność chrystologiczno-dogmatyczna tego typu wyrażeń była głównym 
celem ich użycia przez autorów. Raczej chodziło o retoryczną atrakcyjność ich 
paradoksalnego charakteru.

COMMUNICATIO IDIOMATUM IN SELECTED LENTEN CHANTS 
Summary

The article presents an analysis of the expressions according to communicatio 
idiomatum in the texts of the Lenten songs contained in the Liturgical Songbook 
‘Niepojęta Trójco’ (‘Mysterious Trinity’) (vol. 1) published by the Dominican Li-
turgical Centre. Expressions of this kind appear in about 1/3 of the songs and al-
most all of them have a descending character (properties, states, typically human 
activities are attributed to the subject identified by the name or the title referring to 
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divinity). It does not seem that the Christological and dogmatic carrying capacity 
of this kind of expressions was the main purpose of their use by the authors. Rather, 
it was about the rhetorical attractiveness of their paradoxical character.

Słowa kluczowe: chrystologia, communicatio idiomatum, pieśni liturgiczne, Wiel-
ki Post

Keywords: christology, communicatio idiomatum, liturgical chants, Lent 
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PIEŚŃ I PRZYPOWIEŚĆ O WINNICY 
(IZ 5,1–7; MK 12,1–12)

Przypowieść Jezusa o winnicy jest wyróżniona przez miejsce w narracji ewan-
gelicznej. W Ewangelii św. Marka umieszczona jest dokładnie w centrum sekcji 
poświęconej publicznej działalności Jezusa w Jerozolimie1. Taką samą pozycję 
zajmuje w chronologii tej aktywności: na początku trzeciego z sześciu ostatnich 
dni ziemskiego życia Jezusa2. Jej doniosłe znaczenie wynika również ze związków 

1  Uwzględniając podstawowe zmiany współrzędnych narracji – czasu, miejsca, osób i ak-
cji – na dwa rozdziały przedstawiające publiczną aktywność Jezusa w Jerozolimie składają się: 
przybycie do miasta (11,1–10); pierwszy pobyt w świątyni (11,11); szukanie owoców na figowców 
(11,12–14); wyrzucenie handlujących ze świątyni oraz nauczanie (11,15–19); nauczanie przed figow-
cem (11,20–25); pytania o władzę Jezusa i pochodzenie działalności Jana (11,27–33); nauczanie w 
przypowieściach (12,1–12); kwestia podatku (12,13–17); kwestia zmartwychwstania (12,18–27); 
kwestia pierwszego przykazania (12,28–34); kwestia synostwa Mesjasza (12,35–37); ostrzeżenie 
przed uczonymi w Piśmie (12,38–40); pochwała ubogiej wdowy (12,41–44). Przypowieść o win-
nicy znajduje się – jako siódma – dokładnie w środku sekwencji trzynastu perykop. Tę delimitację 
perykop podaje K. Stock, L’attività di Gesù a Gerusalemme, Mc 11–12, Roma 1992, s. 3.

2  Cały ostatni tydzień rozszerzony o dzień Zmartwychwstania dzieli się na osiem dni: nie-
dziela z triumfalnym wjazdem do Jerozolimy i wejściem do świątyni (11,1–11); określenia „naza-
jutrz” (11,12) i „kiedy wieczór nastał” (11,19) odnoszą się do poniedziałku z epizodem z drzewem 
figowym i wyrzuceniem handlujących ze świątyni (11,12–19); „rano” (11,20) oznacza początek 
wtorku z serią dysput na terenie świątyni i mową eschatologiczną (11,20 – 13,37); fraza „była zaś 
Pascha i Przaśniki za dwa dni” odnosi się do środy z naradą arcykapłanów i uczonych w Piśmie, 
ucztą w Betanii i zdradą Judasza (14,1–11); szereg coraz bardziej szczegółowych określeń czasu 
(14,12.17.30.72) umieszcza w czwartek przygotowanie paschy, ostatnią wieczerzę oraz zaparcie się 
Piotra jako paralelne procesu Jezusa przed sanhedrynem (14,12–72); także szczegółowe wzmian-
ki chronologiczne (15,1.25.33.34.42) umieszczają w piątek proces przed Piłatem, ukrzyżowanie, 
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intertekstualnych. Podczas gdy Ewangelie przekazują wiele przypowieści Jezusa, 
Stary Testament ma niewiele tekstów, które mogą być zaliczane do gatunku przy-
powieści3. Ewangeliczna przypowieść o winnicy niewątpliwie nawiązuje do pieśni 
Izajasza. Porównanie tych dwóch tekstów – zwłaszcza wersji Marka ze starotesta-
mentowym pierwowzorem – pozwala dostrzec cel i znaczenie tego szczególnego 
nauczania Jezusa w świątyni.

1. PIEŚŃ IZAJASZA O WINNICY

Od początku utwór przedstawia się jako przeznaczony do śpiewania. Tak samo 
rozpoczynają pieśń Mojżesz i Izraelici po przejściu przez morze: „Będę śpiewał 
dla JHWH” (Wj 15,1). Również na początku pieśni Debory i Baraka podmiot 
zbiorowy wypowiada się za pomocą tego samego czasownika użytego w pierwszej 
osobie liczby pojedynczej, a adresatem pieśni4 też jest JHWH: „Dla JHWH [ja] 
będę śpiewał” (Sdz 5,1)5.

śmierć i pogrzeb Jezusa (15,1–47); w sobotę nie ma żadnego działania jakichkolwiek osób; wzmian-
ki o pierwszym dniu po szabacie (16,1.2) oznaczają, że pusty grób zostaje odkryty przez kobiety 
w niedzielę (16,1–8). Ten schemat ostatniego tygodnia działalności Jezusa według chronologii Mar-
ka przedstawia m.in. J. Marcus, Mark 8–16. A New Translation with Introduction and Commentary, 
New Haven–London 2009, s. 768–769.

3  Dwa przykłady podaje J.S. Synowiec: opowiadanie proroka Natana o bogaczu i owieczce 
(2 Sm 12,1–4) oraz Izajaszową pieśń o winnicy (Iz 5,1–7); por. tenże, Gatunki literackie w Starym 
Testamencie, Kraków 2003, s. 318–321. Autor ten wylicza wiele alegorii, odróżniając je od przy-
powieści jako opowiadania. Mają one w całości sens przenośny, tak że stanowią rozwinięty układ 
znaczeń dosłownych i podstawionych, których treść jest powiązana w całość – zob. tamże, s. 321. 
Natomiast T. Brzegowy, omawiając gatunek pieśni Izajasza o winnicy, przytacza wyróżnianą przez 
niektórych egzegetów tzw. parabolę prawną. Do tego gatunku zaliczają oni, oprócz dwóch wymie-
nionych, parabolę mądrej kobiety z Tekoa (2 Sm 14,1–20) oraz parabolę przebranego proroka (1 Krl 
20,35–42); por. tenże, Księga Izajasza: rozdziały 11–12. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
Częstochowa 2010, s. 287.

4  Przyimek „dla” (le) może wprowadzać również dopełnienie będące przedmiotem pieśni: „od-
nośnie do”, „na temat”. Zatem można tak tłumaczyć początek zarówno pieśni Mojżesza i Debory: 
„będę śpiewał o JHWH”, jak i pieśni o winnicy: „Będę śpiewał o moim ukochanym”. Tłumaczenie 
w tym drugim sensie – „Niechaj zaśpiewam o moim ukochanym” przedstawia T. Brzegowy, Księga 
Izajasza: rozdziały 11–12…, s. 280. Częściej jednak przyimek jest oddawany jako dopełnienie dal-
sze, wskazujące na adresata pieśni (w ten sposób m.in.: Biblia Tysiąclecia i Biblia Edycji Świętego 
Pawła).

5  W Starym Testamencie zwrot w liczbie pojedynczej pojawia się głównie w psałterzu: „Będę 
śpiewał dla JHWH” (Ps 13,6); „O łaskach JHWH na wieki będę śpiewał” (Ps 89,2). W liczbie 
mnogiej ten czasownik występuje rzadziej: „Powstań, JHWH, w swej potędze, będziemy śpiewać 
i będziemy sławić [można tłumaczyć też: grać] potęgę Twoją” (Ps 21,14); „Jakże będziemy śpie-
wać pieśń JHWH na ziemi obcej” (Ps 137,4). Na śpiew łączony z grą na instrumencie (raczej jako 
akompaniamentem nie zaś samodzielną formą instrumentalną wykonywaną oddzielnie od partii 
wokalnych) wskazują paralelizmy z czasownikiem ZMR, który może mieć znaczenie jeszcze bar-
dziej uroczystego śpiewu, wysławiania przez pieśń lub jej ubogacenia przez grę na instrumencie 
muzycznym; por. L. Koehler, W. Baumgartner, J.K. Stamm, P. Dec (red. pol. wyd.), Wielki słownik 



226 KS. ARTUR mALInA

Dla hebrajskiej poezji przeznaczonej do śpiewania charakterystyczne są nastę-
pujące środki wyrazu: paralelizmy członów, powtórzenia dźwięków, regularność 
rytmu i jego zmiany, podział na strofy, zmiany w szyku wyrazów oraz figury reto-
ryczne (najczęściej występują: anafora, epifora, symploka, apostrofa, chiazm, elip-
sa, gra słów, inkluzja, personifikacja, porównanie i pytanie retoryczne)6. Chociaż 
przedstawiony poniżej przekład pieśni pozwala oddać wiele z wymienionych cech, 
to jednak niektóre z nich są dostrzegalne tylko w tekście hebrajskim. W zwięzłym 
omówieniu zostaną wskazane tylko niektóre, najbardziej ewidentne. 

Już w pierwszym wersecie są powtórzone słowa o podobnym brzmieniu: „będę 
śpiewał” (’āšîrâh) i „pieśń” (šîrat); dwukrotnie „dla mojego ukochanego” (lîdîdî) 
i „mojego najdroższego” (dôdî); „dla jego winnicy” (lekarmô), „winnica” (kerem) 
i „na zboczu” /dosł. „na rogu”/ (beqeren). Pierwszy asonans określa utwór jako 
przeznaczony do śpiewu, zaś podwójne znaczenie ostatniego z wymienionych 
słów wywołuje skojarzenie zarówno ze zboczem pagórka jako miejscem dla upra-
wy, jak i z rogiem jako instrumentem muzycznym. 

Rytmika tekstu hebrajskiego jest urozmaicona, zaś zmiany odpowiadają funk-
cjom poszczególnych fragmentów utworu. Linia otwierająca (w. 1a) ma rytm 3+3 
akcenty, zaś w samej pieśni miłosnej (ww. 1b–2) bardziej regularny rytm 3+2 ak-
centy oddaje kontrast między troską właściciela winnicy, który niczego nie zanie-
dbał, a rezultatem jego zabiegów, tak że słuchacz pieśni powinien być zaskoczony 
efektem końcowym, całkowicie przeciwnym do oczekiwań nie tylko właściciela 
winnicy, ale także tego, kto słucha tej pieśni (ww.1–2): 

 Będę śpiewał dla mojego ukochanego 
pieśń mojego najdroższego dla jego winnicy. 
Winnica była dla ukochanego 
na zboczu żyznym. 
Przekopał ją, oczyścił ją z kamieni, 
obsadził ją wyborną winoroślą. 
Wybudował wieżę w jej środku. 
Także tłocznię wykuł w niej. 

hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 1, Warszawa 2008, s. 260. Wówczas 
można tłumaczyć: „Będę śpiewał i będę grał dla JHWH” (Ps 27,6); „Będę śpiewał i będę grał” 
(Ps  7,8); „Prawość i łaskę będę opiewał, dla Ciebie, JHWH, będę grał” (Ps 101,1); „Będę śpiewał 
dla JHWH w moim życiu, będę grał dla mojego Boga w moim czasie” (Ps 104,33); „Gotowe jest 
moje serce, Bożę, będę śpiewał i będę grał” (Ps 108,2); „Boże, pieśń nową będę śpiewał Tobie, na 
harfie o dziesięciu strunach będę grał Tobie” (Ps 144,9).

6  Wyróżnia się wśród nich: synonimiczny, antytetyczny, syntetyczny i klimaktyczny; por. J.S. 
Synowiec, Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003, s. 30–33. Najpełniejszy wykaz 
środków wyrazu – typowych zwłaszcza dla tekstów wygłaszanych (poezja śpiewana, homilie i inne 
mowy) – wraz z definicją i przykładami przedstawia S. Bazyliński, Wprowadzenie do studium 
Pisma Świętego, Lublin 2010, s. 133–153.



227 pIEŚń I pRzypOWIEŚĆ O WInnICy

Oczekiwał na pojawienie się winogron. 
A ona wydała cierpkie owoce.

Regularny rytm jest utrzymany w kolejnym wersecie zawierającym wezwanie 
skierowane do mieszkańców Jerozolimy i Judy (w. 3): 

 Teraz, mieszkańcy Jerozolimy i mężowie Judy, 
osądźcie między mną a moją winnicą.

Autor jednak na samym końcu nieznacznie zwalnia wypowiedź. Spowolnienie 
to stymuluje adresatów apelu do włączenia się w refleksję wywołaną przez serię 
pytań retorycznych. Rozciągnięcie wypowiedzi na dwie linie po sześć akcentów 
(2+2+2) wynika z emocjonalnego napięcia mówiącego, który wyraża swoje obu-
rzenie (w. 4): 

 Co było jeszcze do zrobienia dla mojej winnicy? 
A czego nie zrobiłem w niej? 
Dlaczego oczekiwałem na wydanie winogron? 
A ona wydała cierpkie owoce?

Oczywiście pytania retoryczne nie otrzymują odpowiedzi, ale mówca na chwi-
lę jakby zawiesza swoją skargę. Zapowiedź działań przeciw winnicy jest wpro-
wadzona przez dłuższe zdanie. Zbliża się ono formą do prozy, z powodu użycia 
typowych dla niej partykuł zaimkowych w zwrotach: „dam wam poznać” i „co 
ja uczynię” (w. 5a): 

 Teraz dam wam poznać, 
co ja czynię dla mojej winnicy.

Rytmika krótkich zdań wyraża teraz zdecydowaną postawę właściciela i przed-
stawia nieuniknione następstwa jego działań. Najpierw wymienione są czyny, któ-
re zamierza on podjąć i które prowadzić mają do zniszczenia (ww. 5b):

 Usunę jej ogrodzenie, 
tak że będzie spustoszona. 
Rozwalę jej mur, 
tak że będzie stratowana”.

Kolejne opisane działania nie są bezpośrednimi aktami destrukcji, ale pro-
wadzą do zniszczenia z powodu zaniechania zabiegów o winnicę. Na początku 
jest wymieniony ostateczny rezultat powstrzymania się od dotychczasowej opieki 
(w. 6a):
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 Zamienię ją w pustynię: 
nie będzie przycinana, 
nie będzie plewiona, 
tak że urosną w niej osty i ciernie.

Podobny charakter ma ostatnie działanie. Także ono nie jest czynem wprost 
skierowanym przeciw winnicy, ale powoduje ostateczne i trwałe zniszczenie 
(w. 6b):

 A chmurom rozkażę, 
by nie spuszczały na nią deszczu.

Na koniec znów zabiera głos prorok, który identyfikuje pośrednio właściciela 
winnicy z Panem, zaś bezpośrednio – winnicę z Izraelem i Judą. Zakończenie 
pieśni przechodzi w oskarżenie ludu o niesprawiedliwość i przemoc. Także tutaj 
zastosowane są środki retoryczne. Poza rytmiką zwraca uwagę najpierw chiazm 
– w porównaniu winnicy do ludu, a następnie paralelizm synonimiczny Bożych 
oczekiwań i postawy przyjmowanej przez lud. Porównanie obejmuje tylko nega-
tywne postępowanie ludu, nie łączy natomiast czynów właściciela winnicy z wy-
mierzaniem przez Boga kary (w. 7): 

 Bo winnicą JHWH zastępów 
jest dom Izraela, 
a mężowie Judy 
uprawą Jego rozkoszy. 
Oczekiwał na prawość, 
a oto rozlew krwi, 
na sprawiedliwość, 
a oto krzyk.

W tekście prorockim los winnicy jest obrazem dramatu zawiedzionych ocze-
kiwań Boga wobec swego niewiernego ludu. Jej właściciel uczynił wszystko, by 
wydała dobre plony. Jego działania były konieczne, ponieważ dobre zbiory zale-
żały nie tylko od gatunku samej winorośli, ale także od zapewnienia optymalnych 
warunków jej wegetacji: odpowiedniego położenia winnicy, urodzajnej gleby, za-
bezpieczenia terenu, nieustannej uprawy oraz ochrony przed szkodnikami i szko-
dami7. Po latach zabiegów i ciągłej troski właściciel mógł oczekiwać, że winnica 

7  Teren musiał być odpowiednio nasłoneczniony: najlepiej, jeśli znajdował się na łagodnie opa-
dających zboczach. Przygotowanie gleby wymagało najwięcej pracy po okresie letniej suszy lub 
gwałtownych opadów: trzeba było wyrównywać powierzchnię pooraną przez rozpadliny i pokrytą 
kamieniami naniesionymi przez spływającą wodę. Przed zagrożeniami z zewnątrz (zwierzęta i spa-
dające kamienie) zabezpieczał płot z kamieni lub kaktusów (żywopłot). W mniejszych winnicach 
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przyniesie dobry i obfity plon. A tymczasem pomimo wielkiego zaangażowa-
nia i ciągłej troski, właściciela spotyka srogi zawód. Bólem zdradzonej miłości 
przesiąknięte są jego retoryczne pytania sformułowane w środkowym wersecie 
pieśni. W warstwie retorycznej wszystkie elementy przekonują, że nie ma żadne-
go uzasadnienia dla postępowania tych, którzy sprawili wielki zawód: w obrazie 
przedstawionym przez pieśń nie ma żadnego usprawiedliwienia dla winnicy, zaś 
w wieńczącym pieśń porównaniu nie ma żadnego wytłumaczenia dla ludu. Ana-
liza elementów retorycznych obecnych w pieśni pokazuje, że ich obecność wyra-
ża bardzo emocjonalne zaangażowanie mówcy w relację między protagonistami 
przedstawionymi w obrazie winnicy – między Bogiem a Jego ludem8. 

2. PRZYPOWIEŚĆ JEZUSA O WINNICY

W odróżnieniu od pieśni Izajasza przypowieść o winnicy ma ścisły związek z kon-
tekstem bezpośrednio poprzedzającym. Na ten związek wskazuje zaimek osobo-
wy „im” (autois) we wprowadzeniu narracyjnym: „I zaczął im w przypowieściach 
mówić” (w. 1a). Wskazują na niego również współrzędne topograficzne i obecność 
osób na scenie narracji, a przede wszystkim otwarte zakończenie kontrowersji 
z przeciwnikami Jezusa, które pozwala widzieć w Jego dalszych słowach rzeczy-
wistą odpowiedź na ich pytania.

2.1. Przypowieść jako odpowiedź Jezusa

W trzecim dniu publicznej działalności Jezusa w Jerozolimie określenia miejsc 
są podobne do tych wzmiankowanych w relacji z drugiego dnia: droga do miasta 
z uczniami, która prowadzi obok drzewa figowego (Mk 11,20), wspólne wejście 
do Jerozolimy oraz wzmianka o chodzeniu Jezusa po świątyni (11,27). Ewan-
gelista nie mówi o żadnej szczególnej Jego aktywności. Może się wydawać, że 
Jezus nawet czeka na wystąpienie Jego przeciwników, którzy – bezpośrednio po 
wyrzuceniu kupczących ze świątyni oraz oskarżeniu obecnych w niej – nie mo-
gli przedsięwziąć żadnych działań przeciw Niemu, z powodu podziwu tłumu dla 
Jego nauczania (11,18). Chociaż Marek nie wzmiankuje wprost obecności innych 
świadków dyskusji, to jednak liczba mnoga, wskazująca na to, że Jezus przy-
szedł do Jerozolimy ze swoimi uczniami, a także podwójna wzmianka o lęku 

strażnik czuwał w szałasie. Obecność kamiennej i okrągłej wieży strażniczej świadczyła o zamoż-
ności właściciela winnicy i o sporych rozmiarach strzeżonej powierzchni.

8  Dla dalszego studium pieśni zob.: A. Strus, Funkcja obrazu w przekazie biblijnym: obraz win-
nicy w Iz 5, 1–7 i w Ewangelii, „Studia Theologica Varsaviensia” 15,2 (1977) s. 25–54; J. Lemański, 
Izrael jako krzew winny oraz winnica Jahwe w tekstach Starego Testamentu, w: Duch i Oblubienica 
mówią: „Przyjdź!”. Księga pamiątkowa dla ojca profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. 
rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 220–239.
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Jego przeciwników przed tłumem (11,31; 12,12) wskazują na obecność licznych 
osób. Jedność czasu, miejsca i osób nakazuje łączyć lekturę wystąpienia członków 
sanhedrynu (11,27–33) z przypowieścią o przewrotnych rolnikach (12,1–12). Na-
uczanie w przypowieści stanowi właściwą odpowiedź na pytanie przeciwników 
Jezusa. Na jakie pytania ona odpowiada?

Adresatami przypowieści są pytający Jezusa o Jego władzę w poprzedniej sce-
nie: arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi9. W perykopie bezpośrednio poprzedza-
jącej przypowieść o winnicy są przeciwstawione sobie dwie strony: Jezus i grupy 
sanhedrynu. To przeciwstawienie jest wyrażone przez powtórzenie czasownika 
w czasie teraźniejszym historycznym: „przychodzą” (erchontai), który najpierw 
oznacza przybycie Jezusa razem z uczniami do Jerozolimy, a potem – przyjście 
do Niego trzech grup przeciwników (11,27)10. Przeciwstawienie tych dwóch iden-
tycznych form zwiastuje konfrontację. 

Członkowie sanhedrynu stawiają dwa paralelne pytania. Pierwsze dotyczy ja-
kości władzy: „Z jaką władzą te [rzeczy] czynisz?”; drugie – jej pochodzenia: „Kto 
Tobie dał tę władzę, abyś te [rzeczy] czynił?” (podobne połączenie dwóch pytań 
występuje w Mk 10,38). Chociaż pytający formułują wypowiedź w czasie teraź-
niejszym, to jednak nie odnoszą się do Jego przechadzania się po świątyni. Takie 
zachowanie nie wymagało żadnej autoryzacji, a ich pytania byłyby absurdalne. 
Nie chodzi także o całą działalność Jezusa. Obecność zaimka wskazującego „to” 
(dosł. „te [rzeczy]” cztery razy w 11,28–29.33) oznacza, że chodzi o konkretną ak-
tywność. Obecność tych samych osób, jedność miejsca oraz kontynuacja tematów 
wskazują na to, że pytający odnoszą się do działalności Jezusa z poprzedniego 
dnia, czyli przedmiotem ich zainteresowania są zarówno działania skierowane 
przeciwko handlującym i przenoszącym przedmioty przez świątynię, jak też Jego 
nauczanie (11,15–17). Warto zwrócić również uwagę na to, że nie pytają oni o zna-
czenie tej działalności. Sens wyrzucenia kupczących ze świątyni oraz nauczania 
jest dla nich całkowicie jasny. Bezpośrednia i wroga reakcja arcykapłanów oraz 
uczonych w Piśmie pokazuje, że zrozumieli oni dobrze wymowę Jego czynów 
i słów11.

9  Wysoka Rada liczyła 71 członków, a przewodził im urzędujący w danym roku arcykapłan. 
Ewangelie wymieniają trzy grupy sanhedrynu, łącząc je z żydowskimi ruchami religijnymi i po-
litycznymi: ważniejsi kapłani – przeważnie związani z saduceuszami; uczeni w Piśmie – w więk-
szości faryzeusze; starsi ludu – przedstawiciele wpływowych rodów. Połączenie tych trzech grup 
nadaje oficjalny charakter ich wystąpieniu i odpowiada ściśle treści ich pytania. Sanhedryn posiadał 
bowiem władzę religijną. Do jego kompetencji należały także niektóre sprawy sądownicze.

10  Przeciwstawienie tych dwóch identycznych form zwiastuje otwartą konfrontację między 
przybywającymi na to samo miejsce. Podobne czasowniki rozpoczynają opowiadania o walce mię-
dzy Filistynami a Izraelitami (1 Sm 4,1; 17,1–3; 28,4).

11  Studium kontekstu narracyjnego przedstawiającego różne perspektywy rozumienia władzy 
Jezusa zawarte jest w: A. Malina, „Jaką władzą to czynisz?” (Mk 11,28). Autorytet działalności 
Jezusa z perspektywy jej adresatów, w: Studia nad Ewangelią według św. Marka. Nowy Testament: 
geneza – interpretacja – aktualizacja, red. J. Kręcidło, W. Linke, Warszawa–Ząbki 2017, s. 148–164.
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Jezus nie odpowiada natychmiast, ale przedstawia im swoje pytanie jako wa-
runek udzielenia odpowiedzi na ich pytania: „Chrzest Jana z nieba był albo od 
ludzi?” (11,30). Samo sformułowanie warunku nadaje mu charakter wezwania do 
refleksji nad znaczeniem chrztu udzielanego przez Jana oraz głoszonej przez niego 
zapowiedzi przyjścia Tego, który będzie chrzcić w Duchu Świętym (1,8). Jezus 
mocno akcentuje wezwanie do odpowiedzi (powtarza dwa razy – na początku 
i na końcu: „Odpowiedzcie Mi!”) oraz podkreśla, że chodzi Mu tylko o to „jed-
no pytanie” (dosł. „jedno słowo”). Jego pytanie nie jest retorycznym wybiegiem 
polegającym na skierowaniu dyskusji na nieznane Jego rozmówcom tory. Dzia-
łalnością Jana Chrzciciela byli zainteresowani wszyscy mieszkańcy Jerozolimy: 
udawali się oni do niego, aby przyjąć jego chrzest (1,5) i słyszeli też o bliskim 
nadejściu mocniejszego od niego (1,7–8). 

W refleksji nad postawionym warunkiem członkowie sanhedrynu rozważają 
alternatywne odpowiedzi, uwzględniając zarówno to, że sami nie uwierzyli Ja-
nowi, jak i to, że cały lud uznawał go za proroka (11,31–32). Pierwsza część ich 
rozważania na temat pochodzenia chrztu Janowego świadczy o tym, że również 
oni byli adresatami zapowiedzi nadejścia Tego, który ma chrzcić w Duchu Świę-
tym. Nie chcą oni jednak wyznać, że działalność Jana pochodziła od Boga. Ich 
późniejsze odrzucenie Jezusa, a zwłaszcza Jego władzy odpuszczania grzechów 
(2,6–7) i wyrzucania duchów nieczystych (3,22), naraziłoby ich na zarzut bra-
ku wiary wobec głoszonej zapowiedzi Jana o Chrzczącym w Duchu Świętym. 
Druga część ich refleksji zatrzymuje się nad możliwością wyznania, że chrzest 
udzielany i głoszony przez Jana pochodził od ludzi. Takie twierdzeniem byłoby 
jednak przeciwne opinii tłumu, który rozpoznając w Janie proroka, uznawał, że 
jego działalność pochodzi od Boga. Nie chcąc się narazić ani na zarzut odrzucenia 
działalności Jana, ani na bezpośrednią jej negację, odmawiają udzielenia odpowie-
dzi (11,33a). Niespełnienie warunku postawionego przez Jezusa sprawia, że z kolei 
oni nie otrzymują bezpośredniej odpowiedzi na swoje pytania (11,33b). 

Chociaż wydania Biblii zaznaczają w tym miejscu koniec perykopy, to jed-
nak w rzeczywistości Jezus nie odmawia zupełnie udzielenia odpowiedzi swo-
im przeciwnikom. Nauczanie, które następuje, a które jest określone jako mowa 
„w przypowieściach” jest mocnym apelem o zmianę ich postawy wobec Boga 
i Jego wysłanników. Przejście do nauczania w przypowieściach nie tyle jest zde-
terminowane emocjami mówcy, tak jak to ma miejsce w przypadku Izajaszowej 
pieśni o winnicy, ile raczej odpowiada położeniu i postawie adresatów wobec 
działalności Jezusa, a zwłaszcza wobec Niego samego.

2.2. Znaczenie określenia „w przypowieściach”

Jezus znajduje się cały czas w świątyni jerozolimskiej. Wyrzucenie kupczących 
ze świątyni oraz interpretujące ten czyn nauczanie wywołują wrogie reakcje od-
powiedzialnych za świątynny kult. Przeciwnicy Jezusa nie tylko odrzucają Jego 
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słowa i czyny, ale szukają sposobu, aby Go usunąć (11,18). Arcykapłani, uczeni 
w Piśmie i starsi nie atakują Jezusa bezpośrednio. Pytają natomiast o pochodzenie 
Jego władzy, która tłumaczyłaby Jego czyny i słowa. Rozmówcy nie otrzymują 
natychmiastowej odpowiedzi z powodu tego, że nie chcą otwarcie przyznać, iż nie 
uwierzyli Janowi Chrzcicielowi (11,31). Poprzednik Jezusa zapowiadał właśnie 
im – mieszkańcom Jerozolimy – rychłe przyjście Tego, który oczyszczając ludzi 
z grzechów, sprawi, że będą miłe Panu ofiary składane w świątyni (1,5.7–8; por. Ml 
3,1–5). Ten kontekst bezpośrednio poprzedzający perykopę wpływa na rozumienie 
całej jej treści. Niezdolność do słuchania i przyjęcia głoszonej przez Jana prawdy 
o ostatecznym wysłanniku Boga wyjaśnia zmianę w nauczaniu Jezusa – nie mówi 
On wprost, lecz odwołuje się do dwóch metafor: pierwsza to przypowieść o rolni-
kach zabójcach (12,1–9), druga to obraz budowli (12,10–11). 

Można zatem odnosić do tych dwóch obrazów formę liczby mnogiej: „w przy-
powieściach” (en parabolais). Użycie liczby mnogiej nie musi wcale wynikać 
z konieczności wprowadzenia do więcej niż jednej przypowieści, lecz dobrze pa-
suje do określenia gatunku wypowiedzi: „w sposób właściwy dla przypowieści”. 
Formuła ta oznacza, że tego rodzaju wypowiedź posiada znaczenie podstawowe 
i sens pełniejszy. W tym pierwszym przedstawione obrazy mogą być zaczerp-
nięte z codziennego życia lub mogą odwoływać się do zjawisk znanych każdemu 
obserwatorowi otoczenia. Na ten podstawowy sens jest nałożone pełniejsze zna-
czenie12, które może zależeć od wyraźnego porównania obrazu z przypowieści 
do osób, działań lub sytuacji. Taki jest przypadek Izajaszowej pieśni o winnicy, 
którą wieńczy tego rodzaju zestawienie losu winnicy z postawą ludu (Iz 5,7). Sens 
pełniejszy przypowieści może również wynikać z okoliczności jej wygłoszenia. 
Na niego mogą też wskazywać dodatkowe wyjaśnienia lub zestawienie jej z innym 
obrazem. Tak jest w przypadku przypowieści Jezusa o winnicy. Na to, że posiada 
ona taki integralny sens, wskazują ramy narracyjne jej wygłoszenia: z jednej stro-
ny scena kontrowersji w sprawie Jego władzy (11,27–33), z drugiej ostatnia reakcja 
słuchaczy na całą Jego wypowiedź (12,12).

2.3. Przekształcenie obrazu winnicy w przypowieści

Obraz narodu wybranego jako winnicy Jezus wykorzystuje w przypowieści13. Tak-
że w niej powtarzane są wyrazy, które w tekście greckim brzmią podobnie, na 

12  Materialne i duchowe znaczenia przypowieści muszą sobie odpowiadać przynajmniej w pew-
nym stopniu i pod jakimś względem. Innymi słowy, chociaż pierwotne i wtórne znaczenia różnią 
się między sobą, to jednak zawierają jakiś wspólny mianownik. Każda przypowieść jest otwarta 
na interpretację alegoryczną; por. A. Malina, Ewangelia według św. Marka, część 1: 1,1 – 8,26. 
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Częstochowa 2013, s. 268.

13  Nawiązanie to wyraża szyk nietypowy wyrazów: „winnicę człowiek zasadził”. Paralele sy-
noptyczne (Mt 21,33; Łk 20,9) i niektóre rękopisy (N, W, Ɵ, f13, 565, 2542, aur, c, sys.p) umieszczają 
rzeczownik „winnica” po orzeczeniu „zasadził”. Ta wyróżniona pozycja rzeczownika jest zbieżna 
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przykład: „w przypowieściach” (en parabolais) i „mówić” (lalein); „ogrodzeniem” 
( frygmon) i „wieżę” (pyrgon); „pora” (tō[i] kairō[i]) i „z owoców” (tōn karpōn). 
Jeszcze bardziej znaczące są podobieństwa w wykorzystaniu regularnej rytmiki, 
a mianowicie w tekście greckim zdania mające akcenty 3+3+3+3 charakteryzują 
aktywność właściciela względem samej winnicy. Rytm ten upodabnia przypo-
wieść Jezusa do pieśni Izajasza przez jednakowe akcentowanie troski o przyszłe 
plony, która wyraża się w powiązanych ze sobą działaniach właściciela. Zmiana 
rytmu ma miejsce dopiero wraz ze wzmiankami o rolnikach i o nieobecności 
właściciela: akcenty 4+2 (w. 1b):

 Winnicę człowiek zasadził i otoczył ją ogrodzeniem, 
i wykopał tłocznię, i zbudował wieżę, 
i wynajął ją rolnikom, i wyjechał”. 

Asymetria w ostatniej linii pasuje do uwydatnienia odpowiedzialności rolni-
ków oraz konieczności pojawienia się pośredników między właścicielem winnicy 
a nimi. Już w tym miejscu, czyli od początku przypowieści, pojawiają się elementy 
nowe względem Izajaszowej pieśni. Podczas gdy na pierwszy plan pieśni wysuwa 
się relacja między nieurodzajną winnicą a jej właścicielem, to w przypowieści 
chodzi o stosunki między właścicielem a rolnikami. Tym ostatnim winnica jest po-
wierzona i od niej samej nie zależą plony. Dalszy ciąg akcentuje odpowiedzialność 
samych rolników za niespełnienie oczekiwań właściciela. Podczas gdy w pieśni 
Izajasza paralelizmy służą uwypukleniu rozczarowania właściciela, a następnie 
jego oburzenia i gniewu, to analogiczne powtórzenia w przypowieści uwydatniają 
z jednej strony cierpliwość pana, z drugiej zaś – zło rolników. W ten sposób emo-
cje, które dominują w pieśni, schodzą na dalszy plan w przypowieści: nie są głów-
ną treścią wyrażaną za pomocą obecnych w niej środków retorycznych (ww. 2–5): 

 I wysłał do rolników, [kiedy nadeszła] pora, sługę, 
aby od rolników zabrał z owoców winnicy. 
I wziąwszy go, pobili i wysłali z niczym. 
I znowu wysłał do nich innego sługę. 
Tamtego zranili w głowę i znieważyli. 
I innego wysłał – tamtego zabili. 
I licznych innych, z których jednych pobili, zaś drugich zabijali. 

Zmiany w przypowieści w stosunku do pieśni odpowiadają odmiennym 
sytuacjom ich wygłoszenia. Właściciel nie otrzymuje owoców nie z powodu 
nieurodzajności winnicy, lecz przez opór rolników. Podobnie też jego zabiegi 

z sekwencją zdania w pierwszym wersecie pieśni: „Winnica była dla ukochanego” (Iz 5,1); por. K. 
Stock, L’attività di Gesù a Gerusalemme, Mc 11–12, Roma 1992, s. 105.
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zmierzające do tego, aby je otrzymać, nie odnoszą się do samej winnicy, ale do 
odpowiedzialnych za przekazanie plonów. Jezus kieruje tę przypowieść jako 
oskarżenie przeciw tym, którzy są odpowiedzialni za stan świątyni zredukowa-
nej do jaskini zbójców i porównanej do nieurodzajnego drzewa figowego. Przy-
czyną sprowadzenia jej do takiego poziomu jest nieprawość codziennego życia 
poza świątynią. Uczestniczący w kulcie traktują świątynię jako miejsce azylu 
przed odpowiedzialnością za zło popełniane przez nich na zewnątrz jej murów. 
W przypowieści Jezus przypomina przywódcom ludu historię nieustannie wy-
syłanych przez Boga proroków-sług, ciągle odrzucanych przez ludzi. Wzmianki 
o wysyłaniu następnych sług zawierają coraz mniejszą liczbę słów. Ten sposób 
narracji wzmaga napięcie i przygotowuje słuchacza na informację o wysłaniu 
na końcu jedynego syna właściciela, który tym samym jest dziedzicem winnicy, 
a więc ma naturalne prawo do jej plonów (w. 6):

 Jeszcze jednego miał – syna umiłowanego. 
Wysłał go jako ostatniego do nich, mówiąc: 
„Uszanują mojego syna”. 

Z oczekiwaniami właściciela – w powyższym zdaniu przedstawionym jako 
ojciec – kontrastuje motywacja działań rolników w ww. 7–8: 

 Tamci zaś rolnicy do siebie wzajemnie rzekli: 
„Ten jest dziedzicem. 
Chodźcie, zabijmy go, 
a nasze będzie dziedzictwo”. 
I wziąwszy, zabili go i wyrzucili go na zewnątrz winnicy. 

W narracyjnym kontekście wygłoszenia przypowieści sens motywacji rolni-
ków staje się wyraźny. W ten sposób Jezus odnosi się do prób Jego przeciwników, 
podejmowanych poprzedniego dnia i zmierzających do wyeliminowania osoby 
nazywającej świątynię „swoim domem” (11,17–18). Zgodnie ze zmianą odniesień 
w przypowieści, które dotyczą właściciela winnicy i rolników, względem analo-
gicznych relacji w Izajaszowej pieśni między właścicielem a winnicą, kara za brak 
plonów wymierzona jest właściwym winowajcom (w. 9):

 Co więc uczyni pan winnicy? 
Przyjdzie, wygubi rolników i da winnicę innym. 

Podobnie jak to jest w zakończeniu pieśni, mówca zwraca się bezpośrednio do 
słuchaczy. W tym przypadku nie ma aplikacji przypowieści przez porównanie, 
ale ten zwrot ma formę wprowadzenia do cytatu oznaczonego formułą skryptu-
rystyczną (ww. 10–11): 
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 Ani tego Pisma nie czytaliście: 
„Kamień, który odrzucili budujący, 
ten stał się kamieniem narożnika. 
U Pana stało się to 
i jest cudowne w naszych oczach”?

Mówca pobudza słuchaczy do wydania sądu angażującego ich samych. Tego 
rodzaju formuły w Ewangelii Marka (2,25–26; 11,17; 12,26) wzywają do reflek-
sji nad pełniejszym sensem usłyszanych słów. Tutaj formuła ta stanowi apel 
o uznanie tożsamości Jezusa i wynikającej z niej Jego władzy nad świątynią, 
kontestowanej w pytaniach członków sanhedrynu. Nierozpoznanie przez nich 
godności Jezusa jest zawinione. Budujący, którzy powinni najlepiej znać się 
na kamieniach, odrzucają najbardziej wartościowy element budowli. To samo 
działanie jest przypisane trzem grupom sanhedrynu w pierwszej zapowiedzi 
męki i śmierci Syna Człowieczego: „Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, […] 
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie” (8,31). 
Zapowiedź ta odnosi się również do Jego Zmartwychwstania, więc fragment cy-
towanego psalmu nie kończy się na wzmiance o odrzuceniu kamienia, ale zwia-
stuje cudowne działanie Boże: „kamień […] ten stał się kamieniem narożnika”. 

Drugi obraz łączy się z pierwszym zarówno w odniesieniu do Jezusa, jak 
i do Jego przeciwników. Odrzucony kamień w psalmie oraz zabity syn w przy-
powieści o winnicy przedstawiają Jezusa, natomiast rolnicy i budujący – człon-
ków sanhedrynu. Na obydwu poziomach – zarówno przypowieści o winnicy 
z obrazem budowli, jak też historii Jezusa odrzuconego przez przywódców ludu 
– pojawia się interwencja z zewnątrz, która radykalnie zmienia bieg wydarzeń. 
W przypowieści przybywa właściciel winnicy i wytraca rolników. W psalmie 
działa Pan, który sprawia, że odrzucony kamień staje się najważniejszym ele-
mentem budowli. Podmiotem tych ostatnich działań jest Bóg. 

Końcowa reakcja adresatów dwóch metafor ukazuje ich niewiarę i opór prze-
ciwko Bożemu wezwaniu do postępowania zgodnego z Jego wolą (w. 12):

 I próbowali Go pochwycić, ale bali się tłumu. 
Poznali bowiem, że przeciw nim tę przypowieść powiedział. 
Pozostawiwszy Go, odeszli.

Zwieńczenie dwuczęściowego nauczania stanowi zatem właściwą odpowiedź 
na pytanie o władzę Jezusa do działania w świątyni oraz jest sądem nad Jego 
przeciwnikami. Z jednej strony Jezus działa na mocy władzy pochodzącej od 
Boga; co więcej, występuje jako Jego jedyny i umiłowany Syn. Z drugiej strony 
to podwójne nauczanie ukazuje dramat odrzucenia Boga przez przywódców ludu 
i część narodu wybranego, pomimo ponawianych wezwań Jego wysłanników.
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3. POZYTYWNA WYMOWA ODPOWIEDZI JEZUSA

Na tle Izajaszowej pieśni o winnicy wymowa przypowieści Jezusa jest pozy-
tywna. Jego słowa nie ograniczają się do zapowiedzi sądu nad przeciwnikami. 
Pojawia się w nich obietnica interpretująca na nowo ostatnie działania wła-
ściciela winnicy. Odwołując się na sposób alegoryczny do starotestamentowej 
pieśni, można powiedzieć, że rozebrane ogrodzenie i usunięty żywopłot pozwa-
lają, aby zajmowali ją inni ludzie, którzy – jak uzupełni Mateusz – „oddadzą 
[…] owoce w swoim czasie” (Mt 21,41). Na końcu przypowieści o winnicy 
jest przedstawione działanie Boga, które nie prowadzi do jej zniszczenia, lecz 
otwiera ją dla innych. Podobny wydźwięk ma druga część nauczania. Jak od-
rzucenie kamienia oznacza skazanie Jezusa na śmierć z wyroku sanhedrynu 
oraz wykonanie tego wyroku, tak umieszczenie odrzuconego kamienia w naj-
ważniejszym miejscu budowli odnosi się do wskrzeszenia Jezusa przez Boga. 
Pomimo odrzucenia Jezusa przez ludzi, Bóg nie rezygnuje z ich zbawienia. Jego 
zbawcze działanie ma znaczenie dla wielu ludzi. Zmartwychwstanie Jezusa 
nie jest wydarzeniem zamkniętym dla nielicznych, lecz jego sens jest otwarty 
i może być rozpoznawany przez wielu: „staje się cudem w naszych oczach”. 
Z tym znaczeniem przypowieść wpisuje się w szersze nauczanie.

Słowo Boże wiele razy objawia wolę Boga, aby wszyscy ludzie byli zbawie-
ni. W tym sensie interpretowano obecność świątyni w Jerozolimie. Przypomi-
nano, że będzie nazwana „domem modlitwy dla wszystkich narodów” (Iz 56,7). 
Z konkretną obecnością Bożą wśród ludu wiązane były nadzieje dotyczące całej 
ludzkości: „Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno 
na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, 
mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni 
Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścież-
kami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem»” (Iz 2,2–3). 
Znakiem tej Bożej obecności była Jerozolima z górą Syjon oraz ze zbudowaną 
na niej świątynią. Za panowania Dawida Bóg wybrał to miejsce swego prze-
bywania, na niej później Salomon zbudował świątynię. Kilka wieków później 
mieszkańcy Samarii zbudowali konkurencyjne sanktuarium na górze Garizim, 
co wzmogło wzajemną wrogość między Samarytanami a Żydami. Epizod od-
rzucenia Jezusa przez mieszkańców wioski samarytańskiej jest wyrazem tego 
konfliktu (Łk 9,51–56). Odrzucenie przez Jezusa żądań uczniów pragnących 
ukarać niegościnnych Samarytan akcentuje wartość ludzkiej wolności w rela-
cji do Boga. Jezus poszedł dalej. Mieszkańcy Samarii nie nawrócili się teraz, 
lecz przyjęli później orędzie o zbawieniu, głoszone przez Apostołów (Dz 8,4–
17). Boże wezwanie do przyjęcia Jego obecności nie jest narzucane, lecz jest 
cierpliwie i wielokrotnie ponawiane. Słowo Boga ma uczyć ludzi cierpliwości 
i wzmacniać w nich nadzieję na nawrócenie także Jego nieprzyjaciół.
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THE SONG AND THE PARABLE OF THE VINEYARD 
(IS 5,1–7; MK 12,1–12) 

Summary

The parable of the vineyard (Mk 12,1–12) is an image of God’s dealing with His 
people. This image is well known form the Old Testament texts, especially from 
Isaiah’s song (Is 5,1–7). The paper is aimed at investigating the both similarities 
and differences between the prophetic text and Jesus’ parable. The parallels can be 
seen in the use of metaphorical language, figures of speech and rhetorical devices. 
However, Jesus’ parable does not develop in the same way the image present in 
Isaiah’s song. According to the prophetic text it is the vineyard, which is failed; 
according to the Gospel the tenants. In Isaiah the vineyard is destroyed, but in the 
parable it is delivered to new tenants. Isaiah’s message is about God’s punishment 
of His people, which is definitive; Jesus’ teaching brings hope for God’s salvation 
in the resurrection of His Son.

Słowa klucze: Ewangelia Marka, soteriologia biblijna, przypowieści, Iz 5,1–7, Mk 
12,1–12

Keywords: Gospel of Mark, Biblical soteriology, Temple of Jerusalem, Is 5,1–7, 
Mk 12,1–12
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TANIEC DAWIDA – MAŁŻEŃSTWO A WIARA

Król Dawid w kontekście spraw związanych z muzyką jest zazwyczaj ukazywany 
jako ten, który potrafił grać na instrumencie oraz komponować i śpiewać psalmy. 
Jest jednak jeszcze jedno wydarzenie, tym razem związane z tańcem, które wy-
warło duży wpływ na jego życie małżeńskie. W czasie przenoszenia Arki Przy-
mierza do Jerozolimy Dawid tańczył przed Bogiem (2 Sm 6,14), co spotkało się 
z ostrą krytyką ze strony jego żony Mikal. 

W niniejszym artykule zostanie poddana analizie relacja panująca w małżeń-
stwie Dawida z Mikal – od samych jego początków aż do finałowej sceny opi-
sującej konfrontację obojga małżonków. Jako materiał badawczy posłużą teksty 
odnoszące się do Dawida i Mikal, które są rozsiane po Pierwszej i Drugiej Księdze 
Samuela (1 Sm 18,20–28; 19,11–17; 25,44; 2 Sm 3,13–16; 6,16–23)2. Na podstawie 

1 Prezbiter archidiecezji katowickiej, biblista. W latach 1991–1997 studia w Wyższym Śląskim 
Seminarium Duchownym w Katowicach zakończone magisterium (Obraz człowieka prawego w Pi-
smach Wielkich). W latach 1998–2000 studia podyplomowe w Instytucie Formacji Pastoralno-Li-
turgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. W latach 2000–2006 studia dokto-
ranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie zakończone obroną rozprawy: Ofiara 
Izaaka (Rdz 22,1–14) w zachodniej tradycji patrystycznej. Od 2006 – wykładowca w Zakładzie 
Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. 
Od 2010 – adiunkt w tymże zakładzie. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 

2   Informacje odnoszące się do Dawida i Mikal możemy znaleźć jeszcze w 1 Krn 15,29, ale 
tekst ten jest zasadniczo powtórzeniem opisu wydarzenia z 2 Sm 6,16. Poza tym w 2 Sm 21,8 znaj-
duje się informacja o zabiciu pięciu synów Mikal przez Gibbeonitów za zgodą Dawida. Komenta-
torzy podkreślają zazwyczaj, że użycie imienia Mikal w tym miejscu jest pomyłką i że powinna 
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przeprowadzonych analiz zastanie ukazane, jaki wpływ na życie małżeńskie może 
mieć praktykowanie wiary.

GENEZA MAŁŻEŃSTWA DAWIDA Z CÓRKĄ SAULA

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest pytanie, dlaczego w ogóle 
zaistniało małżeństwo Dawida i Mikal. Był to ewidentny mezalians, choć Saul 
i jego rodzina dopiero co stali się rodziną królewską, to w ich postawie, zwłaszcza 
widać to u Saula, było obecne głębokie przekonanie o wyższości. Zresztą w ten 
sposób byli również odbierani, o czym świadczą słowa samego Dawida, który 
na propozycję złożoną mu przez Saula, że odda mu za żonę swoją najstarszą córkę 
Merab, jeśli ten będzie jego wiernym wojownikiem, tak odpowiedział królowi: 
„Kimże ja jestem i czym jest ród mego ojca w Izraelu, abym mógł być zięciem 
królewskim?” (1 Sm 18,18). Podobny wydźwięk mają słowa Dawida skierowane 
do współsług, którzy na polecenie Saula rozgłaszali, że istnieje możliwość, iż król 
odda Dawidowi za żonę swoją córkę Mikal: „Czy wam wydaje się rzeczą błahą 
być zięciem króla? Ja jestem przecież człowiekiem biednym i mało znaczącym” 
(1 Sm 18,23)3.

Perykopa zawarta w 18. rozdziale Pierwszej Księgi Samuela ukazuje, że po-
mysł oddania Dawidowi za żonę królewskiej córki pochodził od samego Saula. 
Jego motywacja była jednak przewrotna. Chciał on mianowicie doprowadzić w ten 
sposób do zguby przyszłego zięcia. Perspektywa poślubienia córki króla miała być 
skuteczną pułapką, dzięki której Saul pozbyłby się konkurenta, a jednocześnie 
wobec ludu pozostałby bez winy, wskazując, że to pycha doprowadziła Dawida do 
śmierci. We wspomnianym rozdziale ukazane są dwie takie próby. W pierwszej to 
sam Saul złożył Dawidowi propozycję małżeństwa ze swoją córką Merab. Jednak 
gdy miało już dojść do zawarcia małżeństwa, jej mężem niespodziewanie został 
Adriel z Mecholi (zob. 1 Sm 18,19). Taka sytuacja może budzić zdziwienie, po-
nieważ Dawid wydaje się spełniać wymagania przyszłego teścia, który oczekiwał 
od kandydata na męża bycia dzielnym wojownikiem i prowadzenia wojen Bożych 
(zob. 1 Sm 18,17). Jest to tym bardziej dziwne, że Merab należała się Dawidowi już 

tam być wymieniona jej siostra Merab (por. A.A. Anderson, 2 Samuel, Dallas 1989, s. 250; J. Łach, 
Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań – Warszawa 1973, 
s. 475). Ciekawa w tym kontekście jest interpretacja rabiniczna, która sugeruje, że Mikal wychowy-
wała te dzieci po śmierci Merab i jej męża i tak bardzo poświęciła się temu zadaniu, że mogły być 
uznane jako jej własne (por. T.C. Eskenazi, Michal in Hebrew Sources, w: Telling Queen Michal’s 
Story. An Experiment in Comparative Interpretation, red. D.J.A. Clines, T.C. Eskenazi, Sheffield 
1991, s. 159).

3  Według Francesci A. Murphy postawa uniżenia, którą prezentuje Dawid, jest przejawem jego 
mądrości i ma na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa na dworze Saula. F.A. Murphy, 1 Samuel, 
Grand Rapids 2010, s. 191–192.
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za pokonanie Goliata (zob. 1 Sm 17,25)4. Można zatem stwierdzić, że dwukrotnie 
Dawid zasłużył na to, by zostać królewskim zięciem, a tak się jednak nie stało. 
Za drugim razem Saul nie składał Dawidowi wprost propozycji poślubienia jego 
młodszej córki. Wykorzystał do tego swoje sługi, którym polecił rozgłaszać, że 
Dawid mógłby zostać zięciem królewskim, przy okazji informując, iż król ocze-
kuje stu napletków filistyńskich jako mōharu (zob. 1 Sm 18,25)5. Oczywiście była 
to kolejna pułapka, która miała pogrążyć Dawida. Saul konsekwentnie nie chciał 
tego małżeństwa, szukał jedynie sposobu, aby zgładzić Dawida. Niemniej gdy ten 
spełnił postawiony warunek, król nie mógł wycofać się ze swojej obietnicy i oddał 
mu Mikal za żonę.

POSTAWA MIKAL I DAWIDA NA POCZĄTKU MAŁŻEŃSTWA

Można przypuszczać, że zupełnie inaczej ta sytuacja wyglądała z punktu wi-
dzenia samej Mikal, ponieważ autor biblijny bardzo wyraźnie – i to dwukrotnie 
– stwierdza, że kochała ona Dawida (1 Sm 18,20.28). Jest to niezwykłe, ponieważ 
zazwyczaj Biblia milczy w kwestii uczuć panujących między mężczyzną i kobietą. 
A w tym wypadku dodatkowo zostają określone uczucia towarzyszące kobiecie, 
co jest zupełną rzadkością. Pojawiające się w tym tekście podwójne stwierdzenie, 
że Mikal kochała Dawida, jest jedynym tego typu stwierdzeniem w tekstach nar-
racyjnych Starego Testamentu6. Natomiast według Adele Berlin ma ono oznaczać, 
że to Mikal była osobą, która wybrała sobie małżonka – byłaby to niezwykła 
sytuacja jak na ówczesne czasy7. Taka postawa miałaby świadczyć o jej mocnym, 
dominującym charakterze, który będzie się ujawniał również w następujących 
później wydarzeniach.

Postawę Mikal wobec Dawida można by potraktować jako kontynuację posta-
wy jej rodziny, ponieważ wcześniej o jej ojcu Saulu (1 Sm 16,21), a potem o jej 
bracie Jonatanie (1 Sm 18,3) zostało powiedziane, że pokochali Dawida. Co praw-
da miłość Saula uległa rozdarciu, bo zmieniła się w napięcie pomiędzy miłością 
a pragnieniem zniszczenia Dawida, jednak miłość Jonatana pozostała niezmienna 

4  Oferowanie przez przywódcę córki w zamian za podjęcie jakiegoś ryzykownego lub trud-
nego czynu nie jest czymś niespotykanym. Już wcześniej w Księdze Jozuego spotykamy się z sy-
tuacją, gdy Kaleb oferuje swoją córkę Aksę temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer, i spełnia złożoną 
obietnicę (zob. Joz 15,16–17).

5  Jan Łach zwraca uwagę, że ustalenie mōharu w formie niepieniężnej jest spotykane także w 
innych tekstach biblijnych. J. Łach, Księgi Samuela…, s. 224. Zob. także: R. de Vaux, Instytucje 
Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 36–38.

6  R. Alter, The Art of Biblical Narrative, [b.m.w.] 1981, s. 118. David J.A. Clines podkreśla 
jeszcze pierwszeństwo miłości Mikal i jej zupełną bezinteresowność. D.J.A. Clines, The Story 
of Michal, Wife of David, in its Sequential Unfolding, w: Telling Queen Michal’s Story…, s. 130.

7  A. Berlin, Characterization in Biblical Narrative: David’s Wives, w: Telling Queen Michal’s 
Story…, s. 91.
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i była tak wielka, a na dodatek odwzajemniona, że Dawid po śmierci swojego 
przyjaciela w elegii ułożonej na jego cześć opisał ją w następujący sposób: „Więcej 
ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet” (2 Sm 1,26). Pozostaje pytanie, skąd się 
wzięła taka ich postawa względem Dawida? W przypadku Saula i Jonatana na 
pewno znaczącą rolę odegrała jego odwaga i pokonanie Goliata. Czy podobnie 
było z Mikal? Czy zakochała się w narodowym bohaterze? Czy zaimponowała jej 
odwaga i pociągnęły kolejne zwycięstwa w prowadzonych przez niego walkach? 
Tekst biblijny nie daje odpowiedzi na te pytania, ogranicza się jedynie do lakonicz-
nego stwierdzenia, że go pokochała8. Można jednak wyraźnie stwierdzić, że tym, 
co popchnęło Mikal do małżeństwa z Dawidem, było uczucie, jakim go darzyła.

Zupełnie inaczej sprawa wygląda z samym Dawidem. Tekst biblijny nie ujaw-
nia niczego w kwestii kierujących nim uczuć, a nawet motywy jego działania nie 
są wyraźne. W tej kwestii mamy jedynie stwierdzenie autora biblijnego, który 
pisze o reakcji Dawida na informację, że wyznaczony przez Saula mōhar wynosi 
sto napletków filistyńskich, w następujący sposób: „[…] wydało mu się dobre to, 
że może zostać zięciem króla” (1 Sm 18,26). Wynikająca z tego stwierdzenia mo-
tywacja ma wyraźnie charakter polityczno-prestiżowy. Nie jest ona zbytnio zwią-
zana z osobą Mikal, która w tym wypadku jest jedynie środkiem do osiągnięcia 
celu9. Opis tych wydarzeń nie zawiera żadnej wzmianki o uczuciach Dawida, co 
zostaje dodatkowo mocno uwidocznione przez powtórzenie informacji, że Mikal 
go kochała (zob. 1 Sm 18,29).

DYLEMAT MIKAL – WIERNOŚĆ OJCU CZY TROSKA O MĘŻA

Postawa Saula wobec Dawida wpływała na atmosferę panującą na dworze królew-
skim. Zmuszała do opowiedzenia się po którejś ze stron – trudno było zachować 
neutralność (zob. 1 Sm 19,1n). Ta sytuacja dotknęła również Mikal, która stanęła 
przed wyborem, czy bardziej troszczyć się o męża, czy pozostać bezwzględnie 
posłuszną swojemu ojcu. Tekst 1 Sm 19,11–17 ukazuje nam, że wybrała troskę 
o małżonka. Wydarzenia tam opisane świadczą również o tym, że Mikal miała 
bardzo dobre rozeznanie w sprawach dziejących się na dworze królewskim. Potra-
fiła zdobywać potrzebne informacje, a następnie skutecznie je wykorzystywać. To 
właśnie Mikal wykazała się bardziej aktywną postawą w kontekście kolejnej próby 
zabicia Dawida podjętej przez Saula – ona rozmawiała z królewskimi posłańcami 

8  David J.A. Clines przytacza sześć stanowisk reprezentowanych przez różnych komentatorów, 
mających tłumaczyć, dlaczego Mikal pokochała Dawida, a następnie poddaje je falsyfikacji, wy-
kazując, że są one bardziej spekulacjami na ten temat niż interpretacjami wynikającymi z analizy 
tekstu. Por. D.J.A. Clines, Michal Observed: An Introduction to Reading her Story, w: Telling 
Queen Michal’s Story…, s. 33–37.

9  H. Angel, When Love and Politics Mix: David and his Relationships with Saul, Jonathan, and 
Michal, „The Jewish Bible Quarterly” 40,1 (2012), s. 48–50.
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(1 Sm 19,14), przygotowała plan potajemnej ucieczki swojego męża (1 Sm 19,13), 
przekonała Dawida o konieczności przeprowadzenia tego planu i pomogła w jego 
realizacji (1 Sm 19,11–12)10. Natomiast postawa Dawida razi biernością – zupełnie 
poddaje się kierownictwu swojej małżonki, nie wykazując żadnej inicjatywy.

Pomoc w ucieczce była potwierdzeniem miłości Mikal do męża. Trzeba jednak 
podkreślić, że wybór, którego dokonała, był w pewnym sensie wyłączeniem się 
z rodu Saula. Co prawda, normalną praktyką było przejście przez kobietę do ro-
dziny męża, ale to nie powodowało zazwyczaj zupełnego zerwania więzi z domem 
rodzinnym. Natomiast czyn Mikal jest takim właśnie zupełnym zerwaniem. Wy-
stępując jawnie przeciw swojemu ojcu, sama dokonuje wykluczenia się, a to stawia 
ją w bardzo trudnej sytuacji. Jej mąż nie jest przy niej obecny – bo musi uciekać, 
a jej ojciec zasadniczo przestał być jej ojcem. W społeczeństwie, w którym żyje 
Mikal, ta sytuacja jest tym trudniejsza, że bezpieczeństwo kobiecie zapewniało jej 
odniesienie do mężczyzny, czyli do ojca lub męża, czy też do syna, gdy zostawała 
wdową. Mikal, opowiadając się po stronie Dawida, poświęciła bardzo wiele, nie 
otrzymując niczego w zamian11.

Tym, co może zastanawiać w opisie tego wydarzenia, jest brak troski Dawida 
o los małżonki. Może był to wyraz zaufania, że Mikal sobie poradzi i pomimo 
wszystko w pałacu królewskim będzie bezpieczna. A może to Mikal nie chciała 
narażać się na tułaczkę ze swoim mężem, wiedząc, że ucieczka przed jej ojcem 
będzie trudnym wyzwaniem. Na te pytania nie ma odpowiedzi w tekście. Nato-
miast wyraźny ślad pozostawia brak podjęcia przez Dawida jakiejkolwiek próby 
kontaktu z żoną, podczas gdy rozdział dwudziesty przynosi opis spotkania z Jo-
natanem, które miało pomóc w ostatecznym ustaleniu zamiarów Saula wobec 
swojego zięcia. Jeżeli Dawid mógł potajemnie spotkać się z synem królewskim, to 
dlaczego nie próbował nawiązać kontaktu ze swoją żoną? Dla Davida J.A. Clinesa 
odpowiedzią na to pytanie są słowa, jakie Mikal wypowiedziała, podobno cytując 
swojego męża, gdy odpowiadała na zarzuty ojca o pomoc w jego ucieczce: „Wy-
puść mnie, bo inaczej cię zabiję” (1 Sm 19,17). Widzi on w nich nieuświadomione 
przez Mikal podsumowanie tych wydarzeń, a to prowadzi do wniosku, że Dawid 
uciekając przed Saulem, jednocześnie ucieka od małżeństwa12.

ROZPAD I ODBUDOWA MAŁŻEŃSTWA DAWIDA Z MIKAL

Tekst 1 Sm 25,44 przynosi lakoniczną informację o oddaniu Mikal za żonę „Paltie-
mu, synowi Lajisza, pochodzącemu z Gallim”. W tym czynie Saula można dopa-
trywać się zemsty na Dawidzie, a także odwetu na Mikal za nieposłuszeństwo. Ten 

10  Por. W. Brueggemann, First and Second Samuel, Louisville 1990, s. 143.
11  Por. E. White, Michal the Misinterpreted, „Journal for the Study of the Old Testament” 31,4 

(2007), s. 454–456.
12  D.J.A. Clines, The Story of Michal…, s. 131–132.
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czyn ma ich oboje upokorzyć. Dawid przestaje być zięciem królewskim13, a Mikal 
zostaje odebrana człowiekowi, którego kocha, i oddana innemu.

Historia biblijna nie mówi nam nic o reakcji ich obojga na to wydarzenie. Do-
piero w momencie, gdy Dawid miał ostatecznie przejąć władzę nad całym Izra-
elem, pojawiła się kwestia powrotu do niego Mikal, jako jeden z warunków pro-
wadzonych z Abnerem i Iszbaalem pertraktacji (zob. 2 Sm 3,13–14). Nie wiemy 
więc, jaka była ich reakcja na wydarzenie, które ich dotknęło, ale wiemy, że oboje 
są w nowych związkach: Mikal – bo została oddana przez ojca Paltiemu; Dawid 
– bo w międzyczasie wziął za żony Abigail i Achinoam (zob. 1 Sm 25,42–43). 
Nie ma natomiast także żadnych wzmianek o podejmowanych przez nich próbach 
powrotu do siebie nawzajem.

Postawienie warunku powrotu Mikal do Dawida w czasie pertraktacji z Abne-
rem może być różnie odbierane. Ellen White, powołując się na Nehamę Aschke-
nasy, wyraźnie sugeruje, że tu nie chodziło o żadne kwestie uczuciowe, ale mia-
ło wyłącznie wymiar polityczny14. Przez reaktywację związku z Mikal Dawid 
chciał przekonać do siebie zwolenników Saula – bo przecież córka Saula miała 
być ponownie jego żoną. A może był to jednak jakiś powrót do pierwszej miło-
ści? Jeśli Mikal potrafiła tak rozkochać Paltiego, że gdy mu ją odebrano, szedł za 
nią, płacząc (zob. 2 Sm 3,15–16), to może wcześniej rozkochała w sobie tak samo 
Dawida?

Pozostaje do rozwikłania jeszcze kwestia prawna: czy faktycznie możliwa była 
taka sytuacja, że żona wracała do swojego pierwszego męża, któremu została ode-
brana? Biblia nie opisuje takiej sytuacji w żadnym innym miejscu poza analizo-
wanym wydarzeniem. Co więcej, jest wyraźnie stwierdzone, że w razie wręczenia 
listu rozwodowego powrót małżonki w przypadku zawarcia kolejnego związku 
jest niemożliwy, bo to „budzi odrazę u Pana” (Pwt 24,4). W kwestii wyjaśnienia 
wydarzeń z 2 Sm 3,13–15 przychodzą z pomocą analizy Zafriry Ben-Barak, która 
przebadała prawodawstwo mezopotamskie15. Z jej badań wynika, że tego typu 
sytuacje były regulowane przepisami prawnymi, które domagały się zaistnienia 
konkretnych okoliczności, aby był możliwy powrót małżonków do siebie. Były 
nimi: nieobecność męża spowodowana przez wojnę lub niewolę („siłę wyższą”), 
żona pozbawiona środków do życia, nieobecność męża trwająca co najmniej dwa 
lata, ponowne zamążpójście, żona rodzi dzieci drugiemu mężowi, pierwszy mąż 
powraca i pragnie powrotu swojej żony, dzieci drugiego męża pozostają w jego 

13  Zdaniem Pete’a K. McCartera czyn ten miał również na celu osłabienie praw Dawida do 
przejęcia tronu królewskiego. P.K. McCarter, I Samuel, Garden City 1980, s. 400.

14  E. White, Michal the Misinterpreted, s. 458. W tym samym kierunku idzie również argu-
mentacja Gerardo G. Sachsa, który podkreśla nawet, że Mikal była dla Dawida w tym wydarzeniu 
jedynie „rodzajem tytułu albo symbolem nobilitacji, ozdobą”. G.G. Sachs, David Dances – Michal 
Scoffs, „Jewish Bible Quarterly” 34,4 (2006), s. 263.

15  Z. Ben-Barak, The Legal Background to the Restoration of Michal to David, w: Telling Queen 
Michal’s Story…, s. 74–90.
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domu16. W historii Dawida i Mikal wszystkie powyższe okoliczności zaistniały, 
co w ówczesnych warunkach mogło być legitymizacją działań podjętych przez 
Dawida w celu odzyskania swojej pierwszej żony17. Z kolei Jan Łach, opierając się 
na tekście biblijnym, wskazuje, że wystarczającym argumentem było odwołanie 
się do zapłacenia mōharu18.

DAWID TAŃCZY PRZED ARKĄ

Dotychczasowe rozważania dotyczące małżeństwa Dawida z Mikal pokazały, 
że trudno jest coś jednoznacznie na jego temat stwierdzić. Są to raczej domysły 
i przypuszczenia. Teraz przejdziemy do kluczowego wydarzenia (2 Sm 6,16.20–
23), w którym zarówno Dawid, jak i Mikal w prowadzonym ze sobą dialogu uka-
zują intencje, jakie towarzyszą ich działaniu, oraz swój odbiór postawy drugiej 
strony. Jednak dla właściwego zrozumienia ich słów należy najpierw, przynaj-
mniej pokrótce, przyjrzeć się wydarzeniom je poprzedzającym. Wszystko dzieje 
się w kontekście przeniesienia Arki Przymierza do Jerozolimy. Czyn ten był nie 
tylko wyrazem pobożności Dawida oraz jego więzi z Bogiem, ale jak to zauważa 
Richard G. Bowman, był to również jeden z kluczowych elementów służących 
umocnieniu władzy Dawida nad całym Izraelem19. 

Dawid jawi się jako zręczny polityk, który potrafił podejmować konkretne czy-
ny mające na celu umocnienie swojej pozycji. Jednym z nich było przeniesienie 
stolicy państwa do Jerozolimy, a więc miasta, które Dawid osobiście zdobył (zob. 
2 Sm 5,7). Tak więc żadne pokolenie nie mogło czuć się wyróżnione, bo miasto sto-
łeczne do żadnego z nich wcześniej nie należało. Również odnowienie małżeństwa 
z Mikal mogło służyć temu, aby zwolennicy Saula dostrzegli w nim prawowitego 
władcę. Natomiast przeniesienie Arki miało być punktem kulminacyjnym. Arka 
była nie tyle symbolem, co wręcz, w pewnym sensie, uobecnieniem samego Boga. 
Jego obecność w Jerozolimie miała prowadzić w konsekwencji do centralizacji 
kultu, a to pośrednio miało przyczynić się do umocnienia władzy królewskiej.

W celu przeniesienia Arki do Jerozolimy Dawid zgromadził przy sobie trzydzie-
ści tysięcy wojowników, którzy mieli mu towarzyszyć w tym dziele. Wydarzenie 
to zamieniło się w swoistą procesję20, która została opisana w następujący sposób: 
„Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całym zapałem przy dźwię-
kach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach” (2 Sm 

16  Tamże, s. 87–88.
17  Tamże, s. 88–90.
18  J. Łach, Księgi Samuela…, s. 338.
19  R.G. Bowman, The Fortune of King David / The Fate of Queen Michal: A Literary Critical 

Analysis of 2 Samuel 1–8, w: Telling Queen Michal’s Story…, s. 114.
20  Na kultyczny charakter tego wydarzenia wskazuje Pete K. McCarter, który ponadto zwraca 

uwagę na połączenie 2 Sm 6 z Psalmem 132, co może tłumaczyć zachowanie uczestników procesji. 
P.K. McCarter, II Samuel, Garden City 1984, s. 176–182.
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6,5). Jednak ta próba przeniesienia Arki do Jerozolimy nie skończyła się powo-
dzeniem. W wyniku śmierci Uzzy (próbował podtrzymać Arkę, w konsekwencji 
czego umarł, porażony przez Boga [zob. 2 Sm 6,6-7]) Dawid postanowił pozo-
stawić Arkę w domu Obed-Edoma. Po upływie trzech miesięcy, kiedy wyraźne 
stało się błogosławieństwo, jakim Bóg obdarzył mieszkańców domu, w którym 
przebywała Arka, Dawid podjął drugą próbę sprowadzenia Arki do Jerozolimy 
– tym razem zakończoną sukcesem. Podobnie jak za pierwszym razem, całe to 
wydarzenie miało charakter procesji religijnej, nawet bardziej uroczystej (zob. 
2 Sm 6,13–15).

Z opisu tych wydarzeń dowiadujemy się, że Dawid „tańczył przed Panem” 
(2 Sm 6,14). To spowodowało, że Mikal, która widziała go z okna pałacu, „jak 
podskakiwał i tańczył przed Panem”, wzgardziła nim w sercu (2 Sm 6,16). Na 
czym polegał taniec Dawida? Gerardo G. Sachs sugeruje, że mógł on przybrać 
formę tańca rytualnego, w czasie którego tancerze wpadali w trans lub ekstazę. 
Jako przykład podobnego tańca wskazuje ekstazę prorocką Saula (1 Sm 10,5–6) 
i taniec proroków Baala na Górze Karmel (1 Krl 18,28–29)21. Natomiast inter-
pretacja Bruce’a Rosenstocka idzie bardziej w kierunku rytuałów płodności, któ-
re, jego zdaniem, są obecne w całym wydarzeniu przeniesienia Arki do Jerozoli-
my22. W tym kontekście ważne wydaje się stanowisko Waltera Brueggemanna, 
który wskazuje na dwuznaczność tańca wykonywanego przed Dawida. Może on 
być odbierany, jak to wyżej zostało pokazane, jako taniec mający swoje korzenie 
w kulcie kananejskim, ale jednocześnie podkreśla, że jest on wykonywany na 
cześć Boga, a więc staje się właściwym wyrazem kultu23.

Ciekawą kwestią w tym wydarzeniu jest strój Dawida, którym jest „lniany 
efod” (2 Sm 6,14), a więc typowy strój kapłanów. Co więcej, uważne spojrzenie 
na zachowanie króla wskazuje, że podejmował on czynności, które zazwyczaj 
były zarezerwowane dla kapłanów.

DIALOG MIĘDZY MAŁŻONKAMI

Po zakończonych uroczystościach Dawid wrócił do swojego pałacu, aby jego 
mieszkańcom przekazać błogosławieństwo i wtedy spotkał się z wyrzutami 
ze strony Mikal. Jej słowa przepełnione ironią uderzały w Dawida na róż-
nych płaszczyznach. Po pierwsze, krytyce został poddany jego strój, który 

21  G.G. Sachs, David Dances…, s. 262.
22  B. Rosenstock, David’s Play: Fertility Rituals and Glory of God in 2 Samuel 6, „Journal for 

the Study of the Old Testament” 31 (2006) 1, s. 65–67. Por. także K.A.D. Smelik, Hidden messages 
in the Ark Narrative. An analysis od I Samuel iv-vi and II Samuel vi, w: K.A.D. Smelik, Converting 
the Past. Studies in Ancient Israelite and Moabite Historiography, Leiden–New York–Köln 1992, 
s. 52–53.

23  W. Brueggemann, First and Second Samuel, s. 250–251.
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sprawiał, że podczas podskoków i tańca istniało niebezpieczeństwo obnaże-
nia, a poza tym – jej zdaniem – był on nieadekwatny do pozycji społecznej 
Dawida. Mikal zarzuciła też mężowi, że był wśród „niewolnic swoich sług” (2 
Sm 6,20), czyli wśród osób z najniższej możliwej warstwy społecznej. Dalej 
zaatakowane zostało jego zachowanie, a więc wspomniane już podskakiwanie 
i tańczenie.

Wyrzuty, które uczyniła Mikal Dawidowi po jego powrocie do domu, wska-
zują na jej postrzeganie roli i pozycji króla w społeczeństwie. Dla niej król jest 
kimś więcej niż zwykły człowiek – to ktoś, kto zawsze jest ważniejszy, jest po-
nad, nie zachowuje się jak inni. W jej słowach pobrzmiewa mocno świadomość 
własnej pozycji. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, bo przecież ród Saula nie miał 
za sobą jakiejś długiej tradycji sprawowania władzy i to zarówno w wymiarze 
całego kraju, jak również na gruncie swojego rodu. A jednak Mikal miała moc-
no rozwiniętą świadomość swojej wielkości i takie rozumienie sprawowania 
władzy próbowała zaszczepić swojemu mężowi. Dla niej niedopuszczalne było, 
aby król zachowywał się tak jak inni i co więcej, aby mieszał się ze swoimi 
poddanymi. Według Gerardo G. Sachsa postawa Mikal mogła wypływać także 
z jej pochodzenia z rodu Beniamina, czyli z najmniejszego z pokoleń izraelskich. 
Troska o właściwy odbiór społeczny miałaby kompensować wynikające z po-
chodzenia poczucie niższości24.

Odpowiedź Dawida wyraźnie koncentruje się na wskazaniu Bożego dzia-
łania, którego doświadczał w swoim życiu. Król ma świadomość, że pozycja 
w społeczeństwie, którą piastuje, jest darem pochodzącym od Wszechmogącego. 
Stąd wypływa jego przeświadczenie, że jest on na równi z innymi przed Bogiem. 
Jego postrzeganie Wszechmogącego i rodzaj relacji z Nim wyraźnie kontrastują 
z relacją do Boga jego małżonki25. Dawid nie boi się publicznego uniżenia przed 
Najwyższym i jest gotowy uczynić to ponownie. Jego linia obrony opiera się na 
tym, że czynił to „przed Panem” (2 Sm 6,21)26.

Odpowiedź Dawida jest też w pewnym stopniu rodzajem ataku personalnego 
na Mikal. Przypomina on jej mianowicie odrzucenie przez Boga jej rodu i wy-
branie w to miejsce jego. Co więcej, ten fakt zostaje definitywnie potwierdzony 
w zdaniu zamykającym tę perykopę: „Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do 
czasu swej śmierci” (2 Sm 6,23). Zatem nie było nadziei na to, aby jakiś wspól-
ny potomek Dawida i Mikal odziedziczył w przyszłości tron. Kwestią otwartą 
pozostaje, czy bezdzietność Mikal była konsekwencją Bożego działania, czy 
spowodowana została odrzuceniem ze strony Dawida, który z nią nie współżył27.

24  G.G. Sachs, David Dances…, s. 263.
25  B. Rosenstock, David’s Play…, s. 65.
26  R.G. Bowman, The Fortune of King David…, s. 116.
27  E. White, Michal the Misinterpreted…, s. 462.
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PODSUMOWANIE

Teksty biblijne ukazały wyraźnie, że Mikal kochała Dawida przed zawarciem 
z nim małżeństwa, a także w małżeństwie. Nie były to tylko deklaracje słowne, ale 
również konkretne czyny. Nawet sytuacja, w której Mikal czyni wyrzuty swojemu 
mężowi, co wydaje się przeczyć miłości, może być rozpatrywana jako jej przejaw. 
W słowach, jakie kieruje do swojego męża, możemy dopatrywać się troski. Co 
prawda, próbuje go wtłoczyć w ramy swojego rozumienia pełnienia funkcji króla 
oraz w swój styl pobożności, ale można zakładać, że czyni tak, uważając, że jest 
to jedyny właściwy sposób28.

Alexander Whyte opisuje relację panującą pomiędzy Dawidem i Mikal w na-
stępujący sposób: „Ci, którzy są głusi, zawsze gardzą tymi, którzy tańczą. Głusi 
nie słyszą muzyki. A z drugiej strony ci, którzy słyszą muzykę, nie mogą zrozu-
mieć tych, którzy mogą siedzieć nieruchomo. Dawid nie mógł zrozumieć, jak Mi-
kal mogła siedzieć nieruchomo tego dnia. Ale uszy Mikal nigdy nie były otwarte 
na muzykę Arki. Ona nie zwracała się do niej, to nie był jej zwyczaj wstępować do 
domu Pana, aby śpiewać i grać jak Dawid”29. Religijność Mikal miała charakter 
wewnętrzny, a Dawid wyrażał ją w formie zewnętrznej przez śpiew, grę, ale także 
i taniec30.

Wydarzenia związane z przeniesieniem Arki stanowiły swego rodzaju kata-
lizator, który spowodował ujawnienie się najgłębszych motywacji kierujących 
małżonkami. W przypadku Mikal była to miłość. Jednak pozostała ona mocno 
zakorzeniona w jej silnym charakterze, który pomógł jej wytrwać w trudnych 
chwilach, jak choćby wtedy gdy musiała przeciwstawić się ojcu, aby ratować swo-
jego męża. W tej sytuacji też chciała ratować Dawida, bo jej zdaniem szedł w nie-
właściwym kierunku.

Dla Dawida przeniesienie Arki było potwierdzeniem, że jeżeli czyni coś, co 
jest zgodne z wolą Bożą, to Wszechmogący mu w tym błogosławi. Początkowo 
próba przeniesienia Arki do Jerozolimy nie powiodła się, bo był to jego pomysł, 
jego plan. Dopiero gdy Bóg wybrał właściwy czas, wszystko mogło się dokonać. 
Podobnie było z jego małżeństwem z Mikal, to nie miłość ani plan Boga kierowały 
postępowaniem Dawida, ale chłodna kalkulacja, że to może pomóc w osiągnię-
ciu celu, który Bóg dla niego zaplanował. Także ponowne związanie się z Mikal 
opierało się na kalkulacjach politycznych – nie było w tym Bożego wezwania. Nie 
w taki sposób Wszechmogący chciał go doprowadzić do władzy królewskiej nad 
całym Izraelem i nie w taki sposób chciał tę władzę umocnić31.

28  Tamże, s. 459–461.
29  A. Whyte, Michal, Saul’s Daughter, w: Telling Queen Michal’s Story. An Experiment in 

Comparative Interpretation, red. D.J.A. Clines, T.C. Eskenazi, Sheffield 1991, s. 288.
30  D.J.A. Clines, Michal Observed: An Introduction to Reading her Story…, s. 54.
31  R.G. Bowman, The Fortune of King David / The Fate of Queen Michal: A Literary Critical 

Analysis of 2 Samuel 1–8…, s. 117–118.
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Taniec przed Panem ujawnia pobożność Dawida i jego całkowite zawierzenie 
Bogu. Równocześnie jednak obnaża słabość jego relacji z Mikal oraz brak troski 
o nią, a także brak chęci zrozumienia jej troski o niego. Brak jedności w sposobie wy-
znawania wiary doprowadza ich do zupełnego zaniku pozytywnych relacji ze sobą32.

DAVID’S DANCE – MARRIAGE AND FAITH 
Summary

The first marriage of David had been eventful from the very beginning. It reached 
a dramatic climax when Michal despised her husband because of his dance during 
transportation of the Ark to Jerusalem. This article examines how an act of devo-
tion (David’s dance) may influence the relationship between spouses.

Słowa kluczowe: Dawid, Mikal, taniec, Arka Przymierza, małżeństwo

Keywords: David, Michal, dance, Ark of Covenant, marriage
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CHRZEŚCIJAŃSKIEJ PRAXIS

Dnia 23 lutego 2000 r. w auli Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach odbyła się premiera oratorium pt. I znalazłem… I czegóż mi więcej… 
Spektakl został wystawiony przez zespół „Scaena Apicata” działający w tamtym 
czasie przy śląskim seminarium. Reżyserem tej grupy teatralnej, a także autorem 
scenariusza i inscenizacji, był pan Roman Michalski. Scenariusz został oparty na 
tekstach moich wierszy (głównie) i esejów, a całość muzyki stanowiły oryginalne 
kompozycje ks. Antoniego Reginka, wówczas doktora muzykologii i wicerektora 
WŚSD. W programie spektaklu, potem jeszcze kilkakrotnie ponawianego (m.in. 
w Pszowie), Michalski pisał: „Ksiądz poeta, Jerzy Szymik i jego twórczość, wy-
chodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Zrealizowany na podstawie tej twórczo-
ści spektakl to przykład życia jednego księdza. Uważam, że może on być uzna-
ny za reprezentanta swojego czasu i, jednocześnie, za przedstawiciela tej ziemi 
i bogactwa jej kultury”. Ja z kolei uderzałem w tej samej programowej broszurze 
w inny nieco ton, skromniejszy: „Pamiętam przecież, jak ważne było dla mnie 
podpatrywanie cnót i wad tamtych, najważniejszych kapłańskich postaci mojego 
życia: Pisulli, Gawora, Bisty, Szurleja, Pasierba… Nie porównuję się, broń Boże, 
ale i tu Kohelet ma rację: jest czas brania i czas dawania. To jest Kościół, po prostu, 
i byłoby pychą twierdzić, że się wzajemnie nie potrzebujemy”.

1  Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej 
i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2004–2014 członek Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej (adres do korespondencji: jerszym@gmail.com).
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Ksiądz Reginek to wszystko wyinterpretował muzyką. I to jaką… Wspomi-
nam lutową premierę jako wydarzenie wstrząsająco piękne. Bodaj jeszcze mocniej 
moi ziomkowie, tłumnie wypełniający salę MOK, przeżyli wystawienie spektaklu 
w Pszowie kilka tygodni później. Oba przedstawienia oglądałem razem z moją 
Mamą… Reginek miał wtedy niespełna 52 lata i z prób kapłańskiego naśladowa-
nia Jezusa uczynił (właściwie: uczynili, bo z Michalskim) duchowy i artystyczny 
(słowno-muzyczny) leitmotiv przedstawienia. 

Księdzu Profesorowi Antoniemu Reginkowi, z najgłębszą wdzięcznością, nie 
tylko za tamte spektakle, ale i za całe pasma i lata pedagogicznej oraz naukowej 
współpracy poniższe refleksje na temat naśladowania Jezusa jako istoty chrześci-
jańskiej praxis – dedykuję.

***

Jezus nie jest liberałem, „który zaleca i sam przeprowadza trochę bardziej wielko-
duszną interpretację Prawa”2; nie jest buntownikiem3, rewolucjonistą, anarchi-
stą, komunistą, radykałem (politycznym), konserwatystą (politycznym)4 – uży-
teczną kukiełką pociąganą za ideologiczne sznurki, tańczącą na deskach historii 
i świata na ludzkich tylko zasadach, zaprojektowaną na miarę partykularnych 
i doraźnych potrzeb Zeitgeistu…

A więc: „za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” (Mt 16,13; por. Mk 8,27; 
Łk 9,18). Kim jest Jezus Chrystus i jaka jest prawda naszej z Nim życiowej relacji? 
O co w niej chodzi? Na czym polega? Joseph Ratzinger/Benedykt XVI odpowiada 
za Piotrem: Jezus jest Synem (Boga żywego – Mt 16,16).

W związku z tym „chrześcijaństwo polega na stawaniu się synami razem z Sy-
nem”5. I w tę stronę – do usynowienia w Synu – prowadzi każdego człowieka 
wywiedziona z Bożego Logosu zbawcza „teo-logika” Ewangelii. Prowadzi ona 
drogą, która wiedzie od nas samych do Jezusa, do bliskości z Nim, do miłosne-
go z Nim zjednoczenia. Najpiękniejsze i najbardziej porywające ducha stronice 
poświęca J. Ratzinger/Benedykt XVI temu właśnie – chrystocentryzmowi chrze-
ścijaństwa6, sięgającej samego rdzenia bytu chrześcijanina personalistycznej 

2  J. Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, tłum. E. Pieciul, Poznań 2004 [dalej: WRiJP], 
s. 29.

3  Tenże, Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], tłum. G. So-
winski, Kraków 2001, s. 223–224.

4  Tenże, Raport o stanie wiary [rozm. V. Messori], tłum. Z. Oryszyn, Kraków–Warszawa-Stru-
ga 1986, s. 66; tenże, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zycho-
wicz, Kraków 1999 [dalej: NPdP], s. 12–22.

5  Benedykt XVI/J. Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamen-
talnej, tłum. W. Szymona, Poznań 2009 [dalej: FZC], s. 46.

6  T. Rowland, Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, tłum. A. Gomola, Kraków 2010, 
s. 62–65.
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koncentracji7 na Panu naszym Jezusie Chrystusie, koncentracji posuniętej aż do 
identyfikacji z Nim („już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”, Ga 2,20), Umi-
łowanym, do chrystokształtności człowieczeństwa chrześcijanina, do stania się 
„synem razem z Synem”8.

Uwidacznia się tu „coś z natury mistyki chrześcijańskiej”9. Bo ta nie jest 
przede wszystkim „zatapianiem się w sobie samym”10, lecz czymś więcej: wyzu-
ciem z siebie, wyjściem z siebie, exodusem z siebie-Egiptu do Jezusa – Ziemi Obie-
canej. Jest jednoczącym z żywym Bogiem spotkaniem z Duchem Boga w uprze-
dzającym nas Słowie Boga11, Logosie. W książce Bóg Jezusa Chrystusa zostało to 
wyrażone w mistycznym obrazie nawiązującym do wersetów Czwartej Ewangelii: 
Ducha Bożego otrzymujemy (co znaczy też: jednoczymy się z Bogiem, stajemy się 
Jego synami), pozwalając, by Jezus na nas tchnął, a to jest możliwe wówczas tylko, 
kiedy zbliżymy się do Syna na bliskość tchnienia (Duch jest tchnieniem Syna)12. 
Bliskość Chrystusa jest tu kluczem, podstawą wszystkiego.

Pozwolić Mu, by na nas tchnął… Żeby nas włączył w swe nowe człowieczeń-
stwo, od Boga przychodzące13. Żeby przemienił naszą wolę w synowską14. Żeby 
nam dał towarzyszyć sobie w drodze, pozwolił wejść w sytuację swojego ucznia. 
Żeby nas przyjął do swojej samotności, do swojego sam na sam z Ojcem i tym 
samym pozwolił poznać Boga i sprawy Boże niejako „od środka”, najgłębiej…15 
Pozwolić Mu, by nam pozwolił – to nie tautologia czy błędne koło; wręcz prze-
ciwnie: wolność i pokora – zarazem Boga i człowieka – są źródłem i warunkiem 
owej mistycznej bliskości, jej wewnętrznej logiki, jej owoców. 

Wszystkim […] jest Chrystus” (Kol 3,11). Istota Jego postaci sprowadza się do tego 
właśnie, że widzi Boga, obcuje z Nim twarzą w twarz, w nieustającej z Nim wewnętrz-
nej wymianie – żyje w egzystencji Syna. […] Boga oglądamy wtedy, gdy wchodzimy 
w „uczucia Chrystusa” (Flp 2,5). Oczyszczenie serca dokonuje się w naśladowaniu 
Chrystusa, w stawaniu się z Nim jednością. „Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga 2,20)16.

7  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmar-
twychwstania, tłum. W. Szymona, Kielce 2011 [dalej: JN II], s. 61–63.

8  FZC, s. 46.
9  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienie-

nia, tłum. W. Szymona, Kraków 2007 [dalej: JN I], s. 118.
10  JN I, s. 118.
11  JN I, s. 118.
12  J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, 

Kraków 1995 [dalej: BJC], s. 106.
13  JN I, s. 277.
14  JN I, s. 283.
15  JN I, s. 244.
16  JN I, s. 89.
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1. PATRZEĆ NA PRZEBITEGO – PASJA

W Księdze Zachariasza, w części poświęconej opisowi wielkiej wizji ocalenia 
Jerozolimy i nawrócenia jej ludu, „Wyrocznia Pana” (Za 12,1) wkłada w usta Pro-
roka werset następujący: „Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą 
nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad 
pierworodnym” (Za 12,10). Będzie to, powiada Prorok, „wielki płacz”, „podobny 
do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo” (Za 12,11). Porównanie to od-
nosi się do jednego z największych biblijnych lamentów, który wybuchł po śmierci 
króla Jozjasza. Zginął on trafiony strzałami łuczników (przebity!) faraona Neko 
w bitwie na równinie Megiddo (por 2 Krl 23,29–30; 2 Krn 35,20–25; Jr 22,10.18). 
„Cały Juda i Jerozolima opłakiwali Jozjasza” – czytamy w Drugiej Księdze Kro-
nik – a „Jeremiasz ułożył tren o Jozjaszu, który wszyscy śpiewacy i śpiewaczki 
wykonują jeszcze po dziś dzień w swoich lamentacjach nad Jozjaszem. I to stało 
się zwyczajem w Izraelu. Oto zapisane są one w Lamentacjach” (2 Krn 35,24b–25; 
por. Lm 2,1–3). Ten płacz, ogromny i powszechny („płakać będzie cały kraj, każda 
rodzina”, Za 12,12), płacz nad Przebitym (odrzuconym posłańcem Bożym), płacz 
porównywalny z bólem i długą żałobą po śmierci dawnego króla, będzie płaczem 
oczyszczającym, początkiem, narzędziem i znakiem przemiany. Zachariasz daje 
do zrozumienia, że istnieje głęboki związek między śmiercią Przebitego, wielkim 
płaczem a obmyciem wszystkich z win (Za 13,1). Czytamy: „W owym dniu wytry-
śnie źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, dla obmycia 
z grzechu i nieczystości” (Za 13,1).

Ten „tajemniczy tekst Proroka” (der geheimnisvolle Prophetentext17) zyskuje 
swój pełny i konkretny sens18 w postaci i męce Chrystusa. Święty Jan cytuje 
słowa Zachariasza na zakończenie opowieści o śmierci Jezusa, tuż po tym, jak 
„jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda” 
(J 9,34): będą patrzeć na Tego, którego przebili, podkreślając, że „wypełniło się 
Pismo” (J 19,37). Apokalipsa łączy wyraźnie oglądanie Przebitego z wielkim 
oczyszczającym płaczem całej ludzkości, łzami obmywającymi ziemię od staro-
żytnej równiny Megiddo po nową ziemię czasu Paruzji Baranka: „Oto nadchodzi 
z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go 
opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen” (Ap 1,7). U Mateusza również 
znak Syna Człowieczego, który pojawi się na niebie, wzbudzi lament wszystkich 
narodów ziemi (Mt 24,30). W Nim, we Wcielonym i Zabitym, Zmartwychwstałym 
i Przychodzącym powtórnie w chwale Logosie – opowieść o Przebitym, pierwo-
rodnym i jedynym Synu, znalazła swoją kulminację i puentę, zarazem historyczną 
i ponadhistoryczną; puentę Boską.

17  Benedikt XVI, Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, 
Freiburg–Basel–Wien 2008, s. 74.

18  J. Ratzinger, Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002 [dalej: DL], s. 65; J. Ratzinger, 
W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004 [dalej: WDrdJC], s. 14.
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Dla J. Ratzingera/Benedykta XVI „patrzeć na Przebitego” jest kwintesencją 
chrystologii, cudownym obrazem/metaforą istoty chrześcijaństwa i jego ducho-
wości19. Jak wynika z wielu jego tekstów, chodzi o doktrynalno-egzystencjalną 
syntezę, jaką „widzenie Przebitego” zakłada i do jakiej prowadzi. Widzenie jest 
tu rozumiane jako akt całej egzystencji. Dokonuje się ono „przez sposób życia, 
który nazywamy naśladowaniem; poprzez wejście w pasję Jezusa”20. Ostatecznie 
prowadzi ono do „zobaczenia” w Jezusie – Boga, w Synu – Ojca (J 14,9). Jest 
najwyższym punktem centralnego dla Biblii wątku pobożności rozumianej jako 
„poszukiwanie Bożego oblicza”21. Bóg Biblii, Bóg judaizmu i chrześcijaństwa, 
ma twarz i imię, jest osobą. Dlatego zbawienie nie polega tu na bezimienności, 
nirwanie czy pustce (choćby była to pustka po bólu, wolność od cierpienia), ale na 
„nasyceniu się Jego obliczem”22.

Jest w treści, którą J. Ratzinger/Benedykt XVI wiąże z „widzeniem Przebite-
go”, jakaś dogłębna akceptacja Tajemnicy Wcielenia, inkarnacyjna duchowość, 
która nie tylko że nie gardzi po manichejsku zmysłami, ale uważa podziw dla 
Boga Inkarnacji, zachwyt Wcielonym Bogiem, zatrzymanie tego, co cielesne, 
a tym samym kruche i śmiertelne w chrześcijaństwie, w chrześcijańskiej drodze 
Boga (Przebitego) ku nam, zatrzymanie tego niejako pod powiekami – za piękno, 
dobro i prawdę w esencji, spotkane w jednym punkcie rzeczywistości, w którym 
spotykają się przecież nierozerwalnie Bóg z człowiekiem. Tym punktem jest Jezus 
Chrystus.

„By nasze rozmawianie z Bogiem było «inkarnacyjne», żeby było chrysto-
logiczne i zwracało się do Trójjedynego Boga za pośrednictwem Wcielonego” 
– to dążenie jest „czymś właściwym dla modlitwy”, dla doktryny i duchowości 
chrześcijańskiej23. A dochodzi tu jeszcze komponent pasyjny, element ozdrowień-
czego smutku, łaska łez, która oczyszcza widzących Przebitego z miłości… Cóż 
to zresztą za wizja spełnienia, zbawienia: móc widzieć Miłość cierpiącą z miło-
ści… Patrząc na Przebitego, Ukrzyżowanego, „postępujemy zgodnie z dawnym 
wezwaniem do modlitwy, znajdującym się na progu Eucharystii: Conversi ad Do-
minum – zwróćcie się do Pana”24, obróćcie się w Jego stronę, skierujcie na Niego 
oczy. Jego przebity bok i skrwawione ciało ukazują Wszystko: jaka jest prawda 

19  Tak, dosłownie, zatytułował on jedną ze swoich najważniejszych chrystologicznych książek 
(Schauen auf den Durchbohrten, Einsiedeln 1984 – J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. 
J. Płoska, Kielce 1994), a idea wpatrywania się w Umęczone Oblicze Zbawiciela stała się motywem 
licznych artykułów i wykładów, przemówień i katechez (auf Christus schauen, guardare Cristo, 
Oblicze Jezusa w Piśmie Świętym etc.). Kontemplacja Przebitego, jego Oblicza i Dzieła, była też 
tematem przewodnim papieskiego Orędzia na Wielki Post 2007 i co najmniej kilku homilii Bene-
dykta XVI (Orędzie na Wielki Post roku 2007).

20  WDrdJC, s. 14.
21  WDrdJC, s. 14.
22  WDrdJC, s. 30.
23  DL, s. 70.
24  DL, s. 77.
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o rzeczywistości, czym jest życie, czym i kim jest miłość. I jaka wiedzie do nich 
droga. Jego krew przemawia inaczej niż krew Abla (por. Hbr 12,24) – nie żąda 
krwi, odwetu, ale mówi o przebaczeniu, pojednaniu, miłosierdziu25. O miłości. 
I prowadzi poprzez zachwyt (Przebitym Bogiem) i pracę sumienia (przez płacz) 
do naśladowania.

2. TOWARZYSZYĆ W DRODZE – EXODUS

Ten akcent, decydujący dla chrystocentrycznej duchowości, już się pojawił: wi-
dzenie Przebitego nie jest jedynie neutralnym i nieanagażującym przesunięciem 
wzroku czy chwilowym zatrzymaniem oka na Postaci i Jej Sprawie, ale „dokonuje 
się przez sposób życia, który nazywamy naśladowaniem”26. W nim też, w naśla-
dowaniu Chrystusa, w stawaniu się z Nim jednością dokonuje się oczyszczenie 
serca27. Naśladować Jezusa jest w naszej mocy, bo On nas jako pierwszy naśla-
dował i naśladuje – we Wcieleniu. W zdaniu zapisanym w drugim tomie Jezusa 
z Nazaretu, w przejmującym, genialnym skrócie, otrzymujemy klucz do tajemnicy 
wzajemności naśladowania, wzajemności między Logosem i każdym człowie-
kiem: „Odkąd Jezus pozwolił się bić, odtąd właśnie poranieni i bici są obrazem 
Boga, który zechciał za nas cierpieć”28. Ecce homo – Oto Człowiek (J 19,5). Ta-
jemnica naśladowania Przebitego niedająca się sprowadzić do powierzchownej 
moralistyki, sięga głębi Mysterium Incarnationis i w jej przepastności znajduje 
i korzeń, i koronę (cierniową…).

Jesteś więc taki jak my. Chcemy Cię poznać i być takimi jak Ty. Skąd przycho-
dzisz? Kim ostatecznie jesteś? Czego od nas chcesz? Jakie jest Twoje zasadnicze 
miejsce, na które i do którego nas wzywasz? „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?” 
(J 1,38b). Odpowiedź Jezusa na to pytanie, odpowiedź udzielona Janowi i An-
drzejowi, a przez nich każdemu i każdej ze wszystkich czasów i miejsc, jest dla 
J. Ratzingera/Benedykta XVI kluczowa dla zrozumienia dynamiki i zasadnicze-
go motywu naśladowania Chrystusa: „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,39). Tylko 
przyjście do Niego i pójście za Nim prowadzi do oglądania Go29. Odpowiedź Je-
zusa koresponduje ze słowami psalmu: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest 
Pan” (Ps 34,9). Bez wyruszenia w drogę pozostaje ona jedynie kreską na mapie, 

25  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Szukajcie tego, co w górze, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2007 
[dalej: STCwG], s. 53; WRiJP, s. 36; R. Moynihan, Niech jaśnieje Światło Boże. Duchowa wizja 
Ojca Świętego Benedykta XVI, tłum. K. Sylwestrow, Kraków 2006, s. 127 (Do rabinów w Jerozo-
limie, 2 lutego 1984 r.).

26  WDrdJC, s. 14.
27  JN I, s. 89.
28  JN II, s. 214.
29  J. Ratzinger, Słudzy waszej radości. Chrześcijaństwo, apostolstwo, kapłaństwo, tłum. T. Ja-

eschke, K. Wójtowicz, Wrocław 1990, s. 103.
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papierową teorią; bez skosztowania – smak, choćby go opisywać ze szczegółami, 
pozostaje nieznany:

Zakosztowanie otwiera oczy. Jak kiedyś w raju skosztowanie owocu zakazanego 
otwarło oczy w nieszczęsny sposób, tak samo dzieje się tutaj, tylko że w tym wy-
padku kosztowanie Prawdy otwiera oczy tak, że ogląda się dobroć Bożą. Bez odwagi 
przyjścia nie może być żadnego oglądania30.

„Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego” (J 1,39). 
Ostatecznie nie ma prawdziwego poznania prawdziwego Boga poza tą drogą i tym 
kosztowaniem, poza pójściem za Nim. I właśnie ta droga nazywa się naśladowa-
niem. Poznanie Boga nie staje się udziałem neutralnego widza; otwiera się ono 
człowiekowi w takiej mierze, w jakiej wstępuje on na ową drogę31.

J. Ratzinger/Benedykt XVI podkreśla wymóg imitatio Christi w poznaniu teo-
logiczno-chrystologicznym konsekwentnie, często i jednoznacznie, z mocą, rzekł-
bym – z pewną natarczywością. Jakby doświadczenie profesorskiego życia i długie 
lata spędzone w środowiskach uniwersyteckich intelektualistów podpowiadały mu, 
że istnieje nader realna możliwość teoretycznego „zagadania” Prawdy, bez prak-
tycznego „skosztowania” jej. Tymczasem – podkreśla, zwłaszcza już jako papież, 
w katechezach środowych szczególnie – „od początku”, od „chodźcie, a zobaczy-
cie” skierowanego do pierwszych uczniów taka jest chrześcijańska „teologika”. To 
pogodne i proste zdanie z katechezy poświęconej Janowi Ewangeliście (9 sierpnia 
2006 r.) jest typowym dla Benedykta XVI szukaniem języka i formuł dla tej logiki:

Apostołowie towarzyszyli Jezusowi w drodze, byli Jego przyjaciółmi, a ich wędrowa-
nie z Jezusem było nie tylko wędrówką zewnętrzną, z Galilei do Jerozolimy, ale drogą 
wewnętrzną, na której uczyli się wiary w Jezusa Chrystusa32.

Szli z(a) Nim i dlatego zaczynali pojmować, nie odwrotnie. To mówi pa-
pież o Janie i Pawle33, o Jakubie Starszym34 i Jakubie Młodszym35, o Ignacym 
Antiocheńskim36 i każdym papieżu („z tego, czym jest Chrystus, wyprowadza 
się kierunek i sposób realizacji własnym życiem przez papieża zadania imita-
tio [naśladowania, «pójścia za»]. To, co w odniesieniu do Chrystusa jest tytułem 

30  Tamże, s. 103.
31  J. Ratzinger, Służyć prawdzie. Myśli na każdy dzień, tłum. A. Warkotsch, Wrocław 1986, s. 

56. Por. J. Ratzinger, Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, tłum. K. Wójtowicz, Poznań 
1998 [dalej: ON], s. 34.

32  Benedykt XVI, Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie, Izabelin–Warszawa 2007 
[dalej: AU], s. 120.

33  Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła. Od Klemensa Rzymskiego do Augustyna, Poznań 2008 
[dalej: OK], s. 17.

34  AU, s. 101.
35  AU, s. 106.
36  OK, s. 17.
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zwierzchności [laudes Christi], w odniesieniu do papieża stanowi wymóg naśla-
downictwa [imitatio]”)37.

Idea naśladowania Chrystusa jest centralną dla teologii J. Ratzingera/Benedyk-
ta XVI ideą chrystologicznej praxis. Kilkakrotnie Autor Wprowadzenia w chrze-
ścijaństwo ideę tę wyjaśnia dogłębnie, konstruując teksty na pograniczu opisu, 
analizy i definicji. Dwa najznakomitsze na ten temat fragmenty, jakie znam, są 
następujące:

Idei naśladowania jako najważniejszego elementu nowotestamentowej teologii exodusu 
nie możemy oczywiście pojmować zbyt wąsko. Właściwe rozumienie naśladowania 
zależy od właściwego rozumienia postaci Jezusa Chrystusa. Nie można zacieśnić na-
śladowania do sfery moralności. Jest ono kategorią chrystologiczną i dopiero w tej 
perspektywie staje się również nakazem moralnym. Słowo „naśladowanie” znaczyłoby 
zatem zbyt mało, gdybyśmy zbyt wąsko ujmowali samą osobę Jezusa. Kto widzi Jezusa 
tylko jako prekursora swobodniejszej formy religijności, bardziej wspaniałomyślnej 
moralności albo lepszych struktur politycznych, musi zredukować naśladowanie Go 
do przyjęcia pewnych określonych idei programowych. […]

Aliści […] logika Nowego Testamentu […] zawiera takie oto śmiałe zdanie: „Bądźcie 
naśladowcami Boga” (Ef 5,1). […] przy wezwaniu do naśladowania nie chodzi jedynie 
o ludzki program czy o ludzkie cnoty Jezusa, lecz o  c a ł ą  Jego drogę – drogę wiodącą 
„przez zasłonę” (Hbr 10,20). To, co istotne i nowe w drodze Jezusa Chrystusa, polega 
właśnie na tym, że On nam t ę  drogę otwiera, dopiero bowiem w ten sposób wycho-
dzimy na wolność. Naśladowanie znaczy: zbliżać się do wspólnoty z Bogiem, i dlatego 
jest ono związane z tajemnicą Paschy. Dlatego po wyznaniu Piotra Jezus mówi: „Jeśli 
kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
mnie naśladuje” (Mk 8,34). […]

Wezwanie Jezusa można zrozumieć jedynie wtedy, gdy włączy się je w wielki pas-
chalny kontekst całego exodusu, który „przechodzi przez zasłonę”. Z perspektywy tego 
celu uzyskuje swój sens odwieczna ludzka mądrość, że tylko ten odnajdzie siebie, kto 
siebie straci; tylko ten zachowa swoje życie, kto je odda (Mk 8,35)38.

Inaczej:
[…] warunkiem poznania tożsamości Jezusa jest poznanie Jego modlitwy. Wiara 
chrześcijańska ma źródło w modlitwie Jezusa, w naszej z nią łączności, w możności 
wniknięcia w tę modlitwę; […] wypływa z uczestnictwa w Jego najgłębszym wnę-
trzu, w samym rdzeniu Jego osoby. Docieramy tu do najgłębszych korzeni i do stałej 
obietnicy wiary chrześcijańskiej: u j r z e ć  rzeczywistość Chrystusa możemy tylko 
wtedy, gdy wnikamy w Jego samotność, tylko wtedy, gdy u c z e s t n i c z y m y  w Jego 
rzeczywistości, w Jego komunii z Ojcem. Jedynie w ten sposób docieramy do sedna 

37  Ratzinger pisze te słowa w październiku 1977 roku, 28 lat przed konklawe z 2005 r., ko-
mentując szesnastowieczne dzieło kard. Reginalda Pole’a: R. Pole, De Summo Pontifice Christi in 
Terris Vicario, Löwen 1569. J. Ratzinger, Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, tłum. A. Czarnocki, 
Warszawa 2009, s. 28–29.

38  NPdP, s. 34–36.
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Jego tożsamości, tylko w ten sposób zaczynamy ją pojmować oraz rozumieć, co znaczy 
n a ś l a d o w a ć  J e z u s a 39.

Idąc za Chrystusem, po Jego śladach, wpatrujemy się – z całą pokorą i krucho-
ścią naszego stworzonego, doczesnego bytu – w Jego plecy. Jak Mojżesz, który 
nie mógł wprawdzie widzieć oblicza Boga, ale jednak widział Go „z tyłu” (Wj 
33,23), widział Boskie plecy. To nie jest mało, powiada J. Ratzinger/Benedykt XVI 
i sięga do wspaniałej interpretacji Grzegorza z Nyssy: Mojżesz, który pragnął 
oglądać Boga, został pouczony, jak się istota widzenia Boga dokonuje w ludzkim 
życiu. Oto trzeba iść za Nim, dokądkolwiek nas poprowadzi. I to właśnie znaczy: 
widzieć Boga. „Przyjdź i chodź za Mną” (Łk 18,22). Nie trzeba niczego więcej. 
Bo jest rzeczą pewną, „teo-logiczną”: jak oblicze Mojżesza jaśniało po spotkaniu 
z Bogiem, podobnie światło Jezusa zajaśnieje w życiu naśladujących Go40.

3. GŁOWĘ OPRZEĆ NA SERCU MISTRZA – UFNOŚĆ

Iść za Jezusem, być naśladowcą Boga z Nim i Boga w Nim, uczyć się od Niego by-
cia dla Ojca, sióstr, braci41 – to wymaga wchodzenia w „uczucia Chrystusa” (Flp 
2,5)42. Dla J. Ratzingera/Benedykta XVI to niebywale ważna lekcja w szkole wpa-
trywania się w Przebitego: myśleć myślami Chrystusa i w ten sposób kształtować 
w sobie uczucia Chrystusa43. Tak myśl, jak uczucie; tak rozum, jak serce; tak wy-
miar intelektualny życia, jak wymiar emocjonalny – są dla wiary chrześcijańskiej 
niezbywalne: „życie poświęcone naśladowaniu Chrystusa wymaga zintegrowania 
całej osobowości”, zaś chłód i dystans panoszące się tam, gdzie dominuje zimny 
racjonalizm, na zawsze uniemożliwiają radosne oddanie się Bogu.

Dlatego konieczność pobierania lekcji w szkole Chrystusowych uczuć. Ważne, 
żeby ich nie tłumić w imię pobożności fałszywie pojętej, zawężonej do sfery ra-
cjonalnej – z jednej strony. A z drugiej – żeby „nieochrzczony” nieład uczuć nie 
zatruwał serca i rozumu. Żeby to było możliwe, żeby Jezus Nauczyciel miał do 
naszych myśli i uczuć dostęp, człowiek musi przede wszystkim przezwyciężyć 
strach (chodzi ostatecznie o strach przed Bogiem, ów nieodłączny towarzysz grze-
chu, główny bohater tragedii w ogrodzie Eden) i oczyszczony z lęku „otworzyć na 
oścież drzwi Chrystusowi”, drzwi serca i rozumu, drzwi życia. Już podczas inau-
gurującej pontyfikat Eucharystii Benedykt XVI namierzał ów lęk przed bliskością 

39  J. Ratzinger, Chrystus i Jego Kościół, tłum. W. Szymona, Kraków 2005², s. 35.
40  PnC, s. 30–31; ON, s. 37; WDrdJC, s. 24–25; STCwG, s. 66.
41  JN II, s. 147, 188.
42  JN I, s. 89.
43  Benedykt XVI, Myśli o Słowie Bożym. Rozmawiając z Bogiem, tłum. M. Wilk, Kraków 

2008, s. 126–127.
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Chrystusa, potem wielokrotnie wracał do tego wątku (m.in. w Kolonii podczas 
Światowego Dnia Młodzieży w 2005 r.; w Verbum Domini44):

Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego, niczego – absolutnie niczego z tych 
rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, piękne i wielkie. Nie! – tylko dzięki tej przyjaź-
ni otwierają się na oścież bramy życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę 
wielki potencjał człowieczeństwa. […] młodzi przyjaciele: nie lękajcie się Chrystusa! 
On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć wię-
cej. Tak – otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi – a znajdziecie prawdziwe 
życie45.

Otworzyć Mu drzwi, a potem Mu wiernie towarzyszyć – brzmi rada Papieża. 
„Aby Mu towarzyszyli” – taki główny motyw „ustanowienia” Apostołów podaje 
św. Marek (Mk 3,14)46. Dopiero potem, jako skutek towarzyszenia Mistrzowi, idą 
dalsze składowe apostolskości: głoszenie nauki, władza wypędzania złych duchów 
(Mk 3,14–15). Bez intymnego „bycia z” Chrystusem, bez głębokiej więzi z Nim 
w realiach życia, w człowieczym tu i teraz, chrześcijaństwo jest tylko rytuałem, 
wydmuszką, a chrześcijanin – jedynie funkcjonariuszem (choćby i słusznej spra-
wy)47. Papież szczególnie podkreśla postawę Jana, „który położył głowę na sercu 
Mistrza i w ten sposób nauczył się myśleć, mówić i działać”48. Oto istota sprawy, 
nauka w tej szkole na tym polega: kłaść głowę – pełną myśli i uczuć, pragnień 
i pytań – na sercu Mistrza. Bo też, jak tłumaczy Papież, „[…] nie wystarczy po 
prostu pójść za Nim i Go słuchać. Trzeba także żyć z Nim i tak jak On. Jest to 
możliwe jedynie dzięki głębokiej zażyłości, nacechowanej całkowitą ufnością. Tak 
jest między przyjaciółmi”49.

Głęboka zażyłość z Chrystusem, głowa na Jego piersi (por. J 13,25), z której 
wypłynęły krew i woda (por. J 19,34)…50 Ta sprawa, sprawa serdecznej relacji 
z Chrystusem, intymnej bliskości – jest dla Benedykta XVI kluczowa. Niesłycha-
nie często, nie bojąc się tonów czułych, trąca tę strunę w swoim papieskim na-
uczaniu: „żyć w pełnej komunii z Jezusem”51, „najważniejsze jest to, by nigdy nie 
oddalić się od Jezusa”52, „zaangażować się w bliską, głęboką relację z Jezusem”53, 
tworzyć z Nim „ścisłą więź”54, „opowiadać się po stronie Jezusa, przyjmując Jego 

44  Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła 
(30.09.2010) [dalej: VD], nr 104.

45  Homilia (24 kwietnia 2005): AAS 97(2005), s. 712; „L’Osservatore Romano” [wyd. pol.] 
2005, nr 6, s. 12.

46  AU, s. 141.
47  J. Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. D. Chodyniecki, Kielce 

2009, s. 18–19, 87.
48  OK, s. 161.
49  AU, s. 144.
50  VD, nr 5.
51  AU, s. 142, 171.
52  AU, s. 149.
53  AU, s. 156.
54  AU, s. 157.
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punkt widzenia”55. Przyjmować Jego punkt widzenia, czyli „myśleć tak, jak myślał 
Chrystus, […] myśleć razem z Nim”56. Na tym też polega „szkoła uczuć”: „Uczuć 
Jezusa Chrystusa uczymy się wtedy, kiedy uczymy się razem z Nim myśleć”57.

Co to znaczy: „[…] wczuwać się w uczucia Jezusa. Doznawać tych samych 
uczuć co Jezus?”58. Idąc tropem Listu do Filipian, znaczy to: mieć „te same dą-
żenia” co Jezus Chrystus (Flp 2,2.5). Znaczy też: „nauczyć się czuć tak, jak czuł 
Jezus; dostosować nasz sposób myślenia, decydowania i działania do uczuć Jezu-
sa”59. Papież tłumaczy:

[…] nie uznawać za najwyższe wartości naszego życia władzy, bogactwa i prestiżu, 
ponieważ w gruncie rzeczy nie zaspokoją one najgłębszego pragnienia naszego ducha, 
ale otwierać serce bliźniemu, nieść razem z bliźnim ciężar życia i otworzyć serce Ojcu 
niebieskiemu w postawie posłuszeństwa i zaufania, świadomi, że właśnie dzięki po-
słuszeństwu Ojcu będziemy wolni. Wczuwanie się w uczucia Jezusa: oto ćwiczenie, 
któremu powinniśmy się oddawać na co dzień jako chrześcijanie60.

Ponieważ chodzi ostatecznie o nic mniej jak o miłość61, miłość całkowitą, 
porywającą całego człowieka w stronę Ukochanego. Miłość, która jest z Boga i do 
Niego wiedzie. Do jej wzajemności konieczne jest pokrewieństwo uczuć, tożsa-
mość dążeń, komunia jestestw. Miłość nie ma żadnego celu poza sobą samą, tym 
bardziej celu „interesownego”. Ale tylko ona pozwala poznać Boga autentycznie 
i w najwyższym stopniu. „Nie ma autentycznej scientia Christi bez zakochania 
się w Nim”62.

Wiedza na temat Boga i przez Boga dana nie jest możliwa bez miłości. Kiedy 
Benedykt XVI uczy o konieczności współmyślenia z Chrystusem, by od Niego 
„uczyć się uczuć”, dopowiada: „A myślenie nie jest to tylko czynność umysłu, 
jest to również myślenie sercem”63. Oto prawdziwie katolicka (od kat’holon = 
całościowy, dotyczący całości, dający syntezę) wizja zbawczej, chrystocentrycznej 
logiki: myśleć i odczuwać, tym sposobem poznać i kochać, bez wykluczania któ-
rejkolwiek z władz człowieczych, ale w ich harmonijnym dopełnieniu. Bo Boski 
Logos ma serce: „W Sercu Jezusowym ukazuje się nam istota chrześcijaństwa. 
Ono wyraża wszystko, całość tego, co w Nowym Przymierzu prawdziwie nowe 
i rewolucyjne. To Serce wzywa nasze serca”64.

55  AU, s. 171.
56  Benedykt XVI, Myśli duchowe, tłum. W. Szymona, Poznań 2008 [dalej: MD], s. 189.
57  MD, s. 189.
58  Katechezy Ojca Świętego Benedykta XVI, w: Liturgia godzin z Janem Pawłem II i Benedyk-

tem XVI, red. S. Dziwisz, J. Główczyk, S. Nasiorowski, P. Ptasznik, Tarnów 2007, s. 583.
59  Tamże, s. 650.
60  Tamże, s. 583.
61  Tamże, s. 699.
62  OK, s. 49–50.
63  MD, s. 189.
64  R. Moynihan, Niech jaśnieje Światło Boże…, s. 108.
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Die mit dem Herzen sehen können, „patrzący sercem” – tak we wrześniu 2006 r. 
na polach pod Ratyzboną mówił Benedykt XVI o tych, którym Ojciec objawił 
prawdę wiary (Mt 11,25)65. Dzięki temu serdecznemu widzeniu – dzięki łasce tego 
objawienia – prostaczek widzi rzeczy zakryte „przed mądrymi i roztropnymi” (Mt 
11,25). Widzi Przebitego, czyli Prawdę. Rozpoznaje Go nawet w ciemnościach, 
nawet nie widząc twarzy, po samych ranach66; znajduje Go tam, gdzie byśmy się 
Go nie spodziewali67. Pan jest mocen poszerzyć i rozum, i serce68.

***

„Wcielony Logos prawdziwie «nosi owce» – jest pasterzem, który szuka nas po-
śród cierni i pustyń naszego życia. Niesieni przez Niego, wracamy do domu. On 
oddał za nas swe życie. On sam jest życiem”69. Tymi zdaniami Benedykt XVI 
kończy w pierwszym tomie Jezusa z Nazaretu rozdział na temat tzw. „wielkich 
obrazów” w Janowej Ewangelii. Obraz „prawdziwego Pasterza, Logosu, który stał 
się człowiekiem, ażeby oddać swe życie i w ten sposób dać życie w obfitości” (zob. 
J 10,10) uważa on za jeden z największych pośród wielkich. Jest to jednocześnie 
jeden z tych wiodących ewangelijnych obrazów, które wprowadzają wierzące-
go odbiorcę Dobrej Nowiny w samo serce chrześcijańskiej mistyki: na drogę od 
Logosu do ethosu, od prymatu zbawczej inicjatywy Boga do wolnej odpowiedzi 
człowieka, od Prawdy i Rozumu do ratunku, wyzwolenia i pociechy najgłębszej 
z możliwych. Chrystus jest pocieszeniem dla wszystkich, dla każdego: „We Wcie-
leniu i w swym Krzyżu niesie do domu zagubioną owcę – ludzkość. Niesie także 
mnie”70.

STRESZCZENIE

Chrześcijańska egzystencja jest implikacją chrystologicznej ortodoksji i tylko 
w świetle tej (chrystologicznej) prawdy ma znaczenie zbawcze. Jej kształt zależy 
od odpowiedzi na pytanie: kim w istocie jest Jezus? Poznanie Pana okazuje się 
jednak możliwe tylko poprzez osobiste zaangażowanie człowieka, które wyraża 
się pierwszorzędnie w bliskości z Nim, kontemplacji i zgodzie na Jego działanie. 
Patrzenie na Przebitego (Ukrzyżowanego), rozumiane jako akt całej egzystencji, 

65  Benedikt XVI, Maria voll der Gnade. Meditationen zum Rosenkranz, red. F. Johna, Freiburg 
im Br. 2008, s. 21.

66  AU, s. 150.
67  AU, s. 155.
68  Benedykt XVI, Katechezy o św. Pawle, red. i tłum. „L’Osservatore Romano” Kraków 2009, s. 40.
69  JN I, s. 239.
70  JN I, s. 239.
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prowadzi do rozpoznania w Jezusie prawdy o Bogu, a zarazem otwiera drogę do 
Jego naśladowania. Przesłanie Ewangelii jest czymś więcej niż moralny impera-
tyw; zobowiązanie nie wynika tu z indywidualnego przekonania, lecz nieodwra-
calnie, zbawczo, zmieniona zostaje rzeczywistość – smak i sens życia.

Słowa kluczowe: chrystocentryzm, duchowość, mistyka, egzystencja chrześci-
jańska, kontemplacja, Inkarnacja, naśladowanie, Biblia, ortopraksja, ortodoksja

SONS OF THE SON. FOLLOWING JESUS AS THE MAIN 
IDEA OF CHRISTIAN PRAXIS 

Summary

Christian existence is an implication of Christological orthodoxy and only in this 
light of the (Christological) truth it is of redemptive significance. Its shape de-
pends on the answer to the question: who is Jesus, in essence? However, it is only 
possible to recognise Lord through our personal engagement, which is excellently 
expressed in the closeness to Him, contemplation and consent to His action. As an 
act of the whole existence, watching the Pierced (Crossed) leads us to recognize 
the truth about God in Christ, at the same time opening the way to imitate Him. 
The message of the Gospel is something more than a moral imperative; the obliga-
tion does not result here from individual conviction, but the reality – the taste and 
sense of life – has been changed irreversibly and redemptively. 

Key words: Christocentrism, spirituality, mysticism, Christian existence, con-
templation, Incarnation, imitation, Bible, orthopraxy, orthodoxy
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WSPÓŁCZESNA DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA 
W POLSCE. 

OPIS, PRÓBA OCENY, PERSPEKTYWY

W Polsce zauważa się stopniowe porzucanie praktykowania wiary przekaza-
nej przez tradycję. Część wiernych przestaje podejmować praktyki religijne, 
ograniczając się do zewnętrznej obrzędowości świątecznej. Jednocześnie, co 
budzi nadzieję, wzrasta odsetek ludzi świadomie wierzących i zaangażowanych 
w dzieło ewangelizacji. Na gruncie katolickim można więc wyróżnić zwłasz-
cza dwa szczególne trendy. Pierwszy to skoncentrowanie na tzw. pobożności 
tradycyjnej, czasem wykrzywionej teologicznie. Drugi nurt to ożywienie ewan-
gelizacyjne, co związane jest z charyzmatycznym przebudzeniem w Kościele 
katolickim oraz wpisuje się w ewangelikalny model odnowy Kościoła i papie-
skie wezwanie do nowej ewangelizacji.

Procesy sekularyzacji dotyczą też historycznych Kościołów Reformacji (lu-
terańskiego, reformowanego). Równocześnie rozwijają się wspólnoty ewange-
likalne, zarówno charyzmatyczne, jak i niecharyzmatyczne. Dlatego mówienie 
o duchowości chrześcijańskiej w Polsce domaga się kontekstu ekumenicznego, 
zwłaszcza katolicko-protestanckiego. Następuje bowiem wzajemne oddziały-
wanie denominacji1.

1  W niniejszej analizie pominięty zostaje Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, z racji 
niewielkich przemian w zakresie form życia duchowego i liturgicznego, co związane jest z pod-
kreślaniem roli Tradycji. Wkład prawosławia w wielokształtność życia chrześcijańskiego w Polsce 
jest oczywiście niezaprzeczalny.
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Wobec tego refleksja nad stanem duchowości może dać ważne impulsy dla 
duszpasterstwa. Z kolei występowanie pewnych praktyk duchowych oraz roz-
wijające się nowe dla tradycyjnego katolicyzmu zjawiska domagają się oceny 
oraz odpowiedniej recepcji bądź wyeliminowania z życia eklezjalnego. 

1. PRÓBA OPISU STANU WSPÓŁCZESNEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA 
W POLSCE

Rzeczoną analizę należy zakorzenić w ogólnej perspektywie trendów teologicz-
nych i duszpasterskich obejmujących katolicyzm i protestantyzm. Można tu wska-
zać pewne wspólne elementy. 

1.1. Kościół Rzymskokatolicki

Statystyka praktyk religijnych w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce ukazuje 
przywiązanie ludzi do sakramentów. W 2016 r. 374,3 tys. osób otrzymało sakra-
ment chrztu, ponad 298,9 tys. osób udzielono sakramentu bierzmowania, ponad 
284,6 tys. dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej, zawarto 136,3 tys. 
małżeństw sakramentalnych. Jednak liczba dominicantes wynosi 36,7%, zaś com-
municantes 16%. Zauważa się jednocześnie wzrost zaangażowania świeckich, 
choć w 2013 r. było to jedynie 8% wiernych. Liczby te ukazują potrzebę ożywiania 
wiary oraz znalezienia sposobu dotarcia do niepraktykującej większości2.

W odnowę Kościoła swój wkład wnoszą wspólnoty i ruchy katolickie. Za-
uważalny jest wzrost podmiotów posługujących w ewangelizacji w różnych jej 
formach, a potrzebą czasów było powołanie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy 
Konferencji Episkopatu Polski3. Wielu katolików realizuje więc swoje zaangażo-
wanie w Kościół we wspólnotach. Wiąże się z tym wzrost projektów ewangeliza-
cyjnych, rekolekcji i kursów. Powszechne stają się również modlitwy o uzdrowie-
nie i uwolnienie, także podczas dużych zgromadzeń, np. „Jezus na Stadionie” czy 
„Przystanek Jezus”. Cechą charakterystyczną jest też organizowanie rekolekcji 
prowadzonych przez duchownych i świeckich charyzmatyków spoza Polski. Wy-
daje się, że obecny stan jest konsekwencją działalności prowadzonej przez Ruch 
Światło-Życie od ponad 50 lat oraz Odnowy w Duchu Świętym. Dzięki temu nowe 
inicjatywy nie zrywają całkowicie z dziedzictwem duszpasterskim minionych lat, 

2  Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2018, Warszawa 2018, s. 4, www.iskk.pl/
images/stories/Instytut/dokumenty/Annuarium_Statisticum_2018.pdf [dostęp: 27.02.2018]; Annu-
arium Statisticum Ecclesiae in Polonia 2015, www.iskk.pl/news/226-annuarium-statisticum-eccle-
siae-in-polonia.html [dostęp: 3.02.2016].

3  Zgłoszone środowiska Nowej Ewangelizacji, www.nowaewangelizacja.org/spolecznosc/wy-
kaz [dostęp: 27.02.2018].
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ale wnoszą to, co ważne dla współczesnego Kościoła i co stanowi odpowiedź na 
potrzeby ludzi. 

Oprócz tego wskazać należy również na tzw. churching. Styl życia ludzi, 
zwłaszcza w większych miastach (np. praktyka weekendu), osłabia więzi z pa-
rafią i wielu wiernych wybiera miejsca uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii 
według kryterium poziomu i stylu kaznodziejstwa, przestrzeni dla dzieci, sposobu 
przygotowania liturgii oraz pewnych przyziemnych wyznaczników, jak parking, 
wielkość kościoła czy odpowiednia temperatura.

Trzeba również zauważyć, że obok różnych dróg odnowy obecny jest też nurt 
tradycyjny, na przykład Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej4 czy ru-
chy intronizacyjne5. Jednocześnie znajdują odbiorców poglądy tradycjonalistycz-
ne, sytuujące się w opozycji wobec współczesnego Kościoła, czego znamiennym 
przykładem jest ruch związany z działalnością ks. Piotra Natanka6; daje się za-
uważyć w tej rzeczywistości jednostronność, spory o adiafora oraz organiczne 
powiązanie religii z patriotyzmem i polityką.

1.2. Wspólnoty protestanckie

Kościoły Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany obserwują, po-
dobnie jak Kościół Rzymskokatolicki, kryzys praktyk religijnych, więc podejmo-
wane są różne projekty odnowy wiary. Znamiennym przykładem jest Centrum 
Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Dzięgielowie. In-
stytucja ta oddziałuje nie tylko na ewangelików, ale również na innych chrześcijan. 
Prowadzi szeroką działalność kulturalną, charytatywną, społeczną, wydawniczą 
(wydawnictwo „Warto”, czasopismo „Warto”)7, ewangelizacyjną (rekolekcje 
pasyjne i adwentowe w parafiach, organizowanie obozów dla dzieci i młodzie-
ży, formacja nauczycieli szkółek niedzielnych, animowanie spotkań dla dzieci 
i młodzieży, prowadzenie spotkań, wykładów, seminariów, godzin biblijnych dla 
dorosłych)8, misyjną na Ukrainie, w Burkina Faso, Turcji i Egipcie, formacyj-
no-edukacyjna (Szkoła Biblijna, Korespondencyjny Kurs Biblijny, Kurs Liderów 
i Koordynatorów, Kurs prowadzenia szkółek niedzielnych dla początkujących, 
Kurs Homiletyczno-Liturgiczny, Kurs Duszpasterski podstawowy, projekt „Tak 
zaszczepicie chrześcijaństwo”, warsztaty i rekolekcje dla wolontariuszy i koor-
dynatorów grup odwiedzinowych i hospicyjnych)9. Najbardziej sztandarowym 

4  Duszpasterstwa tradycyjne, www.unacum.pl/p/duszpasterstwa-tradycyjne.html [dostęp: 
20.01.2016].

5  A. Czaja, Będzie w Polsce intronizacja Chrystusa, www.gosc.pl/doc/2948308.Bp-Czaja-Be-
dzie-w-Polsce-intronizacja-Chrystusa/2 [dostęp: 4.02.2016].

6  www.regnumchristi.com.pl/index.php?mod=parafia [dostęp: 4.02.2016].
7  www.cme.org.pl/index.php?D=5 [dostęp: 20.01.2016].
8  www.cme.org.pl/index.php?D=67 [dostęp: 20.01.2016].
9  www.cme.org.pl/index.php?D=3 [dostęp: 20.01.2016].
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przedsięwzięciem jest „Tydzień Ewangelizacyjny”, który zaczęto organizować 
w 1950 r. w Zakładach Matki Ewy von Tiele-Winckler w Bytomiu-Miechowicach, 
a później przeniesiono go do Dzięgielowa k. Cieszyna. Dodatkowo kampanie takie 
zaczęto organizować od 1998 r. w Mrągowie oraz od 2006 r. w Zelowie (z Kościo-
łem Ewangelicko-Reformowanym). Celem tych działań jest „doprowadzenie ludzi 
do Chrystusa po to, by mogli Go przyjąć jako jedynego Pana i Zbawiciela […]. 
Poprzez tę działalność pragniemy pomagać ludziom w bliższym poznawaniu Je-
zusa Chrystusa i pogłębianiu wiary poprzez studiowanie Słowa, modlitwę, spotka-
nia z innymi wierzącymi. Każdy człowiek, bez względu na wiek, wykształcenie 
czy jakiekolwiek inne kryteria, potrzebuje osobistej więzi z Jezusem Chrystusem 
[…]”10. W podobnym duchu odbywają się tzw. „Bezsenne noce” (spotkania dla 
młodzieży w noc Zmartwychwstania Pańskiego) oraz „Noce z Lutrem” w dniu 
31 października.

Jeśli chodzi o nurt ewangelikalny, to pierwsze poruszenie zielonoświątkowe 
z początku XX w. zrodziło się ze wzrostu opozycji wobec teologii osobistej święto-
ści, coraz szerzej rozpowszechnianej nauki o chrzcie w Duchu Świętym i w ogniu, 
będącym tzw. trzecim błogosławieństwem11. Natomiast w drugiej połowie XX w. 
odnowa charyzmatyczna była przyjmowana już przez tradycyjne Kościoły prote-
stanckie (poza Polską)12 oraz przez Kościół katolicki13.

W Polsce zbory zielonoświątkowe powstawały wśród ludności niemieckiej na 
Dolnym Śląsku, a wśród Polaków duchowość pentekostalna zaczęła rozwijać się 
na Śląsku Cieszyńskim poprzez neopietystyczną Społeczność Chrześcijańską, 
a następnie Związek Stanowczych Chrześcijan, który tworzyła grupa wiernych 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pod wodzą Józefa Kajfosza. Po II woj-
nie światowej wspólnota ta zerwała więzi ze strukturami luterańskimi i weszła 
do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, a po jego rozwiązaniu w 1988 r. 
– do Kościoła Zielonoświątkowego. Na terenach centralnej i wschodniej Polski 
utworzono natomiast w 1929 r., wskutek pracy misyjnej repatriantów z Amery-
ki, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Duży wpływ miał również Insty-
tut Biblijny w Gdańsku w latach 1930–1938. Oprócz tych ruchów należy jeszcze 
wspomnieć smorodinowców, czyli zielonoświątkowców antytrynitarnych (modali-
stów), wywodzących się z Białorusi, którzy utworzyli pod koniec okresu między-
wojennego Zbór Ewangelicznych Chrześcijan w Duchu Apostolskim (ponownie 

10  www.cme.org.pl/index.php?D=95 [dostęp: 20.01.2016].
11  J. Dunn, Ruch zielonoświątkowy i ruch charyzmatyczny, w: Historia chrześcijaństwa, red. 

T. Dowley, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 679–680.
12  V. Synan, Odnowa charyzmatyczna dociera do Kościołów historycznych, w: Historia ru-

chu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej. Stulecie Ducha Świętego 1901–2001, red. V. 
Synan, tłum. M. Wilkosz, Kraków – Szczecin 2001, s. 179–212; tenże, „Charyzmatycy” – odnowa 
w głównych denominacjach protestanckich, w: Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy cha-
ryzmatycznej…, s. 213–249.

13  P. Hocken, Katolicka odnowa charyzmatyczna, w: Historia ruchu zielonoświątkowego i od-
nowy charyzmatycznej…, s. 251–277.
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zarejestrowany w 1990 r.) oraz tzw. pięćdziesiątników w Beskidzie Niskim, zwią-
zanych w dużej części z Łemkami (to dziedzictwo niesie obecnie Chrześcijańska 
Wspólnota Zielonoświątkowa)14. 

W okresie PRL-u wspólnoty ewangelikalne musiały stworzyć Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, a po 1988 r. zaczęto tworzyć samodzielne struktury. To 
umożliwiło rozwój zborów charyzmatycznych tzw. trzeciej fali i innych wspólnot 
oraz zdynamizowało działania. Dziś wspólnoty ewangelikalne prowadzą wiele 
ewangelizacji, szkół biblijnych, formacji liderów i animatorów, wydawnictw, orga-
nizują konferencje, warsztaty oraz wnoszą wkład we współczesną muzykę chrze-
ścijańską. Zdarzają się jednak także postawy antyekumeniczne.

1.3. Wspólne przejawy duchowości chrześcijańskiej

Pomijając skrajne postawy i tendencje, można wskazać kilka wspólnych dla pol-
skich denominacji cech. Niewątpliwie daje się zauważyć ożywienie duchowe, 
charakteryzujące się wiarą z wyboru i czynnie przeżywaną; niejednokrotnie wy-
brzmiewa też radykalizm ewangeliczny. Rodzi się to często z dynamicznej i spon-
tanicznej modlitwy oraz mocnego zakorzenienia biblijnego.

Charakterystyczny jest również rozwój muzyki z gatunku Praise & Worship, 
obecnej w różnych Kościołach. Jej siła tkwi w tym, że „ewangelikalne pieśni zie-
lonoświątkowe, działając perswazyjnie na słuchaczy, wywołują silne inklinacje 
performatywne. Język oraz mocny czas teraźniejszy użyty w pieśniach podkreśla 
aktualność tego, o czym się śpiewa”15. Jednocześnie rozwija się prorocze uwiel-
bienie, śpiew natchniony oraz śpiew w językach. To też tworzy nową przestrzeń 
ekumenicznej wymiany darów i współpracy w ewangelizacji.

Nowe czasy przynoszą też nowe formy duszpasterstwa, współdziałanie du-
chownych i świeckich, ewangelizacje uliczne, obozy ewangelizacyjne, konferencje 
biblijne, a życie duchowe rozwijane jest również przez różne grupy dzielenia.

2. KONTROWERSJE WOKÓŁ NOWYCH ZJAWISK 
W POBOŻNOŚCI I ICH OCENA

Na gruncie ewangelikalnym oraz charyzmatycznym mogą pojawiać się jednak 
pewne praktyki i teorie teologiczne, które charakteryzują się pewnymi nieści-
słościami bądź wręcz błędami doktrynalnymi. Są też nowe dla duszpasterskiej 
posługi Kościołów praktyki, które mogą w znaczny sposób przyczynić się do 
odnowy istniejących wspólnot.

14  Z. Pasek, W. Włoch, Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej na zie-
miach polskich, w: Historia ruchu zielonoświątkowego i odnowy charyzmatycznej…, s. 486–490.

15  A. Migda, Mistycyzm pentekostalny w Polsce, Kraków 2013, s. 305.
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2.1. Modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie

Współczesne chrześcijaństwo odkrywa na nowo praktykę modlitw o uzdrowienie 
i uwolnienie. Teksty Nowego Testamentu ukazują dzieło ewangelizacji ze znakami 
(Mk 16,20), gdyż Jezus dał uczniom władzę leczenia chorób i uwalniania od demo-
nów (Mt 10,1; Mt 10,7–8; por. Mk 6,7; Łk 9,1–2; 10,9). Dlatego Kościół apostolski 
charakteryzował się dynamizmem ewangelizacyjnym i otwarciem na charyzmat 
uzdrawiania (Dz 3,5.7; 5,15–16b; 8,6–7; 9,17; 16,16–21; 19,12; 19,18–19; 20,10; 28,8) 
oraz praktykowaniem sakramentalnej posługi wobec chorych (Jk 5,14).

W Kościele od czasów późnopatrystycznych modlitwy o uzdrowienie były 
obecne w formie liturgicznej. Dopiero czas przebudzenia charyzmatycznego 
przyniósł liczne nabożeństwa o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne, prowadzo-
ne spontanicznie przez zespoły modlitwy; rozwija się też praktyka modlitwy 
wstawienniczej. Na gruncie katolickim doczekało się to watykańskiej instrukcji 
określającej zachowanie norm liturgicznych i praktyki pozaliturgicznych modlitw 
o uzdrowienie16.

Zauważalne są jednak pewne niebezpieczne tendencje: zbytnia koncentracja na 
kwestii zdrowia, oddzielanie uzdrowienia od ewangelizacji, nadużycia niektórych 
charyzmatyków zwłaszcza w sferze proroczej, rezygnacja z leczenia medycznego 
na rzecz modlitwy, swoiste „uzależnienia” od modlitw wstawienniczych. Odpo-
wiedzią na takie postawy jest właściwa formacja zespołów modlitewnych oraz 
organizacja służby według biblijnego modelu: uzdrowienia jako znaki towarzyszą 
głoszeniu Ewangelii, ale nie są w centrum17.

2.2. Teologia sukcesu

Kontrowersje wzbudza rozprzestrzeniana tzw. teologia sukcesu czy ewangelia 
sukcesu (ang. prosperity theology; prosperity gospel), która ma też wpływ na 
katolików. Jest to zbiór poglądów teologicznych utrzymujących, że zdrowie i po-
wodzenie w różnych sferach życia są znakami Bożego błogosławieństwa. Przykła-
dem takiego podejścia może być nauczanie Kennetha Hagina18, Roberta Schullera, 

16  Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ardens felicitatis desiderium, Wrocław 2003.
17  P. Sawa, Biblijne i eklezjalne uzasadnienie modlitwy o uzdrowienie w kontekście nowej 

ewangelizacji, w: Cierpienie – tajemnica i wyzwanie, red. A. Bartoszek, Katowice 2014, s. 190–213.
18  „Niektórzy z was trzymają się swoich trosk i zmartwień. Ciągle się obawiacie. Jesteście w 

wielkim napięciu. Wolą Bożą dla ciebie jest to, abyś wszelką swoją troskę złożył na Niego. Nie, 
nie powiedziałem, że to będzie łatwe; zwłaszcza jeśli przez wiele lat wyrabiałeś w sobie nawyk 
martwienia się. Niech twoim nawykiem teraz w Chrystusie będzie wiara. Złóż nawyk martwienia 
się w Jego ręce. [...] Niektórzy z was są na krawędzi oglądania manifestacji swojego uzdrowienia, 
ale to jeszcze się nie stało – a powodem jest fakt, że wciąż trzymacie się tej choroby. Wypuść ją. 
WYPUŚĆ! Przestań się jej trzymać. Zostaw ją i po prostu oprzyj się na Jezusie. Odpocznij w Nim. 
[...] On Ciebie lubi. Tak, naprawdę. Nawet ciebie. On lubi cię. On cię kocha. „On czule troszczy się o 
ciebie i ma o ciebie wielkie staranie”. On czuwa. On cię widzi. Po prostu odpręż się i rzuć się w Jego 
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Roberta Miltona i innych. Jest to związane z tzw. ruchem wiary, zakorzenionym 
w poglądach Esseka Williama Kenyona, który kładł nacisk na pozytywne wy-
znawanie rzeczywistości, uznając, że wiara jest wyznawaniem, więc jako skutku 
modlitwy należy oczekiwać uzdrowienia i pomyślności finansowej19.

Poglądy te budzą sprzeciw wielu środowisk chrześcijańskich20. Dla przykła-
du można w tym miejscu przytoczyć wyznanie chińskiego pastora Brata Yuna: 
„Mam problem ze wszechobecnym teraz nauczaniem na temat powodzenia, zgod-
nie z którym podążając za Panem, mamy zapewnione bezpieczeństwo i wygodę. 
To pozostaje w całkowitej sprzeczności z Biblią i z tym, czego doświadczamy 
w Chinach. Długie lata spędziłem w więzieniu i około trzydziestu razy trafiałem 
do aresztu z powodu Ewangelii Jezusa Chrystusa. Iść za Bogiem, nie tylko żyć dla 
Niego, oznacza również umrzeć dla Niego. «Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli 
umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jeste-
śmy» (Rzym. 14,8)”21. Z ostrą krytyką wystąpił również pastor David Wilkerson, 
pisząc: „Ktoś przysłał mi taśmę video ze zjazdu sponsorowanego przez pewnego 
dobrze znanego kaznodzieję ewangelii sukcesu. Byłem tak przerażony przez to, 
co było tam nauczane, że z trudnością panowałem nad sobą. To było bluźnierstwo! 
Jeden z kaznodziei przechwalał się: «Właśnie wydałem 15.000 dolarów na psa. 
Ten pierścień na moim palcu kosztował mnie 32.000 dolarów. Mieszkam w domu 
o powierzchni 8000 stóp kwadratowych [ok. 740 metrów kwadratowych – przyp. 
tłum.], ale zamierzam wybudować większy – taki, z którego dumny byłby Sa-
lomon. Kiedy ludzie w moim miasteczku widzą mój wielki dom i mojego Rolls 
Royce’a na podjeździe, to wiedzą, że w niebie jest Bóg». Chciało mi się płakać, 
ponieważ przez cały czas, kiedy on mówił, ludzie wbiegali na scenę i wypełniali 
mu kieszenie pieniędzmi”22.

Teologia sukcesu nie może być postrzegana jako zgodna z Objawieniem. Moż-
na jednak zauważyć pewne pozytywne impulsy dla troski o żywy kontakt ze 
słowem Bożym, podejmowanie odważnej modlitwy prośby oraz odrzucanie ne-
gatywnej wizji życia. 

ramiona. Chwała Bogu, On cię złapie. Zwyczajnie rozluźnij się i odpocznij w Nim, a przekonasz 
się, że wszystkie symptomy znikną”. K.E. Hagin, Zrzuć swoje troski na Pana, tłum. M. Olszewska, 
Wrocław 1992, s. 27–28.

19  V. Synan, Nurty odnowy pod koniec XX wieku, w: Historia ruchu zielonoświątkowego i od-
nowy charyzmatycznej…, s. 420–423.

20  P. Gola, Ruch charyzmatyczny: teologia sukcesu, www.protestanci.org/artykuly/art34.php 
[dostęp: 31.01.2016].

21  P. Hattaway, Człowiek z Nieba, tłum. A. Romankiewicz-Heck, Gorzów Wielkopolski 2003, 
s. 232.

22  D. Wilkerson, „Ewangelia sukcesu”. List wyjaśniający od World Challenge Inc., www.swch.
pl/autorzy/wilkerson/ewangelia_sukcesu.html [dostęp: 26.01.2016]. Zob. tenże, Nie musisz 
rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę, www.tscpulpitseries.org/polish/ts001106.htm [dostęp: 
26.01.2016].
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2.3. Kwestie związane z tzw. więziami pokoleniowymi

Idea ta obecna w niektórych środowiskach została rozpowszechniona w Polsce 
m.in. przez książkę Roberta DeGrandisa i Lindy Schubert pt. Uzdrowienie mię-
dzypokoleniowe23. Autorzy nawiązują do teorii Kennetha McAlla, dopatrującego 
się źródeł zaburzeń psychicznych w związkach człowieka z przodkami24. Kłopoty 
duchowe, fizyczne (choroby), materialne czy inne tłumaczy się błędami i grzecha-
mi przodków. Biblijnego uzasadnienia szuka się w perykopach: Lb 14,18; Wj 20,5; 
Wj 34,7; Pwt 5,9. Jednak jest to błędna teoria, gdyż sprzeciwia się słowu o odpo-
wiedzialności indywidualnej (Ez 18,2–3) oraz prawdzie o grzechu jako osobistej 
decyzji człowieka25. Istnieje też ryzyko obniżenia wartości chrztu.

Przez przyjęcie teorii grzechu pokoleniowego i uzdrowienia międzypokolenio-
wego w wielu ludziach wytworzyły się błędne postawy: upatrywanie w przodkach 
przyczyny trudności i niepowodzeń, przesadna koncentracja na złu, poczucie de-
terminizmu. Nie pozostaje to bez wpływu na wizję Boga, który jawi się wtedy 
jako karzący za grzechy innych ludzi. Z tego powodu Episkopat Polski wypowie-
dział się krytycznie w tej kwestii26.

Niedopuszczalne jest też pomijanie orzeczenia Soboru Trydenckiego o grzechu 
pierworodnym: „To zaś, że w ochrzczonych pozostaje pożądliwość lub zarzewie 
grzechu, ten święty Sobór przyznaje i z tym się zgadza”27 oraz nauczania Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego o społecznych skutkach zła: „Konsekwencje grze-
chu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie, 
ujmowanym jako całość, stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem 
św. Jana: «grzech świata» (J 1,29). Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, 
jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są 
owocem grzechów ludzi” (KKK 408)28.

23  R. DeGrandis, L. Schubert, Uzdrowienie międzypokoleniowe, tłum. B. Włodarczyk, Łódź 
20127. 

24  K. McAll, Uzdrowienie więzi rodzinnych, tłum. A. Ostrowska, Kraków 2007.
25  „Każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu” (Rz 14,12); „Grzech w znaczeniu prawdzi-

wym i właściwym jest zawsze aktem konkretnej osoby, ponieważ jest aktem wolności poszczegól-
nego człowieka, a nie aktem grupy czy wspólnoty” (Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Recon-
ciliatio et paenitentia, 16); „Aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki: 
«Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony 
z pełną świadomością i całkowitą zgodą»” (KKK 1857).

26  Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoral-
ne – opinia teologiczna, www.episkopat.pl/dokumenty/pozostale/6973.1,Grzech_pokoleniowy_i_
uzdrowienie_miedzypokoleniowe_Problemy_teologiczne_i_pastoralne_opinia_teologiczna.html 
[dostęp: 20.01.2016].

27  Sobór Trydencki, Dekret o grzechu pierworodnym, 5, w: Breviarium fidei. Wybór doktrynal-
nych wypowiedzi Kościoła, red. I. Bokwa, Poznań 2007, s. 182.

28  „Ze względu na ludzką solidarność, równie tajemniczą i niepojętą, co rzeczywistą i kon-
kretną, grzech każdego człowieka w jakiś sposób dotyka innych. […] dusza, która upada przez 
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Trzeba jednak brać pod uwagę zranienie, związanie i ograniczenie ludzkiej 
natury przez grzech oraz możliwość oddziaływania złych duchów roszczących 
sobie prawo do danej grupy ludzi, objawiające się szczególną skłonnością do kon-
kretnego zła (nałogi, niezdolność do wierności małżeńskiej itp.). Nie jest to jednak 
żadne dziedziczenie grzechu, ale szczególny rodzaj pokusy czy duchowego zwią-
zania, co objawia się jakąś wewnętrzną ociężałością czy słabością, a zasadza się 
na grzechach osobistych człowieka29.

2.4. Zdemonizowana wizja świata

Zauważa się wreszcie przeakcentowanie kwestii związanych z rzeczywistością de-
moniczną. Na gruncie katolickim źródłem jest nieraz bezkrytyczne przyjmowanie 
nauczania ewangelikalnych kaznodziejów. Z drugiej strony zbyt proste nawiązy-
wanie do praktyki sakramentaliów też przyczynia się do nadmiernego zaintereso-
wania działaniem zła. Szczególnymi przejawami tych nadużyć są: przesadne po-
dejście do zagrożeń duchowych, praktyka spowiedzi furtkowej oraz niewłaściwe 
podejście do sakramentaliów.

Nadużycia w tematyce zagrożeń duchowych, przesadne dopatrywanie się 
obecności demonów w świecie, odrzucanie jakiegokolwiek dobra w tradycjach 
niechrześcijańskich są niezgodne z nauczaniem Kościoła oraz wiodą do manichej-
skiej wizji świata. Konieczna jest jednak ostrożność i roztropność30, zwłaszcza 
w zakresie oddziaływania sekt, okultyzmu, magii, wróżbiarstwa, czarów, astrolo-
gii, jasnowidztwa, seansów spirytystycznych, wiary w skuteczność amuletów i ta-
lizmanów, opierania się na przepowiedniach i horoskopach, posiadaniu zabawek, 
gier i książek z wątkami okultystyczno-demonicznymi. Prowadzi to nieraz do 
praktyk pseudoreligijnych, satanistycznych, a w konsekwencji do zniewoleń czy 

grzech, pociąga za sobą Kościół i w pewien sposób cały świat”. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska 
Reconciliatio et paenitentia, 16.

29  P. Sawa, Dogmatyczna i pastoralna ocena praktyk związanych z modlitwą o uwolnienie, 
w: „To urzeczywistniajcie w Kościele, co w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,5). Księga pamiątkowa dla 
Księdza Profesora Jana Flisa w 70. rocznicę urodzin, red. P. Goniszewski, C. Korzec, Szczecin 
2015, s. 929–931.

30  „Nie chcemy popadać w obsesję zła ani dostrzegać go wszędzie; nie jest też naszym celem 
określanie jako szatańskie wszystkiego, co wywodzi się spoza kulturowych i religijnych granic 
chrześcijaństwa; także tego, co wykracza poza zakres nauki Kościoła. Dzieje naszej religii ob-
fitują bowiem w doświadczenia dialogu międzyreligijnego oraz tzw. inkulturacji i akomodacji, 
tj. przyjmowania do chrześcijaństwa różnych elementów i wartości tkwiących w religiach 
niechrześcijańskich i w ukształtowanych pod ich wpływem kulturach. Religie te także są wyrazem 
poszukiwania człowieka przez Boga i Boga przez człowieka; postrzeganie ich jako dzieła czy 
narzędzia szatana byłoby sprzeczne zarówno z doświadczeniem, jak i z nauką Kościoła […]. 
Celem naszym jest wezwanie do ostrożności i roztropności […]”. Komitet ds. Dialogu z Religiami 
Niechrześcijańskimi KEP, O zagrożeniach naszej wiary. List pasterski do dowolnego wykorzystania 
duszpasterskiego, 4, www.episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/5068.1,O_zagrozeniach_naszej_
wiary.html [dostęp: 20.01.2015].
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opętań31. Jednak należy bronić się przed prostą interpretacją. Przesada zaowoco-
wała praktyką tzw. spowiedzi furtkowej i ciągłym szukaniem sposobów otwarcia 
na złego ducha w historii życia32, gdy tymczasem „moc Szatana nie jest jednak 
nieskończona…” (KKK 395).

Niewłaściwa jest również praktyka nadmiernego używania błogosławionej 
wody, soli i oleju. Wiele osób przyjmuje te znaki na sposób magiczny, co prowa-
dzi do deformacji wiary oraz wynaturzenia znaczenia sakramentaliów. Błędne 
dogmatycznie są też sformułowania: „woda egzorcyzmowana”, „sól egzorcy-
zmowana”, „olej egzorcyzmowany”, gdyż egzorcyzmować można jedynie ludzi. 
Wystarczy więc termin „woda pobłogosławiona” lub ewentualnie „woda egzor-
cyzmująca”, czyli służąca procesowi uwolnienia. Z tego powodu potrzebna jest 
w Polsce solidna katecheza o wykorzystaniu błogosławieństw i przeciwdziałanie 
nadużyciom w tej kwestii.

2.5. Zjawiska towarzyszące modlitwie wspólnotowej

Rozwój duchowości charyzmatycznej przynosi nowe zjawiska duchowe. Rozpo-
wszechnia się modlitwa w językach33 i śpiew w językach jako formy modlitwy 
mistycznej34. Jest to bezpojęciowa modlitwa, która, o ile jest autentyczna, pro-
wadzi do głębokiej relacji z Bogiem i przemiany życia. Jednocześnie otwiera na 
kolejne dary, zwłaszcza proroctwo35 oraz charyzmat uzdrawiania i uwalniania. 
Właściwe korzystanie z tego obdarowania przynosi wiele dobra oraz stanowi wy-
raźny znak służący ewangelizacji.

Pojawiają się jednak nadużycia. Można tu wskazać zbytni emocjonalizm, ilu-
minizm, charyzmatomanię (skoncentrowanie na charyzmatach), paraklerykalizm, 
fundamentalizm biblijny, elitaryzm36, zewnętrzną pobożność, ostentacyjne prze-
ciwstawianie duchowości charyzmatycznej praktykom tradycyjnym. Jednocze-
śnie zauważa się nieraz pomieszanie duchowości pentekostalnej z przyjmowa-
niem niesprawdzonych objawień prywatnych i różnych praktyk pobożności (np. 

31  Tamże, 3.
32  Opinia teologiczna Komisji Nauki Wiary KEP  w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej, epi-

skopat.pl/dokumenty/6537.1,Decyzja_KEP_w_sprawie_tzw_spowiedzi_furtkowej.html [dostęp: 
20.01.2016]. Zob. P. Sawa, Dogmatyczna i pastoralna ocena praktyk…, s. 927–929.

33  A. Kuliberda, „Weźmiecie w darze Ducha Świętego”. Duszpasterskie znaczenie grup modli-
tewnych, chrztu w Duchu Świętym i glosolalli, Częstochowa 2005, s. 76-115. E. Czajko, Dar w No-
wym Testamencie, www.archiwumchn.kz.pl/index.php?id=artykuly&link=2008/03-04/naszawiara.
html [dostęp: 21.09.2015]. Zob. Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu 
zielonoświątkowego, red. E. Bednarz, R. Tomaszewski, Warszawa 2010, s. 259–264.

34  Jest to forma wspólnotowej głośnej modlitwy kontemplacyjnej, kiedy uczestnicy modlitwy 
śpiewają zdania pochodzące z natchnienia Ducha Świętego. Charakterystyczna jest przejmująca 
harmonia muzyczna, choć każdy śpiewa swój tekst na własną melodię.

35  Por. W. Cyran, Co mówi Duch do Kościołów. Prorok, prorokowanie i proroctwo wczoraj i 
dziś, Częstochowa 2012.

36  A. Kuliberda, „Weźmiecie w darze Ducha Świętego”…, s. 25–44. 
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mechaniczne rozumienie „nowenn nie do odparcia”). Również zjawisko upadku, 
tzw. spoczynku w Duchu37, domaga się właściwego rozeznania, zrozumienia przez 
wiernych i eliminowania nadużyć, przy jednoczesnym wspieraniu autentycznych 
doświadczeń. Nie można jednak traktować tego daru jako znaku poziomu ducho-
wości i widzieć jego konieczność podczas Komunii czy modlitw wstawienniczych.

3. KIERUNKI ROZWOJU DUCHOWOŚCI KATOLICKIEJ W POLSCE

Powyższa analiza domaga się spojrzenia w przyszłość. W sposób szczególny kwe-
stia ta dotyczy Kościoła Katolickiego, jako wyznania większościowego w Polsce. 
Coraz bardziej inspirowany przez nauczanie kolejnych papieży, wszedł on w rze-
czywistość nowej ewangelizacji, która stanowi konkretną drogę odnowy wiary. 

a) Osobisty wybór wiary

Wraz z rozwojem wspólnot wyartykułowany zostaje osobisty wybór życia wiarą 
w oparciu o indywidualną decyzję ogłoszenia Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Jest 
to związane z głoszeniem kerygmatu. Dlatego papież Benedykt XVI podkreślił, 
że „u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej 
idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową 
perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie”38. Domaga się to po-
znania Jezusa, troski o duchową więź z Nim oraz odpowiednią formację wiary 
w oparciu o pierwotne doświadczenie. 

W związku z tym konieczne staje się rozróżnianie między kerygmatem (gło-
szeniem dla osób bez doświadczenia duchowego, niereligijnych czy mających do-
świadczenie jedynie obrzędowej religijności) i katechezą (głoszeniem dla osób 
poszukujących pogłębienia na bazie osobistego wyboru wiary). Kerygmat to gło-
szenie Ewangelii o życiu39, o miłości Bożej oraz o Jezusie umarłym, zmartwych-
wstałym i uwielbionym. Jego celem jest doświadczenie Boga, nawrócenie oraz 
żywa i osobista wiara, a odpowiedzią człowieka – osobiste wyznanie Jezusa jako 
Zbawiciela i Pana40. Katecheza z kolei to pouczenie w kwestiach doktrynalnych 
oraz przeżywanie wiary w Kościele41, oświecenie umysłu prawdą konieczną do 

37  W. Cyran , Spoczynek w Duchu Świętym. Refleksja teologiczna i świadectwa, Częstochowa 
2010.

38  Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, 1.
39  G. Ryś, Jezusowa nowa ewangelizacja, w: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w 

Kościele, red. P. Sowa, K. Kaproń, Gubin 2012, s. 14–15.
40  J.H. Prado Flores, C. Mucias de Cuevas, Paweł. Formacja ewangelizatorów, tłum. Wspól-

nota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”, Stryszawa 2011, s. 24–25; J.H. Prado Flores, Jak 
ewangelizować ochrzczonych, tłum. K. Skorulski, Łódź 1993, s. 45–91.

41  J.H. Prado Flores, C. Mucias de Cuevas, Paweł…, s. 24–25.
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wzrastania do obrazu Chrystusa, co jest możliwe i skuteczne na bazie kerygmatu 
przeszywającego serce42.

To wymusza zmianę podejścia – nie można zakładać żywej wiary u wszyst-
kich ochrzczonych. Trzeba doprowadzić do świadomego aktu wiary, powierzenia 
swojego życia Jezusowi i dostosowania do tego swojego życia. Wynika to z natury 
chrześcijaństwa, które „polega na rozpoznaniu obecności Jezusa Chrystusa i pój-
ściu za Nim. To właśnie było cudownym doświadczeniem pierwszych uczniów, 
którzy spotkawszy Jezusa, byli zafascynowani i zadziwieni nadzwyczajnością 
Tego, który do nich mówił […]”43. Konieczne jest jednak katolickie rozumienie 
ewangelizacji i terminologii z nią związanej, z wyeliminowaniem bezkrytycznych 
przeniesień z teologii ewangelikalnej44. Nie można bowiem zanegować bądź re-
dukować wymiaru sakramentalnego. 

W kontekście katolicyzmu kulturowego i sekularyzmu niezbędne staje się 
świadome odnowienie łask sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wiąże się to 
z doświadczeniem nawrócenia, które, jak zauważa Charles André Bernard, obej-
muje nawrócenie wstępne (przejście z niewiary do wiary), pierwsze nawrócenie 
(wprowadzenie wartości religijnych w życie i patrzenie na swoje istnienie przez 
pryzmat wiary) oraz drugie nawrócenie (poddanie się Bogu i kroczenie za Jego 
natchnieniem)45. Realizowane jest to podczas rekolekcji i kursów ewangelizacyj-
nych. Wydaje się jednak, że wciąż stanowi wyzwanie dla polskiego katolicyzmu. 
Znamienne jest więc zalecenie Episkopatu Polski, by w każdej parafii przeprowa-
dzać rekolekcje kerygmatyczne46.

42  J.H. Prado Flores, Ewangelizacja – katechizacja. Kontekst i fazy głoszenia, w: Całą Ewange-
lię, Całe Ciało, Całemu Światu, red. P. Musiewicz, D. Trzcinka, Kraków 2014, s. 44–45.

43  Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument 
końcowy, tłum. K. Zabawa, K. Łukaszczyk, Gubin 2014, 244.

44  Por. A. Siemieniewski, Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka, 
Wrocław 1997, s. 167–246.

45  A. Siemieniewski, „Ochrzczeni w jednym Duchu”. Perspektywy integracji mistycyzmu 
pentekostalnego z duchowością katolicką, Wrocław 2002, s. 256–259. O rzeczywistości nowego 
narodzenia zob. A. Siemieniewski, Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła. „Przez wodę 
i krew” (1 J 5,6), Wrocław 2007. 

46  S. Gądecki, Słowo wstępne, w: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Program duszpa-
sterski Kościoła w Polsce na lata 2013–2017, red. S. Sułkowski, Poznań 2014, s. 10–11.

„«Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu […] jest odwiecznym Synem Bożym, który 
stał się człowiekiem» (KKK 423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. Wierzymy Jezu-
sowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w Jezusa, 
gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym życiu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. 
Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre 
i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia”. Zob. Wierzę w Syna Bożego. 
List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013, www.episkopat.pl/dokumenty/
listy_pasterskie/5491.1,Wierze_w_Syna_Bozego.html [dostęp: 25.01.2016].
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b) Duchowość chrystocentryczna

Uczynienie Jezusa Chrystusa centrum życia stanowi istotny element tożsamości 
chrześcijanina. Wobec tego kluczowe staje się doprowadzanie do decyzji wyboru 
Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Jest to fundamentalne wydarzenie podczas róż-
nych spotkań ewangelizacyjnych, których przybywa na terenie Polski. Dotyczy 
to praktycznie wszystkich denominacji chrześcijańskich. Daje się zauważyć pe-
wien wspólny schemat takich aktywności: głoszenie kerygmatu, wezwanie do 
decyzji wyrażanej w konkretny sposób (np. wyjście na środek i wyznanie swoimi 
słowami).

W środowiskach katolickich wyraźnie realizują to Ruch Światło-Życie, neoka-
techumenat, Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja oraz inne wspólnoty ewangeliza-
cyjne. Coraz bardziej rozpowszechniane Eucharystie z modlitwą o uzdrowienie 
i Wieczory Chwały zawierają głoszenie kerygmatu i ogłaszanie przez uczestników 
Jezusa Panem. To też należy uznać za kryterium poprawności wspomnianych 
działań pastoralnych – zakorzenienie wiary w życiu przez osobistą decyzję chroni 
ewangelizacje i modlitwy o zdrowie przed sentymentalizmem, płytkim poszuki-
waniem poprawy życia czy duchowymi nadużyciami.

c) Duchowość zakorzeniona w miłości Boga

Osobiście wybrane życie wiary osadzone jest na doświadczeniu miłości Boga. 
Papież Franciszek wyraził to, mówiąc o prawdach wiary: „W tym fundamental-
nym rdzeniu jaśnieje piękno zbawczej miłości Boga objawionej w Jezusie Chry-
stusie, który umarł i zmartwychwstał”47. Dlatego Episkopat Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów przypomniał w Aparecidzie w 2007 r., że spotkanie z Jezusem „musi 
być oparte na solidnym fundamencie Trójcy-Miłości. Doświadczenie Trójjedyne-
go Boga, który jest jednością i komunią niepodzielną, pozwala nam pokonywać 
egoizm […]. Doświadczenie Chrztu stanowi początek całej duchowości chrześci-
jańskiej, która oparta jest na Trójcy”48. Owo spotkanie z Bogiem rodzi siłę zaan-
gażowania ewangelizacyjnego jako konsekwencji doświadczenia miłości49.

Dlatego przesłanie o miłości Boga jest proklamowane i doświadczane podczas 
różnych ewangelizacji, coraz liczniejszych w Polsce. Generuje to nową jakość wia-
ry oraz ustawia całość życia ochrzczonych w perspektywie osobistego przyjęcia 
czułości Boga.

47  Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, 35.
48  Aparecida…, 240.
49  „Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele 

czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub długich po-
uczeń. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga 
w Chrystusie Jezusie”. Zob. Franciszek, Evangelii gaudium, 120.
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d) Duchowość biblijna

Pierwszym znakiem i źródłem odnowy Kościoła jest odkrycie roli Słowa Bożego 
oraz skoncentrowanie życia duchowego wokół Biblii50. Wpisuje się to w nurt ru-
chu biblijnego i ruchu liturgicznego51, które przygotowywały grunt pod odnowę 
liturgiczną i duchową Kościoła Katolickiego, a przede wszystkim wiodły do na-
uczania Soboru Watykańskiego II.

Nie chodzi jednak o intelektualne poznanie Biblii, choć i to ma znaczenie, ale 
o odkrycie życiodajnej siły Ewangelii. Benedykt XVI, diagnozując współczesne 
chrześcijaństwo, wyznaczył tu kierunek działania Kościoła: „U progu trzeciego 
tysiąclecia nie tylko istnieją liczne ludy, które jeszcze nie poznały Dobrej Nowi-
ny, ale wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem 
słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii. Tylu jest braci 
«ochrzczonych, ale niewystarczająco ewangelizowanych»”52.

Naprzeciw tej potrzebie wychodzą ruchy odnowy Kościoła. Formacja Ruchu 
Światło-Życie skoncentrowana jest, obok sakramentów, na ożywieniu wiary przez 
Słowo Boże aktywnie czytane i rozważane (tzw. Namiot Spotkania)53. W rzeczy-
wistości Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja Biblia stoi w centrum nauczania, czego 
wyrazem jest umiejscawianie jej w jakimś wyeksponowanym miejscu w prze-
strzeni głoszeń i wszelkiej aktywności pastoralnej. Droga Neokatechumenalna 
natomiast w znaczący sposób pokazuje Słowo Boże jako niezbędny fundament 
życia duchowego, obok liturgii i wspólnoty54.

We współczesnym polskim Kościele można też zauważyć biblijne ożywienie 
realizowane przez następujące inicjatywy: swobodny dostęp do Biblii, kręgi bi-
blijne w parafiach, formacja biblijna w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, 
ogólnopolskie Dzieło Biblijne55, kursy, konkursy, maratony, niedziele i tygodnie 
biblijne, szkoły lectio divina.

50  „Święty Sobór szczególnie usilnie wzywa też wszystkich wiernych […], aby przez częste czy-
tanie pism Bożych osiągnęli «najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa» […]. Niech jednak 
pamiętają, że czytaniu Pisma Świętego powinna towarzyszyć modlitwa, aby stało się ono rozmową 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem”. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Dei 
verbum, 25, w: tenże, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 361.

51  J. Mieczkowski, Ruch liturgiczny na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat, w: Sześć-
dziesiąt lat «Ruchu Biblijnego i Liturgicznego» w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce, 
red. S. Wronka, Kraków 2007, s. 31–53.

52  Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, 96.
53  F. Blachnicki, Namiot Spotkania, Krościenko 2000.
54  Droga Neokatechumenalna. Statut. Zatwierdzenie definitywne, Lublin 2008, art. 11–18, 

s. 34–43.
55  Zob. www.biblista.pl [dostęp: 30.12.2015].
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e) Duchowość sakramentalna

Katolicka duchowość ściśle związana jest z liturgią i sakramentami. Wyraził to 
Kościół w słowach o liturgii, że „w najwyższym stopniu przyczynia się ona do 
tego, aby wierni swoim życiem wyrażali oraz ujawniali innym ludziom misterium 
Chrystusa i rzeczywistą naturę prawdziwego Kościoła. […] przekształca tych, któ-
rzy są wewnątrz Kościoła, w święty przybytek w Panu […] i tak znajdującym 
się poza Kościołem ukazuje Go jako znak wzniesiony dla narodów […]”56. Nie 
można więc ewangelizacji postrzegać w oderwaniu od sakramentów. Autentyczna 
ewangelizacja wiedzie do ponownego odkrycia spowiedzi i piękna liturgii. Sama 
celebracja wpisuje się, obok uwielbienia Boga i uświęcenia wiernych, w dawanie 
świadectwa o miłującym i zbawiającym Bogu. Przykładem odkrycia tego aspek-
tu Eucharystii i umiejętności zsynchronizowania jej z mentalnością współcze-
snego świata może być parafia pw. Narodzenia Pańskiego w Timonium w stanie 
Maryland57 – to doświadczenie staje się coraz bardziej inspirujące dla polskich 
duszpasterzy.

Ewangelizacyjna rola liturgii wyeksponowana została zwłaszcza przez Ruch 
Światło-Życie58, przez Drogę Neokatechumenalną czy też przez międzynarodową 
Wspólnotę Emmanuel, dla której adoracja eucharystyczna jest źródłem otwarcia 
charyzmatycznego i zaangażowania ewangelizacyjnego59. Warto zauważyć, że 
w Polsce stopniowe i przemyślane wprowadzanie reformy liturgicznej nie pozba-
wiło liturgii jej piękna, odpowiedniej mistagogii oraz kościelnotwórczego charak-
teru. W związku z tym współczesna nowa ewangelizacja jest ściśle spięta z Eucha-
rystią. Wielkie spotkania charyzmatyczne i katolickie kampanie ewangelizacyjne, 
na przykład Przystanek Jezus, mają w centrum spowiedź i liturgię.

Trzeba jednak zaznaczyć, że w wielu polskich katolickich parafiach brakuje 
wspólnotowego kreowania liturgii, czynnego zaangażowania dorosłych świeckich, 
jak również odkrycia ewangelizacyjnego charakteru Eucharystii. Przy rozbudo-
wanej ewangelizacji prorockiej (słowo, świadectwo) zauważa się niedobór ewan-
gelizacji kapłańskiej (sakramentalnej). Stanowi to wyzwanie dla Kościoła, by nie 
oddzielać ewangelizacji od sakramentów z jednej strony oraz by nie sprowadzać 
wszystkiego do posługi liturgicznej z drugiej. Drogą do realizacji tego jest spra-
wowanie sakramentów z szacunkiem, godnością i czystością, wyrażanie w prosty 
sposób prawd wiary, czytelność znaków, pełne i aktywne uczestnictwo wiernych, 

56  Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 2, w: tenże, 
Konstytucje…, s. 48.

57  M. White, T. Corcoran, Odbudowana. Czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubio-
nych i nadać Kościołowi znaczenie, tłum. K. Zabawa, Gubin 2013, s. 111–142. Zob. ciż, Narzędzia 
do odbudowy. Czyli 75 praktycznych sposobów na najlepszą parafię, tłum. K. Zabawa, Gubin 2015, 
s. 117–215.

58  F. Blachnicki, Liturgia a wspólnota, Lublin 1996; tenże, Jaka odnowa liturgii?, Lublin 1996; 
tenże, Eucharystia pokarm na śmierć i życie, Lublin 2004; tenże, Liturgia dialogiem, Kraków 2015.

59  www.emmanuel.info.pl [dostęp: 21.01.2016].



280 KS. pRzEmySŁAW SAWA

życie rytmem liturgicznym, odnowa świętowania niedzieli, homilie mistagogicz-
ne, formacja grup, odpowiednia przestrzeń liturgiczna60.

f) Duchowość pentekostalna

Duże znaczenie ma duchowość pentekostalna, a więc osobista więź chrześcijanina 
z Parakletem61 przez tzw. chrzest w Duchu Świętym. Dokonuje się to na bazie 
chrztu sakramentalnego i stanowi głębokie doświadczenie Pięćdziesiątnicy. Jest 
to dopuszczalne, gdyż można mówić, idąc za św. Tomaszem z Akwinu, o chrzcie 
„zawiązanym” – „skuteczność [sakramentu] jest zahamowana, jego owoc nie spo-
żytkowany, gdyż brakuje pewnych warunków”62. Praktyka „chrztu pentekostalne-
go” owocuje odnowieniem duchowym, odkryciem Biblii, modlitwy, sakramentów, 
miłości do Kościoła, uwolnieniem63.

W rzeczoną rzeczywistość wpisuje się również przyjmowanie charyzmatów. 
Jest to konsekwencja przyjęcia Jezusa jako Pana, który udziela obficie Parakleta 
tym, którzy wierzą; On też jest siłą Kościoła. Świadectwo Dziejów Apostolskich 
i pierwszych wieków chrześcijaństwa buduje dynamizmem wierzących i ducho-
wym obdarowaniem służącym ewangelizacji – Duch Święty jest siłą świadec-
twa, zwiastowania Słowa Bożego, czynienia znaków, wewnętrznego przekonania 
do prawdy, budowania jedności wierzących. Jest to przeznaczone dla wszystkich 
ochrzczonych, a nie tylko dla określonych grup ochrzczonych64.

Potrzebne jest więc odkrycie nadprzyrodzoności w Kościele i jego misji; ina-
czej wierzącym grozi wyjałowienie. Nie sprzeciwia się to temu, co naturalne, 
ale jest wyrazem wieczności i boskości65. Owa siła duchowa nie jest dodatkiem, 
lecz integralną częścią struktury Kościoła. Przypomniał to Sobór Watykański II, 

60  D. Rey, Parafio, obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, tłum. K. Czaplicka, Gubin 2014, 
s. 94–100.

61  Por. J.H. Prado Flores, Formacja uczniów, tłum. M. Bigiel, Łódź 1992, s. 43-45.
62  R. Cantalamessa, Chrzest w Duchu – wylanie łaski, tłum. M. Tarnowska, w: Jak żyć w Duchu 

Świętym, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” 23/1998, red. L. Słup i in., Kraków 1998, s. 22.
63  P.J. Cordes, Niech zstąpi Duch Twój… Refleksje na temat katolickiej Odnowy w Duchu 

Świętym, tłum. S. i J. Demscy, Kraków 1998, s. 29–60; K. McDonnell, G.T. Montague, Inicjacja 
chrześcijańska a chrzest w Duchu Świętym. Świadectwo z pierwszych ośmiu wieków, tłum. M. Gór-
nicki, W. Kustra, Kraków 1997.

64  „Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem 
(por. Mt 28,19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształ-
cenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i czymś niestosownym byłoby myślenie 
o schemacie ewangelizacji prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, podczas gdy 
reszta wiernego ludu byłaby tylko odbiorcą ich działań. Nowa ewangelizacja powinna pociągać 
za sobą nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie przybiera formę apelu skie-
rowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacji”. 
Zob. Franciszek, Evangelii gaudium, nr 120; por. U. Ekman, Duch Święty w ewangelizacji. Kiedy 
Duch Święty zstąpi na was, będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8), w: Całą Ewangelię…, s. 101–112.

65  U. Ekman, Dary duchowe w ewangelizacji. Uzbrojeni mocą z wysoka (Łk 24, 49), w: Całą 
Ewangelię…, s. 54.
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wyznając, że obok sakramentów i posług (darów hierarchicznych) Duch Święty 
„rozdziela między wiernych w każdym stanie także specjalne łaski, przez które 
czyni ich zdolnymi i gotowymi do podejmowania rozmaitych dzieł lub funkcji 
mających na celu odnowę i dalszą skuteczną rozbudowę Kościoła”66. Wobec tego 
charyzmaty powinny być uznane w Kościele, przyjmowane, popierane, rozeznane 
i właściwie używane. Wtedy pojawia się szansa odnowy. Oczywiście musi się to 
dokonywać w jedności z hierarchią67. Warto zauważyć, że zasadniczo w Kościele 
w Polsce ta współpraca jest zauważalna i doceniana. Dzięki temu możliwe jest 
organizowanie wielu spotkań z modlitwami o uzdrowienie oraz posługą prorocką.

Niedopuszczalne jest jednak mówienie o protestantyzacji czy pentekostalizacji 
Kościoła Katolickiego, choć nie można oczywiście wykluczyć jakichś nadużyć 
w konkretnych przypadkach. Trafnie odpowiedział na takie zarzuty biskup Piotr 
Libera w homilii inaugurującej Rok Miłosierdzia w diecezji płockiej: „[…] wezwa-
nie, żeby nie gasić Ducha, Ducha Miłosierdzia i nie przeciwstawiać Go sztucznie 
rozumowi; żeby nie dopatrywać się w ewangelizacji, w adoracji, w egzorcyzmie 
jakiejś wydumanej pentekostalizacji; żeby potrafić być miłosiernym dla braci, któ-
rzy z gorliwości, a nie ze złej woli popełnili jakiś błąd, szybko zresztą – w każdym 
przypadku – skorygowany przez biskupa; żeby nie atakować zasłużonych pasterzy 
innych diecezji za to, że zapraszają charyzmatycznych kapłanów do powierzonej 
im przez Chrystusa cząstki ludu Bożego; żeby nie chodzić ze swoimi rewelacjami, 
bez odpowiedniej zgody biskupa, do mediów świeckich. I może wezwanie do nas 
wszystkich – żeby nie fascynować się zbytnio takimi rewelacjami […]”68.

g) Duchowość wspólnotowa

Wszystkie wyżej wskazane aspekty życia chrześcijańskiego realizowane są w kon-
tekście wspólnotowym. Nie chodzi tylko o szeroko rozumianą wspólnotę wiary. 
Coraz większej liczbie wiernych nie wystarczy już anonimowy udział w liturgicz-
nym życiu parafii, ale konieczne staje się zaangażowanie w konkretną wspólnotę, 
ruch czy stowarzyszenie, formalnie zorganizowane (kanoniczna akceptacja Ko-
ścioła) czy niesformaliczowane (różne grupy parafialne niebędące częścią jakiejś 
struktury). Przez te rzeczywistości Kościół wciąż odzyskuje swoją siłę ewange-
lizacyjną, „pojawiają się też ciągle nowe porywy Ducha Świętego, które nadają 
strukturze Kościoła młodzieńczą żywotność”69. Jest to więc konkretna odpowiedź 

66  Zob. KK 12; P. Ptasznik, Charyzmaty w Kościele pierwszych wieków, w: Nie zaniedbujmy 
charyzmatów!, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” 7/1995, red. L. Słup i in., Kraków 1995, s. 17–
25; Ch. Massabaki, Odnowa w Duchu Świętym nadzieją Kościoła, tłum. A. Graboń, Kraków 1986.

67  A. Kuliberda, Charyzmaty w Kościele dzisiaj, Częstochowa 2005, s. 99–110.
68  P. Libera, Homilia – Inauguracja Roku Miłosierdzia w Diecezji Płockiej – katedra płocka, 

www.diecezjaplocka.pl/biskup/homilie/homilia-inauguracja-roku-milosierdzia-w-diecezji-ploc-
kiej-katedra-plocka [dostęp: 3.02.2016].

69  J. Ratzinger, Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele, tłum. S. Czerwik, Kielce 
2006, s. 16.
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na sekularyzację, kryzys wiary, potrzeby czasów oraz zesztywnienie struktury 
Kościoła70. Nie można jednak postrzegać wspólnot tylko pragmatycznie. Natural-
na potrzeba relacji oraz pedagogia Jezusa stanowią źródło troski Kościoła o wspól-
noty i ruchy katolickie.

Wobec tego konieczne jest docenianie i promowanie wspólnotowego przeży-
wania wiary. Przed wspólnotami w Polsce stoi niebezpieczeństwo pomijania for-
macyjnego charakteru grup, a skupienie uwagi na działaniu w parafii. Konieczne 
jest też otwarcie wielu parafii na ruchy ewangelizacyjne i modlitewne. Same zaś 
wspólnoty winny dbać o zdrową formację i „życie życiem Kościoła”, co nie ozna-
cza zatracenia swojej własnej drogi.

4. WNIOSKI

Podsumowując powyższą refleksję, można sformułować następujące wnioski:
a) W Polsce duże znaczenie ma jeszcze religijność tradycyjna, jednak coraz 

więcej ludzi przestaje regularnie praktykować wiarę, prowadzić życie duchowe 
i sakramentalne. Jest to wyzwanie dla Kościoła Katolickiego oraz innych wspólnot 
chrześcijańskich. W związku z tym konieczna jest ewangelizacja społeczeństwa.

b) Wyraźnie należy odnowić duszpasterstwo i kaznodziejstwo pod wzglę-
dem kerygmatycznym. Błędem jest zakładanie u praktykujących głębokiej więzi 
z Bogiem. Przejście od duszpasterstwa tradycyjnego, nieraz zachowawczego, do 
ewangelizacyjnego doprowadzi do odnowy Kościoła, a co za tym idzie do odnowy 
społecznej.

c) Rozwój duchowości ewangelikalnej i pentekostalnej domaga się oczyszcze-
nia z wszystkich niepewnych lub wręcz błędnych teorii teologicznych, takich jak 
tzw. ewangelia sukcesu, uzdrowienie międzypokoleniowe, przeakcentowywanie 
kwestii uzdrowienia, jak również z różnych nadużyć w sferze charyzmatycznej, 
przede wszystkim z wszelkich przejawów charyzmatomanii, płytkiego sentymen-
talizmu i skoncentrowania na emocjach.

d) Kierunki rozwoju duchowości współczesnego chrześcijaństwa w Polsce, 
zwłaszcza katolicyzmu, wyznaczają następujące aspekty: konieczność osobiste-
go wyboru wiary, wyraźny chrystocentryzm, ożywienie kerygmatyczne i życie 
zakorzenione w miłości Boga. Cechami charakterystycznymi jest również ducho-
wość biblijna, sakramentalna i pentekostalna. W sposób szczególny ważny staje 
się wymiar wspólnotowy.

70  Zob. P.J. Cordes, Znaki Nadziei. Ruchy i nowe rzeczywistości w życiu Kościoła w wigilię 
Jubileuszu, tłum. L. Kowolik i in., Częstochowa 1998, s. 169–210.
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CONTEMPORARY CHRISTIAN SPIRITUALITY IN POLAND. 
DESCRIPTION, ATTEMPT TO EVALUATE, PERSPECTIVES 

Summary

Today’s times exhibit the important transformations in Polish christianity. It’s easy 
to see a leaving from the faith transmitted by the tradition and customs (folk faith). 
It’s not always the change in direction the faith chosen and consciously experienced. 
Some catholics do not practise the faith, limiting it to external rites which have more 
to do with a culture than a real faith (rites Christmas or Easter). It’s true a lof of 
catholics or other christians (orthodox, lutherans, reformed) limit their faith to pi-
ety’s rites without the connecting with their life (their faith is Sunday service only).

In the Catholic Church you may have noticed two trends. First there are misus-
ages in folk piety, many a time deformed theologically.

Second trend, ever more increasing in Poland and other Catholic countries, 
it’s the charismatic and evangelistic renewal of the Church, often connected with 
pentecostal experiences. It is associated with the charismatic awakening in the 
Catholic Church after the Second Vatican Council and it fits to the evangelical 
model of the renewal of the Church and the Papal call to the new evangelization.

New times bring new practices which more than once are more expected and pop-
ular than traditional devotions in churches (the rosary, the service in first Tuesday and 
passion devotions). You can indicate the following pastoral activities: evangelizations, 
meetings with prayer for healing, worship concerts, charismatic prayers. At the same 
time you can noted a increased interest in Bible, a reading the word of God everyday 
and the necessity personal declaration Jesus as the Saviour and the Lord.

This new religious culture converts an image of the Church, religion, faith. The 
Church becomes nearer to apostolic community. Those spiritual phenomena and 
practices insist on an appropriate theological, sociological evaluation and quite 
often psychological too. Anyways this charismatic and evangelistic spirituality 
contributes to the creating of the conscious and deeper implemented faith.

Słowa kluczowe: ewangelikalizm, duchowość w Polsce, nowa ewangelizacja, od-
nowa Kościoła

Keywords: evangelicalism, spirituality in Poland, the new evangelisation, renewal 
of the Church 
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KRyTyKA mODERnIzmU I InTEgRyzmU W pERSOnALIzmIE CHRzEŚCIJAńSKIm

KRYTYKA MODERNIZMU I INTEGRYZMU 
W PERSONALIZMIE CHRZEŚCIJAŃSKIM1

„Powrotem do racjonalistycznych złudzeń, ani chybi, nie uzdrowi się tego rozkładu, 
czy też tej kolektywnej neurozy [europejskich mas], ale na pewno też nie lekceważe-
niem zasad naukowej racjonalności”2.

„Nauki – wpierw nauki przyrodnicze, a później nauki historyczne – zdołały narzucić 
wierzenie, jakoby odkryto nareszcie ostateczne narzędzia zdolne dosięgnąć i wyczer-
pać sens rzeczywistości poznawalnej rozumem. [W tej sytuacji], bez wymogu dokony-
wania istotnych zmian, nie pozostawało im nic więcej, jak tylko ciągłe udoskonalanie 
swoich technik.

Z takiego punktu widzenia dla ludzi przełomu XIX i XX wieku myśl chrześcijań-
ska była poniekąd dotknięta potrójną nieudolnością. Nadal wlekła w swych bagażach 
antropocentryczną i zastygłą koncepcję świata opartą na rzekomych, iście mityczno-
-magicznych faktach, nie do pogodzenia z wynikami badań i obecnym stanem wiedzy. 
Ponadto zuchwała i całkiem nowa [krytyczna] nauka historyczna podkopywała wiary-
godność dokumentów i wydarzeń, na których opierało się chrześcijańskie nauczanie 
[…]. W końcu rozmaite filozofie racjonalistyczne […] przeczyły, że rozum poddany 
objawionemu porządkowi nadprzyrodzonemu pozostaje wiarygodnym narzędziem 
poznawczym. Praktycznie każda nowa rzecz, każdy nowy wynalazek nowoczesnego 
świata wydawał się unieważniać – poprzez zastraszenie – nie tyle jakąś konkretną 
filozofię, co same podstawy wszelkiej idei chrześcijańskiej”3.
1  Pisałem już na ten temat w książce: K. Witko, Przejście. Śladami paschalnej wiary po krainie 

teologii, „Religie świata – świat religii” 14, Lublin 2014, s. 153–175.
2  Zob. E. Mounier, Le Personnalisme, „Que sais-je?”, wyd. 17, Paris 2001, s. 41: On ne guérira 

sûrement pas cette décomposition ou cette névrose collective par le retour aux illusions rationa-
listes. Mais sûrement pas non plus en déconsidérant les médiations rationnelles.

3  Zob. tenże, Feu la Chrétienté, Paris 1950, s. 65–66.



289KRyTyKA mODERnIzmU I InTEgRyzmU W pERSOnALIzmIE CHRzEŚCIJAńSKIm

W nowej, trudnej i niewygodnej dla siebie sytuacji chrześcijanie przyjmowa-
li niekiedy dwie równie nieskuteczne postawy: liberalny modernizm i religijny 
integryzm. Idąc tropem Emmanuela Mouniera (1905–1950), rozważę najpierw 
„przestrzeń” modernizmu – sytuację chrześcijanina wydanego na pastwę „świata 
z zewnątrz”, ofiary domniemanej nowoczesności i racjonalizmu scjentystycznego. 
Następnie omówię integryzm religijny, który oznacza bezkrytyczne przyjmowa-
nie doktryn i prawd wiary bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary; akceptuje on 
w ten sposób zastany stan rzeczy i uważa go za nieodwracalny. W zakończeniu 
przypomnę z naciskiem, że obszarem autentycznie personalistycznego myślenia 
jest chrześcijaństwo z a kor z e n ione  w tajemnicy paschalnej Chrystusa i jed-
nocześnie z a a nga ż owa ne, mające udział w biegu ludzkich spraw, otwarte na 
zagadnienie sensu ludzkiej egzystencji.

1. PRZECIWKO MODERNIZMOWI

Zdaniem Mouniera modernizm jest odpowiedzią na „dogmatyczną przesadę”4 
przeciwników wiary chrześcijańskiej. Przestając ufać światłu Ewangelii, uwie-
dziony przez racjonalistyczny i scjentystyczny przesąd, który sprowadził go na złe 
ścieżki, jest on nie tyle złudzeniem naukowego umysłu, ile zdradą istoty chrześci-
jaństwa. Mounier pisze: „oślepieni przez przeciwnika, godząc się na wyznaczony 
przez niego obszar działania i jego warunki, [niektórzy chrześcijanie] uwierzyli, 
że uda im się tam zaszczepić całkowicie chrześcijańską koncepcję świata. Niektóre 
metody badań czy klasyfikacji, będące domeną nauk fizyczno-matematycznych, 
i krytyka źródeł hipostazująca obiektywizującą syntezę rościły sobie pretensje do 
monopolu na wydawanie uwierzytelniającego świadectwa wszelkiemu możliwe-
mu poznaniu. Modernizm godził się na dostosowywanie chrześcijańskiej praw-
dy do ciasnoty tego [intelektualistycznego] dogmatyzmu, przyjmował bez zgor-
szenia, że nieokreślony świat symbolu zastępował realną ciągłość historycznego 
wydarzenia i autentycznej tradycji; pozwalał wodzić za nos prawdy odwieczne 
ostatniemu krzykowi teorii naukowej, pod pozorem wybawienia ich z tak samo 
pośpiesznego i nieprzemyślanego związku z będącą w odwrocie nauką wywodzą-
cą się z zamierzchłych czasów, ewentualnie chronił je w lukach aktualnego stanu 
wiedzy, skąd nazajutrz byle jaki uczony wyrzucał je ze wstydem, owe  p r awdy 
o dw ie cz ne, dla których nawet wszechświat cały stanowi zbyt małe mieszkanie. 
Oznaczało to pogodzenie się z myślą, że wobec nowoczesnej wiedzy nie było już 
żadnego miejsca dla chrześcijańskiej filozofii usiłującej pozostać filozofią ani dla 
chrześcijańskiej nauki, którą za powszechną zgodą uczonych uznano by za na-
ukę. Tak więc moderniści wyrzekali się wiedzy bez wyrzekania się jeszcze wiary, 

4  Tamże, s. 67.
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a przynajmniej pragnienia, aby wierzyć: tymczasem wiara opróżniona w głębi 
serca z żywej relacji z rozumem nie jest już wiarą chrześcijańską, a w każdym 
razie nie jest już wiarą katolicką”5.

Jak widać z powyższego, nie proponując gotowych odpowiedzi, Mounier stawia 
tu raczej problem i zaostrza sprzeczności. Chodzi mu bowiem nie o to, by wszech-
stronnie objaśnić zagadnienie modernizmu, zamykając refleksję nad nim raz na 
zawsze, ale o to, by uchwycić permanentne i zbawienne napięcie między wiarą 
a rozumem, władnymi otworzyć się nawzajem na siebie w obopólnym dialogu, bez 
zacierania różnic i pomieszania porządków. Unikając sztucznego przeciwstawienia 
domen wiary i rozumu, przestrzega jednocześnie przed ambiwalentnym racjona-
lizmem naukowym, usiłującym ujednolicić różne plany i konteksty w uproszczonej 
syntezie występującej pod szyldem uniwersalistycznych i obiektywizujących nauk. 
Poddając surowej krytyce skrajną racjonalizację „chrześcijańskiej prawdy”, ostrze-
ga wierzącego przed tym, by nie zagubił refleksyjnej postawy wobec historycznego 
wydarzenia chrześcijańskiego i autentycznie chrześcijańskiej tradycji.

Ponadto można dostrzec u Mouniera pewien sceptycyzm względem nowocze-
sności zaślepionej optymizmem wciąż „postępującego postępu” – postępu nauko-
wego, ale i opartego na wynikach wiedzy naukowej postępu moralnego. Nie idzie 
mu bynajmniej o fideistyczną postawę relatywizującą zdolność ludzkiego rozu-
mu, która to postawa ignoruje wszelkie wątpliwości, znaki zapytania i krytyczną 
funkcję rozumu naukowego, tak dobrze przecież współbrzmiącą z ewangelicznym 
orędziem nawołującym do nawrócenia całego człowieka jako istoty cielesno-du-
chowej. W swym sporze z nowoczesnością Mounier odsłania także niebezpieczeń-
stwo swoistej „deifikacji rozumu” na modłę heglowskiej idei ducha absolutnego. 

W końcu, sprzeciwiając się z naciskiem sztucznemu i nieznanemu ani św. Au-
gustynowi, ani św. Tomaszowi rozdziałowi rozumu od wiary6, Mounier przestrze-
ga przed grożącym katolicyzmowi zubożeniem, a wręcz utratą sensu, chrześci-
jańskiej wiary i tym samym zniweczeniem celu jej posłannictwa. Stąd wniosek: 
„Kryzys modernistyczny wydał wiarę na pastwę uczuciowości religijnej, zwyczaju 
społecznego oraz ślepego uprzedzenia i przesądu. Nie jest on tylko, jak chciało-
by się wierzyć, sprawą filozofów. Rozpowszechnianie – przez pobożną literaturę 
o wielkim nakładzie – mdłej duchowości, powszechnie występujące w niektórych 
środowiskach sprowadzanie chrześcijańskiej tradycji do obyczaju rodzinnego, 
strach tak wielu pobożnych ludzi przed myśleniem i ich obojętność względem 
teologicznego wykształcenia, aż do pomieszania z poplątaniem między chrześci-
jańskim życiem a partykularnymi interesami jednej grupy społecznej lub jednego 
ośrodka, całe to zubożenie chrześcijańskiego ducha, którego nie można w żaden 
sposób umniejszyć, jest spadkobiercą epoki wmawiającej sobie, że zachowuje 

5  Zob. tamże, s. 68–69.
6  Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio (1998), nr 40–44.
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chrześcijańskie miłosierdzie czy też chwilowy zapał, który pomylono z miłosier-
dziem, pozbawiając się tym samym światła”7. 

Jak łatwo zauważyć, w przytoczonych wyżej zdaniach Mounier daje wyraz 
przekonaniu, że modernizm prowadzi chrześcijanina do spłaszczenia religijności 
zredukowanej do krótkowzrocznej zewnętrzności i uczuciowej pobożności, które 
nie ogarniają całej rzeczywistości chrześcijańskiego doświadczenia. Pobożność ta 
pozostaje w gruncie rzeczy osobista, anegdotyczna, zaborcza i zaślepiona przez 
partykularny interes. Jest też bezradna nie tylko wobec naukowego rozumu, lecz 
także wobec swej własnej tradycji starożytnej mądrości i duchowej wiedzy.

Przyszła pora, by zauważyć w tym miejscu, że jasne światło na zarysowaną 
powyżej problematykę modernizmu rzuca papież Jan Paweł II w swej encyklice 
Fides et ratio. Kładąc nacisk „na potrzebę zachowania ścisłej ciągłości między 
współczesną refleksją filozoficzną a myślą wypracowaną przez tradycję chrześci-
jańską” (nr 6), wyraźnie daje świadectwo ufności w zdolność ludzkiego rozumu do 
poznania Boga i prawd wiary. Chrześcijańska nauka, której źródłem jest Prawda 
Objawiona przez Boga, nie odwraca się od władz poznawczych ludzkiego umysłu. 
Lepiej, jest ona udanym i wciąż na nowo podejmowanym wysiłkiem wspieranego 
wiarą umysłu, otwierającym horyzont refleksji nad związkiem między prawdą 
a wiarą, między wpisanym w czas Wcieleniem Syna Bożego a ludzką historią.

U papieża Jana Pawła II relacja wiary do rozumu ma zdecydowanie charakter 
dialogiczny. W tej sytuacji „nie ma więc powodu do jakiejkolwiek rywalizacji 
między rozumem a wiarą: rzeczywistości te wzajemnie się przenikają, każda 
zaś ma własną przestrzeń, w której się realizuje” (nr 17). Istotne jest jednak i to, 
aby dowartościowując rozum, nie przeceniać go (por. nr 20). Albowiem zgodnie 
z 1 Kor 1,17–31 „głębia objawionej mądrości rozrywa ciasny krąg schematów my-
ślowych, do których przywykliśmy, a które absolutnie nie są w stanie należycie 
jej wyrazić” (nr 23).

Tymczasem rozdział między wiarą a rozumem prowadzi człowieka na złe 
ścieżki. I tak w historii europejskiej myśli i nauki da się wyraźnie zauważyć brak 
zaufania władz poznawczych do chrześcijańskiej wiary. Papież jest zdania, że 
europejski człowiek pobłądził, gdy „w sferze badań przyrodniczych rozpowszech-
niła się stopniowo mentalność pozytywistyczna, która nie tylko zerwała wszelkie 
powiązania z chrześcijańską wizją świata, ale – co ważniejsze – zrezygnowała też 
z wszelkich odniesień do wizji metafizycznej i moralnej. W wyniku tego zaistniało 
niebezpieczeństwo, że niektórzy ludzie nauki, rezygnując z jakichkolwiek odnie-
sień etycznych, nie stawiają już w centrum swej uwagi osoby ludzkiej i całości 
jej życia. Co więcej, część z nich, świadoma możliwości otwartych przez rozwój 
techniki, wydaje się ulegać nie tylko logice rynku, ale także pokusie zdobycia 
demiurgicznej władzy nad przyrodą, a nawet nad samym bytem ludzkim” (nr 46). 

7  Zob. E. Mounier, Feu la Chrétienté…, s. 69.
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Podobnie „przegląd ostatniego okresu historii filozofii pozwala dostrzec w nim 
proces stopniowego pogłębiania się rozdziału między wiarą a rozumem filozo-
ficznym” (nr 48). Z drugiej strony „także w teologii powracają dawne pokusy. 
Na przykład w niektórych współczesnych nurtach teologicznych dochodzi znów 
do głosu pewien racjonalizm, zwłaszcza wówczas gdy twierdzenia, które zostały 
uznane za filozoficznie uzasadnione, są traktowane jako wiążące dla badań teo-
logicznych” (nr 55).

Tak więc według Jana Pawła II istnieje nadal spór między przeszłością i teraź-
niejszością, między myślą wypracowaną przez tradycję chrześcijańską a „niektó-
rymi nurtami myślowymi, dzisiaj szczególnie rozpowszechnionymi” (por. nr 86). 
W tym kontekście papież przeprowadza właściwą krytykę współczesnej formy hi-
storyzmu, który podważa „trwałą wartość prawdy. To co jest prawdziwe w jednej 
epoce – twierdzi historysta – może nie być prawdziwe w innej” (nr 87). Przenosząc 
to na grunt teologii, historyzm przypomina postać swego rodzaju „modernizmu” 
(por. tamże). Pisze papież: „Pod wpływem słusznej skądinąd troski o aktualność 
refleksji teologicznej i jej przystępność dla współczesnego człowieka, teolodzy 
skłonni są posługiwać się wyłącznie najnowszymi formułami zaczerpniętymi 
z żargonu filozoficznego, nie zachowując wobec nich odpowiednio krytycznej 
postawy, jaką w świetle tradycji należałoby przyjąć. Ta forma modernizmu myl-
nie utożsamia aktualność z prawdą i dlatego nie jest w stanie spełnić wymogów 
prawdy, jakim powinna sprostać teologia” (tamże).

Ale to nie wszystko. Idąc dalej tropem papieża, można jeszcze wskazać na 
dwa inne nurty myślowe nieodłącznie powiązane z całkowicie racjonalistycznym 
modernizmem, a mianowicie scjentyzm i pragmatyzm. Sięgnijmy znowu po tekst 
omawianej encykliki Jana Pawła II, który w sposób wyraźny odsłania te dwa 
modernistyczne skażenia. 

W odniesieniu do scjentyzmu papież pisze: „Ta koncepcja filozoficzna nie uznaje 
wartości innych form poznania niż formy właściwe dla nauk ścisłych, spychając do 
sfery wytworów wyobraźni zarówno poznanie religijne i teologiczne, jak i wiedzę 
z dziedziny etyki i estetyki. W przeszłości tę samą ideę głosił pozytywizm i neo-
pozytywizm, według których twierdzenia o charakterze metafizycznym są pozba-
wione sensu. Krytyka epistemologiczna wykazała bezpodstawność tego poglądu, 
teraz jednak odrodził się on w nowej postaci scjentyzmu. Sprowadza on wartości 
do poziomu zwykłych wytworów uczucia i odsuwa na bok pojęcie bytu, pozosta-
wiając miejsce tylko i wyłącznie dla tego, co należy do sfery faktów. W tym ujęciu 
nauka, korzystając z postępu techniki, przygotowuje się do zdominowania wszyst-
kich aspektów ludzkiego życia. Niezaprzeczalne osiągnięcia nauki i współczesnej 
techniki przyczyniły się do rozpowszechnienia mentalności scjentystycznej. Jej 
oddziaływanie wydaje się niczym nie ograniczone, gdy widzimy, jak przeniknęła 
ona do wielu różnych kultur, wywołując w nich radykalne przemiany.

Trzeba niestety stwierdzić, że scjentyzm zalicza wszystko, co dotyczy pytania 
o sens życia, do sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraźni. Trudno też pogodzić 
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się ze stosunkiem tego nurtu myślowego do innych wielkich zagadnień filozofii, 
które albo całkowicie ignoruje, albo też poddaje analizie opartej na powierzchow-
nych analogiach, pozbawionych racjonalnych podstaw. Prowadzi to do zubożenia 
ludzkiej refleksji przez usunięcie z jej zasięgu owych fundamentalnych pytań, 
które animal rationale od początku swego życia na ziemi nieustannie sobie zada-
wał. Uporawszy się w ten sposób z krytyką opartą na wartościowaniu etycznym, 
mentalność scjentystyczna zdołała wpoić wielu ludziom pogląd, iż wszystko to, co 
technicznie wykonalne, staje się tym samym także dopuszczalne moralnie” (nr 88).

Scjentyzm jest dla papieża krainą sceptycyzmu, rezygnacji z kontemplacji 
i bezinteresownej miłości. To także tragiczny znak przestrzeni, w której zapo-
mniano o obietnicy i nadziei spotkania z Bogiem. W końcu nie sposób tu w pełni 
doświadczyć egzystencjalnej i moralnej odpowiedzialności bycia dla bliźniego. 
Mentalność scjentystyczna przybiera maskę zdrowego rozsądku i ogranicza się 
do techniczno-użytkowej kultury mas.

Niemniej groźna jest druga możliwość: pragmatyzm, czyli „sposób myślenia 
tych, którzy dokonując wyborów, nie widzą potrzeby odwołania się do refleksji 
teoretycznej ani do ocen opartych na zasadach etycznych. Ten nurt myślowy ma 
doniosłe konsekwencje praktyczne. W szczególności doprowadził do ukształ-
towania się pewnej koncepcji demokracji, w której nie ma miejsca na jakiekol-
wiek odniesienie do zasad o charakterze aksjologicznym, a więc niezmiennych: 
o dopuszczalności lub niedopuszczalności określonego postępowania decyduje tu 
głosowanie większości parlamentarnej. Konsekwencje takiego założenia są oczy-
wiste: najważniejsze wybory moralne człowieka zostają w rzeczywistości uzależ-
nione od decyzji podejmowanych doraźnie przez organy instytucjonalne. Więcej 
– nawet sama antropologia jest w dużej mierze uwarunkowana przez jednowymia-
rową wizję człowieka, w której nie mieszczą się ani wielkie dylematy etyczne, ani 
też refleksja egzystencjalna nad sensem cierpienia i ofiary, życia i śmierci” (nr 89).

Podobnie jak w przypadku scjentyzmu, świat pragmatyzmu jest światem za-
mkniętym na doświadczenie innego człowieka w kategoriach wartości i ofiary. 
Zapowiada technokratyczne i niebezpieczne w skutkach rządy parlamentów. Z po-
wodu powszechnego panrelatywizmu nie ma już w nim miejsca na metafizyczną 
rzeczywistość ani absolutną wartość. Nie ma już tu innej krainy jak kraina „wy-
dziedziczonych z proroctw”, unikających pytań o tajemnicę życia, cel ludzkiego 
zmagania czy też wymóg etycznej odpowiedzialności i moralnego obowiązku. 

***

Podsumowując te rozważania, można powiedzieć, że zarówno w świetle refleksji 
Mouniera, jak i w nauczaniu Jana Pawła II modernizm jawi się jako coś więcej 
niż tylko chęć bycia nowoczesnym. W grę wchodzi tu całościująca interpretacja 
wiary w opozycji do klasycznej doktryny katolickiej. W modernizmie nie ma 
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innej rozumnej religii poza religią rozumnego człowieka. W przeciwnym razie nie 
można by traktować religii jak tylko źródła iluzji i fanatyzmu. Odwołując się do 
współczesnego rozumnego człowieka, kierującego się zasadami krytycznego ro-
zumu, naukowego światopoglądu i demokratycznego ustroju, modernizm wskazu-
je na konieczność dostosowania się wierzącego do tej nowej rzeczywistości. Tym 
sposobem daje wyraz swej woli usunięcia z religijnej drogi tego wszystkiego, co 
wydaje się przeszkadzać w byciu w pełni nowoczesnym człowiekiem. Owszem, na 
ogół jest przekonany o pozytywnej roli chrześcijaństwa także i we współczesnym 
świecie, ale w pełni do niego dostosowanym. Tak więc nie unicestwiając prawd 
wiary i chrześcijańskiego etosu, modernizm podąża za koncepcją chrześcijaństwa 
„otwartego”, czyli liberalnego w obyczajach i relatywizującego niemalże wszyst-
kie prawdy wiary.

Krótko mówiąc, w modernizmie relatywizm znosi wszelki trwały i obiektyw-
ny porządek rzeczy, którego podstawy leżą poza doczesnością i poza człowiekiem. 
Zarówno religia, jak i moralność w takim ujęciu nie mają żadnego innego funda-
mentu oraz żadnego innego początku niż tradycja, obyczaj i kultura. Relatywizm 
– ukryty za parawanem racjonalistycznej logiki, przesadnie wierzącej w swe wła-
sne siły – dokonując radykalnej krytyki tradycji chrześcijańskiej pod pojęciowym 
sztandarem zachodniego racjonalizmu, wytaczając proces fundamentalnym praw-
dom wiary i moralności w imię postępu i rozumu, a także podważając stanowczo 
możliwość uzasadnienia postulatów obiektywnej rzeczywistości, wikła się niejako 
we własne sprzeczności, unika pytania o krytykę własnego rozumu i skazuje siebie 
tym samym na deifikację tegoż rozumu8.

Paradoksalnie więc, relatywizując niejako z definicji wszystko i wszystkich 
w imię rozumu, racjonalizm nie jest w stanie zrelatywizować swej własnej myśli 
zuchwale chlubiącej się uwolnieniem od wszelkich uproszczeń poznania i ogra-
niczeń działania. Nic zatem w tym dziwnego, że relatywizm i z nim połączony 
modernizm mają tę wspólną cechę z integryzmem i jego formalizmem, że wydają 
z góry określone osądy – modernizm w imię „nieomylnego rozumu”, a integryzm 
w imię „nieomylnej wiedzy”. Nadeszła chwila, by poświęcić trochę uwagi temu 
drugiemu, typowemu dla konserwatywnych chrześcijan, uproszczeniu.

2. PRZECIWKO INTEGRYZMOWI

Na początku czytelnikowi należy się wyjaśnienie: moim zamiarem nie jest doko-
nanie wszechstronnej i wyczerpującej analizy rozległej problematyki integryzmu 
religijnego. Nie idzie tu nawet o pojęcie i historię tego zagadnienia w Kościele 
katolickim9. Chodzi jedynie o krytyczne spojrzenie na katolicką postawę intelek-

8  Por. M. Bellet, Translation, Paris 2011, s. 26–30.
9  É. Poulat, Intégrisme et catholicisme intégral, un réseau secret international antimoderniste: 

La «Sapinière», 1909–1921, Paris 1969; Y. Tranvouez, Catholiques d’abord: approches du 
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tualnego konserwatyzmu przez pryzmat chrześcijańskiego personalizmu. W tej 
sytuacji, zgodnie z rozumieniem przyjętym przez Mouniera, pojęcie integryzmu 
odnoszę tu do reakcji części katolików w pierwszej połowie XX w. na progresizm, 
laicyzację i antyklerykalizm nowego ładu społecznego, jaki zaistniał po rewolucji 
francuskiej. Z jednej strony w imię obrony odwiecznych prawd wiary katolickiej, 
nauczanych od zawsze i bez jakichkolwiek, choćby najmniejszych, ustępstw, ka-
tolicki integryzm w dwudziestowiecznej Francji jest reakcją na modernistyczne 
propozycje dostosowania chrześcijańskiej prawdy do nowoczesności. Z drugiej 
strony, stając w obronie idei państwa katolickiego, odrzuca on każdą formę li-
beralizmu państwowego, dokonującego radykalnej separacji sfery prywatnej od 
publicznej i dążącego do całkowitego rozdziału religii od państwa. Integryzmem 
kieruje w końcu obraz „idealnego katolicyzmu społecznego”, którego nauczanie 
wystarczyłoby przenieść bezpośrednio na grunt społeczno-polityczny bez wy-
mogu uwzględniania zmian, jakie zachodzą we współczesnych społeczeństwach.

Tak więc trzeba to podkreślić od razu: reakcja antymodernistyczna stano-
wi źródło narodzin integryzmu, przeciwko któremu Mounier kieruje swe pióro. 
W swej krytyce wydobywa na jaw formalizm integryzmu katolickiego. Istotnie, 
wobec liberalnego modernizmu dokonującego uproszczeń chrześcijańskiej wiary, 
niektórzy katolicy przyjęli postawę nieufną i lękliwą; odrzucając wszelkie próby 
dialogu ze współczesnością, byli przekonani, że historia i tradycja są ich własno-
ścią. Cofając się w miniony czas, poddali się procesowi intelektualnego i ducho-
wego skostnienia. Mounier pisze: „Zagrożona została cała aktywność żywego 
umysłu. […] Lęk przed historycyzmem doprowadzał do obsesyjnej podejrzliwości 
o herezję wobec każdego, kto przypominał, że chrześcijańska myśl jest ukierun-
kowana na historię; o «subiektywizm» i «psychologizm» – kto próbował, w trosce 
o dialog człowieka z prawdą, zauważyć nieodbieralne prawo do osobistej decyzji 
i stopniowego przyswajania [prawdy]; o panteizm – ktokolwiek usiłował na nowo 
przemyśleć Boską nieskończoność, ogrom wszechświata i powiązania człowieka 
z kosmosem. Narzucano sztywne zasady, pod pozorem przeciwstawienia «nieza-
wodnych sądów rozumowych» modzie filozoficznego impresjonizmu niektórych 
środowisk”10.

Płytka formacja religijna i intelektualna, lenistwo duchowe i wypełniony sobą 
zamknięty świat sztywnego dyskursu apologetyki katolickiej zdają się być współ-
odpowiedzialne za niewiarę współczesnego człowieka. Źródłem tego przekonania 
jest opublikowany 25 lipca 1935 r. w dominikańskim periodyku katolickim „Vie 
intellectuelle” tekst teologa Y. Congara, który Mounier cytuje obszernie: „W obro-
nie przed potrójnym atakiem laicyzmu, protestantyzmu i racjonalizmu, Kościół 
katolicki skupił się na samym sobie: wycofywał się na swoje pozycje, barykadował 
się w nich i przybierał obronną postawę. A nawet jeśli Kościół nie wycofał swego 

mouvement catholique en France (XIXe–XXe), Paris 1988.
10  Zob. E. Mounier, Feu la Chrétienté…, s. 69–70.
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zaufania do współczesnego świata czerpiącego inspirację z chrześcijańskiego dzie-
dzictwa, sami chrześcijanie – nie mając, jak On, cierpliwości, ufności i pewności 
matczynego serca – przyjmowali wobec wszelkiej nowości i wszelkiego postępu 
postawę nadąsaną, nieufną, staroświecką, a niekiedy nawet ironiczną i kpiącą […].

Prawdę mówiąc, od czasu protestanckiego przewrotu Kościół żyje w stanie 
oblężenia […]. Tak więc od tamtego momentu uprawia swe harce, wznosząc za-
bezpieczenia, zakazy, zapory. Nazajutrz po jakimś nowym kryzysie czy też «moc-
niejszym wstrząsie» podejmuje się policyjne środki działania i bezpieczeństwa 
[…]. Jednocześnie ciasny konformizm opanował kościelne nauczanie, na którym 
ucierpiały nauki kościelne. Newman użalał się z tego powodu, zauważając, że wol-
ność myśli i słowa, a niekiedy nawet prawo do pomyłki są niezbędne w dziedzinie 
nauk, a tym samym w naukach teologicznych […]. Podczas gdy współczesny świat, 
odcięty od Kościoła i zamknięty w samym sobie […], dokonuje ciągłych zmian 
i przymierza się do rozwiązywania wciąż nowych problemów, Kościół chowa się 
na nowo i skupia się na samym sobie, tworząc swój odrębny, całkowicie zacho-
wawczy świat, w którym chodzi o przechowanie jakiegoś przedmiotu i w którym 
ludzie, odosobnieni od reszty idącego do przodu świata, powtarzają w kółko to 
samo w im zrozumiałym tylko języku”11. 

Ten kluczowy tekst Congara jest fundamentalny dla Mounierowskiej krytyki 
religijnej i intelektualnej postawy integrysty. Mounier nie ukrywa, że refleksja wy-
bitnego teologa dominikańskiego służy mu za wzór wypowiedzi ważkiej i odpo-
wiedzialnej za losy Kościoła i chrześcijańskiej myśli. Ale dążąc do podźwignięcia 
chrześcijan z ruin duchowych i intelektualnych, personalista powiada wyraźnie, 
że nie chodzi mu o całkowite potępienie ich zachowawczej postawy. Stąd to wy-
znanie, że integrysta, podobnie zresztą jak i liberał, „kroczy tuż przy obrzeżach 
słusznych prawd”12. Mounier pisze dalej: „Za integryzmem dogmatycznym kryje 
się garść wymogów przywiązanych do obrony ścisłości [rozumowania]: zalety 
umysłu, wydarzenie nieoderwalne od faktu historycznego, transcendencja prawdy 
i sfery nadprzyrodzonej – oto, co ustrzegł ten ich wyniosły trochę sposób bycia”13. 

Bynajmniej nie zmienia to faktu, że integryzm ponosi winę za postępujący pro-
ces pretensjonalnego dogmatyzmu z jego instytucjonalnym tonem, akademickim 
żargonem i stępioną wrażliwością na wyzwania czasu obecnego14. 

Byłoby zapewne błędem sądzić, że zjawisko integryzmu religijnego jest sprawą 
zamierzchłej przeszłości. W encyklice Fides et ratio Jan Paweł II przypomina 
o odrzuceniu przez Magisterium Kościoła błędnych i szkodliwych form myśli 
filozoficznej, a pośród nich fideizmu i radykalnego tradycjonalizmu, „ze względu 
na ich nieufność wobec przyrodzonych zdolności rozumu” (nr 52). 

11 Zob. tamże, s. 70–71.
12 Zob. tamże, s. 71.
13  Zob. tamże.
14  Por. Tamże, s. 72–73.
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W tej sytuacji papież wskazuje, że aby dochować wierności nauce Kościoła, 
katolicki myśliciel powinien przyjrzeć się i zaakceptować współobecną mnogość 
metodologii hermeneutycznych we współczesnym interpretowaniu Pisma Świę-
tego. Papież pisze w numerze 50. encykliki: „Nie należy też lekceważyć niebez-
pieczeństwa, na jakie narażeni są ci, którzy próbują odczytywać prawdę Pisma 
Świętego przy pomocy jednej tylko metodologii, zapominając o potrzebie bardziej 
wyczerpującej egzegezy, która pozwoliłaby im odkryć wraz z całym Kościołem 
pełny sens tekstów. Kto zajmuje się badaniem Pism Świętych, powinien zawsze 
pamiętać, że różne metodologie hermeneutyczne również opierają się na określo-
nych koncepcjach filozoficznych, należy je zatem wnikliwie ocenić przed zasto-
sowaniem ich do analizy świętych tekstów”.

Znamienne jest też wskazanie na polifoniczność filozofii w chrześcijańskiej 
myśli. Jan Paweł II pisze dalej w 59. numerze: „Odnowa tomistyczna i neoto-
mistyczna nie była […] jedynym przejawem odrodzenia się myśli filozoficznej 
w kulturze o inspiracji chrześcijańskiej. Już wcześniej i niezależnie od wezwania 
rzuconego przez papieża Leona pojawili się liczni teolodzy katoliccy, którzy na-
wiązując do nowszych nurtów myślowych i posługując się własną metodologią, 
stworzyli dzieła filozoficzne o wielkiej sile oddziaływania i trwałej wartości. Nie-
którzy z nich wypracowali niezwykle ambitne syntezy, w niczym nie ustępujące 
wielkim systemom idealistycznym; inni położyli podwaliny epistemologiczne pod 
nowy opis wiary w świetle odnowionej koncepcji sumienia; inni znów stworzyli fi-
lozofię, która wychodząc od analizy rzeczywistości immanentnej, otwierała drogę 
ku transcendencji; inni wreszcie podjęli próbę pogodzenia wymogów wiary z za-
sadami metodologii fenomenologicznej. Tak więc wychodząc z różnych założeń, 
tworzono ciągle nowe formy spekulacji filozoficznej, które miały kontynuować 
wielką tradycję myśli chrześcijańskiej, opartej na jedności wiary i rozumu”.

***

W tym miejscu rozważań można wyróżnić trzy znamienne rysy niebezpiecznego 
dla myśli i czynu zjawiska integryzmu religijnego. Najpierw trzeba uzmysłowić 
sobie, że jest on reakcją na modernistyczne kłamstwo. Na propozycję radykal-
nego odwrócenia się od wiary i Tradycji Kościoła integrysta odpowiada rów-
nie radykalnym konserwatyzmem. Integryzm cechuje postawa zachowawcza; 
religia – jego religia – jawi się jako nienaruszalna wartość absolutna, która nie 
podlega jakiejkolwiek zmianie. Nie widzi potrzeby odniesienia się do doznań 
i przeżyć, pytań i wątpliwości stawianych przez świat z zewnątrz. Jego punkt 
wyjścia, a jednocześnie punkt dojścia stanowią pewność i samowystarczalność: 
nie ma tu miejsca na napięcie między pytającym rozumem i poszukującą wia-
rą; obce są mu rozbieżności poglądów, różnice zdań, twórczy niepokój, chwile 
wahania i wątpliwości. Nie zna ani dylematu wyboru, ani ryzykownego skoku 
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w stronę innego, nowego świata. Ideałem jego pozostają: raz na zawsze przyswojo-
na prawda, absolutne poczucie bezpieczeństwa i niczym niewzruszona pewność15. 
Religijny integryzm jest w jakimś sensie wyborem postawy irracjonalnej. Zdaje 
się nie cenić rozumowego podejścia do wiary i światopoglądu. Nie domaga się 
konieczności poddania swej religii rozumnej refleksji i naukowemu dystansowi.

 Innym znamiennym rysem integryzmu jest jego powiązanie z lękiem. An-
tymodernizm, dogmatyzm i fundamentalizm wszelkiego integryzmu oznaczają 
lęk – lęk przed zmianami w obliczu przemian zachodzących w świecie, lęk przed 
utratą wiary i wreszcie lęk przed utratą Prawdy16. Trzeba też dodać od razu, że lęki 
te są nieodłączne od nieustającej tęsknoty za przeszłością, za utraconym rajem lub 
zaginioną Atlantydą.

W końcu rozważany tu integryzm zdradza znamiona autystycznego zamknię-
cia się w sobie. Strach przed konfrontacją z rzeczywistością i wycofanie się do 
swego własnego świata są wyraźnymi znakami odmowy relacji interpersonalnych. 
Integryzm zamyka się niejako przed możliwością mówienia innym językiem, in-
nym zasobem słownictwa i innym stylem. „Inny” i „inność” nie są tu okazją do 
przyjęcia postawy pokory wobec tajemnicy rzeczywistości, która przekracza ludz-
kie możliwości pojmowania, ale jest zagrożeniem dla fałszywej wiary we własną 
urojoną wszechmoc. W tej sytuacji integrysta pozostaje bezradny i zagubiony 
wobec perspektywy wyjścia na spotkanie z „innym”, skazuje się na niemożność 
zrozumienia tego „innego” i porozumienia z nim. W gruncie rzeczy pozostaje 
całkowicie zamknięty na perspektywę możliwego uczestnictwa i możliwej wspól-
noty z innym człowiekiem17. Ale oznacza to nie tylko oddalenie się od horyzontu 
wspólnoty międzyludzkiej, lecz także od konkretnego doświadczenia chcianego 
przez Boga braterstwa między ludźmi.

ZAKOŃCZENIE

Obszarem personalistycznego myślenia jest chrześcijaństwo z a ko r z e n io n e 
w tajemnicy paschalnej Chrystusa i jednocześnie z a a n g a ż ow a n e, mające 
udział w biegu ludzkich spraw, otwarte na zagadnienie sensu ludzkiej egzysten-
cji. Tak więc współczesna refleksja o chrześcijaństwie nie może odłożyć na bok 
rozległego pytania o wciąż na nowo odkrywaną obecność chrześcijanina w świe-
cie. Albowiem na tym nieustannym odczytywaniu w świetle Ewangelii „sposobu 
bycia” w ludzkiej historii będą polegać chrześcijańska wiarygodność i chrześci-
jańskie świadectwo18. 

15  Por. M. Bellet, Translation…, s. 26.
16  Por. Tamże, s. 30.
17  Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 221–243.
18  Podjęcie tego motywu chrześcijańskiej obecności w świecie ma swe źródło w lekturze 

artykułu M. Fédou, Une théologie de l’existence chrétienne, „Etudes”, janvier 2006, s. 89–98.
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Nie należy przy tym zapominać, że zadaniem chrześcijanina aktywnie obecne-
go w całej doczesności będzie jednocześnie przywiązanie do tradycji i skupienie 
na współczesności. Przy czym należy wystrzegać się dwóch antagonistycznych 
wobec siebie niebezpieczeństw, wciąż tu i ówdzie zagrażających chrześcijaństwu: 
dogmatyzmu i relatywizmu.

Błąd dog m at y z mu  polega na tym, że ukazuje prawdę przeciwko innym, 
zbytnio ufając historycyzmowi w postawie kurczowego i nostalgicznego trzyma-
nia się przeszłości. Owszem, należy bezwzględnie dać wyraz przekonaniu, że nie 
można ogarnąć i przekazać dzisiejszym pokoleniom sensu chrześcijańskiego mi-
sterium bez pomocy tych, którzy żyli, wierzyli i rozmyślali przed nami. Ale trzeba 
też pamiętać, że żadna sytuacja historyczna nie jest taka sama jak poprzedzające 
ją, żadna więc nie może dostarczyć nam gotowych rozwiązań dla naszych aktu-
alnych problemów. Podobnie jest z teologią historyczną i historią dogmatu, które 
choć są niezbędne dla teologii i przepowiadania wiary dzisiaj, to mogą dostarczyć 
jedynie fragmentarycznych recept, z których nigdy nie uzyskamy gotowego lekar-
stwa na wszystkie bolączki chwili obecnej19. Dlatego należy do tego dopowiedzieć 
– tak jak mówił do Polaków papież Jan Paweł II na pożegnanie podczas swej piątej 
pielgrzymki do ojczyzny – że „wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego 
kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, goto-
wa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na «znaki czasu»”20.

Tak więc zrozumienie na nowo i jeszcze głębiej rzeczywistości Kościoła, na-
szej Matki, aby przekazać współczesnemu światu orędzie Ewangelii Chrystuso-
wej – oto zadanie dla dzisiejszego chrześcijanina. Ale nie wolno mu zapomnieć, 
że trud ewangelizacji człowieka obecnego czasu i obecnej kultury, powołanego 
do przyjęcia całym sobą powszechnego zbawienia w Jezusie Chrystusie, musi 
odrzucić pokusę jakiegokolwiek  r e l a t y w i z mu. Ów relatywizm słusznie uznaje 
„zarodki prawdy” w innych religiach i innych kulturach, ale błędem jego koncep-
cji Objawienia jest uznanie, że wszystkie religie i wszelkie wierzenia mają taką 
samą wartość. Tenże relatywistyczny pogląd jest pułapką dla wielu współczesnych 
chrześcijan Zachodu, ulegających subiektywizacji swej wiary w epoce, którą ce-
chują wymieszanie religii i stosunkowo wielkie zauroczenie duchowościami Da-
lekiego Wschodu.

Nie chodzi bynajmniej o poszukiwanie jakiejś pośredniej drogi między tymi 
dwoma pułapkami dogmatyzmu i relatywizmu, stanowiącej próbę stworzenia wła-
snego modelu synkretyzmu chrześcijańskiego, łączącego ze sobą tradycyjne wzor-
ce religijności i awangardowe ekspresje nowoczesności. Chrześcijaństwo bowiem 

19  Por. K. Witko, Misterium paschalne punktem wyjścia w przepowiadaniu wiary chrześcijań-
skiej. Propozycja Jeana Daniélou (1905–1974) i jej teologiczne znaczenie dla nas, „Resovia Sacra”, 
nr 5 (1998), s. 98–99.

20  Przemówienie pożegnalne w Balicach podczas pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego Jana 
Pawła II do Polski (31.05 – 10.06.1997), , Kraków, 10 czerwca 1997, w: http://ekai.pl/biblioteka/
dokumenty/x401/przemowienie-pozegnalne-na-lotnisku-w-balicach/.
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nie ma za zadanie uczynić bardziej rozumnym i przystępnym orędzia zbawienia, 
by wykazać dobrą wolę współistnienia z innymi religiami i nowoczesnymi struk-
turami tego świata. Co więcej, za cenę wierności Chrystusowi i Jego zbawczemu 
dziełu orędzie chrześcijańskie przyjmuje całą Ewangelię i całą wiarę Kościoła jako 
prawdziwe, ale prawda Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła odnosi się nie tylko 
do treści wiary i głoszonych prawd, lecz także do sposobu bycia chrześcijanina 
w świecie i odniesienia do innych osób. 

Ważne jest, by chrześcijanin uświadomił sobie konieczność prawdziwego zro-
zumienia innych kultur i religii oraz jasno i bezwarunkowo wskazał na wymóg 
życzliwości do każdego człowieka. Będąc wezwanym do wierności ewangelicznej 
normie miłości bliźniego (por. Mk 12,31), chrześcijanin powinien przeciwstawiać 
się wszelkim głosom nawołującym do zniewolenia drugiego człowieka i piętnować 
zarazem zupełne zobojętnienie wobec ogromu zła w świecie. Nie kryjąc się za 
parawanem relatywizmu, powinien nazywać zło złem. Jednocześnie od samego 
początku jego wizja stosunków międzyludzkich ma się opierać na tym, co stanowi 
rdzeń Ewangelii: jej pierwszą i ostatnią miarą jest miłość bliźniego, poświęcenie 
się drugiemu, służba najuboższym, szacunek do ludzi innych wyznań i przekonań, 
miłość nieprzyjaciół. Jaskrawo wyraża to soborowa Deklaracja o wolności religij-
nej Dignitatis humanae: „Chrystus […] cierpliwie przyciągał do siebie i zapraszał 
uczniów […]. Nie chcąc być Mesjaszem politycznym, panującym za pomocą siły, 
wolał nazywać siebie Synem Człowieczym, który przyszedł, «aby służyć i dać du-
szę swoją jako okup za wielu» (Mk 10,45). Okazał się doskonałym Sługą Bożym, 
który «trzciny zgniecionej nie złamie i dymiącego lnu nie dogasi» (Mt 12,20) […]. 
Dokonując wreszcie na krzyżu dzieła odkupienia, aby zdobyć dla ludzi zbawienie 
i prawdziwą wolność, dopełnił swego objawienia. Dał bowiem świadectwo praw-
dzie, ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Królestwa Jego bowiem broni 
się nie za pomocą ciosów; umacnia się ono przez dawanie świadectwa prawdzie 
i słuchanie prawdy, a wzrasta miłością, przez którą Chrystus wywyższony na krzy-
żu ludzi do siebie pociągnął. Apostołowie, pouczeni słowem i przykładem Chry-
stusa, poszli tą samą drogą. Od samych początków Kościoła uczniowie Chrystusa 
pracowali nad tym, aby skierować ludzi do wyznawania Chrystusa Pana, nie przez 
stosowanie przymusu ani sposobami niegodnymi Ewangelii, ale przede wszyst-
kim przez moc słowa Bożego. Mężnie oznajmiali wszystkim zamiar Boga Zbawcy, 
«który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy» (1 Tm 
2,4), jednocześnie jednak z szacunkiem odnosili się do słabych, choćby żyli w błę-
dzie, okazując tym, że «każdy z nas z samego siebie zda sprawę Bogu» (Rz 14,12) 
i dlatego jest obowiązany być posłusznym własnemu sumieniu. Jak Chrystus, tak 
i Apostołowie zawsze poświęcali się gorliwie dawaniu świadectwa prawdzie Bożej, 
nieustraszenie głosząc wobec ludu i książąt «słowo Boże z ufnością» (Dz 4,31). 
Silną bowiem wiarą wierzyli, że sama Ewangelia jest naprawdę mocą Bożą ku zba-
wieniu każdego wierzącego. Przeto pogardziwszy wszelkim «orężem cielesnym», 
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naśladując łagodność i skromność Chrystusa, głosili słowo Boże, w pełni ufając 
w boską moc tego słowa” (nr 11).

Nawet jeśli chrześcijaństwo dzieli tę troskę o człowieka z innymi religiami 
i prądami duchowo-filozoficznymi, to korzenie zarówno swego nauczania, jak 
i swej postawy ma w swoim własnym źródle: w misterium paschalnym Chrystusa. 
Dochodzimy tu do centralnego wydarzenia dla chrześcijańskiego życia – wydarze-
nia śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, które nadaje mu kierunek, kształt i miarę.

Niewątpliwie wydarzenie paschalne jawi się w ludzkiej historii jako odsłonię-
cie grzechu, cierpienia i śmierci. Bo przecież Zmartwychwstanie Chrystusa splata 
się z doświadczeniem zła i żądzy władania, aktem zdrady i wydania na śmierć. 
Chrześcijanin nie jest zwolniony z poczucia grzechu i winy. Doczesność pozostaje 
wciąż naznaczona zagadką istnienia, niepewnością losu osób i cywilizacji (por. 
Mt 25,31–44). Wierzący nadal ociera się o pokusę wzgardy nadziei i zlekceważe-
nia osoby Chrystusa odsłaniającego nadprzyrodzony wymiar ludzkiego istnienia. 
Tym samym dramatyczny charakter dziejów jest jakby wpisany w chrześcijańską 
egzystencję. Słowem, usprawiedliwienie i uświęcenie dokonują się w nieustannej 
aktualizacji Przymierza Boga z ludźmi: Boży dar Odkupienia w Jezusie Chrystu-
sie, działanie Ducha i współpraca człowieka stanowią treść wciąż dokonującego 
się procesu Zbawienia. 

Mówiąc jeszcze inaczej, w chrystycznej perspektywie dramatu ludzkiej historii 
paschalne m i s t e r i a  nie są dla chrześcijanina ocaleniem „uciesznej egzystencji” 
doczesnego świata, ale p r z e j ś c ie m czy też now y m i  n a ro d z i n a m i  do wiary 
w Boga Ojca, który wyrwał „dla nas i dla naszego zbawienia” z mocy ciemności swe-
go Odwiecznego Syna, Jezusa Chrystusa21. Tylko dzięki Zmartwychwstaniu Chry-
stusa, ufając Bogu i wierząc w Boga, chrześcijanin nie zawaha się uwierzyć miłości 
(por. 1 J 4,16). Bo przecież pozostawiony samemu sobie, człowiek nie uchroni swego 
własnego istnienia ani istnienia swoich współbraci. Tylko wyobraźnia miłości, którą 
Duch wzbudza w sercu wierzącego, zdolna jest otworzyć się na ostateczne objawienie 
przywrócenia całego stworzenia do chwały Bożego synostwa (por. Rz 8,14–37).

KRYTYKA MODERNIZMU I INTEGRYZMU W PERSONALIZMIE 
CHRZEŚCIJAŃSKIM 

Streszczenie

W nowej i niewygodnej dla siebie sytuacji chrześcijanie przyjmują niekiedy dwie 
równie nieskuteczne postawy: liberalny modernizm i religijny integryzm. Idąc tro-
pem Emmanuela Mouniera (1905–1950), podejmuję najpierw refleksję nad „prze-
strzenią” modernizmu – sytuacją chrześcijanina wydanego na pastwę „świata 
z zewnątrz”, ofiary domniemanej nowoczesności i racjonalizmu scjentystycznego, 

21  Por. H. Urs von Balthasar, Qui est chrétien?, wyd. 2, Paris, Tournai 1968, s. 105.
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a następnie omawiam integryzm religijny, który oznacza bezkrytyczne przyjmo-
wanie doktryn i prawd wiary bez dowodu, na zasadzie ślepej wiary. Akceptuje on 
poniekąd zastany stan rzeczy i uważa go za nieodwracalny. W zakończeniu daję 
wyraz przekonaniu, że obszarem personalistycznego myślenia jest chrześcijaństwo 
zakorzenione w tajemnicy paschalnej Chrystusa i zarazem zaangażowane, mające 
udział w biegu ludzkich spraw, otwarte na zagadnienia sensu ludzkiej egzystencji.

BIBLIOGRAFIA

I. Teksty Magisterium Kościoła

Dokumenty Soboru Watykańskiego II (1962/1965), w: http://vaticanum.mettel.pl/
vaticanum/.

Jan Paweł II, Fides et ratio (1998), w: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_pl.html.

Jan Paweł II, Pielgrzymka Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II do Pol-
ski (31.05/10.06.1997). Przemówienie pożegnalne w Balicach, Kra-
ków, 10 czerwca 1997, w: http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x401/przemo 
wienie-pozegnalne-na-lotnisku-w-balicach/.

II. Dzieła Emmanuela Mouniera

Feu la Chrétienté, Editions du Seuil, Paris 1950.
Le Personnalisme, seria: „Que sais-je?”, wyd. 17, Paris 2001.

III. Literatura pomocnicza

Balthasar von. H. Urs, Qui est chrétien?, Paris, Tournai 19682.
Bellet M., Translation, Paris 2011.
Fédou M., Une théologie de l’existence chrétienne, „Etudes”, janvier 2006, s. 89–98.
Poulat É ., Intégrisme et catholicisme intégral, un réseau secret international antimoder-

niste: La « Sapinière », 1909–1921, Paris 1969.
Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998. 
Tranvouez Y., Catholiques d’abord: approches du mouvement catholique en France 

(XIXe-XXe), Editions Ouvrières, Paris 1988.
Witko K., Misterium paschalne punktem wyjścia w przepowiadaniu wiary chrześcijań-

skiej. Propozycja Jeana Daniélou (1905–1974) i jej teologiczne znaczenie dla nas, 
„Resovia Sacra”, nr 5 (1998), s. 97–104.

Witko K., Przejście. Śladami paschalnej wiary po krainie teologii, Lublin 2014 (Religie 
świata – świat religii” 14).



„Studia Pastoralne” 2018, nr 14, s. 303–320

Ks. Alojzy Drożdż
Uniwersytet Śląski 
Wydział Teologiczny

„WSzySTKIE BOŻE pRzyKAzAnIA SĄ pRAWDĄ”

„WSZYSTKIE BOŻE PRZYKAZANIA SĄ PRAWDĄ”

WSTĘP

Bóg nie jest i nie może być nigdy przeciwko człowiekowi. Dowodem na to jest 
fakt, że go stworzył i pragnie go zbawić. A człowiek? Człowiek albo uznaje Boga 
i z Nim się liczy, albo siebie czyni bogiem i wtedy prawdziwy Bóg (przynajmniej 
czasowo) nie jest mu potrzebny1. Bóg w całej historii zbawienia, a więc także 
i dziś, daje człowiekowi swe liczne dary. Wśród nich jest również dar Bożych 
przykazań, ofiarowany człowiekowi dla jego dobra2. Człowiek – rozumny i wolny 
– może te dary przyjąć albo je odrzucić. Tak było w przeszłości i tak jest też dzi-
siaj. Widzimy, że ludzie przez wieki bardzo różnie traktują Boże nakazy i zakazy. 
Chodzi o przykazania. Są one „dawane” przez Boga wyłącznie dla dobra ludzi. 
Pan Bóg przecież „ma wszystko” i tak naprawdę niczego od człowieka nie potrze-
buje. I wszystko, co ludziom przez wieki ofiaruje, ma służyć wyłącznie ich dobru 
tu na ziemi i w wieczności. Liczne są w Biblii przykazania Boże. Dotyczą one 
zarówno spraw ludzkich, jak i spraw związanych z relacjami ludzi wobec Boga. 
Warto więc choć krótko rozważyć – z antropologicznego i etycznego punktu wi-

1  Por. szerzej: Z. Pawlak, Pojęcie Boga jak Absolutu w egzystencjalnej teorii bytu św. Tomasza 
z Akwinu, „Ateneum Kapłańskie” 97 (1981) z. 3, s. 457–466.

2  Por. różne komentarze, m.in.: I dieci comandamenti. Trasmissioni della Radio Vaticana, red. 
F. Charrier, Roma 1995; J.St. Synowiec, Dekalog – dziesięć ważnych przykazań, Kraków 2004; 
G. Ravassi, Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce, tłum. K. Stopa, Kielce 2008.
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dzenia – słowa pochodzące z Psalm 119: „Jesteś blisko, o Panie, i wszystkie Twoje 
przykazania są prawdą” (Ps 119,151). Dlatego autor natchniony w całym psalmie 
wyraża wdzięczność i radość za możliwość poznania prawdy. Mówi między in-
nymi: „I będę się weselił z Twoich przykazań, które miłuję (119,47), gdyż „Twoje 
przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na 
wieki” (Ps 119,128), „przeto miłuję Twoje przykazania bardziej niż złoto, niż złoto 
najczystsze” (119,127). Konsekwencją jest to, że kieruje się on wszystkimi Bożymi 
postanowieniami i nienawidzi wszelkiej drogi fałszu (119,128). W centrum tych 
spostrzeżeń egzystencjalno-moralnych jest modlitwa:

 „Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, 
bo ja się nimi raduję. 
Nakłoń me serce do Twoich napomnień, 
a nie do zysku! 
Odwróć me oczy, 
niech na marność nie patrzą” (Ps 119,35–37). 

Psalm ten ma fundamentalne znaczenie dla kształtowania pozytywnej, i to nie 
wyłącznie jurydycznej, wizji moralności. Przykazania Boże – zresztą nie tylko 
Dekalog czy ewangeliczne błogosławieństwa – znajdujemy niemal na każdej stro-
nie Biblii3. Są one także szeroko omawiane w Tradycji Kościoła, a w ostatnich 
czterystu latach także w licznych katechizmach4. Dziś są one przybliżane lu-
dziom w prawdziwej sztuce filmowej5 czy nawet w monumentalnych dziełach 
muzycznych, jak na przykład Raj utracony K. Pendereckiego6. 

3  Por. szerzej m.in.: S. Łach, S. Rosik, Dekalog [w:] Encyklopedia Katolicka. t.3, red. F. Grygle-
wicz i in., Lublin 1979-2002: A. Deissler, Jam jest twój Bóg, który cię wyzwolił. Dekalog wczoraj 
i dziś, Warszawa 1977: A. Drożdż, Dekalog. Teologia moralna szczegółowa. t. 1–2, Tarnów 1994: 
J. Wróbel, Dekalog – Prawo miłości w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne 
Kościoła, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1995.

4  Por. na przykład o licznych odniesieniach moralnych – W. Borowicz, Wstęp do «O naturze 
dobra». w: Św. Augustyn: Dialogi filozoficzne. Kraków 19992, s. 819–828.

5  Składający się z dziesięciu części „Dekalog” trudno nazwać serialem. Nie ma tu ciągłości zda-
rzeń, akcji, różni są bohaterowie – jedynym człowiekiem pojawiającym się we wszystkich częściach 
jest tajemniczy nieznajomy grany przez Artura Barcisia. Wspólne jest za to miejsce akcji – ogrom-
ne, bezosobowe osiedle – sypialnia. Przytłaczające wielkością, niemal jednakowe bloki, ciasne 
mieszkania, w których rozgrywają się różne – mniejsze i większe dramaty ludzkie. Poszczególne 
historie opowiadane przez „Dekalog” odpowiadają swoją fabułą treściom niesionym przez kolejne 
przykazania. Trzeba jednak podkreślić, że Krzysztof Kieślowski i Krzysztof Piesiewicz i nadali 
im formułę możliwą do przyjęcia przez każdego widza – niezależnie od światopoglądu i przekonań 
religijnych. Por. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=122798 [dostęp 29.09.2017].

6  Por. na przykład o licznych odniesieniach moralnych – W. Borowicz, Wstęp do «O naturze 
dobra». w: Św. Augustyn: Dialogi filozoficzne…, s. 819–828.
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Mało kto zaprzecza, że Dekalog – czyli, jak się mówi, Przykazania Boże – wyty-
cza drogę postępowania chrześcijańskiego7. Co więcej, raz po raz w sztuce i naukach 
społecznych spotykamy „wołanie o Dekalog”8. Staje on bowiem coraz mocniej na 
straży wiarygodności i godności człowieka. A życie pokazuje, że ten człowiek jest 
naprawdę wiarygodny i temu można ufać, kto zachowuje Dekalog, czyli po prostu 
Prawo Boże. W związku z tym warto przypomnieć ważny tekst św. Pawła, że „celem 
nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. 
Zboczywszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić 
za uczonych w Prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo 
twierdzą. Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawnie stosuje, rozumiejąc, 
że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie 
i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla 
ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyją-
cych z sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popeł-
niających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką, w duchu Ewangelii 
chwały błogosławionego Boga, którą mi zwierzono” (1 Tm 1,5–11).

Codziennie stajemy wobec wielu różnych – niechrześcijańskich – humani-
zmów, przeważnie ograniczonych do ściśle ekonomicznej, biologicznej albo psy-
chologicznej koncepcji człowieka. Dlatego Kościół ma prawo i obowiązek głosić 
prawdę o człowieku, jaką otrzymał od Chrystusa. Mówiąc o Boży ch przykaza-
niach, stajemy bowiem codziennie wobec konieczności mówienia o pełnej praw-
dzie o człowieku. Stanowi ona fundament nauczania moralnego Kościoła i jest 
podstawową przesłanką prawdziwego wyzwolenia. W świetle tej prawdy człowiek 
nie jest podporządkowany procesom ekonomicznym czy politycznym, lecz od-
wrotnie, te procesy są jemu podporządkowane. W tym sensie pisał św. Ireneusz, że 
„chwałą człowieka jest Bóg, ale terenem działania Bożego, Jego mądrości i potęgi, 
jest człowiek”. Człowiek ten ma szansę stawać się „bardziej człowiekiem” dzięki 
Bożym przykazaniom znanym z Biblii i całej Tradycji Kościoła.

1. POMIESZANIE RÓŻNYCH STYLÓW MORALNYCH

Żyjemy w czasach ogromnego zamętu społecznego, medialnego, duchowego 
i kulturowego. Badania z zakresu dzisiejszej socjologii i psychologii moralności 

7  Treść Dekalogu, zawarta w Księdze Wyjścia 20, 2–17 i w Księdze Powtórzonego Prawa 5, 
6-21, powstała w każdym razie przed schizmą, do której doszło pa śmierci Salomona (X wiek 
przed Chrystusem). Natomiast utożsamienie określenia Dziesięć Słów z tymi tekstami nastąpiło 
później. Potwierdzenie tego określenia, jak również jego utożsamienie z naszym Dekalogiem miała 
miejsce najwcześniej pod koniec VII, a najpóźniej pod koniec VI wieku. Por. M. Lestienne, Les dix 
«paroles» et le Decalogue, „La Revue biblique” 79 (1972), s. 491.

8  Do dzisiaj znakomita większość współczesnych autorów odwołuje się do podstawowego 
artykułu: M. Lestienne, Les dix «paroles» et le Decalogue, „La Revue biblique” 79 (1972), s. 484–510.
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oraz teorii kultury pokazują niezbicie fakt „pomieszania różnych praxis” moral-
nych. We wszystkich tych postawach – w sposób najczęściej ukryty – są zawarte 
jakieś „normy” (czyli nakazy i zakazy). Mają one przeważnie charakter norm 
„biurokratycznych”, co nie znaczy wcale, że są one oderwane od ludzkiego etosu. 
Tego oderwania – chociaż często się o tym w praktyce milczy – sprawić się nie 
da. Normy – przestrzegane albo łamane – zawsze pozostają normami. Problem 
zasadniczy leży jednak w tym, czy ludzie-osoby mają tego świadomość, że tak 
czy inaczej są one zawsze normami jakiejś moralności. I trzeba powiedzieć, że 
jednym z największych problemów moralnych dzisiejszego człowieka – często 
sterowanego za pomocą rozlicznych „programów-przepisów-ustaleń-wytycznych” 
(prawnych, biurokratycznych, medialnych, operacyjnych, socjalnych) jest „bez-
duszność moralna”. Ma rację Michel Sales, kiedy pisze, że „różnica pomiędzy 
wierzącym i niewierzącym stopniowo się zaciera, jeszcze nie w sferze dyskusji 
teoretycznych (ideologii), ale na polu «praktycznie prawdziwej rzeczywistości». 
Wierzący prowadzą życie niewierzących, zaś niewierzący opierają się na moral-
ności albo wręcz na niesformułowanej wprost metafizyce wierzących […]. Nic 
nie odróżnia chrześcijanina od niechrześcijanina. Z racji silnego laicyzmu może-
my spotkać ludzi, którzy czasem w coś wierzą. Wierzą nawet w samych siebie. 
Odznaczają się oni również niepokojami sumienia, gdyż doświadczają tego, co 
nieprzeniknione. Jedni i drudzy dali się uwieść, że zbawi ich jakiś nieokreślony 
kompromis. Ostatecznie takie życie okazuje się kompromitacją”9. Ciekawą – cho-
ciaż mało zbadaną – sprawą jest wciąż atrakcyjność Dekalogu. Przypomnijmy 
choćby, że słynny cykl filmów Krzysztofa Kieślowskiego został prawie trzydzieści 
lat po premierze (1989) wydany w wersji odnowionej cyfrowo. „«Siła Dekalogu» 
w ogóle się nie zestarzała – stwierdza prawosławny teolog Michał Klinger. – Dziś 
być może jest nawet większa niż trzydzieści lat temu, bo oczyszczona z realiów 
późnego PRL-u”10. 

Przywołane tutaj dzieło filmowe jest jednym z naocznych przykładów swoiste-
go pomieszania stylów moralnych. Najogólniej mówiąc, z jednej strony możemy 
mówić o stylu moralności chrześcijańskiej (opartej na Dekalogu), z drugiej strony 
możemy mówić o szeroko rozumianej moralności laickiej (opartej też na Deka-
logu, ale bliżej «nieokreślonym» co do genezy, czy też swoiście nienazwanym). 
U podstaw i jednego, i drugiego podejścia leży mimo wszystko fundamentalna 
zasada uczciwości wobec Boga i wobec ludzi. Całe dzieło jasno wyraża prawdę, 
że nawet gdyby nie było Dekalogu historycznego (czy lepiej – historiozbawczego), 
to należałoby go po prostu wymyślić. Trudność w scharakteryzowaniu postępo-
wania chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego jako takiego wynika z pewnego 
paradoksu, który należy mocno podkreślić.

9  M. Sales, Specyfika postępowania chrześcijanina, „Kolekcja Communio” 2 (1982): Moralność 
chrześcijańska, s. 177.

10  http://www.polskieradio.pl/8/4795/Artykul/1558870,Dlaczego-Kieslowski-nakrecil-Dekalog 
[dostęp: 29.09.2017].
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Paradoks ten wynika z faktu, że sporo ludzi „dopasowuje” swe życie i postępo-
wanie (swoją moralność) nie tyle do znanego wprost, albo znanego pośrednio, De-
kalogu, ile raczej do zachowań i stylu życia ludzi, którzy są wokół nich. I tak wielu 
ludzi „miesza” swe zachowania (postępowanie), odwołując się do zmiennych norm 
sytuacjonizmu etycznego. Tak rodzi się szeroko dziś rozpowszechniany permisy-
wizm moralny. A dzieje się tak dlatego, że ludzie są dziś przekonani, iż żyjemy 
w czasach, w których już „nic nie odróżnia chrześcijanina od niechrześcijanina”.

2. JACY JESTEŚMY?

Całe doświadczenie moralne, którego żaden myślący człowiek nie zakwestionuje, 
pokazuje nam raz po raz, „jacy jesteśmy. Na pewno jesteśmy ludźmi. I dzięki wier-
ności życiodajnym i szczęściodajnym przykazaniom moralnym pragniemy stawać 
się coraz bardziej ludźmi. Zastanówmy się teraz nad pytaniem: jacy jesteśmy? 
„Spójrzmy na swoje serce tak, jakby było w tyglu, i spróbujmy wydestylować jego 
istotę. Czy nie okazuje się kłębkiem sprzeczności? Czy nie dostrzegamy w sobie 
rozdarcia między tym, co powinniśmy robić, a tym, co rzeczywiście robimy? Czy 
nie wydaje nam się czasem, że jesteśmy jak radio nastawione na dwie różne stacje: 
niebo i piekło, a odbierające jedynie szum i «popłoch bezładny»”11. W dalszym 
ciągu spełnia się dawna zasada Owidiusza: Video meliora proboque, deteriora 
sequor – „Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale skłaniam się ku gorszemu”12. 
A św. Paweł pisze z pasją: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię 
właśnie zło, którego nie chcę” (Rz 7,19).

Czujemy w sobie rozdwojenie, rozdarcie wewnętrzne, bo zazwyczaj wybiera-
my to, co nam się podoba, a nie to, co jest w nas najlepsze. Boleśnie doznajemy 
wtedy skutków swojego postępowania. Coś w nas źle funkcjonuje, jakby nasza 
natura się rozregulowała. Przeżywamy jedno rozczarowanie za drugim; urzeczy-
wistniamy swoje plany i przekonujemy się za każdym razem, że nasze oczekiwania 
znowu nie zostały spełnione. Sami dla siebie stanowimy problem – nie z powodu 
naszych widocznych wad, ale dlatego, że bardziej pozytywne cechy tak często nas 
zawodzą. Całego tego doświadczenia nie wyjaśnią nam ani liczne propozycje psy-
chologiczne, ani tłumaczenia biologistyczne, ani rozumowania ekonomicystyczne, 
ani wyjaśnienia tylko społeczne. Każda z tych propozycji pokazuje nam bowiem 
tylko mały fragment ludzkich zachowań. Dlatego ludzie patrzący na swe życie 
całościowo (integralnie) często mówią: „Zastanów się, co robisz!”. Natomiast do 
człowieka działającego nierozumnie mówimy: „Zachowuj się po ludzku!”. Po 
ludzku – czyli jak? Chodzi o zawarty w tym powiedzeniu system wierności od-
powiednim normom moralnym i odpowiednim wartościom.

11  F. J. Sheen, Stworzeni do szczęścia. Klucz do dobrego życia, tłum. A. Skucińska, Poznań 
2012, s. 41–54. 

12  Owidiusz, Metamorfozy VII…, 20–21.
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Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przekonań jest dziś fałszywe post-
modernistyczne przekonanie, że zło w nas wynika tylko z braku wiedzy: jesteśmy 
przewrotni, bo jesteśmy niedouczeni. Kiedy się dokształcimy, wszystko wróci 
do normy. Otóż jest to straszne oszustwo. Jest to nieprawda. Nasz konflikt we-
wnętrzny nie zależy od poziomu wiedzy, bo przecież nie wszyscy wykształceni 
są święci i nie wszyscy nieuczeni to łajdacy. Edukacja niekoniecznie czyni nas 
lepszymi. Nigdy dotąd w historii nie było takiego nagromadzenia wiedzy, a tak 
mało poznawania prawdy i mądrości życiowej. Współczesna edukacja w znacznej 
mierze polega na psychologicznych tylko próbach racjonalizacji zła. „Zyskujemy 
tyle, że z głupich łajdaków stajemy się sprytnymi łajdakami. Świat się pogubił nie 
z powodu tępoty umysłu, ale przez przewrotność woli. Wiemy dostatecznie wiele, 
tylko wybieramy niewłaściwie”13.

Mówi o tym wielka światowa literatura piękna, z C.K. Norwidem, F. Dosto-
jewskim, M. Hłaską, J. Chestertonem oraz A. Sołżenicynem na czele. Przypo-
mnijmy, że jeden z bohaterów Sołżenicyna po licznych klęskach moralnych wy-
znaje publicznie: „Szczęście to złudzenie – resztkami sił przekonywał Szułubin. 
Był bardzo blady. – Wychowywałem dzieci, byłem szczęśliwy. A dzieci napluły 
mi w duszę. I dla takiego szczęścia prawdę w piecu paliłem, prawdę!! Albo tak 
zwane «szczęście przyszłych pokoleń». Któż może przewidzieć, co one uznają za 
szczęście? Kto rozmawiał z tymi przyszłymi pokoleniami, kto pytał, jakim idolom 
będą oddawać cześć? Pojęcie szczęścia jest zbyt względne, by szykować je komuś 
z góry i zawczasu. Kąpiąc się w mleku i miodzie, wcale nie będziemy szczęśliwi. 
A dzieląc się tym, czego brakuje – będziemy! I to już dziś! Nie możemy myśleć 
wyłącznie o szczęściu i rozmnażaniu się, bo przeludnimy ziemię i stworzymy 
straszne społeczeństwo…”14 I ciekawa sprawa, że ta literacka diagnoza dzień po 
dniu jest potwierdzana licznymi newsami medialnymi i równie strasznymi wy-
nikami sondażowymi. Historiografia ostatnich dziesięcioleci potwierdza jeszcze 
mocniej to, do czego prowadziło i prowadzi – mówiąc prosto – łamanie Bożych 
przykazań, a w szczególności przykazania „Nie zabijaj!”. 15

13  F. J. Sheen, Stworzeni do szczęścia..., s. 46–47.
14  A. Sołżenicyn, Oddział chorych na raka, tłum. M. B. Jagiełło, Warszawa 1992, s. 366–367.
15  Wywiad udzielony „Niedzieli” przez Visara Zhitiego, albańskiego dyplomatę, pisarza, poetę, 

więźnia politycznego tyrana Envera Hodży w Albanii. Czytamy w nim m.in.: „WR: Pamiętam, że 
21 września 2014 r., podczas pielgrzymki do Albanii, Franciszek wysłuchał poruszającego świa-
dectwa kapłana męczennika, więźnia politycznego w Albanii za czasów tyrana Envera Hodży. 
Papież wzruszył się do łez, objął ks. Simoniego i ucałował mu dłonie… VZ: To prawda. A później, 
w listopadzie ubiegłego roku, Franciszek mianował go kardynałem. Ale chciałem przypomnieć, że 
już Jan Paweł II wyniósł do godności kardynalskiej innego kapłana prześladowanego przez reżim 
komunistyczny – ks. Mikela Koliqi. Ten ksiądz, m.in. znakomity muzyk, w 1945 r. został skazany 
na 21 lat katorgi pod zarzutem słuchania zagranicznego radia. Został zwolniony ze względu na wiek 
dopiero po śmierci dyktatora Hodży w 1986 r. Ks. Simoni i ks. Mikel przeżyli, ale podczas dykta-
tury komunistycznej większość kapłanów i intelektualistów została zgładzona lub zmarła. Badania 
wykazały, jaka była skala prześladowań: rozstrzelano 5577 mężczyzn i 450 kobiet, niemal 1000 
mężczyzn i 45 kobiet zmarło w więzieniach politycznych, ponad 300 osób oszalało w następstwie 
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3. ZAMĘT MORALNY POD WPŁYWEM ATEIZMU UROJONEGO

Żyjemy w czasach szczególnego zamętu kulturowego. Ten zamęt ma swe korze-
nie: filozoficzne, antropologiczne i konsekwentnie – etyczne. Zamęt kulturowy 
jest smutnym dziedzictwem zarówno dawnego, jak i nowego ateizmu. Jednym ze 
źródeł owego zamętu jest – jak się to mówi – areligijne środowisko pracy i wie-
lu stacji telewizyjnych. Milcząco zakłada się, że dzisiaj komunizmu już nie ma. 
Pozostało po nim jednak w dużym stopniu zdechrystianizowane społeczeństwo. 
Na Zachodzie nie jest lepiej. Wysoko zorganizowane społeczeństwa są achrześci-
jańskie albo antykatolickie. Ludzie nie żyją dziś w strukturach organizacyjnych 
narzucających od zewnątrz konieczność pogłębienia duchowego, tak jak to kiedyś 
było. Chrześcijańskie w niewielkich wspólnotach rodzinnych staje się dziś elitar-
ne. Ale to już rzadkość. Dzisiaj środowisko pracy i emigracji odciąga myśli od 
Boga. Do tego dochodzą: nieuporządkowany rytm dnia, brak czasu na modlitwę, 
na udział we Mszy świętej, a wreszcie areligijne postawy w otoczeniu. W wypo-
wiedziach wielu spotykanych dziś ludzi daje się słyszeć głos, że areligijność jest 
czymś wystarczającym. W takich sytuacjach człowiek zostaje zredukowany do 
swoich powierzchownych przekonań, a im bardziej są one powierzchowne, tym 
ma być dla niego lepiej.

Dlatego wciąż aktualne są słowa z Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes [dalej: KDK], że „Kościół stara się 
uchwycić kryjące się w umyśle ateistów powody negacji Boga, a świadomy wagi 
zagadnień, jakie ateizm wznieca, oraz wiedziony miłością ku ludziom, uważa, że 
należy je poddać poważnemu i głębszemu badaniu” (KDK 21). Powyższy apel so-
boru zobowiązuje chrześcijan do rozpoznawania przyczyn współczesnego ateizmu 
i przyczyn wszelkiego zamętu kulturowego. Rdzeń owego zamętu bowiem przy-
biera postać swoistej alienacji człowieka jako osoby. Obrazują to między innymi 
słowa Czesława Bartnika: „Jak wielu nie spodziewało się, że w mądrej, wolnej 
i dumnej Polsce znajdą się pewne społeczności tak bardzo «czarne», nieodpowie-
dzialne, wrzaskliwe i brutalne w postaci «czarnego protestu» dążącego do rozwa-
lenia naszego domu polskiego nie tylko materialnie, ale także umysłowo, moralnie 
i religijnie. Oto mały przegląd tych głosów protestujących przeciwko złożeniu 
do Sejmu obywatelskiego projektu «Stop aborcji» także w trzech dopuszczanych 
dotychczas przypadkach. Aż człowiek nie dowierza, że mógł spontanicznie wy-
buchnąć taki szał wściekłości, ataków i «czarnego protestu»”16.

tortur, 50 tys. rodzin zostało internowanych, a ponad 7 tys. osób zginęło podczas internowania”. 
Por. Totalny ateizm. 50 lat temu reżim komunistyczny Albanię ogłosił pierwszym ateistycznym pań-
stwem świata. Z Visarem Zhitim rozmawia Włodzimierz Rędzioch,  „Niedziela” 32 (2017), s. 10–11: 
http://niedziela.pl/artykul/132209/nd/Totalny-ateizm [dostęp: 7.10.2017].

16  Cz. Bartnik, Czarne myśli i słowa, „Nasz Dziennik”, 8–9 października 2016, s. 14–15.
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Pytamy zatem: jakie są źródła takich smutnych zachowań? Takim źródłem jest 
„nowy ateizm”17. Mówi się też od mniej więcej dziesięciu lat o nowym rodzaju 
ateizmu, nazywanego przez samych niechrześcijan „ateizmem urojonym”. „Zły 
duch idzie przez Europę” – tymi słowami Gerhard Lohfink wprowadza nas w dys-
kusję na argumenty z nowym ateizmem, który reprezentuje Richard Dawkins. Jest 
to agresywny, nieprzebierający w środkach współczesny ateizm, dla którego to 
jest dobre, co służy nie tyle dyskredytowaniu, ile raczej ośmieszaniu religii i ludzi 
wierzących. Ateizm jest fenomenem znaczącym historię ludzkości. Zaprezentowa-
ne jego współczesne wcielenie znacząco różni się od jego dotychczasowych form. 
Trzeba najpierw sobie uświadomić, że ateizm nowożytny różni się zasadniczo od 
ateizmu starożytnego. Jeśli ten ostatni walczył z Bogiem, który nie istniał (była 
to walka z wiatrakami), to ateizm nowożytny, świadom nieobecności bieguna bo-
skiego, skoncentrował całą swoją uwagę na człowieku, ponieważ istnieje tylko 
i wyłącznie człowiek. Starożytni myśleli kategoriami bytu: metafizyka prowadzi 
od bytu przygodnego do bytu wiecznego, który nazwano Absolutem. Dla Arysto-
telesa filozofia pierwsza, czyli metafizyka, jest naturalną teologią. W tym sposobie 
myślenia są drogi prowadzące do przyjęcia istnienia Boga, zwane dowodami. My-
ślenie Kartezjusza, szukające absolutnej pewności poznania (dlatego wychodzące 
od aktu podmiotu), ogranicza swoje badanie do obszaru świadomości. Ateizm 
nowożytny, bazujący na istnieniu podmiotu myślącego i sukcesach nauk przyrod-
niczych, stawia sobie za cel przywrócenie człowieka człowiekowi18. Ten ateizm 
przebiera się w szaty naturalizmu, ekologizmu i postmodernistycznego tzw. huma-
nizmu. Dla życia moralnego ważne są mocne uwarunkowania mówiące o alienacji 
człowieka. Idąc tropem Ludwika Feuerbacha, ojca nowożytnego ateizmu, można 
powiedzieć, że człowiek dzisiejszy zatracił siebie, stał się dla siebie samego obcy. 
Pojęcie alienacji, czyli wyobcowanie człowieka, zrobiło ogromną karierę. Robi 
ono karierę także i dziś. Świadomość jest czynnikiem alienującym, ale czynni-
kiem takim ma być też słabość woli dzisiejszego człowieka. Dzięki jednak świa-
domości jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić nasz prawdziwy byt. Wyalienowana 
świadomość czyni człowieka praktycznie niezdolnym do poszukiwania zbawienia 
i prawdziwego sensu życia. Nie istnieje więc dla człowieka żadna nadzieja i nie 
istnieją szanse jakiegokolwiek zbawienia. Dlatego nie dziwi nas dzisiaj – w kon-
frontacji z takim myśleniem – zarówno Fides et ratio Jana Pawła II, jak i Spe salvi 
Benedykta XVI. Są one piękną odpowiedzią chrześcijaństwa na zamęt i zagubie-
nie się wielu dzisiejszych ludzi.

Przypomnijmy, że Sobór Watykański II podjął szeroką i inspirującą do dziś 
refleksję nad Kościołem i jego obecnością w świecie współczesnym w czasie na-
rastającej próżni, spowodowanej zastępowaniem myślenia „katolickiego”. Nie usi-
łował go odnowić w dawnych postaciach. Na czoło wybija się ważna zasada znana 

17  G. Lohfink, Jakie argumenty ma nowy ateizm? Krytyczna dyskusja, tłum. J. Machnacz, 
Wrocław 2009.

18  G. Lohfink, Jakie argumenty ma nowy ateizm?..., s. 5.
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od czasów Leona III, która brzmi: instaurare omnia in Christo. Gaudium et spes 
oraz inne dokumenty Soboru Watykańskiego II, a także liczne posoborowe doku-
menty papieskie podejmują raczej próbę odnalezienia nowych dróg do człowieka. 
A są to drogi pośród zamętu i licznych tendencji kontestacyjnych. Wszystko to są 
próby i postawy, które można nazwać „wzajemnością w odnajdywaniu prawdy, 
dobra i piękna”.

Chodzi o wzajemność Kościoła i kultury. Kościół zaprzestał „urządzania” kul-
tury w duchu katolickim, a zaczął się sam zbliżać do jej problemów i wartości, za-
czął być w kulturze, a raczej – co bardzo ważne – w kulturach, po prostu aktywnie 
obecny i pomocny. Postawa afirmacji i przyjaźni wobec odrębności różnych kultur, 
zasada inkulturacji dojrzewały równolegle do ekumenizmu ściśle religijnego. Ko-
ściół chce sprawdzić swoją powszechność również na terenie kultury. Za symbo-
liczny można uznać trud Jana Pawła II docierania do współczesnego człowieka 
w wielorakich wymiarach: przestrzennych, problemowych, instytucjonalnych. 
Chodzi o to, że człowiek – twórca kultury – musi dostrzegać się i odnajdywać 
się w chrześcijaństwie. Jest to dziś podstawowy imperatyw moralny, jaki wynika 
z całego nauczania zarówno św. Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI, a także czy-
niącego wielkie wysiłki papieża Franciszka.

I dziś jesteśmy raz po raz świadkami tego, że ludzie kultury, nauki i sztuki 
szukają zawsze przestrzeni największej wolności. W Polsce znajdują ją – podobnie 
jak w przeszłości – w Kościele. Od końca XIX w. polski Kościół czynił nieustanne 
wysiłki, aby chronić kulturę chrześcijańską (E. Bojanowski, Brat Albert, Rafał 
Kalinowski, ks. Jerzy Popiełuszko). Dziś sytuacja nieoczekiwanie się zmieniła. 
Kultura zaczyna gwałtownie wchodzić do Kościoła, wprawiając w zdumienie naj-
większych nawet optymistów. Zadziwia zresztą na razie bardziej szerokość niż 
głębokość tego zjawiska czy ruchu, który z jednej strony sięga szczytów (sztuka, 
nauka, czasopisma), a z drugiej dociera poprzez festiwale, konkursy, pielgrzymki, 
programy telewizyjne, Radio Maryja, do każdego niemal zakątka naszej Ojczyzny.

4. ZAMĘT MORALNY SKUTKIEM DZIAŁANIA BŁĘDNYCH SUMIEŃ

Zamęt moralny wynika dziś z szerokiej obojętności religijnej oraz z bardzo suro-
wej krytyki moralności katolickiej. Mówi o tym Jan Paweł II w encyklice Veri-
tatis splendor [dalej: VS]: „Nie jest to już krytyka częściowa i doraźna, ale próba 
globalnego i systematycznego zakwestionowania dziedzictwa doktryny moralnej 
opartej na określonych koncepcjach antropologicznych i etycznych. U źródeł tej 
krytyki można dostrzec mniej lub bardziej ukryty wpływ nurtów myślowych, 
które prowadzą do rozerwania istotnej i konstytutywnej więzi pomiędzy ludzką 
wolnością a prawdą. W ten sposób odrzuca się tradycyjną doktrynę o prawie na-
turalnym, o powszechności i niezmiennej ważności jej nakazów; uważa się, że 
niektóre elementy nauczania moralnego Kościoła są po prostu nie do przyjęcia; że 
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Magisterium może się wypowiadać w kwestiach moralnych tylko po to, by «za-
chęcać sumienia» i «proponować wartości», z których każdy będzie sam czerpał 
inspirację dla autonomicznych decyzji i wyborów życiowych”19.

W aktualnych dyskusjach dotyczących właściwej natury moralności i sposo-
bów jej poznawania kwestia sumienia stała się węzłowym punktem. I jest to dys-
kusja – ku zdumieniu wielu specjalistów – nie tylko w sferze katolickiej teologii 
moralnej. Dyskusje takie koncentrują się wokół koncepcji wolności i norm, auto-
nomii i heteronomii, samookreślenia i określenia zewnętrznego przez autorytet. 
Często sumienie – w ujęciach tylko psychologicznych, oderwanych drastycznie 
od etyki – jest przedstawiane jako ostoja wolności wobec ograniczeń nakładanych 
przez autorytety20. Nie wolno jednak zapomnieć, że prawdziwy autorytet ludz-
ki jest autorytetem dlatego właśnie, iż nie zniewala człowieka. To jest wpisane 
w dobrą definicję każdego autorytetu. To jest wpisane w dobrą definicję każdego 
autorytetu. Autorytet prawdziwy nie zawodzi. Wiadomo, że Źródłem wszelkie-
go autorytetu jest sam Pan Bóg, który człowieka nie może zawieść, gdyż tego 
człowieka w błąd wprowadzić nie może. Z tego powodu staje się też ostateczną 
instancją osądzającą ludzkie postępowanie złe albo dobre. Dlatego sumieniu temu 
potrzebne jest światło w postaci Bożych przykazań. Przykazania te dane są czło-
wiekowi za pośrednictwem Magisterium Kościoła w tym celu, aby były wskaza-
niami dla sumienia i w rzeczywistości dawały osobie ludzkiej pewne przekonanie, 
iż rozumność i wolność mają sens. W ten sposób uwidacznia się niezaprzeczalnie 
fakt, że kwestia sumienia prowadzi do samego sedna problemu moralnego i ludz-
kiej egzystencji. A analizując d a r  Boż ych  p r z yk a z a ń, które stoją na straży 
wartości prawdy o Bogu, prawdy o człowieku i jego wszystkich sprawach, trzeba 
być naprawdę bardzo wdzięcznym Bogu za ten dar21. 

Trzeba też podkreślić z naciskiem, że błędne sumienie nie chroni człowieka 
przed uciążliwymi wymaganiami prawdy. I błędne sumienie człowieka nie zba-
wia, jak tego chce wielu dzisiejszych psychologów i niektórych etyków22. Podobne 
ujęcia sumienia spotykamy w dzisiejszym liberalizmie. W takim przypadku mamy 
do czynienia z s u m ie n ie m l ib e r a l i z mu – nie otwiera ono drogi prowadzącej 
do wyzwolenia w prawdzie, która bądź to nie istnieje wcale, bądź też jest dla nas 
zbyt wymagająca. Sumienie jest instancją, która rzekomo ma nas dyspensować 
od prawdy, przekształcać się w usprawiedliwienie podmiotowości. Zapomina się 

19  VS 4.
20  J. Ratzinger, Kościół wspólnotą, tłum. W.  Życiński, Lublin 1993, s. 104 (rozdz.: Sumienie a 

prawda, s. 104–125).
21  Tamże, s. 105.
22  Modne są dziś często powtarzane w mediach słowa psychologa Alberta Gorresa, że poczucie 

winy, które niszczy fałszywy spokój sumienia, a które można określić jako protest sumienia prze-
ciwko samozadowoleniu, jest tak samo konieczne dla człowieka, jak ból fizyczny, ponieważ jest to 
symptom pozwalający rozpoznać przeszkody w normalnym funkcjonowaniu organizmu. Ten, kto 
nie jest w stanie zrozumieć winy, ten jest duchowo chory, jest „żyjącym trupem i teatralną maską”. 
Por. A. Górres, Colpa e sensi di colpa, „Communio” 77 (1984), s. 56–73 (ed. ital.).
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jednak o tym, że tak traktowane sumienie staje się instancją, która ma usprawiedli-
wiać wszelkie konformizmy społeczne. I to jest fatalna konsekwencja praktyczna 
odrywania sumienia od prawdy i tym samym od Bożych przykazań, które są 
przecież prawdą.

Wszystkim ludziom potrzebne jest poczucie winy. Potrzebne jest też i prawdzi-
we z niego wyzwolenie i zbawienie. Przypomnijmy w tym momencie, że w Ps 9,13 
znajdujemy stwierdzenie zawsze godne uwagi: „Kto jednak dostrzega swoje błę-
dy? Oczyść mnie od tych, które są ukryte przede mną!”. „Nie chodzi tutaj o sta-
rotestamentalny obiektywizm, ale o wielką ludzką mądrość: niedostrzeganie już 
winy, zamilknięcie głosu sumienia na tak wielu płaszczyznach życia jest bardziej 
niebezpieczną chorobą duchową aniżeli sama wina, którą ktoś zdolny jest jeszcze 
rozpoznać jako taką. Kto nie jest w stanie uznawać zabijania za grzech, upadł niżej 
aniżeli ten, kto dostrzega jeszcze zło we własnym postępowaniu, ponieważ oddalił 
się on bardzo od prawdy i nawrócenia. W spotkaniu z Jezusem usprawiedliwia 
poczucie własnej grzeszności. Celnik, który popełniał wiele grzechów, znajduje 
u Boga większe usprawiedliwienie aniżeli faryzeusz ze wszystkimi dobrymi czy-
nami dokonywanymi przez niego (Łk 18,9–14)”23. Wierność przykazaniom Bożym 
zawsze prowadzi do odkrywania prawdy i do miłości. Dlatego Jezus może działać 
efektywnie wśród grzeszników, ponieważ nie stają oni za parawanem błędnego 
sumienia i akceptują z radością odkrywcy możliwość zbawienia, czyli uwolnienia 
od winy. Analogiczny przypadek możemy znaleźć u św. Pawła, który mówi, że 
poganie znają bardzo dobrze, nawet bez prawa, to wszystko, czego Bóg od nich 
oczekuje (Rz 2,11–16). Człowiek, jako byt stworzony, prawdę o prawie Bożym 
jest w stanie poznać. Nieuznawanie tej prawdy jest grzechem. Nie uznaje się jej 
tylko wtedy i tylko dlatego, gdy nie chce się tego zrobić. Takie odrzucenie woli, 
które przeszkadza sumieniu, jest występkiem. Jeśli nie pozwala się funkcjonować 
świetlnemu neonowi, to tylko dlatego, że nie chce się go widzieć24.

W tym miejscu naszych refleksji można już wyciągnąć pierwszy wniosek, po-
zwalający udzielić odpowiedzi na pytanie o naturę sumienia, a mianowicie, że 
nie można utożsamiać sumienia człowieka tylko ze samoświadomością własne-
go „ja”, z subiektywną pewnością o sobie i o własnym postępowaniu moralnym. 
Taka świadomość byłaby z jednej strony jedynie zwykłą refleksją wychowania, 
środowiska społecznego i opinii w nich rozpowszechnionych. Z drugiej strony by-
łaby ona brakiem samokrytycyzmu i niezdolnością do wsłuchiwania się w głębię 
własnego ducha. Wszystkie patologie życia ludzkiego drastycznie potwierdzają 
oczywistość tej diagnozy25. Często osoby bardziej wrażliwe i szlachetne po na-

23  J. Ratzinger, Kościół wspólnotą…, s. 108–109. 
24  M. Honecker, Einfuhrung in die theologische Ethik, Berlin 1990, s. 110.
25  A. Laun, Das Gewissen. Oberste Norm sittlichen Handelns, Innsbruck 1984; tenże, Aktuelle 

Probierne der Moraltheologie, Wien 1991, s. 31–64; Das Gewissen. Subjektive Wilkur oder ober-
ste Norm?, red. J. Grundel, Dusseldorf 1990. Syntetyczne ujęcie prezentuje: K. Golser, Gewissen, 
w: Neues Lexikon der christlichen Moral, red. H. Rotter, G. Virt, Innsbruck–Wien 1990, s. 278–286.
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wróceniu ewangelicznym nie obawiają się mówić o dewastacji duchowej obecnej 
w ich wcześniejszym złym zachowaniu. 

Wniosek drugi – to ten, który mówi o radości odkrywania piękna Bożego 
Prawa moralnego w sobie i wokół siebie. Specyfika człowieka, właśnie jako czło-
wieka, nie polega na pytaniu o „władzę”, ale o „obowiązek” i „odpowiedzialność” 
za swoje otwarcie się na głos prawdy i jej wymagania. Stanowi to, moim zdaniem, 
ostateczną zawartość poszukiwań Sokratesa, Newmana, Jana Pawła, Ratzingera. 
Jest też przejawem najgłębszego sensu świadectwa wszystkich męczenników, któ-
rzy potwierdzają zdolność dojścia człowieka do prawdy. Ta prawda zostaje obja-
wiona człowiekowi – nie tylko lingwistycznie, ale egzystencjalnie wraz z antropo-
logią biblijną. Przez termin anamneza rozumieć należy dokładnie to, co św. Paweł 
wyraził w drugim rozdziale Listu do Rzymian: „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie 
mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami 
dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, 
gdy równocześnie ich sumienie staje jako świadek […]” (2,14–15). Tę samą ideę 
znajdujemy rozwiniętą w sposób bardzo wymowny w wielkiej regule monastycz-
nej św. Bazylego. Czytamy tam: „Miłość Boga nie zależy od dyscypliny nadanej 
z zewnątrz, ale w sposób istotny wpisana jest ona w nas jako zdolność i potrzeba 
naszej rozumnej natury”. Bazyli, tworząc wyrażenie, które później stało się tak 
ważne dla mistyki średniowiecznej, mówi o „iskrze Bożej miłości ukrytej w na-
szym wnętrzu”26. Zgodnie z duchem Ewangelii św. Jana, wie on doskonale, że 
„miłość polega na zachowywaniu przykazań”, dlatego też owa iskra miłości wlana 
w nas przez Stwórcę oznacza że „otrzymaliśmy wewnętrznie pierwotną zdolność 
i gotowość do wypełnienia wszystkich przykazań Bożych. Nie są one czymś do-
danym nam z zewnątrz”. Ta sama idea podtrzymywana jest przez św. Augustyna, 
który czyni z niej istotę swoich rozważań: „W wydawaniu osądów nie byłoby 
możliwe stwierdzenie, że jedna rzecz jest lepsza od drugiej, gdyby nie była w nas 
zakodowana fundamentalna znajomość dobra”27.

5. TRZEBA ZERWAĆ Z NEGATYWIZMEM MORALNYM

W taki klimat wprowadza nas Veritatis splendor, kiedy na samym początku czy-
tamy: „Powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, «światłość 
prawdziwą, która oświeca każdego człowieka» (J 1,9), ludzie stają się «światłością 
w Panu» i «dziećmi światłości» (por. Ef 5,8) i uświęcają się przez «posłuszeństwo 
prawdzie» (por. 1 P 1,22). To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie 
tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, 
który jest «kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 8,44), człowiek ustawicznie doznaje 

26  Św. Bazyli, Regulaefusius tractatae, Resp. 2,1, PG 31,908.
27  J. Ratzinger, Kościół wspólnotą…, s. 118–119.
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pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku 
bożkom (por. 1 Tes 1,9), przemieniając «prawdę Bożą w kłamstwo» (por. Rz 1,25); 
przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania 
się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. 
J 18,38), zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą”28.

Moralność katolicka, ta znana nam i proponowana w wielu dokumentach magi-
sterialnych, a przede wszystkim w Veritatis splendor i w Evangelium vitae, wyraź-
nie odrzuca zarówno subiektywizację życia, jak i legalizm moralny. Konsekwent-
nie odrzucić też należy negatywizm moralny, to znaczy to, że z a k a z  i  n a k a z, 
jakie niosą ze sobą przykazania, mają wyłącznie charakter ślepego posłuszeństwa. 
Patrzymy na życie chrześcijańskie przez pryzmat stwórczo-zbawczego powołania 
Bożego kierowanego do człowieka. Patrzymy też na wartość naśladowania Chry-
stusa i całe piękno odpowiedzialności ludzkiej. Patrzymy na przykazania w świe-
tle obiektywnego wezwania moralnego kierowanego do konkretnego człowieka 
i do wspólnoty ludzkiej. Osobowy wybór stanowi punkt styczny obiektywnego 
porządku, czy raczej norm z niego wynikających, z subiektywną władzą, zwaną 
sumieniem (anamnesis, conscientia). Obiektywna norma moralna i sumienie są 
sobie wzajemnie przyporządkowane. Człowiek, jako stworzenie sui generis, po-
siada naturalne skłonności i słusznie wnioskuje, że dla udoskonalenia powinien 
zdobywać dobro, a unikać zła, ponieważ jest to wymaganiem jego natury i rozu-
mu. Doskonałe zaś jest to, co nie posiada braku w zakresie swej natury. Ale i też 
człowiek, jako powołany do życia wiecznego, otrzymuje dary nadprzyrodzone. 
Przykazania wpisują się zatem zarówno w dobra naturalne, jak i w dobra nad-
przyrodzone. Wszystkie są dobrem. Są dobrem, które człowieka doskonali, gdyż 
odpowiadają na podstawowe wymogi rozumnej i nieśmiertelnej duszy oraz całego 
rozwoju psychofizycznego29. Mając to na uwadze, widzimy, że negatywizm i lega-
lizm moralny są nie do zaakceptowania.

Nasza analiza uwypukla taką koncepcję przykazania (i zawartej w nim normy 
moralnej), która – uwzględniając obiektywną wymowę faktów – kształtuje w su-
mieniu podstawowe kryterium dobra i zła. Uwypukla to w działaniach etycznych 
zarówno wartości obiektywne, powszechne i niezależne, jak i to, co jest podmioto-
we, subiektywne i wewnętrzne. Obydwa te wymiary są treścią decydującą o istocie 
naszego człowieczeństwa. Norma ta, będąc teonomiczna, pozwala uniknąć błędów 
zarówno heteronomizmu, uznającego tylko kryterium zewnętrzne i obiektywne, 
jak i autonomizmu, głoszącego kryterium wewnętrzne, subiektywne. Możliwość 
poznania kryterium wewnętrznie obiektywnego, zawartego w ludzkiej naturze 
i objawionego, czyni człowieka zdolnym do akceptacji prawa moralnego i rozwoju 
osobistego.

28  VS 1.
29  Por. szerzej: T. Ślipko, Norma moralności w etyce chrześcijańskiej, „Homo Dei” 27 (1958), 

s. 43–44. 
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Na dzieje człowieka, czyli jego zbawczą historię, nałożyły się dwa zasadnicze 
fakty, które decydująco zmodyfikowały ekonomię zbawienia. Tymi faktami są: 
wezwanie do nadprzyrodzonego szczęścia i grzech pierworodny człowieka. Czło-
wiekowi – dzięki wolnemu postanowieniu Bożemu – został wyznaczony nadprzy-
rodzony cel, czyli wezwanie do uczestnictwa w Boskim życiu. Powołanie to jest 
ściśle nadprzyrodzone, przez naturę ludzką absolutnie nieprzewidziane, chociaż 
z nią harmonizujące30. 

Normatywność przykazań Bożych jest normatywnością całego Bożego Obja-
wienia. Ma ona charakter responsoryjny, to znaczy, że Bóg się objawia, a człowiek 
odpowiada. Cała moralność staje się – jak to jest widoczne w teologii posoborowej 
– „odpowiedzią na dar i powołanie Boże”. „Prawda nadprzyrodzonego wezwania 
wypływa z Bożego objawienia, które poucza, że człowiek ma być uczestnikiem 
szczęścia bezwzględnego, polegającego na intuicyjnym oglądaniu Boga «twarzą 
w twarz» i obcowaniu z Nim w miłości. W obecnym więc stanie ludzkości, który 
jest stanem faktycznie nadprzyrodzonym, nie istnieje szczęście przyrodzone samo 
w sobie. Ostateczny cel przyrodzony człowieka nie zostaje przez to zniesiony, 
ale osiągnięty zostaje w sposób nieskończenie wyższy w łączności z celem nad-
przyrodzonym […]. Bóg w swej dobroci przychodzi człowiekowi z pomocą i daje 
mu zarówno prawo naturalne wpisane w jego osobistą godność, jak też i prawo 
pozytywne objawione w historii zbawienia”31.

Potrzebę nadprzyrodzonej normy moralnej uzasadnia nie tylko nadprzyrodzo-
ny cel, ale również osłabienie sił moralnych człowieka przez grzech pierworod-
ny. Jakkolwiek rozum ludzki zdolny jest poznać wymagania prawa naturalnego, 
zdolność ta ulega często zahamowaniu, a oceny moralne cechuje niejasność i brak 
pewności. Człowiek, który sam już nie poznaje jasno dobra, musi być kierowany 
przez prawo Boskie. Święty Paweł stwierdza, że prawo jest konieczne ze względu 
na grzech (Ga 3,19), ma ono zapobiegać przekraczaniu zasad moralnych, ujawnić 
niedostrzegane dobro, odkryć wewnętrzną grzeszność synów Adama i oskarżyć 
ich przed własnym sumieniem, a także doprowadzić do Zbawcy i Jego łaski (usus 
theologicus legis). Objawienie Boże zawiera więc nie tylko zasady wiary, ale za-
wiera również nadprzyrodzoną normę moralną, która stawia wymagania na miarę 
naszego nadprzyrodzonego przeznaczenia32.

Mając to na uwadze, trzeba przypomnieć, że przeważnie ludzie traktują przy-
kazania Boże, zawężając je do Dekalogu. W swych wielkich zarysach Dekalog 
jest nie tylko darem nadprzyrodzonym, ale i doskonałym kodeksem prawa na-
turalnego, praktyczną formułą ludzkich powinności. Odtwarzając całkowicie ro-
zumne wymagania życia ludzkiego, w swym pozytywnym charakterze jawi się 
jako prawo promulgowane i ratyfikowane przez Boga. Stanowi więc część prawa 

30  S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992, s. 107.
31  Tamże, s. 107–108.
32  Tamże, s. 108. 
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Boskiego i sprzeciw wobec niego staje się aktem nie tylko nierozumnym, ale i ak-
tem nieposłuszeństwa wobec Bożego porządku i Bożej woli.

Prawo Starego Testamentu, jakkolwiek niedoskonałe, samo w sobie było wiel-
kim dobrodziejstwem Boga, ponieważ przygotowało drogę prawu lepszemu, które 
ponadto będzie jego doskonalszym rozwinięciem. Normy (przepisy) Dekalogu 
(Wj 20,1–17; Pwt 5,1–2) były nie tylko w Starym Testamencie z a k a z a m i  pew-
nych aktów zewnętrznych, sprzecznych z najbardziej podstawowymi nakazami 
prawa moralnego. Były często interpretowane w optyce tylko minimum życia 
moralnego. Dlatego konieczne jest przywołanie nowotestamentalnego orędzia 
moralnego. Prawo stare, pozbawione ducha, zabijało bezdusznością litery, ale po-
siadało w sobie antycypującą nadzieję Chrystusowego wyzwolenia (zob. Rz 4,1–
22; Ga 2,15–21; 3,11–29), która nadawała mu cechę wewnętrzną. Słusznie więc 
podkreśla B. Haring, że „sens i zadanie prawa starotestamentowego wyraża się 
w funkcji prowadzenia ku Chrystusowi. Jako przejaw Miłości ofiarującej stanowi 
ono pomost ku Nowemu Przymierzu, którego prawo w sposób bardziej wewnętrz-
ny stanowi wezwanie i dar miłosnego przymierza. Pogląd ten najwyraźniej uwi-
doczniony został w teologii św. Pawła. Apostoł wprawdzie uważa Stare Prawo za 
święte i Boże (Rz 7,12; 1 Tm 1,8), przyznaje, że w czasach Starego Testamentu 
zachowywanie jego przepisów było konieczne (zob. Rz 8,7), ale stanowczo twier-
dzi, że w czasach Nowego Przymierza utraciło ono pełnię swej wartości (Rz 7,1–6; 
Ga 2,19). Prawo bowiem miało prowadzić do Chrystusa (Ga 3,24), który jest jego 
celem (Rz 10,4). Tylko Chrystus ukrzyżowany jest prawem i zbawieniem”33.

I to jest fundament całej moralności chrześcijańskiej dziś. Dlatego należy ten 
wątek zwieńczyć słowami z Veritatis splendor: „Żaden człowiek nie może się 
uchylić od podstawowych pytań: «Co powinienem czynić?» «Jak odróżniać dobro 
od zła?». Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi 
ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: «Któż nam ukaże dobro? Wznieś po-
nad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!» (por. Ps 4,7).

Światłość Bożego oblicza jaśnieje pełnią swego piękna w obliczu Jezusa 
Chrystusa, w tym «obrazie Boga niewidzialnego» (por. Kol 1,15) i «odblasku 
Jego chwały» (por. Hbr 1,3), «pełnym łaski i prawdy» (por. J 1,14): On jest «drogą 
i prawdą, i życiem» (J 14,6). Dlatego ostatecznej odpowiedzi na każde pytanie 
człowieka, zwłaszcza na jego pytania religijne i moralne, udziela jedynie Jezus 
Chrystus. Więcej: sam Jezus Chrystus jest odpowiedzią, jak przypomina Sobór 
Watykański II: «Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy 
Słowa Wcielonego. Albowiem Adam, pierwszy człowiek, był figurą przyszłego, 
mianowicie Chrystusa Pana. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu 
tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi 
i okazuje mu najwyższe jego powołanie»”34. 

33  Cyt. za: A. Karaś, Człowiek u podstaw odnowy teologii moralnej w ujęciu Bernarda Haringa, 
Kraków 2009, s. 265 i nast.

34  VS 2.
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***

W podsumowaniu trzeba zaznaczyć, że mówiąc o ważności przykazań, nie wol-
no rozcieńczać chrześcijaństwa w moralizatorstwie. Zachowywanie przykazań 
jest możliwe (a przykazania ewangeliczne nie są ciężkie). Jest możliwe nie tylko 
dzięki rozumności i dobrej woli człowieka, ale też dzięki pomocy Bożej Łaski. 
Hans Urs von Balthasar jeszcze bardziej dosadnie wyraził to w zdaniu: „Łaska 
przynosząca pokój jest dla człowieka zawsze taką samą podstawą jak prawo, 
ale nie prawo stare i bez łaski jak w przypadku Greków, lecz nowe prawo, peł-
ne łaski i tym samym prawdziwej wolności”35. Dzięki Łasce (także dzięki sa-
kramentom)  zło i wina zostają zmyte, a nasz własny byt, dzięki zdolnościom 
pochodzącym z góry, dostępuje przekształcenia. Jest to właśnie specyficzna no-
wość chrześcijaństwa: Logos, osobowa prawda, jest równocześnie pojednaniem, 
przebaczeniem zdolnym przekształcić nas mimo naszych osobistych zdolności 
i słabości. Na tym polega prawdziwa nowość, w oparciu o którą tworzy się naj-
większa świadomość chrześcijańska i która jest jednocześnie największą odpo-
wiedzią na to, dlaczego mamy przestrzegać Bożych przykazań. Wszędzie, gdzie 
to przesianie chrześcijańskie nie jest w sposób zadowalający głoszone i przyjmo-
wane, tam faktycznie liczne ludzkie „przepisy” przekształcają się w zniewolenie, 
będące zbyt wielkim ciężarem dla naszych ramion i od którego powinniśmy się 
wyzwalać. Ale wolność otrzymana poprzez zachowywanie przykazań nie jest 
pusta. Ciężar prawdy obecnej w przykazaniach staje się „lekki” (Mt 11,30) wraz 
z przyjściem Prawdy, która nas ukochała, a swą miłością zgładziła i gładzi nasze 
winy. Jedynie kiedy poznajemy i wewnętrznie tego wszystkiego doświadczamy, 
stajemy się gotowi do radosnego i pozbawionego niepokojów słuchania głosów 
sumienia.

„Dzięki składam Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, 
naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi 
mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosier-
dzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfitą 
okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie 
Jezusie! Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chry-
stus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem 
pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus 
Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego 
wierzyć będą dla życia wiecznego.  A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewi-
dzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków!” (1 Tm 1,12–17).

35  H. U. von Balthasar, Nello spazio della Metafisica. L’antichita, Milano 1986, t. 5. s. 114
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“ALL GOD’S COMMANDMENTS ARE TRUE” 
Summary

We are living in a multi-standard culture. These are usually legal provisions. The 
number of bureaucratic regulations is also great. Each institution is created by 
numerous legislation processes. There are also, known for centuries, moral norms. 
Each type of morality has its own structure of norms and behaviour principles. 
Since the end of the 19th century situational ethics and moral relativism have been 
spreading in the western culture. It questions the existence of universal and com-
monly applicable moral norms. The God’s commandments (Decalogue) are par-
ticularly negated. It is often said about selective obeying the Ten Commandments. 
That is why it is urgently needed to remind the binding power of The Command-
ments. Of course, the Ten Commandments should be interpreted in the context of 
the New Testament. Today, at the core of this interpretation, there lies a christologi-
cal criterion. It means that all of the Ten Commandments (lex naturalis, Decalogue, 
lex evangelica) are being fulfilled in the two Great Commandments of the love of 
God and neighbour. A visible example of not complying with the Commandments 
is the culture of death that exists nowadays. It is a sign of not only atheism but also 
the destruction of humanity.

Słowa kluczowe: człowiek, Dekalog, cel ostateczny, norma moralna, moralność, 
przykazania, racjonalność, relatywizm, style moralne, wolność 

Keywords: human, Decalogue, ultimate goal, moral norm, morality, command-
ments, rationality, relativism, moral styles, freedom 
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L’ECO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
DI CRACOVIA 2016 NELLE RIVISTE ITALIANE – 

PROSPETTIVA GIOVANILE

INTRODUZIONE

Papa Francesco ci ricorda che i giovani sfuggono ad ogni forma di presa omolo-
gante e schematica. Una persona giovane si presenta con la sua storia unica e con 
il suo irripetibile percorso. Solo uno sguardo poliedrico può davvero accostarci 
alla realtà giovanile2. Spesso i giovani vengono considerati dagli adulti come una 
generazione svantaggiata o un gruppo sociale da proteggere. Essi vivono in una 
società fluida per cui anche le loro decisioni risentono in qualche modo questa 
mentalità che potrebbe essere descritta in maniera seguente: „Oggi scelgo questo, 
domani si vedrà”. Questo tipo di atteggiamento dei giovani si vede sia nella di-
mensione orizzontale (relazioni affettive, lavoro etc), sia nella relazione verticale 
con Dio per quelli che si professano credenti3. I giovani hanno anche difficoltà nel 
gestire la propria libertà. Questo fattore è dovuto alla mentalità consumistica che 

1   Ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, absolwent Università Pontificia Salesiana w Rzymie, adiunkt 
w Akademii Ignatianum w Krakowie. Zainteresowania badawcze: prewencja, salezjański system 
prewencyjny, resocjalizacja, młodzież niedostosowana społecznie, wychowanie w społeczeństwie 
pluralistycznym.

2  Cf Papa Francesco, Omelia per la celebrazione dei Primi Vespri di Avvento con gli Univer-
sitari di Roma, 30 novembre 2013.

3  Cf Documento preparatorio della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
Giovani, fede e discernimento vocazionale, „Il Regno. Attualità e Documenti” (d’ora in poi: 
RAD) 1251 (2017), p. 71.
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induce loro ai bisogni, al possedere, al mero guadagno provocando in questo modo 
l’insoddisfazione e l’incompiutezza. L’impossibilità di soddisfare sè stessi sotto 
ogni aspetto provoca nei giovani la delusione4.

Lo scopo del presente articolo è quello di presentare attraverso l’analisi della 
letteratura in merito una specie dell’identikit dei giovani italiani di oggi. Nella 
parte empirica l’autore vuole indagare sulla risonanza che ha avuto la GMG di Cra-
covia sulle iniziative al livello locale e nazionale in Italia sotto aspetto giovanile. 
La ricerca è stata fatta attraverso l’analisi del contenuto degli articoli usciti sulle 
riviste scientifiche pubblicate tra il 2014–2017 in Italia.

1. IDENTIKIT DEI GIOVANI 2017

Il ritratto dei giovani in un recente studio curato dall’Università Cattolica di Mi-
lano smentisce molte narrazioni degli adulti che vedono la generazione millenials 
(giovani diventati maggiorenni dopo il 2000), come apatici, svogliati e poco im-
pegnati5. Giovani sono ancora in ricerca dei punti di riferimento (figure di riferi-
mento vicini, credibili, coerenti e oneste)6. Essi vivono sospesi tra il presente e un 
futuro sconosciuto. Come la causa principale di una tale situazione viene indicata 
la crisi economica, difficoltà di travare lavoro, mancanza di autonomia economica.

Sono molti gli studiosi in Italia che hanno autorevolmente affrontato il problema 
della religiosità dei giovani nel primo scorcio di millennio. Secondo una ricerca 
condotta dall’Istituto Toniolo, nel 2013 i giovani che si proclamano credenti nella 
religione cattolica sono il 55,9%, mentre si dichiara ateo il 15,2% dei giovani. Il 
10% dichiara di credere in un’entità superiore ma senza fare il riferimento ad una 
religione7. Per affrontare l’argomento della fede dei giovani bisogna prima di tutto 
„adottare una visuale che non consideri in maniera astratta il rapporto tra giovani 
e religione come se quest’ultima fosse un’entità lontana ma piuttosto che parta 
dalla realtà religiosa vissuta”8. Il fatto di credere e poi anche ogni percorso di 
maturazione al livello religioso e anche il processo di discernimento vocazionale 
esige prima di tutto di fare il riferimento agli adulti degni di fiducia (genitori e 
familiari, pastori etc)9. Nel campo della fede risulta importante il fatto di accom-
pagnare i giovani in maniera personale. Nel accompagnamento viene sottolineato 

4  Nunzio Galantino, Giovani e impegno nella società italiana ed europea, „La Società” (d’ora 
in poi: LaS) 3(2016), p. 26.

5  Cf Istituto Giuseppe Toniolo, La condizione giovanile in Italia. Rapporto giovani 2013, 
Il Mulino, Bologna 2013.

6  Documento preparatorio della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 
Giovani, fede e discernimento vocazionale…, p. 70.

7  Istituto di Giuseppe Toniolo (a cura di), La condizione giovanile in Italia…, p. 173.
8  Roberto Marchisio, Religione e religiosità, Roma 2002, p. 25.
9  Documento preparatorio della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 

Giovani, fede e discernimento vocazionale…, p. 77.
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il fatto di prestare la massima attenzione alla relazione che si dovrebbe istaurare 
tra il giovane e il Signore10. Dalle ricerche risulta anche che è importante per 
i giovani la figura del prete visto come una guida che accompagna il cammino e 
come una persona che testimonia la propria fede con la vita11. Conviene sottoli-
neare anche il fatto che i giovani non si ritrovano più con la fede dell’infanzia.12. 
Oltre alle persone credibili nel cammino di fede ai giovani manca la dimensione 
comunitaria della fede. L. Bressan afferma che in questo contesto ogni giovane si 
costruisce la propria fede e il proprio cattolicesimo dentro una tradizione di fede 
ufficiale che gli serve come contenitore, ma con la quale non si identifica13. Alcuni 
giovani parlano di un’appartenenza alla Chiesa/religione in termini di „rarefatta”, 
avvalorando il dato della progressiva erosione e conseguente dispersione del senso 
di appartenenza14. Riguardo all’educazione alla fede viene ribadita l’importanza di 
„comunità cristiana” nella vita di un giovane15. Secondo il suggerimento del Papa 
Francesco piuttosto di offrire una nuova normativa di tipo canonico, la comunità 
cristiana dovrebbe puntare di più sull’accoglienza nella comunità, sul discerni-
mento, e l’integrazione delle persone che di fronte alla varietà e complessità di 
situazioni si sentono lontani dalla Chiesa16.

È doveroso notare che nel campo della religiosità giovanile gli autori sono d’ac-
cordo che non basta dare un fine esplicativo e teorico per le ricerche sul suddetto 
argomento. A questo proposito vengono avanzate alcune proposte operative: a) ri-
pensare il linguaggio per parlare ai giovani di religiosità17; b) coinvolgere i giovani 
in esperienze che forniscono „provocazioni di senso”, che aprano all’altro e forni-
scano la maturazione di una „coscienza religiosa” delle cose; c) favorire l’incontro 
con tante forme di spiritualità presenti nella Chiesa; d) ripartire dalla preghiera 
e riscoprire il carattere comunitario della liturgia; e) far concepire la vita che sia 
un viaggio che ci fa cambiare (essere in pellegrinaggio)18; f) coltivare nei giovani 
delle „minoranze creative”; g) passare dalla natura per avvicinare al sacro; h) am-

10  Ivi, p. 75.
11  Giordano Goccini, L’odore delle pecore. La figura del sacerdote, in Dio a modo mio. Giovani 

e fede in Italia, (a cura di) Rita Bichi, Paola Bignardi, Vita e Pensiero, Milano 2015, pp. 113–115.
12  Claudio Giuliodori, Presentazione, in Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, (a cura di) 

R. Bichi, P. Bignardi, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. XI.
13  Luca Bressan, Prove di cristianesimo digitale. La fede dei giovani, in Dio a modo mio. 

Giovani e fede in Italia, (a cura di) R. Bichi, P. Bignardi, Vita e Pensiero, Milano 2015, p. 4.
14  Pierpaolo Triani, Una fiducia da coltivare. L’atteggiamento verso la vita, l’appartenenza 

e la pratica religiosa, il rapporto con le istituzioni, in La condizione giovanile in Italia. Rapporto 
Giovani 2013, Istituto di Giuseppe Toniolo di Studi Superiori (a cura di), pp. 177–206.

15  Erio Castellucci, Generare una vita di fede, RAD 1257(2017), pp. 285–286.
16  Cf. Bruno Forte, Sognate anche voi questa Chiesa, RAD 1257(2017), pp. 293–294.
17  Vedi G. Goccini, Linguaggio dei giovani e linguaggi della fede, NPG 8(2016), pp. 66–70. Vedi 

anche Claudio Cristiani, Non è una fede per vecchi. La prima generazione dei „nuovi credenti”, 
Edizioni Dehoniane, Bologna 2015, pp. 71–85.

18  Paolo Giulietti, Il pellegrinaggio e i giovani: sette ingredienti per cambiare, NPG 2(2017), 
pp. 56–63.
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pliare la discussione sulla collocazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana; 
i) riscoprire l’oratorio come luogo privileggiato per la nuova evangelizzazione del 
territorio19; j) fare una revisione radicale della catechesi inventando un nuovo stile 
comunicativo lontano dall’astrattezza20.

Dalle ricerche risulta che giovani italiani nel campo della famiglia pensano di 
creare appunto una famiglia più numerosa con almeno di due figli. Solo meno di 
10% di giovani di ambidue i sessi non condivide questa idea. Circa 30% di uomi-
ni e donne desidererebbe almeno tre figli21. Per i giovani la famiglia viene vista 
ancora come una cellula importante per la vita sia dal punto di vista affettivo che 
anche sociale.

Nel campo di lavoro stando ai dati dell’Istat, nel 2013, in Italia oltre il 26% di 
giovani tra i 15 e i 29 anni risultano fuori dal circuito formativo e lavorativo22. Va 
anche notato che nel 2013 il numero di giovani che ha interrotto precocemente gli 
studi è pari al 17% (più di 20% tra i maschi e quasi 14% per le femmine)23. Qua-
lunque sia la fonte a cui si attinge, i dati riguardanti la disoccupazione nel mondo 
giovanile è allarmante24. Nel 2013 il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni era pari 
al 40,0% (maschi 39,0% e femmine 41,4%). Va aggiunto che il tasso della disoc-
cupazione giovanile in Italia è quattro volte superiore al tasso di disoccupazione 
generale25. Alcuni autori sono del parere che per i giovani che sono in cerca di 
lavoro quando sono fallite alcune proposte (modifica del contratto di lavoro, il part 
time, il mutamento delle discipline del lavoro a progetto e del lavoro autonomo in 
regime di partita Iva), allora ciò che risulta importante su cui si deve investire in 
questo momento è la promozione delle capacità individuali, collegata alla promo-
zione professionale del giovane26.

19  Valerio Corradi, Giovani e religiosità. Verso un cambio di paradigma, NPG 3(2015), pp. 43–48.
20  Luigi Galli, I valori dei giovani e la fede, NPG 1(2017), p. 51–56.
21  Emiliano Sironi et al., Progetti di autonomia e formazione della famiglia. Un’analisi delle 

intenzioni e dei comportamenti, in La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2017, Istituto 
Giuseppe Toniolo, Il Mulino, Bologna 2017, p. 77.

22  Istat, Giovani che non lavorano e non studiano, http://noi-italia2015.istat.it/index.
php?id=7&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=39&cHash=188d413a13e15b094163627fec5c68fb 
(data d’accesso: 14.10.2017).

23  Istat, Giovani che abbandonano prematuramente gli studi, http://noi-italia2015.
istat.it/index.php?id=7&L=0&user_100ind_pi1%5Bid_pagina%5D=36&cHash=7da84cc-
54c6021a3e6fb2574d4dbde88 (data d’accesso: 14.10.2017).

24  Cristiano Nervegna, Una fotografia della crisi, „Orientamenti pastorali” (d’ora in poi: OP) 
10(2014), pp. 30–35.

25  Andrea Bonianomi et al., Giovani che non studiano e non lavorano. Un ritratto inedito che 
integra dati di indagine e Social Media Data, in La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 
2017, Istituto Giuseppe Toniolo, Il Mulino, Bologna 2017, p. 45.

26  F. Occhetta, I giovani italiani e il dramma del lavoro, „La Civiltà Cattolica” (d’ora in poi: 
LaCC) 3932(2014), pp. 159–169, qui 169.
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2. METODOLOGIA DELLA RICERCA

La ricerca ha il carattere qualitativo. Il metodo usato è quello dell’analisi del con-
tenuto degli articoli che direttamente parlano sulla GMG 2016. Attraverso questa 
ricerca si vuole indagare sulla risonanza che ha avuto la GMG di Cracovia sulle 
iniziative al livello locale e nazionale in Italia sotto aspetto giovanile.

Per approfondire meglio la domanda principale di ricerca sono state formulate 
alcune domande specifiche:

1) Quali sono le iniziative al livello giovanile in Italia che sono nate dopo la 
GMG 2016?

2) Come viene sfruttata la GMG dalle persone incaricate nell’ambito giovanile 
al livello nazionale?

3) In che direzione va la riflessione teorica che riguarda i giovani percepita 
attraverso le riviste di diffusione e di carattere scientifico?

Per la ricerca sono state prese in considerazione 10 riviste italiane (vedi Tab. 
1). Come metodo il ricercatore ha voluto fare l’analisi del contenuto degli articoli 
pubblicati tra il 2014 e agosto 2017. La spiegazione della scelta di un tale periodo 
è seguente: a) arrivare agli articoli scritti almeno due anni prima della GMG; b) 
analizzare il materiale scritto sulle riviste a distanza di un’anno dalla GMG. In 
totale il ricercatore ha sottoposto all’analisi 468 numeri di tutte le riviste prese 
in considerazione usciti nel periodo indicato sopra. Solo in 30 numeri usciti nel 
suddetto periodo si è potuto constatare la presenza del contenuto che direttamente 
era legato al problema della GMG di Cracovia.

Tab. 1. Riviste italiane sottoposte alla ricerca

Il titolo della rivista Il carattere
Il numero di articoli che 
affrontano il problema 

della GMG (annata 
2014–2017)

1 Aggiornamenti Sociali mensile 1
2 La Civiltà Cattolica bisettimanale 3
3 Note di Pastorale Giovanile bimensile 7
4 Orientamenti Pastorali mensile 8
5 Orientamenti Pedagogici trimestrale 0
6 Rassegna Italiana di Sociologia trimestrale 0
7 Il Regno mensile 5
8 La Rivista del Clero Italiano mensile 3
9 La Società bimestrale 3

10 Studi Cattolici mensile 0
Totale: 30
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3. RISULTATI DELLA RICERCA

1. Il ricercatore su totale di 10 riviste uscite nell’arco di tre anni e otto mesi, solo in 
3 di esse non ha trovato alcun riferimento alla GMG di Cracovia. Solo su Orien-
tamenti Pedagogici si è potuto constatare la presenza di alcuni articoli sui giovani 
(dipendenze, giovani socialmente disadattati etc.). Comunque il ricercatore non ab-
bia potuto constatare sulla rivista di cui sopra alcun scritto legato all’avvenimento 
di Cracovia del 2016. Il numero più grande di articoli che affrontano il problema 
dei giovani e la GMG è uscito su Note di Pastorale Giovanile ciò si potrebbe spie-
gare per il fatto che l’impostazione della suddetta rivista è tipicamente giovanile.

2. Negli articoli analizzati è presente la problematica che sarà l’oggetto delle 
discussioni del Sinodo dei Vescovi sul tema: „I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale” che si svolgerà nell’anno 2018. Le tematiche degli interventi oscillano 
attorno ad un interrogativo che riguarda prima di tutto il percorso con cui i giovani 
di oggi affrontano le scelte fondamentali della vita (il matrimonio, la vita religiosa, 
l’impegno politico e sociale, la vita professionale, il volontariato). La domanda 
più frequente che gli autori si pongono è quella di come accompagnare i giovani 
in questo percorso di vita. Ecco le voci più frequenti che si possono constatare 
riguardo al mondo dei giovani nella prospettiva del Sinodo:

a) gli autori sottolineano che invece di parlare del Sinodo sui giovani, è meglio 
affrontare il mondo degli adulti che occupano posizioni di leadership e responsa-
bilità non dando l’ascolto e non lasciando un adeguato spazio ai giovani. Il domani 
si costruisce oggi facendo „largo ai giovani”27.

b) in diversi articoli la società italiana viene chiamata „gerontocratica” e inospi-
tale per i giovani. Dal testo degli articoli si percepisce un certo lamento per il fatto 
che i giovani stentano a trovare spazi per esprimere il proprio stile e i propri desi-
deri. In alcune ricerche si sottolinea che le imprese e il mondo del lavoro fatichino 
a valorizzare la specificità dei giovani che vivono nella società contemporanea e di 
conseguenza questo fatto riduce la capacità di reagire agli stimoli più innovativi.

c) gli autori sono del parere che sia importante leggere la realtà dei giovani 
anche alla luce del Evangelii Gaudium28. Da essa dovrebbe nascere il desiderio di 
costruire i ponti per educare i giovani alla fede. Si tratta di un ponte tra strada e la 
Chiesa, cioè tra la vita quotidiana dei giovani con i suoi continui spostamenti e la 
Chiesa come luogo dell’incontro sacramentale con Dio e luogo dell’incontro con 
la Parola di Dio e con la comunità dei cristiani credenti.

3. Dalla letteratura risulta che le ricerche qualitative sui giovani condotte tra 
vari ricercatori confermano la presenza di Dio e di Cristo nella vita dei giovani. 

27  Giacomo Costa, Oltre le pari opportunità: valorizzare generi e generazioni, „Aggiornamenti 
Sociali” 3(2016), pp. 181–188.

28  Papa Francesco, Esortazione apostolica Evangelii Gaudium, 105, http://w2.vatican.va/content/
francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evan-
gelii-gaudium.html (data d’accesso: 18.10.2017).
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La fede da molti di essi viene vista come una fede più individualistica e concepita 
in maniera più personale („a modo mio”). Nelle ricerche si cerca sempre di dare la 
risposta su ricadute pastorali del fenomeno preso in considerazione.

4) La GMG di Cracovia 2016 secondo diversi autori ha permesso alla pastorale 
giovanile di avere una sollecitazione e una visibilità particolarmente efficace. Pur-
troppo queste affermazioni raramente trovano ulteriori sviluppi e approfondimenti 
sulle pagine delle riviste prese in considerazione.

5) Vari autori concordano che un grosso rischio che si corre nella pastorale 
giovanile sia quello di un certo „consumismo” nelle attività. Per questo anche la 
GMG può rischiare di diventare un’occasione di incontro solo al livello sociale, 
di fare una foto selfie, di conservare una testimonianza di esserci stato senza la 
preoccupazione di ricuperare ciò che è valido nella vita.

6) È significativo il fatto che negli articoli presi in considerazione appare una 
grande preoccupazione per i giovani. Si chiede a tutti i responsabili di fermarsi con 
coraggio e responsabilità sull’esperienza della GMG e di rileggere a fondo questo 
grande avvenimento. Il percorso che sarebbe da fare è quello di ripartire dal vissuto 
dei giovani, dalle loro esistenze, per poi passare alla situazione della Chiesa per 
tornare dopo a chierdersi dove si vuole arrivare.

7) Gli autori notano che si dà poco ascolto ai giovani nelle parrocchie. I più 
lontani fanno fatica di percepire lo spirito di testimonianza, e impegno per i più 
poveri è appena visibile. Ciò che in questo momento è importante per i giovani è 
proprio il fatto che essi trovino percorsi di passaggio dall’essere un semplice „pel-
legrino sulla terra” al divenire un vero protagonista nella vita della fede, un vero 
missionario impegnato nelle attività della parrocchia.

8) Tra le strategie operative viene suggerito l’impegno nell’accompagnare i gio-
vani sia nel periodo preparatorio alla GMG che anche durante e dopo l’avvenimen-
to di cui erano partecipi. Si chiede innanzitutto l’allungamento della frequenza 
con cui vengono organizzate le giornate internazionali per i giovani. Tutto questo 
per dare più respiro alle pastorali giovanili nazionali e locali per consentire loro 
un’adeguata riflessione e preparazione dell’incontro successivo.

9) A distanza di un anno dalla GMG e in vista del Sinodo sui giovani in Italia si 
suggerisce di stimare di più i giovani perchè essi diventino depositari privilegiati 
del „discorso di Dio” sulla Chiesa e sulla società.

10) Dalle testimonianze dei giovani spesso riportate in vari articoli riguardo 
all’esperienza vissuta durante la GMG di Cracovia si percepisce che: a) nell’espe-
rienza fatta i giovani intravedono un tocco di Provvidenza divina. Diversi giovani 
riconoscono nell’esperienza fatta la mano di Dio; b) anche se l’insegnamento del 
Papa viene visto come il solito, semplice, un’pò ripetitivo, nonostante ciò i giovani 
riescono ad apprezzare proprio l’intensità, la chiarezza e la verità del messaggio 
proposto ai partecipanti; c) i giovani apprezzano la bellezza di essere cristiani non 
solitari. Essi notano che è più bello sentirsi utili agli altri, l’esserci per l’altro; d) 
esiste un affiattamento tra gli animatori provenienti da luoghi diversi („sembrava 
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che ci conoscessimo da una vita” – Maria Teresa); e) l’esperienza indimenticabile 
nell’allestimento della Casa Italia. L’opportunità della condivisione, della collabora-
zione tra diverse persone di tutta Italia; f) l’esperienza fatta con giovani sopratutto 
dalle parti del mondo dove la parola fraternità, il cristiano, uguaglianza, accetta-
zione della razza diversa, sembrano i frutti immediati. L’opinione dei giovani è 
che questa esperienza sia necessaria in un mondo che ci propone di rifiutare con 
diffidenza tutto ciò che è diverso; g) la veglia, la via crucis, possibilità di fare una 
confessione, momenti di preghiera, Eucaristia, le visite ai santuari polacchi, la fede 
della gente del luogo, tutto ciò nella percezione dei giovani permette di ritornare 
alla fede più sincera, vissuta con più impegno e responsabilità. „Un esperienza di 
questo tipo scuote le nostre coscienze” – Luca); h) diversi giovani sono stati colpiti 
da una semplice frase pronunciata dal Papa Francesco: „È molto triste passare nella 
vita senza lasciare un’impronta”. Essi riconoscono che l’invito del Papa a lasciare 
la comodità del divano per poter offrirsi al servizio degli altri e lasciare una traccia 
piena di senso risuona continuamente nelle loro orecchie e diventa una specie di 
cartello stradale che indica la via giusta.

11) Il Sinodo dei vescovi italiani sui giovani che si svolgerà nel 2018 viene visto 
come una naturale conseguenza, un prolungamento della GMG al livello naziona-
le. Anche se diversi autori ammettono che questa iniziativa li ha colti a sorpresa, 
nonostante ciò riconoscono che attraverso lavori raccolti in Lineamenta e poi ela-
borati come Instrumentum laboris, si riuscirà ad arrivare all’Esortazione Apostoli-
ca Post-sinodale del Papa nella quale verrano esposti linee principali, proposizioni 
finali da sfruttare in vari ambienti educativi e pastorali nel lavoro con i giovani.

CONCLUSIONI E NUOVI FILONI DI RICERCA

L’argomento della GMG 2016 è stato affrontato solo nel 6,5% di numeri di riviste 
uscite due anni prima e un anno dopo l’avvenimento di Cracovia. In alcune rivi-
ste che si occupano di sociologia o propriamente dell’educazione dei giovani la 
presenza di articoli dedicati alla GMG non si è verificata per nulla. I risultati più 
eclatanti di ricerca sono stati esposti sopra ed essi in qualche modo cercano di dare 
una risposta alle domande specifiche contenute nella parte metodologica.

Per un futuro approfondimento dell’argomento giovanile nella prospettiva del 
GMG sarebbe opportuno fare un analisi del contenuto dei giornali diocesani ed 
anche locali per vedere quale risonanza al livello parocchiale abbia avuto la GMG 
2016 (aspetto progettuale delle attività, la prassi nelle parrocchie e negli oratori). 
A questo scopo meritererebbe analizzare anche sotto il suddetto aspetto il quoti-
diano cattolico l’Avvenire.
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THE ECHO OF THE WORLD YOUTH DAY IN KRAKOW 2016 
IN ITALIAN MAGAZINES – YOUTH PERSPECTIVE 

Summary

The article briefly discusses the situation of Italian youth from a sociological per-
spective. An analysis of the available literature of the subject was used to outline 
some of the phenomena among the young people seen in the following dimensions: 
religiousness, work, school, family. The research based on content analysis of select-
ed italian scientific journals was conducted in 2017. The author tries to answer the 
question about the echoes of World Youth Day Krakow 2016 which can be observed 
in scientific studies in Italy. Three detailed research questions were proposed.

Słowa klucze: młodzież, Italia, Światowe Dni Młodzieży Kraków.

Keywords: youth, Italy, World Youth Day Kraków.
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DUSZPASTERSTWO WŚRÓD MŁODZIEŻY 
W PROWINCJACH ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 

W POLSCE 

WPROWADZENIE

Kościół na przestrzeni wieków nieustannie odczytuje wyzwania, które przed nim 
stoją, i pragnie na nie odpowiadać, niosąc Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie 
Zmartwychwstałym. Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Novo millennio 
ineunte zwrócił się do duchownych i świeckich, aby „na nowo rozpalili w sobie 
pierwotną gorliwość i pozwolili, aby udzielił się im zapał apostolskiego przepo-
wiadania, jakie wzięło początek z Pięćdziesiątnicy”1.

Podążając za tym wyzwaniem, obserwujemy w dzisiejszych czasach niezwy-
kle dynamiczne pomnożenie nowych wspólnot wewnątrz Kościoła katolickiego 
oraz ich rozwój. Wiele z nich jest ukierunkowanych na młodych ludzi, w których 
Kościół dostrzega nie tylko przedmiot swojej duszpasterskiej troski, ale przede 
wszystkim czynny podmiot, który wyraża się w ewangelizacji i w społecznej 
odnowie2. Niestety, bardzo często okazuje się, że młodzież jest traktowana przez 
społeczeństwo jako coś niepotrzebnego lub niewygodnego3. Biskup Rzymu w li-

1  Zob. Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (2001), 40. 
2  Por. tenże, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles Laici (1988), 46.
3  Por. Documento Preparatorio della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Ve-

scovi sul tema „I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, Vatican 13.01.2017, http://press.
vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/01/13/0021/00050.html#ITA [dostęp: 
01.05.2018].
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ście z okazji wydania dokumentu przygotowawczego do XV Zwyczajnego Zgro-
madzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. Młodzież, wiara i rozeznanie powołania 
zaprasza młodych ludzi z całego świata, aby otworzyli swoje serca na Boży głos 
i podzielili się wątpliwościami i krytycznymi uwagami, jakie się w nich rodzą. 
Prosi również duszpasterzy, aby – tak jak św. Benedykt – przed podjęciem decyzji 
pytali o zdanie młodych, „gdyż Pan często właśnie najmłodszemu objawia najlep-
sze rozwiązanie” (Reguła św. Benedykta III,3)4.

Idąc za głosem papieża Franciszka, słuszne wydaje się pochylenie nad dusz-
pasterstwem młodzieżowym. Niniejsze opracowanie składać się będzie z dwóch 
części. Najpierw zostaną opisane franciszkańskie wspólnoty młodzieżowe 
gromadzące młodych ludzi w zakresie szkoły średniej w prowincjach Zakonu Bra-
ci Mniejszych w Polsce, poprzez ukazanie celów i prowadzoną w nich formację, 
a następnie przedstawione będą wnioski i postulaty do dalszej pracy z młodzieżą 
w charyzmacie franciszkańskim. 

CHARAKTERYSTYKA FRANCISZKAŃSKICH WSPÓLNOT 
MŁODZIEŻOWYCH

1. Franciszkański Ruch Apostolski (FRA) – Prowincja św. Franciszka (Poznań)5

Franciszkański Ruch Apostolski należy do Federacji Młodzieży Franciszkańskiej 
w Polsce zrzeszającej wspólnoty młodzieżowe, które wyróżnia charyzmat fran-
ciszkański. Ruch ten został zaaprobowany w 1983 r. przez Komisję Asystentów 
Prowincjalnych (KAP) w odpowiedzi na potrzebę rewaloryzacji Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich. Ta braterska wspólnota ludzi młodych pragnie przeżywać 
swoje doświadczenie życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka 
z Asyżu. Wspólnoty FRA integralnie przynależą do Franciszkańskiego Zakonu 
Świeckich (FZŚ).

Celem członków wspólnoty jest kształtowanie życia Ewangelią w duchu mi-
łości do Boga i człowieka przez wierność Kościołowi i służenie w nim. To, co 
ją wyróżnia wśród innych wspólnot młodzieżowych, to akcentowanie umiaru 
w używaniu dóbr materialnych i propagowanie franciszkańskiej postawy brater-
stwa i pokoju. Młodzież, która podejmuje formację we wspólnocie, przyjmuje Re-
gułę FZŚ, zatwierdzoną przez papieża Pawła VI, jako przewodnik, który pozwala 
im wzrastać w powołaniu chrześcijańskim i franciszkańskim. Ich sposób życia 

4  Zob. List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu przy-
gotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 13.01.2017, https://
w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2017/documents/papa-francesco_20170113_lettera-gio-
vani-doc-sinodo.html [dostęp: 01.05.2018].

5  Zasady życia i działania Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego (FRA), http://www.francisz-
kanie.net/duchowosc/fra-rycerze/ [dostęp: 01.05.2018].
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normują również wewnętrzne zasady życia i działania FRA, w których wspólnotę 
określa się jako szczególne miejsce dla rozwoju i dojrzewania powołania.

Proces formacji zakłada trzy lata inicjacji, zaś kolejne pogłębiają, uczą i są 
doświadczeniem apostolstwa franciszkańskiego. Pierwsze lata mają na celu teo-
logiczne pogłębienie świadomości wiary, poznanie życia św. Franciszka i ducho-
wości franciszkańskiej, co ma się wyrazić w codziennym życiu. Mają też dać 
możliwość przyjrzenia się konkretnym świętym franciszkańskim, aby uczyć się 
naśladować przykład ich świętości. Wymiar apostolski zakłada wspieranie FZŚ 
przez rozwijanie w sercach młodych ludzi powołania tercjarskiego. Program for-
macji realizowany jest przez spotkania cotygodniowe, w zależności od uwarunko-
wań lokalnych. Akcentuje się wspólne przeżywanie Eucharystii i spotkania oparte 
na medytacji słowa Bożego i lekturze pism św. Franciszka.

Młodzi formujący się w tej wspólnocie pragną realizować apostolat, który 
ma następujące cechy: powinien wypływać z nadprzyrodzonej miłości Boga 
i człowieka, ma być ściśle związany z działalnością Kościoła, winien odznaczać 
się prostotą i pokorą. Realizacja tego ewangelizacyjnego wymiaru odbywa się 
przez dawanie dobrego przykładu życia autentycznie chrześcijańskiego w swojej 
rodzinie, pomoc ludziom samotnym i starszym wiekiem, współpraca z parafią 
w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do sakramentów wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego itp. 

Aby budować jedność między wspólnotami FRA, co dwa miesiące w para-
fiach, w których istnieją wspólnoty, bądź w klasztorach organizuje się tzw. dni 
braterstwa. Okres wakacyjny sprzyja organizacji rekolekcji: franciszkańskich re-
kolekcji dla animatorów – Carceri; franciszkańskich rekolekcji apostolskich – Al-
wernia; franciszkańskich wędrownych rekolekcji apostolskich – Rivo Torto. 

Wspólnoty FRA podlegają asystentowi prowincjalnemu, który jest delega-
tem ministra prowincjalnego. Jest to zawsze zakonnik Zakonu Braci Mniejszych 
przynależący do Prowincji św. Franciszka z Asyżu, spełniający wobec wspólno-
ty zadanie asystenta kościelnego. Do jego głównych zadań należy współpraca 
z asystentami prowincjalnymi pozostałych prowincji Zakonu Braci Mniejszych, 
koordynowanie posługi asystentów lokalnych, organizowanie dni braterstwa oraz 
rekolekcji dla animatorów. Asystent prowincjalny współpracuje z moderatorem 
prowincjalnym, którym jest osoba świecka wybierana spośród animatorów. 

2. Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej (RMF) – Prowincja św. Jadwigi 
(Wrocław)6

Członkowie Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej tworzą wspólnotę katolic-
ką, która stara się prowadzić życie zgodne z Ewangelią w świetle orędzia św. 

6  Statut Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej (RMF), https://rmfwroclaw.wordpress.com/statut/ 
[dostęp: 01.05.2018].
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Franciszka z Asyżu. Opierając się na wstępie reguły św. Franciszka, uznają 
Ewangelię za „dar i normę życia”7, a Regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
za inspirację w rozwoju powołania chrześcijańskiego i franciszkańskiego. RMF 
należy do Federacji Młodzieży Franciszkańskiej w Polsce.

W wewnętrznym statucie tej wspólnoty wyróżnia się następujące cele: życie 
zgodne z Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego, propagowanie ideałów fran-
ciszkańskich w swoim środowisku, kształtowanie w sobie postawy miłości do 
stworzenia, organizowanie i prowadzenie rekolekcji, dni skupienia i kursów opar-
tych na duchowości franciszkańskiej, aktywne włączanie się w działalność chary-
tatywną we wspólnotach lokalnych, współpracę z FZŚ i innymi stowarzyszeniami 
oraz ruchami wewnątrz Kościoła (art. 8).

W formacji RMF kładzie się szczególny akcent na uczestnictwo w spotkaniach, 
w dniach skupienia i w rekolekcjach formacyjnych. Wyróżnia się trzy etapy for-
macji, na wzór formacji tercjarskiej: postulat, formacja stopni, formacja ciągła.

W postulacie kandydaci do wspólnoty poprzez poznawanie fundamentu, jakim 
jest Ewangelia i życiorys św. Franciszka, zapoznają się z formą życia we wspólno-
cie. U samego początku otrzymują tzw. „starsze rodzeństwo”, którego zadaniem 
jest pomóc nowemu kandydatowi odnaleźć swoje miejsce we wspólnocie i poprzez 
braterską pomoc wspierać w różnych wątpliwościach. Starszym bratem bądź sio-
strą zostaje osoba, która uczestniczy w formacji ciągłej (art. 25 §3). Postulat to 
również czas rozwijania w sobie pragnienia codziennej modlitwy i dążenia do 
wolności od wszelkich nałogów.

Po rocznym postulacie osoba może zdecydować się na rozpoczęcie formacji 
stopni. Decyzja ta jest weryfikowana w rozmowie z asystentem prowincjalnym. 
Drugi etap formacji obejmuje trzy stopnie: krzyż, Ewangelię i Eucharystię. Na każ-
dym z tych etapów, który trwa przynajmniej rok, akcentuje się czynne uczestnic-
two w życiu wspólnoty lokalnej, rozwijanie swojej znajomości i modlitwy słowem 
Bożym oraz pewne formy zaangażowania się w posługę charytatywną. W czasie 
drugiego stopnia zachęca się członków wspólnoty do modlitwy i poszukiwania 
kierownika duchowego. Natomiast w czasie formacji stopnia trzeciego zachęca się 
do uczestnictwa w Eucharystii dodatkowo poza dniami nakazanymi przynajmniej 
jeden raz. Na tym etapie każdy z członków formowany jest również do odpowie-
dzialności za powołania, czego wyrazem jest modlitwa za jednego wybranego 
kapłana. Tak jak to było w czasie postulatu, przejście między kolejnymi stopniami 
dokonuje się poprzez osobistą decyzję każdego z członków i rozmowę z asysten-
tem prowincjalnym (art. 25 §4).

Po ukończeniu formacji stopni składane są przyrzeczenia, po których rozpo-
czyna się okres formacji ciągłej. W czasie jej trwania akcentuje się rozwijanie 
wartości, które charakteryzują franciszkanów świeckich. Jest to jednocześnie czas 
rozeznawania powołania (art. 25 §6).

7  Por. Reguła i Konstytucje Generalne Zakonu Braci Mniejszych, Wrocław 2005, s. 7.
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Na wszystkich etapach formacji i na poszczególnych stopniach częścią istotną 
są prowincjalne rekolekcje formacyjne, do których osoba formowana jest zobligo-
wana (art. 25 §7).

Młodzież formująca się w RMF jest wezwana do czynnego włączania się 
w ewangelizację. Jednym z głównych wydarzeń jest organizacja i pomoc w cy-
klicznych już dniach zwanych Świętem Młodzieży na Górze Świętej Anny. 

Asystencję duchową RMF pełnią bracia mniejsi z Prowincji św. Jadwigi. Za-
daniem asystenta prowincjalnego jest czuwać, aby wspólnoty były wierne chary-
zmatowi franciszkańskiemu, budować jedność między wspólnotami lokalnymi 
a całą rodziną franciszkańską oraz dbać o proces formacji. 

3. Referat Młodzieżowo-Powołaniowy – Prowincja MB Anielskiej (Kraków)8

W celach Referatu Młodzieżowo-Powołaniowego położony jest akcent na towa-
rzyszenie młodym ludziom w drodze ku dojrzałemu życiu. Poprzez świadectwo 
duszpasterzy prowadzących referat młodzi ludzie są wezwani do poszukiwania 
prawdy, poznania Boga i życia zgodnego z przykazaniami. 

Działalność tej jednostki w prowincji Zakonu Braci Mniejszych z Krakowa 
koncentruje się na organizowaniu i prowadzeniu spotkań z młodzieżą w szkołach 
i parafiach, które mają być inspiracją do życia prawdziwie ewangelicznego w du-
chu franciszkańskim.

Referat nie prowadzi stałej formacji wśród młodzieży przez zakładanie wspól-
not. W metodach i działaniach proponuje uczestnictwo w konferencjach ewange-
lizacyjnych: Obudź się! Możesz więcej! Stanowią one dla młodzieży wyzwanie, 
aby rozwijała otrzymane dary i odkrywała swoje powołanie w życiu. Kolejna pro-
pozycja to RekoSKI, czyli zaproszenie do przeżycia rekolekcji franciszkańskich 
poprzez tematyczne konferencje, spotkania z inspirującymi ludźmi oraz aktywny 
wypoczynek na stoku narciarskim. W ofercie referatu znajduje się również zapro-
szenie na Wakacje z Bogiem – wyjazdowe rekolekcje dla młodzieży. 

4. Franciszkańska Młodzież Oazowa (FMO) – Prowincja 
Niepokalanego Poczęcia NMP (Kalwaria Zebrzydowska)9

Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej, które działają przy klasztorach 
i parafiach braci mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, łączą do-
świadczenie ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy i propagatora Ruchu Światło-
-Życie, z franciszkańskim doświadczeniem wspólnot określanych jako Młodzież 
Franciszkańska. Ksiądz Franciszek Blachnicki na zaproszenie rektora Wyższego 

8 Referat młodzieżowo-powołaniowy Prowincji MB Anielskiej, https://braciamniejsi.pl/mlo-
dziez [dostęp: 01.05.2018].

9 Formacja Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej (FMO), http://duszpasterstwo.bernardyni.
pl/formacjafmo/ [dostęp: 01.05.2018].
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Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej wygłosił tam  w latach 70. 
ubiegłego wieku kilka okazjonalnych wykładów z teologii pastoralnej ogólnej. 
Była to okazja, aby klerycy udali się na Oazę Rekolekcyjną Moderatorów w Kro-
ścienku. Z czasem zaczęto posyłać młodzież gromadzącą się przy klasztorach 
we wspólnotach młodzieżowo-franciszkańskich na oazy wakacyjne organizowa-
ne przez ks. Blachnickiego. Całe to doświadczenie było inspiracją do stworzenia 
w Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP duszpasterstwa młodzieży, które jest 
oparte na metodzie przeżyciowo-wychowawczej ks. Blachnickiego. Z danych na 
wrzesień 2016 r. wynika, że w dziewiętnastu wspólnotach formuje się łącznie 
około sześciuset młodych ludzi10.

Formacja we wspólnotach FMO odbywa się w trzech etapach: ewangelizacja, 
deuterokatechumenat i diakonia. Pierwszy z nich stanowi fundamentem. Na tym 
etapie młody człowiek jest wezwany do spotkania z Jezusem w słowie Bożym 
i przyjęcia w swoim życiu czterech podstawowych prawd, zwanych prawami ży-
cia duchowego. To doświadczenie prowadzi do włączenia się w grupę uczniów 
Chrystusa. W FMO jest nią grupa deuterokatechumenalna. Ten etap jest ściśle 
zapożyczony z Ruchu Światło-Życie i ma za zadanie obudzić w młodych osobach 
świadomość wiary i ugruntować powołanie wynikające z chrztu świętego. Trwa 
on przynajmniej trzy lata. Na początku poznaje się wymogi życia w przyjaźni 
z Jezusem, szczególnie zwracając uwagę na bycie w stanie łaski uświęcającej na 
co dzień, poddanie swojego życia działaniu Ducha Świętego, oddanie się Niepoka-
lanej, zgłębianie słowa Bożego i ściślejsze włącznie się we wspólnotę przez życie 
liturgiczne, szczególnie eucharystyczne. Uczestników prowadzą w tym czasie 
Drogowskazy Nowego Człowieka11, w większości opracowane przez ks. Blach-
nickiego. Młodych zachęca się również do włączania się w dzieło Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka, która jest zobowiązaniem do abstynencji od alkoholu i niko-
tyny. Ta droga wolności prowadzi młodych ludzi do odkrycia wspólnoty, jaką jest 
Kościół. Etap trzeci uczy odpowiedzialności za Kościół poprzez diakonię – służbę 
Jezusowi i wiernym w Kościele. Działalność apostolska w służbie w diakoniach 
otwiera przed nimi bogactwo, jakim mogą służyć wspólnocie lokalnej czy para-
fialnej w charyzmacie franciszkańskim. Obecnie we wspólnotach FMO wyróżnia 
się diakonie: miłosierdzia, modlitwy, liturgiczną, muzyczną, deuterokatechume-
natu, słowa, wyzwolenia, ewangelizacji.

Asystentem kościelnym w każdej wspólnocie jest moderator, który jest prezbi-
terem należącym do Zakonu Braci Mniejszych z Prowincji Niepokalanego Poczę-
cia NMP. W prowadzeniu wspólnoty i formacji pomagają mu animatorzy.

Czas spotkań FMO w ciągu roku szkolnego kończą wakacyjne rekolekcje oa-
zowe prowadzone według danego etapu formacji. 

10  Por. Wspólnoty FMO, http://duszpasterstwo.bernardyni.pl/wspolnoty-fmo/ [dostęp: 01.05.2018].
11  Por. Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań i cele-

bracje, Krościenko 2000.
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5. Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe „Trzej Towarzysze” 
(FCMP) – Prowincja Wniebowzięcia NMP (Katowice-Panewniki)12

W odpowiedzi na dokument Sekretariatu Generalnego ds. Formacji i Studiów 
Zakonu Braci Mniejszych z 2002 r., noszącego tytuł: Kierunki duszpasterstwa po-
wołaniowego. Przyjdźcie, a zobaczycie13, w prowincji panewnickiej zainicjowało 
swoją działalność Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo-Powołaniowe „Trzej 
Towarzysze”. 

Za cel obrało ono towarzyszenie młodzieży na drodze wiary oraz pomoc w ro-
zeznaniu życiowego powołania. Stosując się do zaleceń Kurii Generalnej Zakonu 
Braci Mniejszych, postanowiono zająć się takim duszpasterstwem, które posiada 
charakter powołaniowy, proponując młodym ludziom franciszkański sposób życia.

Jako adresatów zaproszono młodzież w wieku gimnazjalnym, dokonując roz-
różnienia na młodzież bliższą, uczestniczącą w formacji różnych ruchów kościel-
nych, oraz młodzież dalszą, która nigdy nie była zaangażowana w życie Kościoła 
albo w pewnym momencie odeszła od praktykowania wiary we wspólnotach pa-
rafialnych. Postanowiono również zaangażować braci z prowincji zakonnej, szcze-
gólnie alumnów seminarium, budząc w ich sercach pragnienie służenia młodzieży 
i towarzyszenia jej w rozeznawaniu powołania. 

Formacja młodzieży ściśle opiera się na prowadzeniu cyklicznych 
comiesięcznych dni skupienia. W ofercie znajduje się wiele propozycji week-
endów, w czasie których młodzi ludzie, słuchając słowa Bożego, przeżywając 
wspólnie Eucharystię, odmawiając liturgię godzin, pochylają się nad tematem ro-
zeznania powołania w różnych wymiarach (małżeńskim, zakonnym, kapłańskim 
itd.). W czasie weekendowych zjazdów osoby mogą skorzystać z prowadzenia 
duchowego podczas indywidualnego spotkania z kapłanem.

Bracia czynnie zaangażowani w działalność centrum „Trzej Towarzysze” 
prowadzą katechezy tematyczne, promując za ich pośrednictwem kulturę po-
wołaniową i duchowość franciszkańską. Centrum powołaniowe ma do swojej 
dyspozycji ośrodek rekolekcyjny, który mieści się w domu zakonnym prowincji 
w Chorzowie-Klimzowcu. 

Tym, co ubogaca wszystkie te propozycje, jest formacja, która jest skierowana 
nie tylko do młodych, ale też do animatorów. Dokonuje się to przez organizowa-
nie rekolekcji dla kapłanów i katechetów; sympozjów, w czasie których następuje 
wymiana doświadczeń; warsztatów pogłębiających zagadnienia pastoralne, wy-
chowawcze i powołaniowe. Bogato rozwinięta jest również propozycja medialna: 
strona internetowa, materiały do katechezy, rekolekcje szkolne i współpraca z cza-
sopismami franciszkańskimi. 

12  Idea powstania Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego „Trzej Towarzy-
sze” (FCMP), http://trzejtowarzysze.pl/?page_id=951 [dostęp: 01.05.2018].

13  Kierunki duszpasterstwa powołaniowego. Przyjdźcie a zobaczycie, Sekretariat Generalny ds. 
Formacji i Studiów Zakonu Braci Mniejszych, Rzym 2002.
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WNIOSKI I POSTULATY

Krótka charakterystyka wspólnot młodzieżowych w prowincjach Zakonu Braci 
Mniejszych w Polsce pozwala na sprecyzowanie kilku wniosków i postulatów, 
które mogą być przyczynkiem do głębszego pochylenia się nad franciszkańskim 
duszpasterstwem młodzieży.

To, co wysuwa się na pierwsze miejsce, to temat ewangelizacji młodych lu-
dzi. W czasie obecnych przemian kulturowo-społecznych należy całą działalność 
zbawczą w Kościele ukierunkować na ewangelizację, której treścią jest relacja 
osoby do Boga. Dlatego z wielkim zaangażowaniem powinno się głosić kerygmat, 
który jest rzeczywistością egzystencjalną i podmiotową. Podjęcie działań ewange-
lizacyjnych pozwoli młodym ludziom odnaleźć miejsce we wspólnocie Kościoła14. 
To zadanie jest tym bardziej istotne w sytuacji, w której praktykowanie religii 
i przynależność do Kościoła stają się coraz bardziej cechą mniejszości. W doku-
mencie przygotowującym synod poświęcony ludziom młodym zauważa się, że 
dziś młodzi nie tyle stają „przeciw” Kościołowi, ile raczej coraz bardziej uczą się 
żyć „obok”, czyli bez Boga i bez wspólnoty Kościoła15. W omówionych wspól-
notach młodzieżowo-franciszkańskich realizacja tego wezwania jest szczególnie 
widoczna we wspólnotach Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej w Prowincji Nie-
pokalanego Poczęcia NMP z Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Doświadczenie ewangelizacji podnosi kolejną bardzo ważną kwestię dotyczą-
cą formacji, jaką jest modlitwa, a szczególnie życie sakramentalne. Kościół jed-
noznacznie stwierdza, że Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego 
życia chrześcijańskiego”16. Dzięki wspólnotowemu wymiarowi Eucharystii staje 
się ona znakiem jedności uczniów i bardzo skutecznym środkiem do zbudowania 
autentycznej wspólnoty, która będzie oparta na miłości17. Wiele wspólnot mło-
dzieżowych o charyzmacie franciszkańskim w swoich statutach i celach zaznacza, 
że Eucharystia jest istotną przestrzenią formacji, w której dokonuje się przemiana 
w nowego człowieka. Dokonuje tego miłość Chrystusa, który pozostawił nam ją 
w ofierze eucharystycznej. Opierając się na niej, w procesie formacji wspólnoty nie 
będzie problemów, które są nie do rozwiązania; nie będzie nieustannych napięć, 
tragedii i cierpień, które będą wielką przegraną. Wprowadzanie w życie miłości 
opartej na wspólnocie eucharystycznej pozwoli młodym ludziom na nieustanną 
konfrontację z osobistą relacją do Boga oraz z relacjami wewnątrz wspólnoty18. 

14  Por. W. Broński, Nowa Ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej, 
„Studia Pastoralne” 9 (2013), s. 131–132.

15  Por. Documento Preparatorio… 
16  Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, w: tenże, 

Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, 11.
17  Por. Z. Tomaszek, Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii dla życia chrześcijańskiego, „Studia 

Pastoralne” 4 (2008), s. 223.
18  Por. tamże, s. 224–225.
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Kolejną ważną kwestią podjętą w dokumencie przygotowawczym do synodu 
o młodzieży jest ogromne znaczenie słowa Bożego. Medytowane i przeżywane 
słowo Boże przemienia młodych ludzi od wewnątrz, mobilizuje uczucia i pozwala 
trwać w milczeniu przed Bogiem19. Papież Benedykt XVI w swoim orędziu na 
Światowy Dzień Młodzieży w 2006 r. mówił do młodzieży: „Drodzy młodzi, 
zachęcam was, abyście dobrze poznawali Biblię, trzymali ją w zasięgu ręki, aby 
była dla was niczym kompas wskazujący drogę, którą należy iść”20. W formacji 
młodzieżowo-franciszkańskiej trzeba by zwrócić większą uwagę na wspólne me-
dytowanie i akcentowanie słowa Bożego jako fundamentu życia chrześcijańskiego. 

W przestrzeni każdej wspólnoty chrześcijańskiej, a szczególnie wspólnot gro-
madzących młodych ludzi o charyzmacie franciszkańskim, należy uznać wielką 
rolę wychowawczą rodziców i innych osób w rodzinie. To rodzice, jako pierw-
si, są wezwani do ukazania wielkiej miłości i troski Boga o każdego człowieka. 
Więzy rodzinne, oparte na wspólnym przeżywaniu doświadczenia wiary, sca-
lają i umacniają całą rodzinę21. Przez nie, jak pisze papież Franciszek w swojej 
adhortacji Amoris laetitia: „rodzina staje się w ten sposób podmiotem działalności 
duszpasterskiej poprzez bezpośrednie głoszenie Ewangelii i dziedziczenie różnych 
form świadectwa”22. Warto tu zacytować dobrze znane słowa papieża Pawła VI: 
„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli 
słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”23. Papież Franciszek również za-
znacza, że „w sercu każdej rodziny musi rozbrzmiewać kerygmat, przy każdej 
okazji stosownej i niestosownej, aby oświetlał drogę”24. Idąc za tymi wskaza-
niami, można zauważyć, że w programach formacyjnych omawianych wspólnot 
zbyt mało akcentuje się więź z rodzicami i wspólne przeżywanie wiary w miejscu 
dojrzewania młodych ludzi. Może to być spowodowane różnymi czynnikami. Jed-
nym z nich jest to, że młodzi ludzie w swoich rodzinach nie znajdują prawdziwych 
świadków wiary25. Problemem może również stać się niedocenianie potencjału, 
który drzemie w młodzieży i brak zrozumienia dla ich potrzeb. Istotną przeszkodą 
w budowaniu relacji opartej na wierze, którą zauważa się w dokumencie przygoto-
wawczym przed synodem o młodzieży, jest brak dialogu oraz narzucanie własnych 
decyzji26. W wychowaniu religijnym posługa rodziców jest więc nie do zastąpie-
nia i ma wielkie znaczenie w czasie dorastania. Na tym etapie młody człowiek 

19  Por. Documento Preparatorio…
20  Zob. Benedykt XVI, Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006 r., „L’Osservatore 

Romano”, wydanie polskie, 4 (2006), s. 6.
21  Por. tamże.
22  Zob. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia (2016), 290 [dalej: AL].
23  Zob. Paweł VI, Adhortacja apostolska o ewangelizacji w świecie współczesnym Evangelii 

nuntiandi (1975), 41.
24  Zob. AL 290.
25  Por. J. Kurosz, Duszpasterstwo młodzieży w ogólnopolskich programach duszpasterskich 

(2000–2015), „Teologia Praktyczna” 16 (2015), s. 89.
26  Por. Documento Preparatorio… 
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przy wsparciu rodziców ma olbrzymią szansę wejść w etap dojrzałości chrześci-
jańskiej27. Warto byłoby zaprosić rodziców na spotkania na poziomie wspólnot 
młodzieżowo-franciszkańskich, które będą łączyć młodych ludzi i ich rodziców 
w doświadczeniu wiary i budowaniu wzajemnych relacji. 

Tym, co przedłuża wychowanie i troskę rodziców o dzieci, jest odpowiedzial-
ność za nie duszpasterzy i animatorów we wspólnotach28. Spotkanie z duchownymi 
oraz osobami konsekrowanymi, którzy potrafią się znaleźć w świecie młodzieży, 
poświęcają jej czas i siły, ma decydujące znaczenie dla rozwoju młodych pokoleń29. 
Niestety, zauważa się wielki lęk oraz niechęć wielu duszpasterzy wobec wymaga-
jącego i krytycznego dziś młodego pokolenia. Lekarstwem na to jest pełne miłości 
towarzyszenie młodym ludziom na ich drodze odkrywania miłości Boga i piękna 
w Kościele30. Spełnianie tylko posługi sakramentalnej wobec młodych ludzi bez 
towarzyszenia im sprawia, że Duch Święty i Jego dary, które otrzymują w sakra-
mencie bierzmowania, bez odpowiedniego środowiska wzrostu i osób, które będą 
im towarzyszyć, nie będą przynosić oczekiwanych owoców. Zaangażowanie się 
w duszpasterstwo młodzieżowe domaga się gotowości spędzania czasu z młodymi 
ludźmi, do wysłuchiwania ich historii – jest to wtedy droga do inkulturacji Ewan-
gelii i ewangelizacji kultury młodych ludzi. Spojrzenie kapłana odpowiedzialnego 
za wspólnotę, jak również animatorów, powinno być jak spojrzenie Jezusa, który 
potrafił zajrzeć w głąb serca, nie będąc groźnym ani nachalnym31. Potrzeba dziś to-
warzyszenia duchowego, które będzie naśladowaniem Boga, a nie imponowaniem 
swoją wiedzą i zdolnościami. Przez serdeczną pomoc duszpasterz i animatorzy 
we wspólnotach powinni starać się stwarzać przestrzeń wolności dla osób sobie 
powierzonych. Gdy młody człowiek otrzymuje bezinteresowną dobroć i pomoc, 
wtedy jest bardziej skłonny otworzyć się na obecność Boga. W takiej postawie 
dialogu mogą dojść do głosu ludzkie myśli, uczucia i różne oczekiwania. Pozwala 
to również na uruchomienie procesów, które poprowadzą ku uzdrowieniu ducho-
wemu32. W tradycji Kościoła podkreśla się znaczenie osobistego towarzyszenia. 
Wiele wspólnot, których charakterystyka została podana wyżej, akcentuje i podej-
muje się tej formy posługi. Do bycia kierownikami duchowymi wezwani są przede 
wszystkim kapłani, którzy najpierw sami powinni doświadczać i interpretować 

27  Por. A. Skreczko, Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym dzieci, 
„Studia Pastoralne” 9 (2013), s. 37.

28  Por. J. Kurosz, Duszpasterstwo młodzieży…, s. 89.
29  Por.  Documento Preparatorio…
30  Por. R. Buchta, Orędzie papieża Benedykta XVI na XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Syd-

ney (2008) aktualnym wskazaniem dla katechezy prowadzącej do misji, „Studia Pastoralne” 
4 (2008), s. 266–267.

31  Por. Documento Preparatorio…
32  Por. R. Hajduk, Duszpasterstwo terapeutyczne – przejaw mody czy odpowiedź na wyzwanie 

epoki?, „Teologia Praktyczna” 15 (2014), s. 38–39.
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poruszenia własnego serca, aby później rozpoznać je w konkretnej młodej osobie 
proszącej o prowadzenie duchowe33.

Jednym z najważniejszych postulatów wydaje się ukierunkowanie duszpa-
sterstwa młodzieży na rozeznanie powołania. Sekretariat Generalny ds. Forma-
cji i Studiów w Zakonie Braci Mniejszych w dokumencie z 2002 r. wyznaczył 
kierunki duszpasterstwa powołaniowego i ściśle włączył je w duszpasterstwo 
młodzieżowe. Stwierdza się w nim, że cała działalność duszpasterska jest ukie-
runkowana na rozeznanie, gdyż jako cel pomaga człowiekowi w odkryciu drogi 
dla realizacji konkretnego życiowego powołania, do którego wzywa go Bóg. Cała 
posługa powołaniowa powinna być „duszą ewangelizacji i duszpasterskiej działal-
ności Kościoła”. Dlatego duszpasterstwo powołaniowe nie powinno być zreduko-
wane tylko do działalności zamkniętej, ale powinno rozwijać się ściśle z dziełem 
ewangelizacji i duszpasterstwa zwyczajnego34. Podobne wskazania znajdujemy 
w adhortacji Vita consecrata, która podkreśla, że „najwłaściwszą drogą wspierania 
działań Ducha Świętego jest oddanie najlepszych sił na rzecz budzenia powołań, 
a zwłaszcza należyta troska o duszpasterstwo młodzieży”35. W Zasadach formacji 
franciszkańskiej znajdujemy konkretny wniosek, że w Kościele i zakonie jest zgo-
da co do tego, że duszpasterstwo młodzieżowe i powołaniowe rozwijają się razem. 
Tylko wtedy duszpasterstwo młodzieżowe jest skuteczne i pełne, kiedy otwiera się 
na wymiar powołaniowy, a rozeznanie drogi życiowej znajduje we wspólnotach 
młodych swoje naturalne środowisko36. Jednak dla duszpasterstwa młodzieżowego 
wymiar powołaniowy nie ma być tylko zakończeniem pewnej drogi, skierowa-
nej do nielicznej grupy ludzi, ale ma on dotyczyć całego procesu ewangelizacji 
i wychowywania do wiary wśród młodzieży37. Te same kierunki wyznacza do-
kument przygotowujący synod o młodzieży, w którym mowa jest o powiązaniu 
duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa powołaniowego. Doświadczenie ro-
zeznania powołania to nie jest jeden moment, ale długi proces, który rozwija się 
wraz z upływem czasu. Należy wtedy poprzez doświadczenie wspólnoty czuwać 
nad wskazaniami, których udziela Bóg, uściślając i określając powołanie, które 
czyni osobistym i niepowtarzalnym38. Te wyzwania mają doprowadzić do two-
rzenia środowisk przyjmujących młodych, którym głoszony będzie kerygmat, 
i prowadzących ich przez kolejne etapy rozeznawania39. Prowincja Wniebowzięcia 
NMP z Katowic-Panewnik wraz z pojawieniem się wewnątrz zakonu dokumentu 
wyznaczającego kierunki duszpasterstwa powołaniowego postawiła sobie za cel 
taką właśnie formę duszpasterstwa wśród młodzieży we wspomnianym Centrum 

33  Por. Documento Preparatorio….
34  Por. Kierunki duszpasterstwa powołaniowego…, s. 11–12.
35  Zob. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata (1996), 64.
36  Por. Zasady formacji franciszkańskiej, red. Sekretariat ds. Formacji i Studiów Zakonu Braci 

Mniejszych (1991), 114.
37  Por. Kierunki duszpasterstwa powołaniowego…, s. 13.
38  Por. Documento Preparatorio…
39  Por. Kierunki duszpasterstwa powołaniowego…, s. 19–20.
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Młodzieżowo-Powołaniowym „Trzej Towarzysze”. Cel ten wyznacza wspomnia-
ny powyżej dokument. Po pierwsze jest to cel formacyjny. Polega na głoszeniu 
Ewangelii jako środka, który pozwoli młodym ludziom na udzielenie odpowiedzi 
wiary, wynikającej z przyjętego sakramentu chrztu. W tej drodze należy towa-
rzyszyć i prowadzić do odpowiedzi na dar osobistego i specyficznego powołania. 
Po drugie jest to cel wspólnotowy (braterski). To wspólnota lokalna jest miejscem, 
w którym powinna panować troska o powołania do codziennego życia i misji. Cel 
ten zakłada formację osób konsekrowanych i animatorów, poprzez rozwój różnych 
propozycji i przestrzeni dla młodych ludzi40. 

Na uwagę w doświadczeniu pracy z młodzieżą zasługuje również świat me-
diów, który dla młodego pokolenia stał się miejscem życia. Znajdujemy w nim 
wiele nowych możliwości i wyzwań, takich jak dostęp do informacji oraz budowa-
nie więzi. Należy jednak również zauważyć zagrożenia, które z tym się wiążą. Ta 
przestrzeń bardzo często nie jest jeszcze w działalności duszpasterstwa młodzieży 
zagospodarowana41. Papież Franciszek w Evangelii gaudium wzywa do śmiałości 
i kreatywności oraz do przemyślenia stylu i metod ewangelizacyjnych w swoich 
wspólnotach42. Jest to zaproszenie do wyjścia z postawy surowości, która nie czy-
ni wiarygodnym głoszenia Ewangelii, a także ze schematów, w których wszystko 
jest poszufladkowane43. Dlatego treści wiary powinny być przekazywane przez 
współczesne media elektroniczne (e-mail, Twitter, Facebook, Instagram, blogi, 
vlogi). Mogą one posłużyć do budowania środowiska młodzieży w Kościele lo-
kalnym44. Niestety, w wielu wyżej omawianych wspólnotach występują duże za-
niedbania co do systematyczności prowadzenia stron internetowych. 

ZAKOŃCZENIE

Stowarzyszenia, ruchy kościelne oraz liczne miejsca duchowości oferują dziś 
ludziom młodym konkretne drogi rozeznania swojego powołania. Wśród wielu 
propozycji są w Kościele w Polsce także te, które możemy znaleźć w pięciu pro-
wincjach Zakonu Braci Mniejszych. 

W niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane w krótkich charakterysty-
kach, przez ukazanie celów i formacji, wspólnoty o charakterze franciszkańskim, 
skupiające głównie młodzież szkół średnich. Następnie zostały sformułowane 
pewne wnioski i postulaty na bazie zaprezentowanych dzieł duszpasterskich. 
We wnioskach warto zauważyć wezwanie do ewangelizacji – jako podstawę do 

40  Por. tamże, s. 65.
41  Por. Documento Preparatorio…
42  Por. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Evangelii Gaudium (2013), 33.
43  Por. Documento Preparatorio…
44  Por. W. Broński, Nowa Ewangelizacja w służbie przekazu prawd wiary chrześcijańskiej, 

„Studia Pastoralne” 9 (2013), s. 134–135.
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budowania wspólnoty opartej na relacji do żywej osoby Jezusa. Następnie pie-
lęgnowanie życia sakramentalnego oraz wielką wagę słowa Bożego w procesie 
formacji młodego człowieka. Warto dostrzec również wielką rolę rodziców i wy-
chowawców w procesie rozwoju młodzieży i ich współpracę z duszpasterzami 
i animatorami we wspólnotach młodzieżowych. Cennym postulatem, który po-
jawia się w dokumentach zakonu i dokumencie przygotowawczym do synodu 
o młodzieży jest towarzyszenie młodym ludziom w rozeznaniu drogi życiowej 
poprzez połączenie duszpasterstwa zwyczajnego z powołaniowym. Wezwaniem 
do realizacji tego zadania we wspólnotach młodzieżowych może być słowo papie-
ża Franciszka do osób odpowiedzialnych za formację młodzieży: „Duszpasterstwo 
powołaniowe to uczenie się stylu Jezusa, który przechodzi przez miejsca życia 
codziennego, zatrzymuje się bez pośpiechu i patrząc na braci z miłosierdziem, 
prowadzi ich na spotkanie z Bogiem Ojcem”45. Ostatnim wnioskiem i zarazem 
wyzwaniem jest świat mediów, w którym młodzi ludzie spędzają sporą część 
swojego życia. 

Niniejsze opracowanie jest jedynie pewnym zarysem tematu formacji młodych 
ludzi w prowincjach franciszkańskich. Pochylenie się nad młodzieżą w obecnym 
czasie wydaje się niezwykle istotną kwestią, jeśli chodzi o przyszłość całej wspól-
noty Kościoła. Papież Franciszek na zakończenie Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie powiedział, że czasy, w których obecnie żyjemy, nie potrzebują „mło-
dych kanapowych”, ale tych, którzy pozostawią po sobie ślad46. Duszpasterstwo 
młodzieżowo-franciszkańskie jest realizowaniem tego zadania i odkrywaniem 
ciągle na nowo wyzwań dotyczących współczesnej młodzieży.

YOUTH MINISTRY IN THE PROVINCES OF THE ORDER OF FRIARS 
MINOR IN POLAND 

Summary

In the five provinces of the Order of Friars Minor in Poland the Franciscan youth 
ministry is realized in different forms and according to various concepts arising 
from the historical conditions as well as from reading the signs of our times in the 
Church. Each of the provinces realizes its own project of pastoral activity among 
young people. This article presents short characteristics of the Franciscan youth 
groups gathering mainly young people attending high schools. After presentation 
of the groups, taking into account the selected conclusions and postulates that 
appear in the Order’s document of 2002 entitled “Directions of Ministry of Vo-
cations. Come and See”, and referring to The Preparatory Document for the 15th 

45  Zob. Franciszek, Przemówienie do uczestników konferencji poświęconej duszpasterstwu po-
wołaniowemu, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 11 (2016), s. 27.

46  Por. Franciszek, Przemówienie podczas czuwania modlitewnego z młodzieżą na Campusie 
Misericordiae, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, 7–8 (2016), s. 26.
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Ordinary General Assembly of Synod of Bishops on “Youth, Faith and Vocational 
Discernment” the most important tasks and challenges these groups are facing 
have been described.

Słowa kluczowe: Kościół, duszpasterstwo, młodzież, Zakon Braci Mniejszych

Keywords: the Church, the ministry, the youth, the Order of Friars Minor
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I ROZEZNANIU POWOŁANIA DLA MŁODZIEŻY

WPROWADZENIE

Papież Franciszek w liście do młodzieży, w którym zapowiedział synod bisku-
pów nt. Młodzież, wiara i rozeznanie powołania napisał m.in.: „Chciałbym […] 
przypomnieć wam słowa, które Jezus powiedział kiedyś do uczniów, którzy Go 
zapytali: «Rabbi […], gdzie mieszkasz?». On odpowiedział: «Chodźcie, a zoba-
czycie» (J 1,38–39). Także na was Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, abyście do 
Niego przyszli. Drodzy młodzi, czy napotkaliście to spojrzenie? Czy usłyszeliście 
ten głos? Czy poczuliście ten bodziec, aby wyruszyć w drogę? Jestem pewien, że 
chociaż hałas i ogłuszenie zdają się panować w świecie, to wezwanie nadal roz-
brzmiewa w waszej duszy, aby ją otworzyć na pełną radość”1.

XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, zaplanowane na paź-
dziernik 2018 r., staje się wyzwaniem dla Kościoła. Zadanie to polegać będzie m.in. 
na odpowiedzi na pytania, jakie zadawali sobie już ojcowie Soboru Watykańskie-
go II: jak współczesnemu (młodemu) człowiekowi ułatwić spotkanie z Bogiem? 

1  List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu przygotowaw-
czego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, http://w2.vatican.va/content/
francesco/pl/letters/2017/documents/papa-francesco_20170113_lettera-giovani-doc-sinodo.html, 
http://episkopat.pl/tekst-listu-ojca-swietego-franciszka-do-mlodych-przed-synodem/ [dostęp: 
9.05.2018].
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Nie będą to pytania nowe. Będzie to więc kontynuacja drogi podjętej przed ponad 
pięćdziesięciu laty. Synodalne wezwanie papieża Franciszka wiąże się z myślą jego 
poprzedników, nade wszystko papieży ostatniego soboru: Jana XXIII i Pawła VI. 
Jan Paweł II w modlitwie skierowanej do św. Franciszka, wygłoszonej w Asyżu 
5 listopada 1978 r., kilka dni po wyborze na papieża, powiedział: „Pomóż nam, św. 
Franciszku, przybliżyć Chrystusa Kościołowi i współczesnemu światu”. 

Jak podaje B. Giemza, kardynał Gualtiero Bassetti, podkreślając ogromną 
wagę synodu biskupów na temat młodzieży, zauważył „dramatyczny paradoks 
naszych czasów: bulwersującą powierzchowność, z jaką mówi się o młodzieży. 
Potwierdzając to, wskazał na cały świat reklamy i mody, w których dominuje kult 
młodości, oraz na retorykę dominującą w polityce, w której powtarza się slogany, 
że «przyszłość należy do młodzieży» lub że «powinniśmy myśleć o przyszłości 
naszych dzieci»”2. W rzeczywistości, jak podkreśla przewodniczący Episkopatu 
Włoch, dalekie jest to od faktycznych problemów młodego pokolenia. 

Czas synodu to czas szukania przez cały Kościół, a więc i przez wspólnoty za-
konne, sposobów dotarcia do młodzieży, aby duszpasterstwo Kościoła było blisko 
młodych i było podejmowane w mocy Jezusa Chrystusa. Chodzi o takie zasoby 
mądrości, którymi dysponuje Kościół3. Waga refleksji Kościoła nad Kościołem dla 
młodych wzrasta, gdy analizujemy statystyki, z których wszędzie jasno wynika, 
że Kościół traci młodych4. 

I. POTRZEBA LITURGICZNEGO ŚWIADECTWA

Ponieważ jednym z adresatów dokumentu presynodalnego są zgromadzenia za-
konne, należy więc spojrzeć na bogactwo życia konsekrowanego w kontekście 
duszpasterskiej troski wobec młodych. Pragnienie papieża Franciszka, aby umoż-
liwić młodym spotkanie Jezusowego wzroku, staje się też ewangelizacyjnym za-
daniem dla świata zakonnego w Polsce. Bogactwo duchowego życia zakonnego, 
w wielości jego charyzmatów i posług, w niniejszej pracy będzie zawężone do 
liturgii zakonnej, która zgodnie z zaproszeniem Pana: „Chodźcie, a zobaczycie” 
(J 1,38–39) może stać się miejscem spotkania młodych, którzy pragną pogłębić 
swą wiarę i rozeznać powołanie.

Cechą, która niezmiennie charakteryzuje młodego człowieka, jest pragnienie 
radości, szczęścia, a także ciekawość, zadawanie pytań i szukanie na nie odpo-
wiedzi. Najczęściej chodzi o sens wiary i rozeznanie drogi na przyszłość. Mło-
dzież czyni to niczym bogaty młodzieniec, pytający: „Nauczycielu dobry, co mam 

2  B. Giemza, W drodze ku synodowi biskupów o młodzieży, w: „Studia Pastoralne” 13(2017), 
s. 15–16.

3  Tamże.
4  T. Jaklewicz, Franciszek do młodych: „Zależy mi nas was”, „Gość Niedzielny” 3(2017), 

s. 4–5.
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robić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17). Rolą Kościoła jest zadbać o to, 
aby pytający wiedział, kogo pytać; aby odpowiadającym „dobrym nauczycielem” 
był zawsze Jezus. Potrzeba więc, aby młodzież szukająca dróg pogłębienia swej 
wiary i rozeznania swego powołania odnalazła Dobrego Pasterza, prawdziwie 
zatroskanego o los swych owiec, broniącego ich w niebezpieczeństwach, nada-
jącego sens ich życiu przez oddanie za nie swojego życia (por. J 10,11). W doku-
mencie przygotowawczym na synod biskupów na temat młodzieży zauważamy w 
związku z tym jasne zadanie: „Potrzebne są osoby będące punktami odniesienia: 
najpierw rodzice, później duszpasterze, osoby konsekrowane, nauczyciele i inni 
wychowawcy. Osoby te muszą posiadać autorytet, jasną tożsamość ludzką, solidną 
przynależność kościelną, widoczną jakość duchową, żywą pasję wychowawczą i 
głęboką zdolność rozeznawania. Odpowiedzialność zaś spoczywa na całej wspól-
nocie wierzących”5.

1. Spojrzenie zakonów żeńskich

Zauważając, że w Polsce w ostatnim czasie popularne stały się akcje typu: „drzwi 
otwarte” i różnorakie instytucje są dostępne poza normalnym harmonogramem 
działalności dzięki organizowaniu np. nocy muzeów, teatrów, kin, Kościół ze swą 
misją głoszenia Dobrej Nowiny czerpie z nich inspirację. „Noce konfesjonałów”, 
„dni otwarte seminariów” oraz wiele innych cennych inicjatyw organizowanych 
w nurcie dzieł nowej ewangelizacji zdają się wpisywać w znaki czasu XXI wieku. 
Znamionami współczesności są bowiem m.in. ciągły pośpiech oraz związany z 
nim brak czasu poświęcanego na rzeczy ważne: rodzinę, najbliższych, odpoczy-
nek, a przede wszystkim budowanie relacji z Bogiem. 

Zauważyły to przełożone żeńskich zgromadzeń zakonnych zebrane 12 kwiet-
nia 2018 r. na 137. Zebraniu Plenarnym w Warszawie. W kontekście zbliżającego 
się synodu poświęconego młodym, a także nieustannej troski o nowe powołania 
zakonne, przełożone stwierdziły, że potrzeba dziś „duszpasterstwa wieczornego”. 
Młodzież, która szuka, wciąż pyta. Bardzo często znajduje czas dopiero wieczo-
rem, kiedy kończą się obowiązkowe zajęcia. Nie można im wówczas ograniczać 
czasu. Potrzeba więc, jak zauważyły siostry, „matczynej umiejętności słuchania”, 
„kochającego serca w przebywaniu z nimi” oraz „prawdziwego świadectwa”6. 
Potrzeba takowych zmian nie jest opcją, ale wymogiem współczesnych czasów7. 

O wychodzenie ku młodzieży zaapelował również biskup Jacek Kiciński CMF, 
przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń 

5  http://gosc.pl/doc/3651197.Synod-Biskupow-o-mlodziezy-jest-Dokument-Przygotowaw-
czy/2 [dostęp: 9.05.2018].

6  KAI, Siostry zakonne o młodzieży: pora na „duszpasterstwo wieczorne”, http://www.zy-
ciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/siostry-zakonne-o-mlodziezy-pora-na-duszpasterstwo-wieczor-
ne-75959/ [dostęp: 7.05.2018].

7  Tamże.
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Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. „Musimy […] pokonywać 
nasze ludzkie myślenie, nasze ludzkie przyzwyczajenie, zmieniać nasze projekty 
apostolskie. Musimy odejść od duszpasterstwa na zaproszenie” – mówił do wyż-
szych przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. Biskup, wywodzą-
cy się ze Zgromadzenia Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej 
Maryi Dziewicy (klaretyni), stwierdził przy tym: „Gdyby Jezus szedł na zapro-
szenie, prawdopodobnie nigdy by nie wyszedł z domu”8. 

Słowa te, choć ich zasadność nie ulega wątpliwości, padają jednak na grunt 
zakonnej – czasem wciąż jeszcze skostniałej – rzeczywistości, która w historii 
Kościoła utkana została na zasadach klauzury zakonnej, niedostępności osób życia 
konsekrowanego, innych tajemnic, których źródłem są reguły zakonne, a także 
niezrozumiałych dla wiernych sformułowań, jak np. infirmeria, kapitularz, kon-
went, oratorium, refektarz, wirydarz, gwardian, przeor czy profesja9. Lęk przed 
wywróceniem do góry nogami odwiecznych reguł zakonnych przez akcje apostol-
skie i powołaniowe nie jest potrzebny, uspokaja papież Benedykt XVI, który w 
słowie do osób konsekrowanych diecezji rzymskiej powiedział: „Osoba konsekro-
wana żyje w swoich czasach, ale jej serce wybiega poza czas i zaabsorbowanemu 
często przez sprawy świata człowiekowi daje świadectwo, że jego prawdziwym 
przeznaczeniem jest sam Bóg”10. 

W łączności z natchnionym przez Ducha Świętego działaniem papieża Fran-
ciszka, zwołującym synod poświęcony młodzieży, osoby życia konsekrowane-
go powinny, otwierając się na młode pokolenie, powiedzieć: „Chodźcie, a zoba-
czycie!” (por. J 1,38–39). Dokument przygotowujący synod biskupów na temat 
młodzieży, mówiąc o narzędziach działań duszpasterskich ukierunkowanych na 
młodzież, wymienia m.in.: „sposoby wyrazu właściwe młodym, wychowanie, mo-
dlitwę, ciszę, kontemplację”11. Pomostem rozciągniętym pomiędzy światem mło-
dych, pragnących szukać sensu swej wiary i odpowiedzi na dylemat rozeznania 
powołania życiowego, a klasztorami, gdzie owe narzędzia są istotą życia, może 
stać się liturgia sprawowana w klasztorach żeńskich i męskich. 

Doświadczenie pokazuje – jak mówił św. Jan Paweł II – że często przykład 
osób zakonnych przyczynia się w sposób decydujący do ukierunkowania młodej 
osobowości, która dzięki ich wierności, konsekwencji i radości może odkryć kon-
kretny ideał życia. Odnosi się to w sposób szczególny do wspólnot zakonnych, 
które mogą przyciągnąć młodych tylko przez zbiorowe świadectwo autentycz-
nej konsekracji, przeżywanej w radości i wypływającej z osobistego oddania się 

8  Tamże.
9  Zob. E. Pacławski, Mały alfabet franciszkański, Tychy 2009.
10  Benedykt XVI, Kościół i świat potrzebują waszego świadectwa, Słowo do osób konsekro-

wanych diecezji rzymskiej, 10 grudnia 2005 roku, „L’Osservatore Romano” 3(2006), s. 35–36.
11  http://gosc.pl/doc/3651197.Synod-Biskupow-o-mlodziezy-jest-Dokument-Przygotowaw-

czy/2 [dostęp: 9.05.2018].
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Chrystusowi i braciom12. Życie wspólnoty zakonnej najpełniej ujawnia się pod-
czas wspólnie sprawowanej liturgii. Ponieważ nie zawsze, ze względu na przepisy 
regulujące klauzurę zakonną, możliwe jest uczestnictwo w niej osób świeckich, 
w dalszych rozważaniach skupimy się również na liturgii związanej z obrzędami 
profesji. Są one zazwyczaj sprawowane przy udziale wiernych, stąd też stanowią 
doskonałe narzędzie ewangelizacji i wspólnotowego świadectwa członków Insty-
tutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 

2. Spojrzenie zakonów męskich

Znaczeniu ewangelizacyjnej roli liturgii we wspólnotach osób konsekrowanych 
poświęcone zostało m.in. jedno z zebrań plenarnych Konferencji Wyższych Prze-
łożonych Zakonów Męskich w Polsce. Uczestniczyli w nim generałowie, pro-
wincjałowie, opaci, inspektorzy, wizytatorzy i kustosze stojący na czele licznych 
jednostek zakonnych. Podkreślili, że liturgia ma istotne znaczenie dla odnowy du-
chowej wspólnoty zakonnej, a „wszędzie tam, gdzie podejmuje się wysiłek, gdzie 
dba się o liturgię, gdzie bracia angażują się w nią, w jej przygotowanie, tam rozwija 
się, wręcz kwitnie duszpasterstwo, a życie klasztorne staje się radośniejsze, daje 
zakonnikom więcej powodów do zadowolenia”13. Kiedy rozważamy możliwość 
otwarcia serc i dotarcia do młodego pokolenia przez liturgię zakonną, warto w 
tym miejscu przywołać świadectwo jednego z zakonów na Zachodzie. W ciągu 
ostatnich kilku lat podwoiła się liczba cystersów w Austrii, a takiego przyrostu 
liczby nowych zakonników nie było tam od czasów średniowiecza. Wszystko to za 
sprawą pięknie przeżywanej liturgii w chorale gregoriańskim i życia według norm 
Soboru Watykańskiego II, przywiązania do papieża i Urzędu Nauczycielskiego 
Kościoła14. Nie da się ukryć, że ten przykład aktualizuje sens duszpasterstwa li-
turgicznego wśród młodego pokolenia. Przełożeni męskich zakonów i zgroma-
dzeń stwierdzili również, że kapłani zakonni powinni zaniechać używania słów: 
„odprawiać”, „odmawiać” i zastąpić je słowem: „celebrować”. Młodzież chce na-
śladować świadków wiary, a tych powinno być widać przede wszystkim w czasie 
sprawowania Eucharystii i sakramentów. Aby nie były to tylko zmiany słowne, za-
uważono potrzebę formacji liturgicznej na różnych etapach życia zakonnego. Zda-
niem członków Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce 
„niejednokrotnie brakuje teologii i duchowości liturgii, a wrogami liturgii są za-
równo formalizm, jak i radosna twórczość”15.

12   Jan Paweł II, Budzenie powołań do życia konsekrowanego. Katecheza podczas audiencji 
generalnej, 19 października 1994 roku, „L’Osservatore Romano” 12(1994), s. 44–45.

13  T. Grabowski, https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,3328,znacze-
nie-liturgii-we-wspolnocie-zakonnej.html [dostęp: 9.05.2018].

14  A. Danilewicz, tamże. 
15  Tamże.
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Dokument przygotowujący synod o młodych wśród środków duszpasterstwa 
zwraca uwagę na język duszpasterstwa, wychowanie, ciszę, kontemplację i modli-
twę. Podkreśla przy tym, że między językiem kościelnym a językiem młodzieży 
powstaje coraz większy dystans, który trudno pokonać. Święty Franciszek z Asyżu 
już w XIII w. praktykował głoszenie Słowa przez świadectwo życia. Do swego 
świętego patrona nawiązał papież Franciszek, który w słowie do młodzieży zgro-
madzonej przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej w Asyżu powiedział: „Święty 
Franciszek sprawił, że wzrosła wiara, odnowił Kościół; a jednocześnie odnowił 
społeczeństwo, uczynił je bardziej braterskim, ale też dzięki Ewangelii, dzięki 
świadectwu. Czy wiecie, co powiedział Franciszek pewnego razu swoim braciom? 
«Zawsze głoście Ewangelię, a gdyby okazało się to konieczne, także słowami!». 
Jak to? Czy można głosić Ewangelię bez słów? Tak! Za pomocą świadectwa! Naj-
pierw jest świadectwo, a potem słowa!”16.

Młody uczestnik liturgii winien poczuć, że otulony słowami, gestami i zna-
kami liturgicznymi znajduje się w jedynej w swoim rodzaju i niepowtarzalnej 
przestrzeni, w której urzeczywistnia się i objawia Kościół jako kapłański Lud 
Boży, jako wspólnota o nadprzyrodzonych znamionach (koinonia)17. Ponieważ 
Kościół jest wspólnotą, w której występuje hierarchicznie i harmonijnie ułożony 
podział zadań oraz charyzmatów, w taki też sposób powinien objawiać się pod-
czas liturgii. Wspólnota zgromadzona na sprawowaniu liturgii powinna się dać 
czytelnie rozpoznać jako wspólnota eklezjalna. Stąd nieodzowna staje się troska o 
pełną manifestację Kościoła w trakcie sprawowania liturgii18. Angażowanie w nią 
wiernych świeckich, a szczególnie ludzi młodych, jasno koresponduje z pełnią Bo-
żego zaangażowania, jakie spotykamy w liturgii. Młodzi zaangażowani w liturgię 
swym przykładem pociągają innych do tego samego.

3. Wspólna troska o wychowywanie i otwieranie się na młodych 

Kardynał Joseph Ratzinger w artykule pt. Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii 
świętej. Retrospekcja i perspektywy, stwierdził, że do zrozumienia liturgii należy 
dochodzić przez właściwą formację. Nasze uczestnictwo w niej wymaga tran-
scendentnej świadomości: przed Kim stajemy. Zaś prostota sprawowanych ob-
rzędów powinna objawiać to, co istotne, i ma wynikać z prostoty nieskończonego 
Boga19. Nasz Pan zaprasza nas w piękny świat liturgii. W ars celebrandi zostaje 
nam ukazana relacja pomiędzy Bogiem, który oddaje się człowiekowi, a człowie-

16  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/asyz_mlodziez_04102013.
html [dostęp: 10.05.2018].

17  Por. A. Żądło, Liturgia szczytem i źródłem dla duszpasterskich i życiowych przedsięwzięć, 
w: Wychowanie do liturgii i przez liturgię, red. tenże, Katowice 2012, s. 127.

18  Tamże.
19  H. Sobeczko, Główne założenia reformy liturgicznej według Konstytucji o liturgii świętej 

„Sacrosanctum Concilium”, w: Blaski i cienie reformy liturgicznej, red. S. Araszczuk, Wrocław 
2014, s. 34–39.
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kiem, który staje w pełnej dyspozycyjności wobec Boga. Syn, będąc odbiciem 
Ojca, objawia w liturgii Jego piękno na sposób misteryjny, a człowiek tę duchową 
tajemnicę wyraża w zewnętrznych formach (ars celebrandi), aby w sposób jak 
najdoskonalszy to Piękno oddać. P. De Clerck stwierdził, że „piękno liturgii odbija 
się na twarzach jej uczestników”20. 

Wspomniane wcześniej inicjatywy tzw. „drzwi otwartych” organizowane są 
często przez duszpasterstwa powołaniowe zgromadzeń zakonnych. Okazją do ta-
kich projektów ewangelizacyjnych jest na przykład Światowy Dzień Życia Konse-
krowanego, obchodzony 2 lutego. Otwarte drzwi klauzury zakonnej są sposobno-
ścią do zwiedzenia miejsc, gdzie na co dzień żyją, pracują, modlą się i odpoczywają 
osoby życia konsekrowanego. Nie wszędzie, rzecz jasna, można wejść. Przepisy 
o klauzurze zakonnej jasno określają, że ze względu na styl życia, potrzebę odosob-
nienia i zagwarantowania skupienia zakonnikom wymaga się, aby określone części 
domu zakonnego nie były dostępne dla wszystkich ludzi (KPK 667)21. Akcje takie 
są również okazją do poznania życia zakonnego i skorzystania z dłuższej rozmowy. 
Duszpasterze odpowiedzialni za powołania w zakonach kierują jednak do młodych 
zaproszenia na dłuższy pobyt w klasztorach. Do takich inicjatyw należą rozliczne 
dni skupienia, rekolekcje, weekendy powołaniowe czy wakacyjne wyjazdy rekolek-
cyjne poza klasztor w towarzystwie osób życia zakonnego. Tłem do takiej formy 
duszpasterstwa młodzieży są słowa wypowiedziane w 1991 r. przez papieża Jana 
Pawła II, a skierowane do zakonników i zakonnic zgromadzonych w katedrze kie-
leckiej: „Wielu ludzi w Polsce tęskni za głębszym życiem modlitwy. Gdzie, jeśli 
nie w klasztorach, mają oni znaleźć nauczycieli modlitwy i kierowników ducho-
wych? Życzę ponadto polskim zakonnikom i zakonnicom, aby zastanawiali się nad 
sposobem odnowienia tej tradycyjnej klasztornej gościnności, która polegała na 
otwieraniu furty przed ludźmi poszukującymi duchowej odnowy i pogłębienia22”. 

Dokument przygotowujący synod biskupów dotyczący młodzieży, mówiąc o 
miejscach działań duszpasterskich wobec młodego pokolenia, wymienia: „życie 
codzienne, zajęcia dla młodych, Światowe Dni Młodzieży, wydarzenia diece-
zjalne, parafie, oratoria, uniwersytety, szkoły katolickie, wolontariat, działalność 
społeczną, ośrodki duchowości, doświadczenia misyjne, pielgrzymki, pobożność 
ludową, a także «świat cyfrowy», który otwiera nowe możliwości, ale też przynosi 
nowe zagrożenia”23. Świat życia konsekrowanego ma więc gotową ofertę, która 
wpisze się w synodalny zamysł.

20  P. De Clerck, Zrozumieć liturgię, Kielce 1997, s. 129; cyt. za: J. Nowak, Podmiotowość komu-
nikatywności w ars celebrandi, w: Ars celebrandi. Materiały z sympozjum liturgicznego w UKSW 
(29 kwietnia 2003), Katowice 2003, s. 62.

21  E. Gambari, Życie zakonne po Soborze Watykańskim II, Kraków 1998, s. 483–485.
22  https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/13kielce_03061991.html 

[dostęp: 9.05.2018].
23  http://gosc.pl/doc/3651197.Synod-Biskupow-o-mlodziezy-jest-Dokument-Przygotowaw-

czy/2 [dostęp: 9.05.2018].
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II. DZIELENIE SIĘ BOGACTWEM

1. Bogactwo milczenia i ciszy w klasztorach24

Współczesny młody człowiek żyje pod ogromną presją aktywności – czytania, 
słuchania, dzwonienia, działania. Coraz większym problemem staje się pragnienie 
zatrzymania, żeby po prostu być, bez żadnych dodatkowych impulsów z zewnątrz. 
Stymulacja cywilizacyjna jest tak ogromna, że w chwili, kiedy na przykład czło-
wiekowi zabrakłoby takich bodźców, jak m.in. telefon komórkowy czy internet, to 
dla wielu – jak mówi jeden z benedyktynów – byłby to koniec świata25. Sam papież 
Franciszek wyraził zaniepokojenie związane z obecnością młodych w świecie wir-
tualnym. Opowiadając o spotkaniach z młodymi, żalił się, że rzadko podają mu 
ręce na powitanie, ponieważ mają je zajęte przez telefon, którym chcą zrobić selfie. 

Pragnieniu znalezienia ciszy wyszły naprzeciw niektóre zgromadzenia zakon-
ne, np. kameduli czy benedyktyni, proponując osobom świeckim na kilka dni 
„ciszę w klasztorze”. Czas ten pozwala wyłączyć się z aktywności, pobyć w ciszy, 
odpocząć, pomedytować. Jak jednak zauważa wspomniany zakonnik, to nie de-
cybele za oknem, ale własne myśli najbardziej przeszkadzają milczeć. Człowiek 
skupia się na tym, o czym myśli, a nie na tym, co czuje. Stąd też zatrzymuje się 
na powierzchni, nie schodzi w głąb siebie, nie ma kontaktu z sercem26. Rośnie 
więc „popyt” na ciszę, która sprzyja skupieniu, słuchaniu Boga, medytacji. Bóg 
przemawia do człowieka w ciszy. Młodym i zagonionym marzy się Eliaszowy 
„szmer łagodnego powiewu”, w którym biblijny prorok usłyszał Pana (por. 1Krl 
19,11–13). Papież Benedykt XVI, niczym „dobry Boży marketingowiec”, podpo-
wiada mieszkańcom klasztorów, jakie bogactwo mają do zaoferowania współ-
czesnej młodzieży: „Cisza i piękno miejsca, w którym żyje wspólnota zakonna 
– piękno proste i surowe – stanowią jakby odzwierciedlenie duchowej harmonii, do 
której osiągnięcia dąży ta wspólnota. Świat jest pełen tych oaz ducha – niektóre są 
bardzo stare, szczególnie w Europie, inne niedawno powstałe, jeszcze inne odno-
wione przez nowe wspólnoty. Patrząc na rzeczywistość z perspektywy duchowej, 
te ośrodki duchowości są «podporą» świata!”27. 

Apostolstwo „Bożych stref ciszy”, oferta skorzystania z tego deficytowego „to-
waru” – to ewangelizowanie na miarę współczesności28. Oprócz ciszy kościoła 

24  O rozróżnieniu między ciszą a milczeniem w liturgii: W. Misztal, Cisza i milczenie: aktual-
ność propozycji chrześcijańskiej, „Analecta Cracoviensia” 45 (2013), s. 185–203.

25  R. Bielecki, M. Nawara, Cisza to nie unikanie hałasu. To uczenie się bycia z sobą, https://do-
minikanie.pl/2017/08/cisza-to-ni-unikanie-halasu-to-uczenie-sie-bycia-z-soba/ [dostęp: 12.05.2018].

26  Tamże. 
27  Cisza i piękno stworzenia pomagają usłyszeć głos Boga (10.08.2011), http://www.opoka.

org.pl /aktualnosci/news.php?s=opoka&id=38815 [dostęp: 10.12.2015], cyt. za: J. Adamkiewicz,  
J. Ratzingera/Benedykta XVI teologia piękna. Założenia, treści, perspektywy, Katowice 2017.

28  Por. E. Klima, Dźwięki i cisza jako składowe przestrzeni sacrum, w: Dźwięk w krajobrazie 
jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace komisji krajobrazu kulturowego PTG, Instytut 
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klasztornego, wciąż otwartego, jak postuluje II Synod Archidiecezji Katowickiej29, 
zakonnicy wezwani są do przestrzegania ciszy w liturgii. Nie jest ona czasem 
zmarnowanym, pustym, bezsensownym, lecz jest ciszą twórczą, wypełnioną. 
Wyraża wewnętrzne skupienie i osobiste zaangażowanie w akcję liturgiczną. Jest 
swego rodzaju adoracją. Ten rodzaj milczenia odsłania szczególne postawy wypły-
wające z bogactwa chrześcijańskiego życia wewnętrznego30. Zachowanie ciszy31 
bądź jej nerwowe unikanie odsłania wnętrze przewodniczącego liturgii. 

Celebrowana cisza zaraża uczestników, a jej brak nie jest w żaden sposób 
ewangelizacyjnym, pociągającym świadectwem. Skoro liturgia jest szczytem 
życia chrześcijańskiego (KL 10), to milczenie w liturgii, zwłaszcza tam, gdzie 
sprawowana jest ona przez zakonników, „synów ciszy” (z racji ich sposobu życia), 
staje się przede wszystkim intensyfikacją uczestnictwa w świętych obrzędach32, 
a w kontekście wspomnianych wyżej trudności z oderwaniem od hałasu i działania 
– szczytem zaangażowania w liturgię. Dziś wciąż jeszcze często spotykanym napi-
sem w klasztorach jest silentium. To nie tylko tradycyjna forma życia zakonników 
i zakonnic, ale i narzędzie do ewangelizacji33. Odwieczna zasada życia zakonnego 
znajduje swoje odbicie w słowach kard. Roberta Saraha, prefekta Kongregacji Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: „«Pierwszym językiem Boga jest cisza». 
Komentując tę piękną, bogatą myśl świętego Jana od Krzyża, Thomas Keating, 
w swojej pracy Zaproszenie do miłości, pisze: «Wszystko inne jest nieudolnym 
tłumaczeniem. Aby zrozumieć ten język, musimy nauczyć się milczeć i spocząć 
w Bogu»”34.

2. Bogactwo chórowej liturgii godzin

W historii Kościoła jest tak, że tam, gdzie cisza przeplata się z melodią, powstaje 
chorał, dzięki któremu liturgia zdobywa swój unikatowy blask, a wierni, z ochotą 

Nauk o Ziemi UMCS, Lublin 2008.
29  Wsłuchani w Ducha. Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016, s. 226.
30  T. Styczewski, Znaczenie milczenia w liturgii, „Warszawskie Studia Teologiczne” XVI(2003), 

s. 176.
31  Milczenie jest komplementarne do słowa i w teologii posoborowej zajmuje równorzęd-

ne miejsce obok takich elementów liturgii, jak aklamacje, odpowiedzi, psalmy, antyfony, pieśni 
oraz czynności i gesty. Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum 
Concilium [dalej: KL], 30; Sacra Congregatio Rituum, Instructio de Musica in Sacra Liturgia 
Musicam Sacram (5.03.1967), 17, w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, Warszawa 1968, z. 3,  
s. 116–117.

32  Tamże, s. 179.
33  Benedykt XVI, Milczenie i słowo drogą ewangelizacji. Orędzie na XLVI Światowy Dzień 

Środków Społecznego Przekazu 2012 r., https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/
communications /documents/hf_ben-xvi_mes_20120124_46th-world-communications-day.html 
[dostęp: 12.05.2018].

34  Wywiad z ks. Robertem kardynałem Sarah o sile ciszy, http://sanctus.pl/index.php?gru-
pa=66&podgrupa=607&doc=552 [dostęp: 12.05.2018].
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i oddaniem gromadzący się w świątyniach klasztornych, doświadczają czegoś 
bliskiego poczuciu zatrzymania się czasu. W świecie powszechnego pośpiechu, 
napięcia, krzyku i hałasu śpiew chorału gregoriańskiego stanowi znak sprzeciwu 
i jawi się jako coś, co nieustannie napełnia serca Bożą obecnością i daje uczucie 
wytchnienia. Polskie wspólnoty zakonne, posługując się językiem narodowym, 
choćby nie celebrowały liturgii godzin, korzystając z melodii gregoriańskich, to 
przez sam fakt wspólnotowej modlitwy dzierżą ogromne bogactwo ewangelizacyj-
ne. Istotne jest nade wszystko bogactwo modlitwy wspólnej, która sama w sobie 
ma szczególną wartość, bo przecież Chrystus powiedział: „Gdzie są dwaj albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Ponieważ liturgia 
godzin – jak podaje Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin [dalej: OWLG] 
– podobnie jak inne czynności liturgiczne, nie jest czynnością prywatną, lecz 
działaniem całego Kościoła, domaga się ona wspólnotowej celebracji (OWLG 20). 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. [dalej: CIC] wiązał życie zakonne z obo-
wiązkiem „przynależności do chóru” (por. CIC 413 §2; 610 §2). Obowiązek chóru 
(chori obligatio) to obowiązek odmawiania codziennie w kaplicy (chórze) domu 
zakonnego liturgii godzin. Motywem tej praktyki, oprócz celebrowania wspólnoty, 
stał się z czasem również obowiązek sprawiedliwości wynikający z otrzymanej 
fundacji klasztoru35. Jak wspomina o. Bar w Poradniku kanonicznego prawa za-
konnego: „Chór był tak złączony z zakonami, że zrezygnowanie z modlitwy chó-
rowej w zakonie jezuitów (XVI w.) stanowiło niemałą nowość, na którą zgodzono 
się z wielką trudnością”36. 

Uprzywilejowanym miejscem sprawowania liturgii godzin we wspólnotach za-
konnych jest więc tzw. chór. Jest to kaplica zakonna lub właśnie chór kościoła czy 
publicznej kaplicy, oddzielony od wiernych. Możliwość usłyszenia „pieśni chwa-
ły” przez nawiedzających kościół lub kaplicę zakonną jest nie do przecenienia jeśli 
chodzi o umocnienie czy pogłębienie ich wiary. Nieraz pieśni te mogą wzbudzić w 
kimś myśl o wstąpieniu w stan życia konsekrowanego czy też zachęcić do podjęcia 
odważnych kroków w tym kierunku. Tam, gdzie jest to możliwe, główne godziny 
powinny być wspólnie odprawiane w kościele (OWLG 21). W duchu troski o nowe 
powołania, a także w celu pogłębiania wiary i rozeznawania powołania młodych 
chrześcijan, czynienie okazji do słuchania bądź włączenia się we wspólną celebra-
cję powinno być dla osób zakonnych ewangelizacyjnym nakazem. 

3. Bogactwo wspólnoty zakonnej na Eucharystii

Papież Franciszek, zwracając się do młodych, mówi, że mimo hałasu, trudu dzi-
siejszego świata, wciąż jest możliwe, aby dusza podjęła decyzję drogi zakończo-
nej spotkaniem Pana i doświadczyła wynikającej z niej radości37. Apostołowie 

35  Por. J. R. Bar, Poradnik kanonicznego prawa zakonnego, Warszawa 1986, s. 13–15.
36  Por. tamże.
37   List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży… 
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wędrujący do Emaus, utrudzeni drogą, a tym bardziej świadomością utraty swego 
Mistrza, stają się figurą dzisiejszej młodzieży. Bezcelowość i bezsens drogi zmie-
nia się w radość, gdy rozpoznają Go przy łamaniu chleba (Łk 24,30–31). Nie tylko 
podczas Światowych Dni Młodzieży i rekolekcji oazowych młodzież odkrywa 
Pana w znakach i słowach. Jak mówi wydany dla nich katechizm Youcat: „W Eu-
charystii […] wpadamy prosto w Jego objęcia. Gdy Go do siebie dopuszczamy, 
podczas Mszy Świętej nas poucza, karmi, przemienia, uzdrawia i jednoczy się 
z nami”38. Mając tę świadomość, na ile to możliwe, zgodnie z zakonnymi prze-
pisami, należy troszczyć się, aby przy stole Słowa i Eucharystii obok wspólnoty 
zakonnej mogli gromadzić się wierni świeccy, w tym ludzie młodzi. 

Pośród różnych form sprawowania Eucharystii przez zakonników szczególnym 
narzędziem ewangelizacji jest msza św. konwentualna (konwencka). Nazywana 
jest w dostępnych źródłach – za Ogólnym Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego 
[dalej: OWMR] – mszą św. wspólnotową bądź mszą św. zgromadzenia (OWMR 
114). Poszczególni członkowie wspólnoty pełnią w niej funkcje liturgiczne stosow-
nie do uprawnień wynikających ze święceń lub powierzonych im posług.

Przepisy liturgiczne zachęcają, aby wszyscy kapłani zakonni, którzy z racji 
duszpasterskich nie są zobowiązani do indywidualnego celebrowania Euchary-
stii, włączyli się w koncelebrę podczas mszy św. konwentualnej. Ewentualność ta 
związana jest z zapisem Kodeksu Prawa Kanonicznego, który w kan. 905 stanowi: 
„Z wyjątkiem wypadków, w których zgodnie z prawem można klika razy odpra-
wiać lub koncelebrować Eucharystię w tym samym dniu, nie wolno kapłanowi 
więcej niż raz odprawiać w ciągu dnia”. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzym-
skiego rozwija powyższe uprawnienie, potwierdzając zwyczaje praktykowane we 
wspólnotach zakonnych i stając się niejako uzupełnieniem sformułowania: „wy-
padki, zgodne z prawem” (por. OWMR 114). Otóż ze względu na przynależność 
kapłana do wspólnoty zakonnej, prezbiter, zobowiązany dla dobra wiernych do 
indywidualnego celebrowania Eucharystii, może tego samego dnia koncelebrować 
mszę świętą konwentualną, a więc „binować”39. W takim jednak wypadku nie 
może przyjąć stypendium za mszę św. wspólnotową (por. KPK 951). Ewentual-
ność wynikającą z tego zapisu można uznać bezsprzecznie za przywilej, o któ-
rym wielokrotnie wspomina w swym kodeksie franciszkański zakonnik o. Pacyfik 
Capobianco40. 

Pierwszym zadaniem duszpasterskim we wspólnocie osób konsekrowanych 
jest pobożne i godne odprawianie czynności liturgicznych. Należy wyeliminować 
z celebracji niektóre niewłaściwe fakty: niedbałość, bylejakość, brzydotę. Zawsze, 
a w celebracji we wspólnotach zakonnych tym bardziej, należy oddać Bogu to, co 
najlepsze: od zegarowego czasu – tego przeżywanego w najgłębszy sposób – po 

38  Youcat. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, Częstochowa 2011, s. 103.
39  Por. J. R. Bar, Poradnik kanonicznego prawa zakonnego, Warszawa 1986, s. 52. 
40  Por. P. Capobianco, Privilegia et facultates Ordinis Fratrum Minorum, Roma 1961; tłum. 

A. Turbański, Przywileje i uprawnienia Zakonu Braci Mniejszych, mps., Olsztyn 1994, 59–90.
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najpiękniejszą muzykę. Również w dziedzinie życia liturgiczno-muzycznego obo-
wiązuje zasada, że jest się mistrzem wtedy, kiedy jest się świadkiem. Nie znaczy 
to, że należy prowokować podziw dla pięknej muzyki oraz wyrafinowanych wy-
konań – choć to prawda, że trzeba starać się dać Bogu to, co najlepsze, również 
z nas samych. Trzeba przeżywać muzykę w liturgii tak, by włączyć w to własne 
doświadczenie wiary oraz tych, którzy śpiewają z nami lub trwają jedynie w mo-
dlitewnym zasłuchaniu41.

4. Bogactwo ksiąg i kalendarzy liturgicznych

Zbiory klasztornych bibliotek budzą w tych, którzy je zwiedzają, zachwyt. W za-
konach, w tym także w Zakonie Braci Mniejszych, powstawały księgi liturgiczne, 
które dostosowane były do ich potrzeb. Choć zwyczaje tych wspólnot były nie-
jednokrotnie źródłem takich nowatorskich rozwiązań, które przyjmowano później 
w księgach liturgicznych w całym Kościele42. Z czasem zyskiwały aprobatę Stolicy 
Apostolskiej i po dziś dzień mają moc obowiązującą. Choć zakony i zgromadzenia 
zakonne mają prawo do używania własnych ksiąg liturgicznych zatwierdzonych 
przez Stolicę Apostolską, a w związku z tym promowania w liturgii uznanych 
tradycji i zwyczajów, nie przeszkadza to, aby także podczas liturgii eucharystycz-
nej sprawowanej przez zakonników wybrzmiewały elementy charakteryzujące 
ich rodzinę zakonną. Do takich zaliczyć można: proklamowanie – gdzie to tylko 
według prawa możliwe – imion świętych pochodzących z danego zgromadzenia; 
przygotowywanie modlitwy wiernych zgodnej z charyzmatem zgromadzenia; cy-
towanie w homiliach wypowiedzi swoich świętych współbraci43. 

Kalendarz liturgiczny to ułożony według miesięcy i dni katalog świąt (stałych 
i ruchomych), wspomnień i rocznic obchodzonych w danym Kościele. Wyróżnia 
się kalendarz ogólny ustanowiony na użytek całego Kościoła rzymskiego oraz 
kalendarze własne (partykularne) dotyczące Kościoła lokalnego lub rodziny za-
konnej44. W kalendarzu ogólnym na przykład wymienia się tych świętych, których 
znaczenie jest powszechne, innych natomiast świętych, o ograniczonym zasięgu, 
znajdziemy w kalendarzach partykularnych. Dziedzictwo życia konsekrowanego 
wpisane w owe kalendarze stanowi narzędzie nie do przecenienia w zakresie troski 
duszpasterskiej o młodzież. Żywoty świętych założycieli czy członków wspólnot 
zakonnych, ze swym ogromnym bogactwem świadectwa przeżywanej wiary, są 
włączane w liturgiczne życie wspólnot zakonnych. Stanowi to podstawę do bo-
gatej posługi kaznodziejskiej i homiletycznej oraz do ubogacania wiernych przez 

41  B. G. Baroffio, Zakonnicy a muzyka, „Notiziario CISM” (Konferencja Wyższych Przełożo-
nych we Włoszech) lipiec-sierpień, 289(1995), Rzym 1995, s. 564–573.

42  J. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich 
recepcja w Polsce, Kraków 2001.

43  J. Superson, tamże.
44  Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 618.



358 OKTAWIUSz mARCIn LAmORSKI Ofm

liczne nabożeństwa wyrosłe z zakonnych tradycji (np. nabożeństwo Transitus – 
wspomnienie śmierci św. Franciszka). 

Skarbem wspólnot zakonnych są bogate w treści formularze mszalne. Zanim 
na przykład zredagowano pierwszy Mszał franciszkański, zatwierdzano cyklicznie 
pojedyncze formularze mszalne. Na przykład powstanie prefacji z uroczystości 
św. Franciszka (4 października) związane jest z pontyfikatem papieża Eugeniu-
sza IV (1431–1447), zaś prefacji w święto stygmatów św. Franciszka (17 września) i 
w mszach św. wotywnych tegoż Świętego – z papieżem Sykstusem IV (1471–1484). 
Przywilej posiadania przez Zakon Braci Mniejszych własnego mszału zatwierdził 
papież Pius VI w roku 178545. 

5. Bogactwo obrzędów towarzyszących stopniom życia zakonnego

Obrzędy życia zakonnego, takie jak rozpoczęcie nowicjatu, obłóczyny, pierwsza 
profesja zakonna, odnowienie profesji, profesja wieczysta czy jubileusze życia za-
konnego, odbywają się od wieków w klasztorach według norm zawartych w tzw. 
ceremoniałach. Aktualne obrzędy opierają się na księdze Ordo professionis reli-
giosae z 1970 r., opracowanej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II. 
Kolejne jej wydanie wzorcowe pochodzi z 1975 r. i ono właśnie po blisko czter-
dziestu latach stało się podstawą do pierwszego polskiego przekładu, wydanego 
dopiero w 2014 r. Długo oczekiwana księga liturgiczna, wydana przez Księgarnię 
św. Jacka w Katowicach, nosi tytuł: Obrzędy profesji zakonnej. Rytuał rzymski 
odnowiony zgodnie z postanowieniem Świętego Soboru Powszechnego Watykań-
skiego II, wydany z upoważnienia Papieża Pawła VI. Księga ta zawiera największe 
bogactwo wspólnot zakonnych: dziedzictwo niezliczonej liczby kobiet i mężczyzn, 
którzy przez wieki oddawali swe życie Bogu i Kościołowi, wiążąc się ślubami 
posłuszeństwa, ubóstwa i czystości46. W opisanych tam rubrykach47, w pełnych 
treści fragmentach słowa Bożego48, w modlitwach i dialogach49 oddających miłość 
Oblubienicy do Oblubieńca50, na stu pięćdziesięciu stronach, kryje się istota życia 
konsekrowanego. Jak wskazał to Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita 
consecrata – jest nią naśladowanie Chrystusa na drodze rad ewangelicznych, czyli 
przez życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. 

45  Por. Pius VI, Religiosos Ordines, za: P. Capobianco, Privilegia et facultates…, 236.
46  W. Mocydlarz, Historia profesji zakonnej, „Anamnesis”, Rok XXII (2016) nr 2, s. 52–61. 
47  S. Mieszczak, Teologia w obrzędach pierwszej profesji zakonnej, „Anamnesis”, Rok XXII 

(2016) nr 2, s. 41–51.
48  K. Filipowicz, Życie zakonne w czytaniach liturgii słowa „Obrzędów profesji zakonnej, 

„Anamnesis”, Rok XXII (2016) nr 3, s. 86–94. 
49  A. Sielepin, Teologia profesji wieczystej w nowej księdze „Obrzędów profesji zakonnej”, 

„Anamnesis”, Rok XXII (2016) nr 2, s. 62–67.
50  M. Kowalczyk, Eklezjalny wymiar życia konsekrowanego, „Anamnesis”, Rok XXII (2016) 

nr 3, s. 94–107.
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Już samo uczestnictwo w obrzędach związanych ze stopniami życia zakonnego 
jest silnym motywem do zachwytu. Najpierw dla osób, które uczestnicy liturgii 
często znają, ponieważ są to członkowie rodzin, przyjaciele, znajomi. Oddanie 
swojego życia „Bogu, Kościołowi i ludziom” jest znakiem, który oprócz zachwytu 
pobudza również do refleksji, szuka motywów takich decyzji życiowych w głę-
bokiej wierze i nade wszystko zaprasza do naśladowania. Najbardziej wymowne 
są m.in.: moment przywdziania stroju zakonnego podczas obłóczyn, przybranie 
nowego imienia zakonnego, znak prostracji podczas śpiewu Litanii do Wszystkich 
Świętych w obrzędzie profesji wieczystej czy też znak pokoju, który wspólnota za-
konna przekazuje neoprofesom w duchu jedności. Wydaje się, że te wielowieczne 
znaki liturgiczne w jedności z żywą wiarą w moc Chrystusa działającego przez 
sakramenty Kościoła stają się dziś jednymi z najsilniejszych narzędzi ewangeli-
zacyjnych. Nie można więc zaniechać troski, aby obrzędy te były wciąż dostępne 
dla młodych i aby młodzi rozeznający swe powołanie i wkraczający na drogę rad 
ewangelicznych byli o nich szczegółowo i głęboko pouczani. 

ZAKOŃCZENIE

Biskupi Konferencji Episkopatu Polski podczas ostatniej wizyty ad limina apo-
stolorum od 1 do 8 lutego 2014 r., oprócz modlitwy przy grobach świętych Piotra 
i Pawła oraz spotkania z papieżem Franciszkiem51, odwiedzili również wszystkie 
kongregacje i rady Stolicy Apostolskiej. W Kongregacji Instytutów Życia Konse-
krowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wyrazili wielką wdzięczność za 
obecność i żywotność życia konsekrowanego w Polsce. Nadzwyczajne bogactwo 
i różnorodność charyzmatów odczytują oni jako ogromny dar miłości Boga do 
Kościoła. Wierność charyzmatom oraz konstytucjom i regułom zakonnym jest 
– według pasterzy Kościoła w Polsce – świadectwem nieustannego pragnienia 
wzrastania osób życia konsekrowanego w świętości i pogłębiania relacji komunii 
oraz współodpowiedzialności z Kościołem lokalnym. Prefekt kongregacji, pod-
sumowując wizytę biskupów Polski, stwierdził, że uderzył go fakt, iż biskupi 
przedstawili życie konsekrowane w pełni jego charakterystycznych form, ponie-
waż obok tradycyjnych form konsekracji (życie kontemplacyjne, życie aktywne 
i apostolskie) zaprezentowano również nowe formy życia konsekrowanego, jakimi 
są instytuty świeckie, dziewice i wdowy konsekrowane oraz stan pustelniczy52. 

51  Zob. Słowo Ojca Świętego Franciszka do Konferencji Episkopatu Polski podczas wizyty 
„ad limina apostolorum”, wygłoszone w dniu 7 lutego 2014 r. w Watykanie, https://opoka.org.pl/
biblioteka/T/TH/THW/ad_limina_pl98.html [dostęp: 6.05.2018].

52  J. Braz de Aviz, List Kardynała Prefekta Kongregacji do Osób Konsekrowanych w Polsce, 
http://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/kosciol/kongregacja-instytutow-zycia-konsekrowanego-i-
-stowarzyszen-zycia-apostolskiego/listy-kongregacja-instytutow-zycia-konsekrowanego-i-stowa-
rzyszen-zycia-apostolskiego/2014-04-02-watykan-list-kard-prefekta-kongregacji-do-osob-konse-
krowanych-w-polsce-46482/ [dostęp: 7.05.2018].
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Wydaje się, że wyzwaniem dla współczesnie żyjących osób zakonnych, które 
posługują na terenie Polski, jest powrót do źródeł wiary w jedności z myślą prze-
kazaną przez świętych założycieli. Analiza ich dorobku życiowego wskazuje, że 
odczytując znaki czasu, nigdy nie lękali się dostosowywać do aktualnej rzeczywi-
stości. Każdej i każdemu ze świętych założycieli zależało na młodych, którzy mieli 
stanowić przyszłość zakonów i zgromadzeń. Papież Franciszek utwierdza nas na 
tej drodze, mówiąc: „Nowe wina, nowe bukłaki. Nowość Ewangelii. Cóż nam 
przynosi Ewangelia? Radość i nowość. […] Nie bójmy się zmieniać postaci rzeczy 
według prawa Ewangelii. To dlatego Kościół prosi nas, nas wszystkich, o pewne 
zmiany. Prosi, abyśmy odłożyli na bok przestarzałe struktury, które nie są już 
przydatne, i sięgnęli po nowe bukłaki, te z Ewangelii. Ewangelia jest nowością!”53.

Zakony posiadają ogromne bogactwo, które na wzór Marii z Betanii wciąż 
należy „marnować” na chwałę Bożą (por. J 12,1–11). Wobec troski o młode po-
kolenie chrześcijan ojcowie, bracia i siostry zakonne wezwani są do dzielenia się 
skarbami swych wspólnot. Są nimi m.in.: charyzmatyczne dziedzictwo założycieli 
zawarte w regułach, konstytucjach zakonnych, życiorysach i pismach; prakty-
kowanie zwyczajów zakonnych, a nade wszystko misja nieustannego głoszenia 
Dobrej Nowiny podczas sprawowanej liturgii w kościołach i w kaplicach zakon-
nych. Wyjątkowość liturgii chrześcijańskiej polega na tym, że to sam Bóg działa, 
a my w to Boże działanie jesteśmy włączeni54. On więc, a nie wspólnota zakonna, 
jest inicjatorem i głównym działającym. Niedocenianie actio Dei i przecenianie 
ludzkiego pierwiastka zauważalne jest, niestety, nie tylko w liturgii, ale na przy-
kład w trosce o nowe powołania i rozeznawanie go przez młodzież. „Kto skąpo 
sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie” (2 Kor 
9,6). Co więc mogą dać wspólnoty zakonne, aby stworzyć dogodne warunki do 
spotkania młodego człowieka z Bogiem? Odkryć na nowo wymienione powyżej 
bogactwo życia liturgicznego i „(w)nim” dać się „(z)ewangelizować”, a następnie 
ewangelizować innych, pogłębiając ich wiarę i pomagając rozeznać życiowe po-
wołanie. W kontekście tak rozumianej posługi liturgicznej niezwykłej aktualności 
nabierają słowa papieża Benedykta XVI, który w zakończeniu pierwszego tomu 
swych dzieł zebranych, poświęconego właśnie liturgii, napisał bardzo jasno, że „o 
przyszłości Kościoła zadecyduje liturgia”55.

53  Franciszek, Poranna medytacja w kaplicy Domu św. Marty, Rzym, 5 września 2014, http://
papież .wiara.pl/doc/2146912.Kosciol-wzywa-do-porzucenia-starych-struktur [dostęp: 7.05.2018].

54  T. Bać, Nobilis pulchritudo. O pięknie liturgii, „Pro Musica Sacra” 12(2014), s. 64.
55  G. Müller, Wywiad dla Radia Watykańskiego, KAI, RVms [dostęp: 25.08.2010], cyt. za: 

J. Hadalski, http://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/referaty-konferencje-artykuly/modlitwa-
-i-zycie-duchowe-osob-konsekrowanych/hadalski-tchr-piekno-liturgii-i-jej-znaczenie-w-zako-
nach-30127/ [dostęp: 9.05.2018].
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MONASTIC LITURGY AS HELP IN GROWTH IN FAITH AS 
DISCERNING ONE’S VOCATION FOR THE YOUNG 

Summary

Pope Francis, concerned about the future of the young people has summoned the 
Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops devoted to the young people 
that will be held in October 2018. In the Preparatory Document he has invited, 
among others, the consecrated people to work with him and try to answer the 
important questions: How to help young people to meet Jesus? How to help them 
to develop their faith and discern their vocation?

 It seems that nuns, friars and monks may support the pastoral activity of the 
Holy Father by sharing the wealth of their community life. In this thesis, apart 
from the wealth of charisms and the heritage of the saint founders of religious 
congregations and orders the liturgical life of monasteries and convents has been 
especially underlined. New appreciation of the monastic liturgy by the ongoing 
formation as well as opening the liturgy, usually locked in monastic enclosure, to 
the young people, is a precious contribution to the evangelization.

Therefore the author of the thesis focuses on silence, praying the Liturgy of 
Hours, the Holy Mass of the communities, the liturgical books and calendars and 
the ceremonies that accompany entering particular stages of monastic formation. 
It all constitutes the wealth, which the consecrated people living in cloisters, fol-
lowing the example of Mary of Bethany, want to present anew to the young people 
in the evangelic way. They want to do all of that in order for the young people to 
be able to recognize the God in the beauty of monastic liturgy, to believe in Him 
more deeply, and o discern where He wants to send them.

Słowa kluczowe: ewangelizacja, liturgia zakonna, młodzież, synod, życie 
konsekrowane

Keywords: consecrated life, evangelization, monastic liturgy, the Synod, young 
people
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TEOLOGIA I DUSZPASTERSKA FUNKCJA SANKTUARIUM 
Zagadnienia wybrane

Podchodząc etymologicznie do tematu związanego z sanktuarium, należałoby 
zwrócić uwagę na fakt, iż w słowie „sanktuarium” wybrzmiewają, niejako odbi-
jają się echem, dwa łacińskie określenia: jedno z nich jest rzeczownikiem rodzaju 
żeńskiego o brzmieniu area, -ae (miejsce, otwarta przestrzeń), drugie zaś jest 
przymiotnikiem sanctus, -a, -um (święty, -a, -e). Złożenie sancta area kojarzy się 
mimochodem z terminem sanctuarium (sanctu/arium) używanym powszechnie 
na oznaczenie miejsca świętego czy też świętego przybytku1.

Z miejscami świętymi mamy do czynienia właściwie we wszystkich religiach. 
Święte miejsca spotykamy w każdej epoce i pod każdą szerokością geograficzną. 
Miejsca te nawiedzane są przez wyznawców danej religii, którzy do nich przy-
bywają z różnych powodów, choć zawsze wynikających z wyznawanej wiary 
i przestrzeganej religijności. 

Faktycznie, zjawisko miejsc uczęszczanych przez wiernych występuje w religiach 
pogańskich, w judaizmie, chrześcijaństwie, islamie oraz w innych religiach. Nie ma 
bowiem kultury czy religii, w której ludzie kierowani duchowymi potrzebami nie 
wyruszaliby w pielgrzymkę. Wystarczy przykładowo wspomnieć, że Aborygeni2 

1  Por. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Warszawa 1992, s. 603. 
2  Aborygeni (łac. aborigines) to prawdziwi pierwsi ciemnoskórzy mieszkańcy Au-

stralii, żyjący tam od zarania dziejów (czyli ab origine – „od początku”), a więc „tubylcy” 
(zob. hasło: Aborygeni, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, red. B. Petrozolin-Skow-
rońska, Warszawa 1995, s. 19). Pojawili się oni tam najprawdopodobniej około 40–60 tysięcy lat 
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udawali się na górę Uluru3, Indianie amerykańskich równin – na górę Harney, Wi-
kingowie wyruszali do świątyni boga Freja w Uppsali, a nasi przodkowie zdobywali 
Łysą Górę. Hinduiści wędrują do Waranasi4, buddyści – do klasztorów, w których żyli 
wielcy mnisi. Żydzi pielgrzymowali niegdyś do świątyni w Jerozolimie, dziś  udają się 
do grobów cadyków – świętych mężów. Muzułmanie zaś idą na hadżdż do Mekki5.

Na określenie miejsc świętych nawiedzanych przez wyznawców danej reli-
gii używa się pojęcia sanktuarium. Tych, którzy do takich miejsc przybywają, 
nazywa się pielgrzymami. Oba te pojęcia: sanktuarium oraz pielgrzymi ściśle 
łączą się ze sobą i występują nierozerwalnie razem. Trudno byłoby bowiem na-
zwać sanktuarium miejsce, które nie byłoby nawiedzane przez pielgrzymów 
– w myśl zasady podkreślającej, że „pielgrzym potrzebuje sanktuarium, a sank-
tuarium potrzebuje pielgrzyma”6.

1. SANKTUARIUM W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Pismo Święte ukazuje nam sanktuarium jako mieszkanie Boga pośród swego 
ludu (por. Wj 25,8; 26), jako przybytek, w którym znajdują się tablice Bożego 
Prawa, czyli tablice Dziesięciu Słów Przymierza Boga z wybranym przez siebie 
narodem7. Na określenie takiego miejsca, w którym rzeczywiście przebywa Bóg, 
używa Biblia nawet szczególnego określenia. Brzmi ono naos i różne jest od hie-
ron (od hieros – święty), stosowanego z kolei w odniesieniu do całej świątynnej 

temu i zaludnili kontynent w konsekwencji długiej drogi prowadzącej z wysp leżących na połud-
nowo-wschodnich kresach Azji (zob. hasło: Aborygeni, w: http://aborigine.pl/ – dostęp: 21.03.2016). 

3  Uluru to formacja skalna w centralnej części Australii, tworząca największe kamienne mo-
nolity świata, tzw. święte góry rdzennej ludności (zob. hasło: Uluru, Park Narodowy, w: Nowa 
encyklopedia powszechna PWN, t. 6, red. B. Petrozolin-Skowrońska, Warszawa 1997, s. 549). For-
macja ta znajduje się w Parku Narodowym Australii, na Terytorium Północnym. Liczy ponad 300 m 
wysokości i 8 km obwodu (zob. hasło: Uluru, w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uluru – dostęp: 
21.02.2018). 

4  Varanasi (Waranasi) to święte miasto Indii, a zarazem największy w Indiach ośrodek kultu 
religijnego wyznawców hinduizmu i buddyzmu, odwiedzany przez kilkanaście milionów pielgrzy-
mów rocznie. Leży w indyjskim stanie Uttar Pradesh, nad świętą rzeką Ganges, w której pielgrzymi 
dokonują rytualnych kąpieli. Marzeniem wielu jest dokonanie swojego żywota właśnie w tym miej-
scu (zob. hasło: Waranasi, w: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, s. 648; L. Fic, Waranasi, 
w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK] t. 20, red. E. Gigilewicz, Lublin 2014, kol. 201; „Varanasi 
– najbardziej obłąkane miasto świata”, w: http://republikapodrozy.pl/varanasi-najbardziej-oblaka-
ne-miasto-swiata/ – dostęp: 21.03.2016).

5  Por. S. Rusin, Pielgrzymki – od pogaństwa do chrześcijaństwa, w: http://stacja7.pl/historia/
pielgrzymki-od-poganstwa-do-chrzescijanstwa/ [dostęp: 21.02.2018].

6  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności 
ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, wyd. polskie, Poznań 2003, nr 279.

7  Por. G. Besutti, Santuari, w: Nuovo Dizionario di Mariologia, red. S. De Fiores, S. Meo, 
Cinsello Balsamo 1985, s. 1255.
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budowli, a więc do świątyni jako takiej8. Hieron więc jest greckim słowem 
określającym cały trzyczęściowy kompleks świątynny, a mianowicie: przed-
sionek (ulam), główne pomieszczenie (hekal) i miejsce najświętsze (debir) – 
ze wszystkimi przybudówkami i dziedzińcami. Kompleks taki wzniesiony 
został pierwotnie przez króla Salomona, prawdopodobnie na miejscu dawne-
go sanktuarium kananejskiego, a następnie odbudowany po wygnaniu przez 
Zorobabela, wielokrotnie jeszcze potem niszczony, aż wreszcie odbudowany 
i rozbudowany przez Heroda Wielkiego9. Naos natomiast to wyraz odnoszący 
się do wewnętrznego sanktuarium owego kompleksu świątynnego, utożsa-
mianego z miejscem najświętszym (następcą przybytku z pustyni), a więc 
ze „Świętym Świętych”. Oznacza to, że sanktuarium w znaczeniu biblijnym 
to nie świątynia w sensie ogólnym (budowla święta wzniesiona na cześć Boga, 
miejsce powszechnego gromadzenia się wiernych na sprawowanie kultu), ale to 
szczególna przestrzeń tej świątyni, a więc miejsce, w którym przebywał Bóg, 
w którym się można było z Nim spotkać, miejsce wyjątkowe, odgrodzone od 
reszty świątyni zasłoną, a przez to najbardziej wewnętrzne, odcięte całkiem od 
światła dziennego10.

Świątynia była miejscem wysławiania Boga Jahwe i składania Mu ofiar. Raz 
w roku każdy żydowski mężczyzna miał obowiązek udać się do świątyni jerozo-
limskiej w celu złożenia ofiary (niejednokrotnie zabierał ze sobą całą rodzinę). 
W taką podróż wiele razy w ciągu życia ukrytego oraz publicznego udawał się 
z Nazaretu Jezus Chrystus, wychodząc naprzeciw obowiązkowi, który ciążył na 
wszystkich Żydach, nawet na tych z najodleglejszych zakątków kraju. Udanie się 
w pielgrzymce do Jerozolimy było świętym obowiązkiem, od którego nikt nie 
mógł być zwolniony (por. Łk 2,41).

Jezus Chrystus, choć aprobował świątynne przybytki kultyczne i sam do 
nich uczęszczał, zapowiadał mające wkrótce nastąpić zniszczenie świąty-
ni w Jerozolimie. W momencie Jego śmierci zasłona przybytku rozdarła się 
i całe sanktuarium straciło swój sakralny charakter (por. Mt 27,51; Mk 15,38; 
Łk 23,45). Od tego momentu uczniowie Jezusa i wszyscy Jego wyznawcy w Nim 
samym, w Jego osobie zaczęli dostrzegać prawdziwe sanktuarium. Stało się nim 
ciało Jezusa, które w momencie zmartwychwstania zostało jakby ponownie 
zbudowane i dało początek nowemu kultowi (por. J 2,19–21)11. Według teologii 

8  Por. Świątynia, w: X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981, s. 610–612.
9  Zob. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Narodziny judaizmu, Warszawa 2009, s. 68. 
10  „W świątyni Salomona stała […] Arka Przymierza jako widzialny tron Niewidzialnego. 

W Drugiej Świątyni [Zorobabela] była to sala całkiem pusta. Przez podwójną kotarę oddzielającą 
ją od «Miejsca Świętego» wchodził jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku w Święto Jom Kippur, 
to jest w Dzień Przebłagania. […] We wszystkich świątyniach pogańskich zawsze w tej najbardziej 
wewnętrznej części stał posąg bóstwa” (A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii…, s. 68, 69). 

11  Zob. A. Żądło, Niektóre aspekty duszpasterstwa w sanktuariach, w świetle wybranych tek-
stów trzeciego Synodu Diecezji Kieleckiej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 71,5 (1995), s. 485, 486. 
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chrześcijańskiej Chrystus, jako doskonały Arcykapłan i doskonała Ofiara w jednej 
Osobie, wszedł na wieki do Miejsca Najświętszego Świątyni12. 

2. SANKTUARIUM W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN

Pierwsi chrześcijanie przez pewien czas uczęszczali – czyli pielgrzymowali – do 
świątyni jerozolimskiej, a nawet codziennie trwali w niej jednomyślnie (por. Dz 
2,46; 3,1–11; 21,26). Rychło jednak zrodziło się wśród nich przekonanie, że praw-
dziwym sanktuarium, czyli miejscem szczególnej obecności Boga pośród ludzi, 
jest żywy Kościół, ugruntowany na fundamencie, którym jest sam Chrystus Jezus 
(por. 1 Kor 3,16n; 2 Kor 6,16–18). Do takiego sanktuarium, to znaczy do Kościoła 
zbudowanego z żywych członków, wszyscy mają dostęp, wszyscy mogą do niego 
przystępować – zarówno poganie, jak i Żydzi (por. Ef 2,14–22)13. Chrześci-
janie stają się przez wiarę w Jezusa Chrystusa żywym sanktuarium, czyli 
duchową budowlą, uobecniającą Boga we współczesnym im świecie, żywą świą-
tynią Boga, przybytkiem Ducha Świętego (por. 1 Kor 3,17; 6,19; 2 Kor 6,16)14.

Najdoskonalszym modelem sanktuarium w Nowym Testamencie jest przyby-
tek niebieski, do którego wszedł Jezus, jedyny i najwyższy Kapłan, po to, aby 
nam umożliwić dostęp do Boga (por. Hbr 4,34). Nie dziwi jednak fakt, że chrześci-
janie, postrzegając ziemskie życie i cały bieg historii jako drogę prowadzącą do 
przybytku niebieskiego, jako pielgrzymkę do niebieskiego sanktuarium (stąd też 
nie wiążąc się zasadniczo z jakimś szczególnym miejscem kultycznym na ziemi 
– por. J 4,21), posiadają oraz otaczają wyjątkowym uznaniem niektóre przedmioty 
albo miejsca uznawane za święte i nawiedzane przez pielgrzymów. Samo łacińskie 
pojęcie sanctuarium towarzyszy chrześcijaństwu od samego początku jego istnie-
nia, ale na przestrzeni pierwszego tysiąclecia używane było raczej w nieco innym 
znaczeniu niż w okresie późniejszym, czy też w czasach nam współczesnych.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa używano terminu sanctuarium na 
określenie relikwii męczenników i świętych albo też samego relikwiarza, 
w którym ich szczątki były przechowywane. Tym pojęciem określano też 
chusty, płótna, które dotykały szczątków męczenników i świętych, albo groby, 
w których takie szczątki były złożone. Terminu tego używano następnie na okre-
ślenie prezbiterium, zakrystii, cmentarza, dóbr kościelnych i zakonnych oraz 

12  Zob. hasło: Świątynia Jerozolimska, w: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi-%C4%85ty-
nia_Jerozolimska [dostęp: 21.02.2018]. 

13  W nawiązaniu do tego poglądu chrześcijanie mogą przebywać we wszystkich częściach 
kościoła jako budynku, tzn. w przedsionku, nawie i prezbiterium. W starożytnej świątyni świeccy 
Izraelici mogli przebywać tylko na niezadaszonym dziedzińcu. Sam budynek świątyni był trakto-
wany jako prywatny dom Boga i mogła do niego wchodzić jedynie „służba domowa”, tzn. kapłani, 
natomiast do Miejsca Najświętszego – jedynie arcykapłan (por. hasło: Świątynia Jerozolimska, 
tamże). 

14  Por. Świątynia, w: X. Léon-Dufour, Słownik…, s. 611, 612.
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prawa azylu związanego z niektórymi miejscami świętymi. Rzadko raczej 
używano pojęcia sanctuarium w odniesieniu do miejsca świętego czy kościoła 
stanowiącego dla pielgrzymów cel ich wędrówki. Jeszcze w XI i XII w. sanktu-
arium maryjne określano jako: domus, ecclesia, memoria, locus15.

Dopiero począwszy od XII w. można, na podstawie analizy bardziej ogólnych 
bądź szczegółowych źródeł historycznych, dokonać pewnej rekonstrukcji histo-
rii sanktuariów w znaczeniu dzisiejszym. Badania dotyczące okresu wcze-
śniejszego niż wiek XII są bardzo złożone i trudne16. To, co się da stwierdzić 
z pewnością, to fakt, iż większość miejsc świętych noszących już wyraźnie tytuł 
„sanktuarium” oraz przyciągających do siebie wiernych dedykowanych było Ma-
ryi, Matce Jezusa Chrystusa, choć trudno byłoby ustalić ich precyzyjną liczbę17.

3. NAJNOWSZE OKREŚLENIA SANKTUARIUM

Bardziej wnikliwa analiza omawianego zagadnienia przynosi dość zaskakujące 
spostrzeżenie, a mianowicie że dopiero w naszych czasach Kościół podjął się za-
dania wyraźnego określenia i sprecyzowania, co należy rozumieć pod pojęciem 
sanktuarium. 

3.1. Sanktuarium według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Jeszcze Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. nic na temat sanktuarium nie mó-
wił. Dopiero nowy kodeks podjął to zagadnienie18, precyzując, że: „przez sank-
tuarium rozumie się kościół lub inne miejsce święte, do którego – za aprobatą 
ordynariusza miejscowego – pielgrzymują liczni wierni, z powodu szczególnej 
pobożności”19.

Wydaje się słuszne, że Kodeks Prawa Kanonicznego nie uściśla powodów czy 
motywów pielgrzymowania, bowiem wszelka próba ich określenia albo też wyli-
czenia byłaby z pewnością niekompletna. Kodeks wylicza, iż możemy się spotkać 
z trojakiego rodzaju sanktuarium20:

1. o charakterze i zasięgu międzynarodowym: do jego zatwierdzenia 
wymagana jest aprobata Stolicy Apostolskiej21;

15  G. Besutti, Santuari, s. 1255.
16  Por. tamże, s. 1256.
17  Por. tamże, s. 1255.
18  Temat ten występuje w pięciu kanonach (1230–1234) nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego 

(księga IV, cz. III).
19  Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984 [dalej: KPK], kan. 1230.
20  Por. A. Żądło, Niektóre aspekty duszpasterstwa w sanktuariach…, s. 487.
21  Zob. KPK, kan. 1231.
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2. o charakterze i zasięgu narodowym: do jego zatwierdzenia wymagana 
jest aprobata Konferencji Episkopatu danego kraju22;

3. o charakterze i zasięgu diecezjalnym: do jego zatwierdzenia wymagana 
jest aprobata miejscowego ordynariusza23.

„Warunkiem [koniecznym] do tego, by jakieś miejsce święte zostało uznane 
za sanktuarium diecezjalne, narodowe czy międzynarodowe, jest odpowiednia 
aprobata biskupa diecezjalnego, Konferencji Biskupów kraju, o który chodzi, lub 
Stolicy Apostolskiej. Zatwierdzenie kanoniczne stanowi oficjalne uznanie miej-
sca świętego i jego specyficznego przeznaczenia, upoważnia je do przyjmowania 
pielgrzymów ludu Bożego, którzy się tam udają, by wielbić Ojca, wyznawać swoją 
wiarę, pojednać się z Bogiem, z Kościołem i z bliźnimi oraz błagać o wstawien-
nictwo Matkę Bożą lub świętego”24. Wszystkie więc miejsca popularnie uznawane 
za sanktuaria są nimi w świetle prawa kościelnego, choć wiele z nich rodziło się 
spontanicznie, na bazie pobożności przybywających do nich wiernych. Proces for-
malnej ich akceptacji trwał w wielu przypadkach długo, jako że konieczna była 
uważna obserwacja i weryfikacja konkretnych faktów. Intuicja wierzących niejed-
nokrotnie wyprzedzała oficjalne orzeczenia kościelnej władzy. Na problem zwraca 
uwagę Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Podkreśla ono mianowicie, 
iż wiele – nieraz skromnych – miejsc kultu spełnia rolę podobną do sanktuariów 
kanonicznie uznanych, odgrywających ważną rolę w budzeniu wiary i kształ-
towaniu pobożności25. Niemniej w stosunku do nich należy używać określenia 
szerszego niż sanktuarium, a mianowicie należy je nazywać „miejscami święty-
mi”, uznanymi za takie przez ludową pobożność. Historia jest świadkiem sytuacji, 
gdy kościelna władza interweniowała w stosunku do spontanicznie rozwijających 
się pielgrzymek, orzekając nieautentyczność „świętych miejsc” i zabraniając wę-
drowania do nich. Stąd też używając szerszego określenia: „miejsce święte uznane 
za takie przez ludową pobożność”, trzeba mimo wszystko dodać sformułowanie: 
„zaakceptowane przez kompetentnych przełożonych kościelnych”. Nie zawsze 
bowiem aprobata przyjmuje charakter formalnego kanonicznego dekretu o naj-
wyższej randze, lecz może wyrażać się w innego rodzaju gestach aprobujących26.

Ważnym wkładem w rozwój myśli na temat sanktuarium stało się w czasie 
zbiegającym się z publikacją Kodeksu Prawa Kanonicznego nauczanie papie-
ża Jana Pawła II, z którego syntetycznie wynika, iż sanktuarium to miejsce 

22  Tamże.
23  Tamże, kan. 1232
24  Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności 

ludowej…, nr 264.
25  Por. tamże.
26  Por. M. Ostrowski, Definicja pielgrzymki i sanktuarium, s. 5, w: http://www.pastoralna.pl/

files/301%20Definicja%20pielgrzymki%20i%20sanktuarium.pdf. [dostęp: 21.02.2018].
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uprzywilejowane, w którym wierni mogą pogłębiać swoją wiarę oraz spo-
tkać się z Bogiem i Matką naszego Zbawiciela27.

3.2. Sanktuarium według listu Rady Głównej 
Obchodów Roku Maryjnego w 1987 r.

Jedno z nowszych określeń sanktuarium, eksponujące w pogłębiony sposób jego 
duszpasterskie cele, odnajdujemy w opublikowanym 7 października 1987 r. 
przez Radę Główną Obchodów Roku Maryjnego liście do wszystkich bisku-
pów katolickich, zatytułowanym Sanktuaria Maryjne [dalej: SM]28. W liście 
tym czytamy, że sanktuarium to miejsce święte obecności Pana i przestrzeń 
pielgrzymującego oraz pokutującego ludu Bożego. Szczególnym sensem takiego 
miejsca jest oddawanie czci i adorowanie Boga, wyznawanie wiary, liturgiczne 
sprawowanie zbawczych tajemnic Chrystusa, jak też modlenie się wspólnotowo 
i osobiście. Każde sanktuarium, podobnie jak każdy kościół, to ikona przeby-
wania Boga pośród ludu we wspólnocie kościelnej29. 

3.3. Sanktuarium według Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Migrantów i Podróżujących

W roku 1999, a było to 8 maja, Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów 
i Podróżujących wydała dokument pt. Sanktuarium. Pamięć, obecność i proroc-
two Boga Żywego [dalej: SPOP]30, w którym – przywołując na wstępie definicję 
sanktuarium podaną przez Kodeks Prawa Kanonicznego – porównuje sanktuaria 
do kamieni milowych, które nadają orientację dzieciom Bożym w ich ziemskiej 
wędrówce31, sprzyjając tym samym doświadczeniu zwołania, spotkania i two-
rzenia wspólnoty kościelnej. Sanktuaria to skuteczne przekaźniki Dobrej Nowi-
ny, nośniki konkretnego orędzia. Orędzie takie nie pozwala zatrzymać się tylko 
na okolicznościach z przeszłości, które spowodowały zaistnienie danego sanktu-
arium, ale każe otwierać się na to, co jest wciąż w stanie zasilać i regenerować 

27  Por. Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium NMP w Zapopan (Meksyk), 30.01.1979, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. włoskie, 25 (1979), s. 1, 2; tenże, Przemówienie do rektorów sank-
tuariów francuskich, Rzym, 22.01.1981, „L’Osservatore Romano”, wyd. włoskie, 18 (1981), s. 1, 2; 
tenże, Przemówienie do biskupów prowincji kościelnej Walencja (Hiszpania), Rzym, 26.06.1982, 
„L’Osservatore Romano”, wyd. włoskie, 148 (1982), s. 1, 2.

28  Tekst listu w: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 11–12 (1987), s. 4 i 10.
29  Zob. SM, s. 4. 
30  Tekst w języku polskim w: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Salvatoris_Mater/Salvatoris_

Mater-r1999-t1-n3/Salvatoris_Mater-r1999-t1-n3-s301-322/Salvatoris_Mater-r1999-t1-n3-s301-322.
pdf. [dostęp: 22.02.2018]. Wersja oficjalna dokumentu w: Enchiridion Vaticanum, t. 18: Documenti 
ufficiali della Santa Sede 1999. Testo ufficiale e versione italiana, Bologna 2005, s. 478–508. 

31  Por. Jan Paweł II, Homilia do wiernych w Corrientes (Argentyna), 9.04.1987, „L’Osservatore 
Romano”, wyd. włoskie, 86 (1987), s. 4.
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wiarę oraz codzienne życie pielgrzymów. Stąd w sanktuariach należy się doszu-
kiwać nieocenionego daru, jakim Bóg obdarza swój żywy Kościół, wyobrażany 
przez kamienne budowle, które – przez analogię – przypominają nam, że Kościół 
to świątynia święta (KK 6)32, albowiem wznoszona jest z ociosanych kamieni, 
to znaczy z chrześcijan nawróconych i nawracających się wciąż przez pokutę na 
drogi świętości33. Wzmiankowany dokument Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 
Migrantów i Podróżujących przedstawia trzy łuki nośne teologii sanktuarium, łuki 
korespondujące z trzema wymiarami czasu, jakim Bóg poddał misterium swego 
objawiania się i stawania się obecnym wśród nas jako „Bóg-z-nami” (Emmanuel). 
Chodzi mianowicie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

W przeszłości Bóg doprowadził do skutku swój plan zbawczy, który osiągnął 
szczyt w ziemskiej misji Jezusa. W teraźniejszości Bóg jest wśród nas obecny 
w swoim Synu, który mimo iż po Zmartwychwstaniu odszedł do Ojca, przebywa 
z nami i towarzyszy nam w drodze aż po krańce świata. Historia zbawcza wciąż 
pozostaje otwarta na przyszłość, jako że przez całe swe ziemskie życie wierzący 
zmierzają ku ich prawdziwej ojczyźnie, którą jest niebo. 

3.3.1. Sanktuarium jest pamiątką Boga i Jego zbawczego dzieła

Pamiątka Bożego dzieła: Tam, gdzie istnieje sanktuarium (sancta area), tam jest 
skuteczny znak (upamiętnienie) obecności i pełnego mocy działania Boga, który 
w historii podejmował inicjatywy zbawczego dialogu z ludźmi, dialogu tożsamego 
ze skutkującym zbawczo przymierzem, tyle razy z Jego inicjatywy odnawianym, 
aż w końcu doprowadzonym do pełni w Jezusie. Każde sanktuarium to zatem 
żywa pamiątka pochodzenia ludu przymierza, przez Boga wybranego i ukocha-
nego, z wysoka; to przypomnienie, że jako członkowie ludu Bożego nie rodzimy 
się z ciała i krwi (por. J 1,13), a nasze życie wiary ma swe źródło w cudownej ini-
cjatywie Boga, który wkroczył w historię, by zjednoczyć nas ze sobą, przemienić 
nasze serca i całe życie. Sanktuarium więc jest owocną pamiątką tego Bożego 
dzieła, widzialnym znakiem, który poświadcza wobec wszystkich pokoleń, jak 
wielka jest miłość Boga oraz potwierdza, że On pierwszy nas ukochał (por. l J 
4,19) oraz że jest Panem i Zbawicielem swojego ludu34. 

Inicjatywa „z wysoka”: Bóg stał się dla nas Panem i Zbawicielem w Jezusie, 
swoim Synu jednorodzonym, w którym wszystko, co w Starym Testamencie 
mówione było o świątyni, zyskało wypełnienie. On bowiem stał się nową świąty-
nią, mieszkaniem Boga między nami, ucieleśnieniem przymierza. Jezus więc jest 
doskonałym modelem sanktuarium nowotestamentalnego, w którym rozbrzmie-
wa ciągle na nowo radosna nowina, że ,,Bóg pierwszy nas umiłował i dał nam 

32  Por. SPOP, nr 2. 
33  Por. Hermas, Pasterz 13,5, w: Pierwsi świadkowie, wstęp, koment. i oprac. M. Starowieyski, 

Kraków 2010 (Biblioteka Ojców Kościoła 10), s. 220. 
34  Zob. SPOP, nr 4, 5.
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zdolność kochania […]. Nie ukochał nas, aby nas następnie pozostawić w pierwot-
nej brzydocie, lecz aby nas przemienić i uczynić pięknymi […]. A w jaki sposób 
staniemy się piękni? Kochając Tego, który zawsze jest piękny. Kiedy wzrasta w to-
bie miłość, wzrasta również piękno. Miłosierdzie jest właśnie pięknem duszy”35. 
Sanktuarium przypomina stale, że nowe życie nie jest owocem „oddolnej”, czysto 
ludzkiej inicjatywy, ale że odkupiona egzystencja i wspólnota kościelna, która jest 
jej wyrazem, są dane „z wysoka” (por. J 3,3), z bezinteresownej i zaskakującej ini-
cjatywy miłości trynitarnej, która poprzedza miłość człowieka (por. l J 4,9–10)36.

Zadziwienie i adoracja: Każde sanktuarium jest z powyżej zarysowanego po-
wodu „pamiątką” (memoria) naszego pochodzenia od Pana. Każde z nich przypo-
mina w pierwszym rzędzie, że Kościół rodzi się z Bożej inicjatywy, tej konkretnej, 
którą zarówno pobożność wiernych, jak i oficjalna aprobata Kościoła dostrzegają 
w wydarzeniu inspirującym ufundowanie (założenie) danego sanktuarium. Zatem 
we wszystkim, co dotyczy sanktuarium i co się w nim dokonuje, należy dostrzegać 
obecność misterium (tajemnicy), rozpoznawać Boże działanie w czasie i przeja-
wy Jego twórczej obecności, ukrytej za zasłoną historii. Nośnikiem powyższego 
przekonania jest przywiązane do danego sanktuarium przesłanie – zarówno jeśli 
chodzi o sanktuaria upamiętniające tajemnice z życia Jezusa Chrystusa, jak też te, 
które upamiętniają tajemnice z życia Maryi, „która świeci całej wspólnocie wybra-
nych jako wzór cnót” (KK 65), albo też te dedykowane poszczególnym świętym, 
których uroczystości głoszą „cuda Chrystusa w Jego sługach” (KL 111)37. 

Ponieważ do każdego z misteriów zbawczych zbliżamy się ze zdumieniem 
i adoracją, z uczuciem zachwytu wobec Bożego daru, dlatego i do sanktuarium 
przystępować powinniśmy w duchu adoracji – co z kolei oznacza, że podczas 
pobytu w sanktuarium nie powinniśmy kierować się wyłącznie ludzką logiką, 
która ocenia na podstawie tego, co można zobaczyć i racjonalnie ocenić. Do sank-
tuarium trzeba przystępować w postawie pełnej czci i podziwu wobec tajemni-
cy. Wymaga to oczywiście odpowiedniego przygotowania, tak aby można było 
dostrzec w tym miejscu, poza widzialnymi aspektami artystycznymi czy ludo-
wymi, bezinteresowne działanie Boga, o którym przypominają rozmaite znaki 
związane z danym sanktuarium, a mianowicie: objawienia, cuda lub inne wyda-
rzenia wiążące się z początkiem tego miejsca jako miejsca wiary. To oczywiście 
domaga się odpowiedniego przygotowania. Dobrym sposobem na to może być 
już samo pokonywanie etapów drogi prowadzącej do sanktuarium, czego wzór 
dają pielgrzymujący do świątyni na górze Syjon, przygotowujący się na wiel-
kie spotkanie z sanktuarium Boga poprzez śpiew tzw. „pieśni stopni” lub „pieśni 
pielgrzymów”, a więc Psalmów 120–134, które wykonywali, gdy zbliżali się do 
schodów świątyni, poddając się w ten sposób prawdziwej katechezie liturgicznej, 

35  Zob. Św. Augustyn, In Epistolam Joannis ad Parthos IX, 9: PL 35, kol. 2052.
36  Por. SPOP, nr 5.
37  Zob. tamże, nr 6.
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traktującej o warunkach, charakterze i owocach spotkania z misterium świątyni38. 
Układ topograficzny sanktuarium i jego otoczenia, godne zachowanie, którego 
należy wymagać również od zwykłych zwiedzających, słuchanie słowa Bożego, 
modlitwa i sprawowanie sakramentów – stanowią ważne czynniki pomagające 
zrozumieć duchowy sens tego, co przeżywamy w sanktuarium39. 

Jeżeli wymienione czynniki mają zastosowanie w praktyce, to płynie z tego 
jasny przekaz, że sanktuarium stoi otworem przed wszystkimi, a szczególnie 
przed wielką liczbą ludzi, którzy w samotności świata poddawanego sekularyza-
cji i obdzieranego ze świętości, w głębi serca odczuwają pragnienie świętości i za 
świętością tęsknią40.

Dziękczynienie: Do sanktuarium powinni pielgrzymi udawać się po to, by 
dziękować Bogu, by chwalić Go za cuda, które czyni (por. Ps 136), by Go prosić 
o przebaczenie popełnionych grzechów i błagać o dar wierności w życiu wiary 
oraz o potrzebną pomoc w pielgrzymowaniu w czasie. W tym znaczeniu sanktu-
aria stanowią wyjątkową szkołę modlitwy, w której postawa pełna wytrwałości 
i ufności jest szczególnym świadectwem wiary w obietnicę Jezusa: „Proście, a bę-
dzie wam dane” (Mt 7,7). 

Postrzeganie więc sanktuarium jako pamiątki Bożej inicjatywy powinno być 
równoznaczne z ćwiczeniem się w dziękczynieniu składanym Bogu, przy jedno-
czesnym zaprawianiu się w praktykowaniu ducha pojednania, kontemplacji i po-
koju, by w efekcie pielgrzymowania do sanktuarium realne stawało się nadawanie 
kontemplacyjnego wymiaru życiu – nie tylko podczas pobytu w sanktuarium, 
ale też w każdej chwili i miejscu naszego pielgrzymowania przez ziemię41. Po-
nieważ zaś szczytem i źródłem całego życia chrześcijańskiego jest w szczegól-
ności niedzielna Eucharystia, przeżywana jako odpowiedź wdzięczności na dar 
z nieba, a więc na inicjatywę Boga, to sanktuarium powinno w sposób wyjątkowy 
zachęcać do odkrywania niedzieli jako dnia Pańskiego, i jako „pana dni” oraz 
„pierwotnego święta”, „obchodzonego nie tylko dla podkreślenia upływu czasu, 
ale też ukazującego głęboki sens czasu”, jakim jest chwała Boża we wszystkich42. 

Współuczestnictwo i zaangażowanie: Podejście do sanktuarium jako pa-
miątki naszego pochodzenia wskazuje klarownie na to, że podziw i dzięk-
czynienie powinny iść w parze z zaangażowaniem na rzecz innych ludzi 

38  Por. tamże.
39  Por. tamże.
40  Por. Jan Paweł II, Homilia w sanktuarium w Belém (Brazylia), 8.07.1980, „L’Osservatore 

Romano”, wyd. włoskie, 158 (1980), s. 1, 2.
41  Por. SPOP, nr 7.
42  Jan Paweł II w liście apostolskim Dies Domini (31.05.1998) potwierdza, że „na nowo od-

krywa się wartość także dawnych przejawów religijności, takich jak pielgrzymka, i często wierni 
korzystając z niedzielnego odpoczynku udają się do sanktuariów, aby spędzić tam kilka godzin 
i przeżyć – czasem w gronie całej rodziny – głębsze doświadczenie wiary. Są to chwile przesycone 
szczególną łaską, którym winna towarzyszyć odpowiednia ewangelizacja i mądre kierownictwo 
duszpasterskie” (nr 52).
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i współuczestnictwem w ich życiu. Sanktuarium upamiętnia dar Boga, który 
ukochał nas tak bardzo, że zamieszkał wśród nas, aby przynieść nam zbawie-
nie, aby stać się towarzyszem naszego życia, dzielącym nasz ból i nasze radości. 
O tej solidarności Boga świadczą wydarzenia związane z powstaniem różnych 
sanktuariów, z ich zaistnieniem. Skoro Bóg nas tak umiłował, to my też jeste-
śmy powołani do miłowania innych (por. l J 4,12), abyśmy byli – poprzez nasze 
życie – świątynią Boga. Sanktuarium skłania nas do solidarności, abyśmy stojąc 
pewnie na kamieniu węgielnym, którym jest Chrystus (por. l P 2,4–5), byli „ży-
wymi kamieniami” opierającymi się jeden na drugim. Na nic nie zdałoby się nasze 
pielgrzymowanie do sanktuarium i przebywanie w nim, gdyby to nie inspirowało 
nas do czynnego podejmowania drogi do służby, gdyby w nas nie zaszczepia-
ło ducha posłania do słabych i ubogich. Jak przypominają nam słowa Jeremia-
sza, przytoczone również w nauczaniu Jezusa, świątynia bez wiary i wysiłków 
dla sprawiedliwości zamienia się w „jaskinię zbójców” (por. Jr 7,11; Mt 21,13). 
Sanktuaria wzmiankowane przez proroka Amosa nie miałyby racji bytu, gdyby 
nie utożsamiały się z miejscami autentycznego poszukiwania Boga (por. Am 4,4; 
5,5–6). Liturgia w oderwaniu od życia zbudowanego na sprawiedliwości zamienia 
się w farsę (por. Iz 1,10–20; Am 5,21–25; Oz 6,6). Słowa proroków przypominają, 
jak powinno wyglądać prawdziwe sanktuarium: powinno mianowicie być odarte 
z fałszywych pozorów świętości i praktyk bałwochwalczych i powinno obfitować 
w wiarę i sprawiedliwość, urzeczywistniane w danym czasie i przestrzeni. Sank-
tuarium więc, jako pamiątka naszego pochodzenia od Pana, staje się ciągłym 
wezwaniem do miłowania Boga i do dzielenia się otrzymywanymi darami. Gdy 
nam to zacznie wychodzić, to nawiedzanie przez nas sanktuariów wydawać będzie 
owoce w postaci angażowania się w dzieła miłosierdzia, promowania godności 
osoby ludzkiej, szerzenia sprawiedliwości i pokoju – wartości, do których nawie-
dzający sanktuaria są nieustannie wzywani43.

3.3.2. W sanktuarium Boża obecność wśród nas staje się faktem

W gramatyce języka włoskiego występuje i ma praktyczne zastosowanie trochę 
trudny do zrozumienia dla nas, posługujących się językiem polskim, czas przyszły 
w przeszłości (il futuro nel passato). Choć na pierwszy rzut oka nie jest on łatwy 
do pojęcia, to ma swój sens i spełnia w gramatyce określoną funkcję. Odwołuję 
się do niego po to, by łatwiejsze stało się wyeksponowanie teologicznej głębi owej 
Pamiątki, jaką na wyraźne polecenie Jezusa urzeczywistnia Kościół pod postacią 
sakramentalnych celebracji. Świadomi jesteśmy faktu, że upamiętniane sakramen-
talnie wydarzenia zbawcze nie są przez Kościół wspominane tylko jako zjawiska 
zaistniałe w historii, ale są jednocześnie „tu i teraz” urzeczywistniane. W tym 
kontekście istotne jest dla nas przekonanie nie tylko o tym, że my sami i wszystko, 

43  Zob. SPOP, nr 8.
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co służy naszemu zbawieniu, pochodzi od Pana w sensie historycznym, a więc że 
już się stało i doprowadzone zostało do skutku, ale że to się stało i za sprawą Ducha 
Świętego dzieje się nieustannie; że zbawcza historia Boga nigdy się nie zamyka; 
że pozostaje wciąż otwarta na przyszłość; że jest wciąż urzeczywistniana, jako że 
nasze „dziś” to dla Boga nieustanny kairos, a On – „Jest, który Jest” (Wj 3,14) – 
jest z nami i pośród nas nie inaczej, lecz tylko jako Emmanuel (Bóg-z-nami).

Miejsce przymierza: Odwołując się do Biblii, spostrzegamy, że oba Testamen-
ty świadczą jednogłośnie o tym, że świątynia nie jest tylko miejscem upamiętnia-
jącym zbawczą przeszłość, ale też „obszarem”, czy też „narzędziem”, dzięki któ-
remu obecnie doświadczamy łaski. Sanktuarium jest znakiem Bożej obecności, 
miejscem nieustannego odnawiania przymierza ludzi z Bogiem i między sobą. 
Udając się do sanktuarium, pobożny Izraelita odkrywał wierność Boga wobec 
obietnicy, wobec każdego „dziś” historii. Patrząc na Chrystusa, nowe Sanktu-
arium, o którego żywej obecności w Duchu Świętym świadczą świątynie chrze-
ścijańskie, Jego uczniowie wiedzą, że Bóg jest zawsze żywy, że jest obecny wśród 
nich, a przez nich w świecie. Świątynia jest świętym przybytkiem Arki Przy-
mierza, miejscem, w którym aktualizuje się przymierze z Bogiem żywym, a lud 
Boży zyskuje świadomość tworzenia wspólnoty wierzących, bycia „wybranym 
plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym” (1 P 2,9)44, które Bóg 
czyni żywym sanktuarium. Jako żywe sanktuaria jesteśmy przybytkiem Ducha 
Świętego, który nas wciąż odnawia. Dlatego też nasze pielgrzymowanie do sank-
tuariów ma na celu wzywanie i przyjmowanie Ducha Świętego, by z Nim podej-
mować wszystkie czynności codziennego życia. W tym znaczeniu sanktuarium 
przywołuje nieustannie żywą obecność Ducha Świętego w Kościele, jest widzial-
nym zaproszeniem do czerpania z niewidzialnego źródła wody żywej (por. J 4,14), 
zaproszeniem, z którego można ciągle na nowo korzystać, aby żyć w wierności 
przymierzu z Bogiem w Kościele45.

Miejsce Słowa: Duch Święty przenika członki Mistycznego Ciała Chrystusa 
i czyni z nich żywą świątynię Pana, którą Sobór Watykański II dookreśla jako 
„świątynię świętą” (KK 6), a w liturgii przyrównuje się ją nie bez racji do miasta 
świętego, do nowego Jeruzalem, do którego przynależymy już tu, na ziemi (por. 1 
P 2,5). W owej świątyni świętej Kościoła Duch działa szczególnie poprzez znaki 
Nowego Przymierza, spośród których na pierwszy plan wysuwa się słowo Boże. 
Sanktuarium jest w całym tego słowa znaczeniu miejscem Słowa, poprzez które 
Duch Święty wzywa do wiary46.

Sprawą szczególnej wagi jest złączenie sanktuarium z wytrwałym i pełnym 
otwartości wsłuchiwaniem się w słowo Boże, które utożsamia się z samym Bo-
giem obecnym w znaku słowa. Sanktuarium, w którym rozbrzmiewa słowo 
Boże, przeradza się w miejsce przymierza i miejsce wielkiego pogłębienia wiary. 

44  Por. tamże, nr 9.
45  Por. tamże.
46  Por. tamże, nr 10.
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Stąd każde sanktuarium może stwarzać liczne okazje do nowej ewangelizacji, 
może przyczynić się do rozkwitu ludowej pobożności, która „obfituje też w wiele 
dobrego”47; może w końcu ułatwić proces inkulturacji wiary. Jest zatem rzeczą 
konieczną, aby w sanktuariach prowadzić „stosowną pracę katechetyczną”48. 

W duszpasterskiej posłudze ewangelizacyjnej i katechetycznej należy podkre-
ślić aspekty związane ze specyficznym charakterem sanktuarium, na terenie któ-
rego jest prowadzona działalność, jak też związek z przekazywanym przez kon-
kretne sanktuarium przesłaniem, ze szczególnym „charyzmatem” powierzonym 
mu przez Pana i uznanym przez Kościół, jak też z dziedzictwem pielęgnowanej 
w nim tradycji i zwyczajów. W celu wspierania ewangelizacji można posłużyć się 
również inicjatywami kulturalnymi i artystycznymi, takimi jak kongresy, semina-
ria, wystawy, przeglądy, konkursy i imprezy o tematyce religijnej. W przeszłości, 
aby uczyć prawd wiary, sanktuaria wypełniano mozaikami, obrazami i rzeźbami 
o tematyce religijnej. Dziś też powinno być w nas dosyć siły ducha i geniuszu, 
aby tworzyć „obrazy owocne” i wielkiej klasy, dostosowane do dzisiejszej, zse-
kularyzowanej kultury49. W tym celu w sanktuarium nieodzowna jest obecność 
osób zajmujących się pracą duszpasterską, umiejących zachęcić innych do dialogu 
z Bogiem i kontemplowania wielkiej tajemnicy, która nas otacza i przyciąga. Nie-
zmiernie ważna jest w tym względzie doniosłość posługi kapłanów, zakonników 
i wspólnot odpowiedzialnych za sanktuaria (por. DP 4), a także ich specjalna for-
macja, dostosowana do charakteru ich posługiwania50.

Miejsce spotkania sakramentalnego: W sanktuariach obecny jest Bóg, któ-
ry działa w sakramentach, szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania oraz 
w Eucharystii. Kiedy więc przystępujemy do sakramentów w sanktuarium, do-
konuje się nie tyle „coś”, co raczej ma miejsce spotkanie z „Kimś” – tym „Kimś” 
jest Chrystus, który dzięki łasce Ducha Świętego staje się obecny, aby ofiarować 
się nam i przemienić nasze życie, udzielając nam coraz bardziej owocnego uczest-
nictwa we wspólnocie przymierza, jaką jest Kościół51. 

Pielgrzym często przybywa do sanktuarium szczególnie skłonny prosić o łaskę 
przebaczenia i należy mu pomóc otworzyć się na Ojca „bogatego w miłosierdzie” 
(Ef 2,4)52, w prawdzie i wolności, z pełną świadomością i odpowiedzialnością, 
tak aby spotkanie z łaską stało się początkiem rzeczywiście nowego życia. Od-
powiednia wspólnotowa liturgia pokutna będzie pomocna w lepszym przeżyciu 
osobistego spotkania w sakramencie pokuty, który „jest drogą [prowadzącą do] 

47  Zob. Paweł VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi, 8.12.1975, nr 48. 
48  Por. SPOP, nr 10.
49  Por. Jan Paweł II, Orędzie z okazji 50-lecia Międzynarodowego Związku ds. Radia i Telewizji 

Radio i telewizja dla postępu człowieka, Watykan 25.10.1978, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, 
t. 1 (1978), red. F. Kniotek, Poznań–Warszawa 1987, s. 28–30.

50  Por. SPOP, nr 10.
51  Zob. tamże, nr 11.
52  Por. Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, 30.11.1980, nr 1.
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tego nasycenia człowieka sprawiedliwością, która pochodzi od samego Odku-
piciela”53. Miejsca, w których sprawuje się tego rodzaju liturgię, powinny mieć 
odpowiedni układ przestrzenny, aby łatwiej było się skupić. Osoby zajmujące się 
pracą duszpasterską w sanktuariach powinny na wszelkie sposoby wspierać piel-
grzymów w wierności owocom Ducha Świętego. Ponadto powinny przywiązywać 
szczególną wagę do wspomagania ich w otwieraniu się na „całkowity dar Bożego 
miłosierdzia”, jakim jest odpust, poprzez który „skruszonemu grzesznikowi zo-
staje darowana kara doczesna za grzechy już odpuszczone co do przewinienia”54.

Sprawując Eucharystię, należy przypominać, że jest ona centralnym punktem 
i sercem całego życia sanktuarium, wydarzeniem łaski, w którym „zawiera się całe 
dobro duchowe Kościoła” (DP 5). Z tego powodu należy – gromadząc na wspólnej 
celebracji różne grupy – podkreślać w szczególny sposób jedność, jaka wypływa 
z Eucharystii. Podobnie adoracja Jezusa Eucharystycznego powinna być prowa-
dzona nie tylko indywidualnie, ale również przez rozmaite grupy pielgrzymów55.

Nade wszystko sprawowanie sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucha-
rystii nadaje sanktuariom szczególną godność: „nie są to miejsca o marginalnym 
czy ubocznym znaczeniu, lecz przeciwnie – miejsca najważniejsze, do których 
udajemy się, aby otrzymać „Łaskę”, zanim jeszcze zdążymy poprosić o „łaski”56.

Miejsce wspólnoty kościelnej: Odrodzeni przez Słowo i sakramenty – ci, 
którzy przybyli do sanktuarium „z kamienia”, sami stają się sanktuarium z „ży-
wych kamieni” i w ten sposób są w stanie przeżyć „odnowione doświadcze-
nie” wspólnoty wiary i świętości, jaką jest Kościół. W tym znaczeniu da się po-
wiedzieć, że w sanktuarium może narodzić się ponownie Kościół ludzi żywych 
w Bogu żywym. Właśnie w sanktuarium każdy może odkryć dar, jaki z korzyścią 
dla wszystkich otrzymał od Ducha Stworzyciela. W sanktuarium każdy może 
też rozpoznać i podjąć w sposób dojrzały swoje powołanie do służenia innym, 
szczególnie we wspólnocie parafialnej, gdzie z poszczególnych osób tworzy się 
„wspólnota kościelna” (DA 10).

W szczególny sposób Dziewica Maryja, „obraz Kościoła w porządku wiary, 
miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem” (KK 63), czczona w tak wie-
lu sanktuariach, z których każde to nic innego, jak Jej dom57, pomaga wiernym 

53  Zob. tenże, Encyklika Redemptor hominis, 4.03.1980, nr 20.
54  Zob. tenże, Bulla Incarnationis mysterium, 29.11.1998, nr 9.
55  Por. SPOP, nr 11.
56  Jan Paweł II, List do Arcybiskupa Pasquale Macchi z okazji 700-lecia Sanktuarium Świętego 

Domku w Loreto, 15.08.1993, nr 7, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, red. P. Ptasznik i in., 
Kraków 2007, s. 352, 353. Zob. SPOP, nr 11.

57  Takie porównanie zastosował Jan Paweł II, gdy stwierdził: „Sanktuaria Maryjne są niejako 
domem Matki, wyznaczają etapy postoju i odpoczynku na długiej drodze prowadzącej do Chry-
stusa; są ośrodkami, w których poprzez prostą i pokorną wiarę «ubogich w duchu» (por. Mt 5,3) 
następuje spotkanie z tymi wielkimi bogactwami, które Chrystus powierzył i darował Kościoło-
wi, przede wszystkim z sakramentami, łaską, miłosierdziem, miłością ku cierpiącym i chorym 
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zrozumieć i przyjąć działanie Ducha Świętego, który tworzy świętych obcowanie 
w Chrystusie. 

Żywe doświadczenie jedności Kościoła, jakie przeżywamy w sanktuariach, 
może ponadto ułatwić pielgrzymom rozpoznanie i przyjęcie natchnień Ducha, któ-
ry skłania ich szczególnie do modlitwy i podejmowania działań na rzecz jedności 
chrześcijan (DE 4). Wysiłki na rzecz ekumenizmu mogą znaleźć w sanktuariach 
szczególne wsparcie, bo w nich właśnie zabiega się o nawrócenie serca i świętość 
życia, które stanowią „duszę całego ruchu ekumenicznego” (DE 8), w nich też 
doświadczamy danej przez Pana łaski jedności58.

Doświadczenie Kościoła powinno być szczególnie poparte odpowiednim przy-
jęciem pielgrzymów w sanktuarium, biorącym pod uwagę specyfikę każdej grupy 
i każdej osoby, pragnienia serc i ich rzeczywiste duchowe potrzeby59. W sank-
tuarium uczymy się otwierać serce dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy 
różnią się od nas – dla przybyszów, cudzoziemców, imigrantów, uchodźców, wy-
znawców innych religii, niewierzących. W ten sposób sanktuarium – poza tym, że 
pozwala doświadczyć Kościoła – staje się miejscem zebrania otwartym dla całej 
ludzkości60.

W każdym razie należy pamiętać, że sanktuarium jest miejscem spotkania 
z Chrystusem poprzez słowo Boże i sakramenty. Z tego powodu należy stale czu-
wać, aby unikać jakichkolwiek form synkretyzmu61. Jednocześnie sanktuarium 
staje się znakiem sprzeciwu wobec pseudoduchowych ruchów, jak na przykład 
New Age, ponieważ powierzchownym odczuciom religijnym, opartym wyłącznie 
na zwiększeniu ludzkich możliwości, sanktuarium przeciwstawia silne poczucie 
wyższości Boga i konieczności otwarcia się na Jego zbawcze działanie w Chry-
stusie, mające na celu pełną realizację każdej osoby ludzkiej62.

 3.3.3. Sanktuarium –  orędziem na temat naszej ojczyzny w niebie

Znak nadziei: Sanktuarium, pamiątka naszego pochodzenia od Pana i znak 
Bożej obecności, jest również proroctwem naszej ostatecznej i definitywnej oj-
czyzny – królestwa Bożego, które nadejdzie, kiedy Bóg umieści swój przybytek 
pośród nas na stałe, według obietnicy Boga (por. Ez 37,26)63. 

braciom” (Modlitwa na Anioł Pański, 21.06.1987, „L’Osservatore Romano”, wyd. włoskie, 148 
[1987], s. 1). 

58  Por. SPOP, nr 12.
59  Zob. tamże.
60  Zob. tamże.
61  Synkretyzm, szczególnie religijny, to łączenie ze sobą różnych tradycji religijnych wielu 

narodów i wyznań, powodujące zderzenia odmiennych poglądów, a także ich przemieszanie (zob. 
hasło Synkretyzm, w: Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1972, s. 722). 

62  Por. SPOP, nr 12.
63  Por. tamże, nr 13.
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Sanktuarium jako znak nie przypomina nam jedynie, skąd pochodzimy i kim 
jesteśmy, ale kieruje nasze spojrzenie ku przyszłości, abyśmy dostrzegli, dokąd 
idziemy, do jakiego celu zmierza nasze pielgrzymowanie poprzez życie i czas. 
Każde materialne sanktuarium jest co prawda wytworem ludzkich rąk, niemniej 
jego istotą jest przypominanie o niebieskim Jeruzalem, o naszej Matce – o mieście, 
które zstępuje od Boga, przystrojone jak oblubienica (por. Ap 21,2). Każde takie 
sanktuarium przypomina nam o doskonałym sanktuarium eschatologicznym, 
gdzie chwalebna Boża obecność jest bezpośrednia i osobista, zgodnie z wyraże-
niem Księgi Apokalipsy: „A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest 
Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek” (21,22)64.

Żywym obrazem nadziei z natury rzeczy przypisanej do sanktuariów jest 
przede wszystkim obecność w nich chorych i cierpiących65, którym rozważa-
nie zbawczego działania Boga pomaga zrozumieć, że poprzez cierpienia mają 
szczególny udział w uzdrawiającej sile Odkupienia dokonanego przez Chrystusa 
(KK 41) i głoszą wobec świata zwycięstwo Zmartwychwstałego. Obok nich rów-
nież ci, którzy im towarzyszą i pomagają przez czynne miłosierdzie, są świadkami 
nadziei królestwa, którego panowanie według słów Pana Jezusa rozpoczyna się 
od ubogich i cierpiących: „Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słysze-
li: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia 
i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Łk 7,22)66.

Zaproszenie do radości: Nadzieja, która zawieść nie może (por. Rz 5,5), wy-
pełnia serce radością (por. Rz 15,13). W sanktuarium lud Boży uczy się być „Ko-
ściołem radości”. Ten, kto włączył się w tajemnicę sanktuarium, wie, że Bóg jest 
już teraz obecny w ludzkim życiu, że już teraz, pomimo panujących obecnie ciem-
ności, nastał świt czasów, które mają nadejść, że królestwo Boże jest już obecne 
i z tego powodu nasze serca mogą być już teraz pełne radości, ufności i nadziei, 
pomimo bólu, śmierci, łez i krwi, które pokrywają oblicze ziemi67. 

Ten klimat radości oddaje Psalm 122, który śpiewali pielgrzymi udający się 
do świątyni. Brzmi on: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: «Pójdziemy do 
domu Pana…»”. W słowach tych pobrzmiewa świadectwo, które znajduje odbicie 
w uczuciach ludzi przybywających do sanktuarium, przede wszystkim w radości 
spotkania z braćmi (por. Ps 133,1). W sanktuarium świętuje się „radość przeba-
czenia”, która skłania do tego, aby „weselić się i cieszyć” (Łk 15,32), ponieważ 
radość powstaje z każdego „grzesznika, który się nawraca” (Łk 15,10). Tutaj, zgro-
madzeni wokół tego samego stołu Słowa i Eucharystii, doświadczamy „radości 
zjednoczenia” z Chrystusem, którą odczuł Zacheusz, kiedy „rozradowany” przyjął 
Go w swym domu. Jest to „radość pełna” (J 15,11), której nikt nie zdoła odebrać 

64  Por. tamże.
65  Por. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. sprawowanej z udziałem chorych w Bazylice 

św. Piotra, 11.02.1990, „L’Osservatore Romano”, wyd. włoskie, 36 (1990), s. 4. 
66  Por. SPOP, nr 13.
67  Por. tamże, nr 14.
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(por. J 16,22), stojąca na straży wiernego serca, które samo stało się żywą świąty-
nią Boga, sanktuarium z ciała, w którym odbiera On cześć w Duchu i prawdzie. 
Każdy pielgrzym jest zapraszany do tego, by mówić wraz z Psalmistą: „Przystąpię 
do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił 
przy wtórze harfy, Boże, mój Boże!” (Ps 43,4)68.

Wezwanie do nawrócenia i odnowy: Każde sanktuarium przypomina nam 
o tym, że nie zostaliśmy stworzeni, aby żyć i umrzeć, ale by żyć i zwyciężyć 
śmierć poprzez zwycięstwo Chrystusa. W konsekwencji wspólnota, która w sank-
tuarium oddaje Bogu cześć, pamięta, że jest Kościołem przeżywającym nieustan-
ne nawrócenie i odnowę, pielgrzymującym do obiecanej ojczyzny. Stąd ziem-
skie sanktuarium nie jest ostatecznym celem, bo wierzący doświadczając w nim 
miłości Boga, mają jednocześnie świadomość, że nie są jeszcze u kresu drogi. 
Stąd podczas pobytu w sanktuarium pogłębia się w nich tęsknota za niebieskim 
Jeruzalem, wzmaga się pragnienie nieba. W ten sposób sanktuaria pomagają piel-
grzymom dostrzec z jednej strony świętość tych świętych, którym nawiedzane 
miejsca są dedykowane, z drugiej zaś własną grzeszność, która wzbudza w ich 
wnętrzu potrzebę pielgrzymowania do łaski. Takim sposobem sanktuaria pozwa-
lają odkryć, że Kościół jest „święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia” 
(KK 8), ponieważ jego członkowie są grzesznikami69. 

W kontekście nawiedzania sanktuariów (szczególnie gdyby pielgrzymi trakto-
wali je jako miejsca, na których sprawowane są mało znaczące obrzędy) radykalne 
staje się wezwanie kierowane do nich przez proroka przemawiającego w imieniu 
Boga, który wzywa do nawrócenia: „[…] kto tego żądał od was, żebyście wydep-
tywali me dziedzińce? Zaprzestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest 
wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań… Nie 
mogę ścierpieć świąt i uroczystości. […] Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się 
w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie 
słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1,12–17). Ofiarą miłą Bogu 
jest serce skruszone i pokorne (por. Ps 51,19–21), bo jak zapewnia Jezus: „Nie 
każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 7,21)70. 

Tajemnica sanktuarium przypomina więc Kościołowi, że jego ziemskie piel-
grzymowanie jest czasowe, a sensem tego pielgrzymowania jest wspinaczka ku 
wyższemu celowi, tożsamemu z wieczną ojczyzną. Dlatego właśnie pielgrzymo-
wanie odnawia w sercach pątników nadzieję i napełnia je pokojem. Zachęta do 
stałego nawracania się w nadziei, świadectwo prymatu królestwa Bożego, którego 
zaczątkiem i pierwszym owocem jest Kościół, powinny być szczególnie obecne 

68  Por. tamże.
69  Zob. tamże, nr 15.
70  Por. tamże.
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w pracy duszpasterskiej podejmowanej w sanktuariach dla wzrostu wiary wspól-
not i poszczególnych osób71.

Znak nowego nieba i ziemi nowej: Sanktuaria wzywają też do krytycznego 
patrzenia na ludzkie – zasadniczo krótkowzroczne – rozwiązania, które tak często 
pretendują do miana jedynie słusznych. Pobyt w sanktuarium dodaje odwagi do 
tego, by się przeciwstawiać wszelkiej światowej zarozumiałości, wszelkim dykta-
turom politycznym, wszelkim ideologiom, które chciałyby powiedzieć wszystko 
o człowieku, nie licząc się z faktem istnienia królestwa Bożego, którego pełnia, 
a z nią wszelka doskonałość, dopiero ma nadejść. 

Jako wezwanie do królestwa Bożego, a więc do innego wymiaru rzeczywisto-
ści, do „nieba nowego i ziemi nowej” (Ap 21,1), sanktuarium skłania do stawa-
nia się krytycznym i proroczym „fermentem” w dzisiejszym świecie. Ożywia też 
i wlewa nową witalność w powołanie każdego z uczniów Chrystusa, wzywając 
do takiego życia pośród świata, by nie zatrzymywało go ono na tym świecie (por. 
J 17,16), lecz było drogą wiodącą do szczęścia wiecznego. Takie powołanie uzbraja 
do przeciwstawiania się ideologicznej instrumentalizacji spod jakiegokolwiek zna-
ku i opowiadania się za służebnym wspieraniem każdego człowieka w stawaniu 
się w pełni sobą, zgodnie z wolą Boga. W tym świetle zrozumiałe staje się to, że 
wnikliwa praca duszpasterska może przemieniać sanktuaria w miejsca, w których 
wierzący będą się czuli wspierani w procesie dorastania do takich wartości etycz-
nych jak: sprawiedliwość, solidarność, pokój czy obrona świata stworzonego, tak 
aby przyczynić się do wzrostu jakości życia wszystkich ludzi72.

4. SANKTUARIA TO OŚRODKI MIŁOŚCI

W związku z tym, co zostało powiedziane do tej pory, nie powinno budzić 
wątpliwości stwierdzenie, że sanktuarium to również ośrodek miłości73. Co takie 
wyrażenie ma oznaczać dla nas dzisiaj? Co ono oznaczać powinno w tych czasach, 
w których wskaźnik bezrobocia jest stosunkowo wciąż jeszcze wysoki, a w związ-
ku z tym bieda niektórych rodzin czy poszczególnych jednostek utrzymuje się na 
podwyższonym poziomie; w czasach, w których ma miejsce ogólne – i to dosyć 
rozległe – zagubienie człowieka? Sanktuaria powstają, w co głęboko wierzymy, 
pod wpływem szczególnej Bożej interwencji. Powstają po to, by być – bardziej 
od innych kościołów i skupionych wokół nich wspólnot parafialnych – ośrodkami 
miłości o charakterze ogólnokrajowym, regionalnym, diecezjalnym czy dekanal-
nym, w zależności od tego, jaki zasięg i jaki charakter one mają. Przejawem 
miłości, o której mowa, powinno być szczególne, wyjątkowe – ze względu na 
wyjątkowość miejsca – zaangażowanie sanktuariów w rozwój duszpasterstwa 

71  Por. tamże.
72  Por. tamże, nr 16.
73  Zob. III Synod Diecezji Kieleckiej 1984–1991 [dalej: III SDK], Kielce 1992, s. 270.
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charytatywnego, aby konkretnie realizowana działalność na tym polu stała się 
skutecznie przemawiającym do dzisiejszego człowieka, szczególnie wyczulonego 
na wszelkie przejawy bezinteresownego dobra, językiem współczesnej teofanii, 
aby taka działalność stawała się jakby aniołem zstępującym z nieba, które-
go postać jaśnieje jak błyskawica, a szaty stają się białe jak śnieg (por. Mt 
28,2–4)74.

Prawdą jest, że w wielu sanktuariach rozwija się działalność charytatywna. 
Buduje się przy nich domy dla ludzi starych, sierocińce, ośrodki wspierania potrze-
bujących itp.75 Potrzeby jednak są na tyle duże, iż wszystko, co do tej pory udało 
się zrobić, jest wciąż niewystarczające. Każde sanktuarium powinno na swoim 
terenie wykazywać odpowiedni przejaw troski o ludzi starych, samotnych oraz 
potrzebujących jakiejkolwiek pomocy. Przykładem mogą tu służyć liczne sank-
tuaria świata, a szczególnie sanktuaria maryjne, przy których prowadzona jest 
stała i właściwa działalność dobroczynna – myślimy tu o szpitalach, instytutach 
wychowawczych i szkołach dla biednych dzieci, o domach dla ludzi samotnych 
i schorowanych itp. Napływający pojedynczo albo grupami chorzy powinni 
znaleźć przy sanktuarium sprzyjający dla siebie klimat. W każdym z nich 
wszyscy powinni mieć możliwość uczestniczenia w stosownych nabożeń-
stwach. W każdym powinni doświadczyć solidarnego wsparcia oraz skutecznej 
braterskiej pomocy76. 

Godnym naśladowania mógłby stać się dla nas przykład (znany autorowi opra-
cowania z autopsji) młodego diecezjalnego kapłana niewielkiej parafii w jednym 
z miasteczek Kalabrii w południowych Włoszech. Kapłan ten wydzielił część 
plebanii i przystosował ją tak, aby mogły w niej zamieszkać osoby starsze, 
przeżywające samotnie i w opuszczeniu dni swego zaawansowanego życia. 
Przez starość i doskwierające dolegliwości znalazły się one w sytuacji, w której 
szczególnie potrzebowały konkretnej pomocy, troski i stałej opieki – niejedno-
krotnie lekarskiej czy pielęgniarskiej. Wydzielając część plebanii i odpowiednio 
ją przystosowując do zamieszkania przez starców, wspomniany kapłan stwo-
rzył rodzaj parafialnego przytułku, uczulając w ten sposób swoich parafian na 
bezinteresowną miłość i zachęcając ich do włączenia się w dzieło opieki nad 
mieszkującymi tam lokatorami77. 

W naszej polskiej rzeczywistości bywa dość często tak, że niektóre pomiesz-
czenia (np. salki katechetyczne po przejściu przed laty katechezy do szkół) po-
zostają niezagospodarowane. Niejednokrotnie wystarczyłby niewielki wysiłek 
adaptacyjny, aby pomieszczenia te przystosować tak, jak uczynił to wspomnia-
ny kapłan z Kalabrii, przyczyniając się w ten sposób do tego, że życie wielu 

74  Jest to nawiązanie do jednej z nielicznych w Nowym Testamencie teofanii. Por. A. Żądło, 
Niektóre aspekty duszpasterstwa w sanktuariach…, s. 488.

75  Por. III SDK, s. 271.
76  Por. SM, s. 4.
77  Por. A. Żądło, Niektóre aspekty duszpasterstwa w sanktuariach…, s. 489, 490. 
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osób starszych czy chorych stanie się bardziej ludzkie. Pomieszczenia, o któ-
rych mowa, można by również przystosować do innych potrzeb – na przykład 
na użytek przedszkoli lub sierocińców, których ciągle jest u nas za mało, albo 
też różnego rodzaju świetlic dla młodzieży czy poradni dla ludzi uzależnionych 
i pogrążonych w nałogach. Troska o potrzebujących, a szczególnie o chorych 
i uzależnionych od jakichkolwiek słabości, pozostaje ważnym odcinkiem naszego 
ogólnego duszpasterstwa. W przypadku sanktuariów, mających do spełnienia 
ważną rolę w życiu Kościoła78, troska taka powinna być zorganizowana w spo-
sób wzorcowy, pociągający inne – pozasanktuaryjne – wspólnoty wiernych do 
naśladowania. Każde sanktuarium powinno we własnym zakresie lub we współ-
pracy z innymi sanktuariami tworzyć odpowiadające aktualnym potrzebom ludzi 
struktury lub wspierać struktury już istniejące, by realne było wychodzenie na-
przeciw potrzebom współczesnego społeczeństwa, w którym nie brakuje różne-
go rodzaju schorzeń, szerzących się zróżnicowanych uzależnień, piętrzących się 
naglących potrzeb wśród ludzi starych albo z różnych powodów bezdomnych79, 
poszukujących przyjaznego schronienia w sytuacji utraconego kontaktu z wła-
snym środowiskiem, z własną ojczyzną, na skutek doznanego wygnania z niej 
lub ucieczki przed grożącym niebezpieczeństwem.

5. SANKTUARIA WZOREM ORGANIZACJI PERSONALNEJ

Sanktuaria powinny być też należycie zorganizowane pod względem personal-
nym80. Zalecenie to, jak się wydaje, wciąż jeszcze oczekuje w wielu przypadkach 
na realizację i wcielanie w życie. Konkretnym sposobem na lepsze zorganizowanie 
strony personalnej sanktuariów mogłoby być – między innymi – systematycz-
ne (w niektórych przypadkach w ogóle nieistniejące jeszcze) przygotowywanie 
wybranych osób (w wieku przewidzianym przez kościelne prawo) do pełnienia 
posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej. Zgodę na wprowadzenie 
takiej posługi w Kościele katolickim wyraził papież Paweł VI81. Na gruncie 
polskim natomiast posługa ta znajduje zastosowanie w następstwie postanowień 
Konferencji Episkopatu Polski z 2 maja 1990 roku82. W roku 2006 polscy biskupi 

78  Por. III SDK, s. 271.
79  Por. SM, s. 4. 
80  Por. tamże. 
81  Wprowadzenie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej nastąpiło 29 stycznia 

1973 r., wraz z ogłoszeniem przez Kongregację Sakramentów Świętych instrukcji Immensae cari-
tatis (na temat ułatwienia w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii świętej). Tłumaczenie 
polskie tej instrukcji w: Posoborowe prawodawstwo kościelne. Dokumenty prawno-liturgiczne 
[dalej: PPK], t. 6, z. 2, tłum. i oprac. E. Sztafrowski, Warszawa 1975, s. 114–129.

82  Zob. Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza 
Komunii świętej, „Wiadomości Diecezjalne” (Katowickie) 58,5 (1990), s. 168, 169. Postanowie-
nie to wprowadziło funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii na terenie Polski, precyzując, iż 
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wprowadzili pewne ułatwienia w dopuszczaniu do funkcji rozdzielania Komunii 
świętej oraz postanowili, że ordynariusze mogą wyznaczać do takiej funkcji nie 
tylko mężczyzn (jak to było postanowione w roku 1990), ale też siostry zakonne 
i niewiasty życia konsekrowanego. Ponadto obniżono dolną granicę wieku kan-
dydatów do 25 lat83. 

Już jednak Sobór Watykański II pouczył zdecydowanie, że działalność świec-
kich we wspólnotach kościelnych jest do tego stopnia konieczna, iż bez niej 
apostolstwo pasterzy nie mogłoby być w pełni skuteczne (DA 9)84. Ponieważ 
w polskich sanktuariach (nie mówiąc oczywiście o parafiach) wciąż kuleje spra-
wa dobrze zorganizowanego angażowania świeckich w duszpasterstwo, dlatego 
między innymi nadal dużo chorych w naszych wspólnotach pozostaje w Dzień 
Pański bez Komunii świętej. Można nawet powiedzieć, że z powodu ułomności or-
ganizacyjnej w naszym duszpasterstwie i braku stosownej wrażliwości duszpaste-
rzy w tym względzie, chorzy stają się w sposób całkowicie przez siebie niezawinio-
ny „ekskomunikowani”, co oznacza, że pozbawiani są sakramentalnej jedności ze 
swoją macierzystą wspólnotą parafialną w niedzielę, a więc w dzień ze swej na-
tury komuniotwórczy, bo gromadzący wiernych na sprawowaniu Eucharystii, 
która to właśnie tworzy i umacnia komunię. Ponieważ to niedzielna Eucharystia 
– i w pierwszym rzędzie ona – jest z woli samego Chrystusa komuniotwórcza, 
dlatego nie można Komunii świętej nie zanosić w Dzień Pański chorym – bo po 
to przecież jest ona w pierwszym rzędzie deponowana w tabernakulum po zakoń-
czeniu niedzielnej Mszy świętej. Taki był też między innymi powód, dla którego 
papież Paweł VI ustanowił posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. 
Chodziło mu mianowicie o to, by znajdujący się w stanie łaski uświęcającej i kie-
rujący się właściwą oraz pobożną intencją przystąpienia do Komunii świętej, która 
gwarantuje rzeczywistą – nie zaś tylko duchową – komunię z Chrystusem i Jego 
Kościołem w dniu będącym pamiątką Zmartwychwstania Pana, nie byli pozba-
wiani sakramentalnej gwarancji tego faktu85.

Dostrzegamy więc jasno, iż w przypadku nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii świętej nie chodzi tylko o to, by angażowali się oni w rozdawanie Komunii 
wtedy, gdy we Mszy świętej uczestniczy wielka liczba wiernych, ale też, a nawet 

biskupi diecezjalni mogą powoływać do takiej funkcji mężczyzn w wieku od 35 do 65 lat (braciom 
zakonnym można obniżyć granicę wieku). Kandydaci powinni odznaczać się właściwym życiem 
moralnym i pobożnością, mieć wykształcenie minimum średnie i znać podstawowe prawdy teo-
logiczne, zwłaszcza odnoszące się do Kościoła, Mszy św. i Eucharystii. Główne zadanie szafarzy 
polegać powinno na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki posłudze 
szafarzy pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą przychodzić 
do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii świętej w każdą niedzielę.

83  Por. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Ko-
munii świętej (9.03.2006), pkt 1, w: http://www.duszpasterski.pl/1106,l1.html [dostęp: 21.02.2018]. 

84  Por. Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, 30.12.1988, nr 27.
85  Por. Kongregacja Sakramentów Świętych, Instrukcja Immensae caritatis, nr 1 (PPK, t. 6, 

z. 2, s. 117).
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przede wszystkim, o to, by dzięki ich zaangażowaniu realizowana była duszpa-
sterska troska o chorych w dniu, w którym nie mogą takiej posłudze oddać 
się kapłani, bo nieodzowna jest ich obecność w kościele (ze względu między 
innymi na wielość Mszy świętych sprawowanych w niedzielę), a także o to, by 
wcielane było w czyn prawo chorych do przeżywania i zacieśniania komunii z ich 
wspólnotą parafialną poprzez pożywanie Eucharystycznego Chleba w każdy dzień 
Pański. Kwestia ta jest zupełnie inna od praktykowanego u nas zanoszenia chorym 
Komunii świętej w pierwsze piątki miesiąca lub w inne powszednie dni tygodnia. 
Dlatego też mając świadomość faktu, iż nadrzędnym celem angażowania się 
chrześcijan w apostolstwo jest budowanie Kościoła-Komunii, zarówno duchowni, 
jak i świeccy uznać powinni, że są sobie nawzajem potrzebni86. Takie uznanie 
wzajemnej potrzeby i konieczność udziału wszystkich ochrzczonych w życiu oraz 
misyjnym angażowaniu się Kościoła powinny się też przejawiać w celebracjach 
liturgicznych – wzorcowo sprawowanych w każdym sanktuarium87. 

Wypada również, aby tam właśnie, czyli w sanktuariach, znalazła skuteczniej-
szy niż dotąd odzew historyczna skądinąd, podjęta w 2001 r. przez Konferencję 
Episkopatu Polski, decyzja o wprowadzeniu w naszym kraju instytucji diakonatu 
stałego88, udzielanego nie tylko celibatariuszom, ale też mężczyznom żyjącym 

86  Por. Jan Paweł II, Adhortacja Christifideles laici, nr 22.
87  Por. III SDK, s. 269.
88  Decyzję taką podjęła Konferencja Episkopatu Polski w dniu 20 czerwca 2001 (zob. Konferen-

cja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce, nr 
4, red. K. Jadczyk, Częstochowa 2004, s. 14). Por. H.J. Sobeczko, Sposób wprowadzania diakonatu 
stałego w diecezji opolskiej oraz Opolski Program Formacyjny, „Diakon” 7–8 (2010–2011), s. 19. 
Warto w tym miejscu uświadomić sobie fakt, że niedawno minęło 50 lat od dnia, w którym papież 
Paweł VI – po tysiącu latach nieistnienia – przywrócił w Kościele Rzymskokatolickim posługę 
diakonatu stałego. Uczynił to, ogłaszając 18 czerwca 1967 r. motu proprio Sacrum diaconatus 
ordinem (w: AAS 59 [1967], s. 697–704; tłum. polskie dokumentu w: PPK, t. 1, z. 1, s. 218–235), 
z ogólnymi normami przywrócenia tego kościelnego urzędu, wypełniając tym samym wolę Sobo-
ru Watykańskiego II, który postulował, by został „przywrócony diakonat jako właściwy i trwały 
stopień hierarchiczny” (KK 29), jak też otwierając możliwość udzielania „diakonatu dojrzałym 
mężczyznom, również żyjącym w stanie małżeńskim” (tamże). Przed rokiem 1967 święcenia 
diakonatu otrzymywali w Kościele Rzymskokatolickim jedynie bezżenni mężczyźni, jako kan-
dydaci do stanu kapłańskiego (por. M. Marczewski, Diakonat, w: EK, t. 3, red. R. Łukaszyk i in., 
Lublin 1985, kol. 1245, 1246). We wcześniejszych wiekach natomiast, a przynajmniej do wieku V, 
diakonat był w Kościele Zachodnim instytucją kwitnącą. Jego rolę i pozycję potwierdzały liczne 
sobory oraz praktyka kościelna. W późniejszych wiekach z różnych powodów diakonat zanikł, 
stając się jedynie stopniem przejściowym do kapłaństwa. W XVI w. Sobór Trydencki dążył do 
wskrzeszenia tego urzędu, lecz nie powziął żadnych konkretnych uchwał w tej sprawie (zob. K. To-
masik, Przed 50 laty papież Paweł VI przywrócił diakonat stały, w: https://ekai.pl/przed-50-laty-pa-
piez-pawel-vi-przywrocil-diakonat-staly/ – dostęp: 28.02.2018). Z okazji wspomnianego 50-lecia 
przywrócenia diakonatu stałego odbyły się w październiku (21–25.10.2015 r.) w Rzymie i w Asyżu 
uroczystości jubileuszowe (zob. sprawozdanie z tych uroczystości jest autorstwa dk. R. Wilczka, 
zatytułowane Rzymskie uroczystości 50-lecia przywrócenia diakonatu stałego (Rzym–Asyż, 21 
października 2015 r.), w: „Diakon” 12–13 [2015–2016], s. 91, 92). 
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w związkach małżeńskich89. Siedem lat po tym postanowieniu, tj. 6 czerwca 
2008 r., na pierwszego rzymskokatolickiego diakona stałego wyświęcony został 
w Polsce Tomasz Chmielewski z diecezji toruńskiej90. Z końcem 2017 r. w die-
cezjach polskich posługiwało – według danych z grudnia tamtego roku91 – 29 
diakonów stałych. To niewielka liczba, jeśli uwzględni się fakt, iż w lipcu 2017 r. 
było w całym kraju 289 różnych – Pańskich, maryjnych lub dedykowanych świę-
tym – sanktuariów92. 

Warto w końcu zwrócić uwagę również na fakt, że w sanktuariach cała liturgia 
powinna być tak zorganizowana, aby się stawała przejrzystym obrazem zaanga-
żowania i czynnego udziału wszystkich jej uczestników. Ile jest jednak takich 
sytuacji, kiedy to główny celebrans spełnia funkcje z natury rzeczy przynależne 
lektorom, kantorom czy ministrantom, kiedy sam zbiera „datki pieniężne na 
tacę”, pomimo iż przy ołtarzu powinna się znaleźć odpowiednio przygotowa-
na i skupiona służba ołtarza: lektorzy, kantorzy, ministranci i inni słudzy93. 
Spośród różnych kościołów to właśnie sanktuarium, jako miejsce o specjalnym 
znaczeniu religijnym, przez dobrze zorganizowane i obsługiwane celebracje litur-
giczne, winno przyciągać do siebie ludzi. Przez właściwy podział liturgicznych 
funkcji winno przyczyniać się do głębokiego przeżywania tajemnic wiary i ugrun-
towywania świadomości o udziale ochrzczonych w powszechnym kapłaństwie 
Chrystusa oraz Jego służebnej misji94.

6. SANKTUARIA WZOREM ORGANIZACJI 
ARCHITEKTONICZNO-KULTYCZNEJ

Każde sanktuarium powinno w sposób szczególny odpowiadać przepisom litur-
gicznym95. Jeżeli spojrzymy na liturgię jako na specyficzny język Kościoła, to 
musimy też zauważyć, że sztuka i architektura świątyni stanowią tegoż języka 
słownictwo. Architektoniczne rozwiązania przestrzeni świątyni powinny jasno 
świadczyć o zrozumieniu celebracji liturgicznej tam sprawowanej. Zrozumienie to 
potwierdzają również właściwie i dobrze rozplanowane poszczególne oraz istotne 

89  Por. Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diako-
nów…, nr 23, s. 21. 

90  Por. http://www.dzienniklodzki.pl/religia/a/zonaci-katolicy-z-lodzkiego-chcieliby-byc-swi-
eceni-na-diakonow,10378281/ [dostęp: 23.02.2018]. 

91  Por. Kolejny diakon stały w Gliwicach, w: http://www.diakonat.pl/index.php?Module=Dia-
konat_News&PageName=Show&ID=447 [dostęp: 28.02.2018].

92  Dane pochodzą z 8 lipca 2017. Zob. T. Zygmunt, Polskie sanktuaria, w: http://www.sanktu-
aria.e.pl/ [dostęp: 28.02.2018]. 

93  Por. III SDK, s. 271.
94  Por. tamże, s. 269. 
95  Por. tamże. 
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miejsca przewidziane dla celebracji liturgicznej. W tej dziedzinie potrzebujemy 
wciąż jeszcze wzorców do naśladowania. 

Każda świątynia, przez właściwe umiejscowienie i wyeksponowanie ołtarza, 
powinna jasno wyrażać, że jest domem Bożym, miejscem gromadzącym wiernych 
na sprawowanie zbawczej Ofiary, modlitwy, adoracji i kultu wdzięczności. Umiej-
scowienie ambony powinno być jasnym znakiem, że w zgromadzeniu liturgicz-
nym słowo Boże jest z łatwością przyswajane, a później wcielane w życie. Nie 
powinny to więc być uproszczone pulpity, zbyt mocno przyklejone do ołtarza, 
które w żaden sposób nie wyrażają autonomii oraz roli słowa Bożego w litur-
gii. Eksponując miejsce przewodnictwa dla celebransa, dajemy świadectwo, iż 
zgromadzenie liturgiczne nie jest zwykłą, przypadkowo zebraną grupą osób, 
ale wspólnotą posiadającą odpowiednią strukturę i kierowaną przez tego, 
kto jest jej przewodniczącym. Jakże często jednak celebransi zatrzymują się 
od razu przy ołtarzu i pozostając przy nim – zamiast udać się na przewidziane 
miejsce – przewodniczą obrzędom wstępnym Mszy świętej lub innym, zamazując 
jej strukturalną kompozycję. 

O strukturze wspólnoty powinny świadczyć również odpowiednio przygoto-
wane w prezbiterium miejsca dla sprawujących liturgiczne posługi przy ołta-
rzu. Poza prezbiterium zaś przygotowane winny być miejsca dla komentatorów 
i scholi. Stamtąd też powinno się podawać ogłoszenia i komunikaty. A tymczasem 
– wiedząc o tym – duszpasterze wykonują je często z ambony lub od ołtarza!

Kaplica przechowywania Najświętszego Sakramentu powinna stanowić 
uprzywilejowane miejsce dla prywatnej modlitwy wiernych i w ten sposób za-
świadczać, że nie ma kontrastu pomiędzy modlitwą liturgiczną i prywatną, ale 
przeciwnie, że oba te rodzaje modlitwy są istotne i ważne dla życia chrześcijan96.

7. NIEKTÓRE WNIOSKI

Na początku niniejszego artykułu stwierdziliśmy, że sanktuarium to nie tylko 
hieron, czyli świątynia jako taka, świątynia jak wiele innych, ale to naos, czy-
li miejsce szczególnej obecności Boga, miejsce specjalnie przez Niego wybrane 
i z tego powodu dla nas wyjątkowe. Jeśli dzisiaj przypominamy sobie te właśnie 
elementarne sprawy, które powinny charakteryzować każdą świątynię, to ro-
bimy to dlatego, że z sanktuariów powinniśmy czerpać wzory. „Jeżeli dziś 
można uznać, że reforma liturgii, […] jakiej chciał Sobór Watykański II, została 
już zrealizowana, to zadaniem do wykonania pozostaje wciąż jeszcze duszpaster-
stwo liturgiczne, które pozwoli z bogactwa liturgii obficie czerpać moc spły-
wającą z Chrystusa na wszystkie członki Jego Ciała, którym jest Kościół”97. 

96  Por. C. Johnson, S. Johnson, Progetto liturgico. Guida pratica al riadattamento delle chiese, 
Roma 1992, s. 19–22; A. Żądło, Niektóre aspekty duszpasterstwa w sanktuariach…, s. 492.

97  Jan Paweł II, List apostolski Vicesimus quintus annus, 4.12.1988, nr 10.



389TEOLOgIA I DUSzpASTERSKA fUnKCJA SAnKTUARIUm

W powyższym opracowaniu pragnęliśmy nie tylko przypomnieć teologię sank-
tuarium, ale też zwrócić uwagę czytelników na fakt, że stoi przed nami wciąż do 
wykonania ogromna praca na polu dobrze pojętego i zorganizowanego duszpa-
sterstwa liturgicznego – szczególnie w odniesieniu do sanktuariów. Wiele w tej 
dziedzinie – jak to staraliśmy się wykazać w trakcie naszych rozważań – mamy 
do zrobienia. W dziele tym liczymy jednak na wzorcowy i pociągający przykład 
naszych sanktuariów. Jeśli sanktuaria mają spełniać ważną rolę w życiu Ko-
ścioła, to powinny być należycie zorganizowane pod względem personalnym, 
lokalnym i liturgicznym98.

Życzmy sobie, aby były rzeczywiście tak zorganizowane i aby poprzez piel-
grzymów, którzy do nich przybywają, promieniowały na cały Kościół. Dlatego 
właśnie sprawowany w nich kult powinien być wciąż ożywiany i rozbudzany. 
W przypadku niektórych sanktuariów zanikły już organizowane do nich piel-
grzymki, a przecież sanktuaria spełniają swą funkcję tylko wtedy, gdy przycią-
gają pielgrzymów. Dlatego też szczególnej wagi nabiera przekonanie o tym, że 
trzeba ożywiać kult w sanktuariach poprzez organizowanie pielgrzymek do 
nich z różnych okazji.

THEOLOGY AND THE PASTORAL FUNCTION OF THE SANCTUARY 
SELECTED ISSUES 

Summary

At the beginning of this article, we stated that the sanctuary is not only a hieron, or 
temple as such, a temple like many others, but it is naos, or place of God’s special 
presence, a place specially chosen by him and for this reason exceptional for us. If 
today we are remembering these elementary matters that should characterize every 
temple, we do it because we need to draw patterns from the sanctuaries. „While the 
reform of the Liturgy desired by the Second Vatican Council, can be considered 
already in progress, the pastoral promotion of the Liturgy constitutes a permanent 
commitment to draw ever more abundantly from the riches of the Liturgy that vital 
force which spreads from Christ to the members of his Body which is the Church” 
(John Paul II, Apostolic Letter Vicesimus quintus annus, No. 10).

We wanted to not only recall the theology of the sanctuary, but also to draw the 
attention of the readers to the fact that there is still a great work to do in the field 
of well-understood and organized liturgical pastoral care – especially with regard 
to sanctuaries. Much in this area – as we have tried to show in the course of this 
study – is to be done. In this work, however, we count on a model and appealing 
example of our sanctuaries. If sanctuaries are to play an important role in the life 

98  Por. III SDK, s. 271.
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of the Church, they should be properly organized in terms of the personal, local, 
and liturgical.

Let us wish that they are really organized and that they can radiate to the whole 
Church through the pilgrims who come to them. Veneration in our shrines must be 
revived and aroused. In the case of some sanctuaries, the pilgrimages organized 
for them have already disappeared. And sanctuaries fulfill their function only 
when they attract pilgrims. Therefore, the conviction that veneration in sanctuaries 
should be enlivened by organizing pilgrimages to them on various occasions is of 
particular importance.
Słowa kluczowe: funkcje liturgiczne, diakonat, duszpasterstwo w sanktu-
ariach, liturgia, nadzwyczajny szafarz Komunii świętej, sanktuarium, teologia 
sanktuarium

Keywords: diaconate, extraordinary ministry of Holy Communion, liturgical 
functions, liturgy, pastoral ministry in the shrines, sanctuary, theology of the 
sanctuary
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Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

TREmA KAznODzIEI

TREMA KAZNODZIEI

Ludzie występujący publicznie często doznają tremy, między innymi mówcy, ak-
torzy, wokaliści. Również kaznodzieja podlega podobnemu lękowi, gdyż pełni 
ważne zadanie w Kościele, które wiąże się z odpowiedzialnością przed Bogiem 
i ludźmi. Stąd też sługa Chrystusa pragnie jak najlepiej wypełniać swoje powoła-
nie, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, którzy potrzebują słowa gło-
szonego na odpowiednim poziomie. W ciągu wieków problemem tremy zajmowali 
się teoretycy retoryki, a za nimi w pewnym zakresie także homileci. Warto za-
tem wniknąć w to zagadnienie, aby pomóc kaznodziejom zająć właściwą postawę 
wobec tremy i wykorzystać ją pozytywnie w głoszeniu słowa Bożego dla dobra 
słuchaczy. Nie powinna ona bowiem przeszkadzać w solidnym głoszeniu Dobrej 
Nowiny, ale pomagać w przekazywaniu jej z odpowiednim zaangażowaniem. 

Zwrócimy najpierw uwagę na problem tremy w kontekście homiletycznym i re-
torycznym, a następnie omówimy pojęcie, objawy i przyczyny tremy, aby ukazać 
sposoby jej przezwyciężania.

1. TREMA KAZNODZIEI JAKO PROBLEM HOMILETYCZNY 
I RETORYCZNY

Biorąc do ręki kilkanaście polskich podręczników homiletyki z ostatnich dwu-
stu lat, trudno spotkać w nich refleksję dotyczącą tremy kaznodziei. Homileci 

1  Ks. Jan Twardy – kapłan archidiecezji przemyskiej, prof. dr hab., wykładowca homiletyki 
w WSD w Przemyślu, były pracownik dydaktyczny i naukowy Wydziału Teologicznego UŚ, autor 
wielu publikacji z teorii i praktyki głoszenia słowa Bożego.
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szczegółowo piszą o rodzajach i etapach przygotowania kazania i sposobach jego 
wygłoszenia, ale nie wchodzą bliżej w zagadnienie tremy. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że w II połowie XIX w. ks. Józef Krukowski zwrócił uwagę na pewien 
przejaw niepokoju, czy też duchowego zmieszania kaznodziei, spowodowany tym, 
że w toku kazania straci wątek, czegoś zapomni czy zawaha się2. Wspomniany 
homileta podaje odpowiednie wskazania, o czym powiemy później. Na temat wy-
głoszenia kazania w oparciu o polskie podręczniki z II połowy XIX i I połowy 
XX w. napisał pracę magisterską Andrzej Urban3, ale nie napotkał na omówienie 
zagadnienia tremy. W okresie międzywojennym w „Przeglądzie Homiletycznym” 
w latach 1922–1939 ukazało się kilka artykułów na temat przygotowania i wy-
głoszenia kazania, jednak ich autorzy nie zainteresowali się problemem tremy 
kaznodziei. Z kolei „Polska bibliografia homiletyczna 1945–2005”4 nie zawiera 
rzeczowego hasła „trema”, zaś pod hasłem „proces tworzenia jednostki przepo-
wiadania” w trzydziestu czterech podanych tam pozycjach z tego zakresu nie ma 
żadnej, która dotyczyłaby interesującego nas tematu5. W bibliografii tej brakuje 
hasła „głoszenie kazania”, a pod hasłem „głoszenie słowa Bożego”6 występują 
tylko trzy publikacje dotyczące głównie teologicznego aspektu kaznodziejstwa. 

Pytając o zagadnienie tremy w polskiej homiletyce z ostatnich dwustu lat, 
a szczególnie z okresu posoborowego, należałoby przeprowadzić żmudne i czaso-
chłonne poszukiwania (wątpliwego skutku), co mija się z celem tego artykułu. Nie 
wskazują na ten problem nieliczne podręczniki współczesne z zakresu homiletyki. 
Należy jednak zaznaczyć, że nagminne odczytywanie kazań z ambony w pewnym 
stopniu wynika z tremy lub z lęku przed jej pojawieniem się. Czy jest to jednak 
właściwa metoda unikania tego przykrego, niemniej jednak twórczego, przeżycia? 
Sposób na ułatwianie sobie publicznego występu, forma oszczędzania nerwów? 

Opierając się na homiletyce niemieckiego obszaru językowego z zakresu pracy 
twórczej nad kazaniem, autor napotkał na jedno szersze omówienie tremy kazno-
dziei7. Zawiera je publikacja Alberta Damblona, który zdecydowanie przeciwstawia 
się nagminnemu odczytywaniu kazań z ambony, spowodowanemu między innymi 
przez nieopanowaną tremę8. Autor ten pisze, że współcześni mu homileci niemiec-
cy nie zajmują się problemem tremy, a do wyjątków w tym względzie należy Fritz 

2  J. Krukowski, Teologia pasterska katolicka, t. 1 Przemyśl 1869, s. 335–336; tenże, Teologia 
pasterska katolicka dla użytku seminariów duchownych i pasterzów dusz, wyd. 2, Kraków 1880, 
s. 167. 

3  Zasady wygłaszania kazania w świetle polskich podręczników homiletyki drugiej połowy XIX 
i pierwszej połowy XX wieku, Lublin 1994, s. III.

4  Oprac. W. Przyczyna, L. Szewczyk, Kraków 2007.
5  S. 372.
6  S. 361.
7  Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem, Przemyśl 2009, s. 5–8.
8  Frei predigen. Ein Lehr- und Übungsbuch, Düsseldorf 1991, s. 47–67.
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Schweinsberg, którego dzieło pochodzi z lat czterdziestych minionego wieku9. A. 
Damblon za niezrozumiałe uważa to, że homileci niemieccy przemilczają zagad-
nienie tremy10. Na pomijanie tego problemu wskazują również indeksy rzeczowe 
zamieszczone w adnotowanej grupie podręczników homiletyki niemieckojęzycz-
nej, chociaż trudno twierdzić, że inni o tym nie napisali. Podobnie w kilku pod-
ręcznikach homiletyki w języku angielskim nie napotkano omówienia zagadnienia 
tremy11. Nie omawiają interesującego nas problemu również autorzy podręczników 
w języku włoskim12 i hiszpańskim13. Należy zaznaczyć, że współcześni homileci 
wiele uwagi poświęcają sposobom starannego przygotowywania kaznodziei do gło-
szenia homilii czy kazania. Chodzi im o wydłużony proces twórczy, który w dużej 
mierze decyduje o poziomie posługi słowa14. Stąd też na plan dalszy schodzi pro-
blem natury psychologicznej i retorycznej, jakim jest trema. 

W poszukiwaniach z zakresu interesującego nas zagadnienia kierujemy się do 
retoryki, w której ten problem sięga starożytności. W retoryce w języku polskim 
na problem tremy zwrócił uwagę w krótkim ujęciu Mirosław Korolko15. Natomiast 
szerzej i praktyczniej przedstawili to zagadnienie autorzy Czesław Jaroszyński i Piotr 
Jaroszyński16. Nie jest naszym zadaniem studiowanie całej polskiej retoryki. Dlatego 
sięgamy do dostępnych nam publikacji z retoryki w języku niemieckim, w tym do po-
zycji takich autorów jak: Rolf Breitenstein17, Peter Ebeling18, Heinz Lemmermann19, 
Bruno Neckermann20, Frank Ullmann21. Z pewnością są jeszcze inne w tym języku 
publikacje z zakresu retoryki, ale ograniczymy się do wymienionych.

9  Stimmliche Ausdruckgestaltung im Dienste der Kirche, Heidelberg 1946, s. 452n. (przytaczam 
za: A. Damblon, Frei predigen. Ein Lehr- und Übungsbuch, Düsseldorf 1991, s. 49).

10  Frei predigen…, s. 48.
11  Por. D. Buttrick, Homiletic. Moves and Structures, Philadelphia 1988, s. 496; D. E. Harris, We 

Speak the Word of the Lord, Chicago 2001, s. 193–205; O.C. Edwards, Jr., Elements of Homiletic. A 
Metod for Preparing to Preach, New York 1982, s. V–XI; J.J. Bacik, K.E. Anderson, A Light Unto 
My Path. Crafting Effective Homilies, New York 2006, s. V.

12  D. Grasso, La predicazione alla comunità cristiana, Roma 1969, s. 397.
13  F. J. Calvo Guinda, Homilética, Madrid 2003 (Biblioteca de Autores Cristianos), s. 245–246.
14  J. Twardy, Koncepcja pracy twórczej nad kazaniem, Rzeszów 1998, s. 155 n.
15  Sztuka retoryki. Poradnik encyklopedyczny, Warszawa 1990, s. 137–138. 323.
16  Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, Szczecinek 2008, s. 270–271.
17  Die wirksame Rede, München 1981, s. 38–39. 63.
18  Das Groβe Buch der Rhetorik, 2 Aufl. Wiesbaden 1985, s. 32–48.
19  Lehrbuch der Rhetorik. Redetraining mit Übungen, 10 Auf. München 1982, s. 191–192.
20  Redekunst in der Praxis. Selbstbewusst und erfolgreich durch Dialektik und Redetraining, 

Düsseldorf–Wien 1974, s. 32–48.
21  101 Tips für erfolgreiche Redner, München 1985, s. 7–8.
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2. POJĘCIE I PRZYCZYNY TREMY 

W Praktycznym słowniku języka polskiego22 czytamy, że trema jest to: „strach, 
bojaźń; poczucie niepewności, zdenerwowanie powodowane zazwyczaj 
publicznym wystąpieniem, egzaminem itp.” Przed publicznym występem ogar-
nia człowieka swoisty lęk, odczuwa on tremę. Znajduje to wyraz w jego sferze 
fizycznej i duchowej, czego oznaką jest np. przyśpieszony puls, odczuwanie ude-
rzeń serca, pocenie się, wilgotne ręce, wysychanie w ustach i w gardle, rozbicie 
duchowe, osłabienie fizyczne i psychiczne, drżenie na całym ciele, podwyższona 
temperatura, uginające się kolana, uczucie sytości (pełny żołądek) albo zwiększo-
ny apetyt, poczucie bezsilności, podenerwowanie, bezsenność23. 

Wielu ludzi odczuwa tremę, zwłaszcza ci, którzy występują publicznie: polity-
cy, wokaliści, aktorzy, mówcy, muzycy, a nawet sportowcy. Tremy doświadczają 
także wielkie gwiazdy i prominenci. Można powiedzieć, że jest to zjawisko po-
wszechne u tego typu ludzi. Według P. Ebelinga dziewięć na dziesięć osób cierpi 
z powodu tremy24. W innym miejscu stwierdza on, że tego typu lękowi ulega 
aż 95% mówców i artystów. Nawet po wielu latach pracy nie ustępuje to przykre 
przeżycie25. Tremę znają dobrze wszyscy, którzy uświadamiają sobie, co mają 
mówić, znają oczekiwania słuchaczy i swoje możliwości26. 

Trema nie jest chorobą, lecz pobudzeniem przed występem, sygnałem, że ciało 
i duch podlegają swego rodzaju napięciu27. Ciceron twierdził, że „[…] ci nawet, 
którzy najlepiej mówią i którzy najłatwiej i najozdobniej mówić mogą, jeżeli nie 
doznają pewnej bojaźni, przystępując do mówienia, pewnego pomieszania, zaczy-
nając mowę, okazują śmiałość graniczącą prawie z bezwstydnością”28. Cz. i P. Ja-
roszyńscy stwierdzają: „Jedynie ci, którzy nie mają najmniejszego pojęcia o tym, 
co robią, mogą nie podlegać zjawisku zwanemu tremą”29. 

Trema jest częścią przeżyć artystycznych i trudno się jej wyzbyć. Mark Twain 
opowiada, że trema ogarnęła go podczas jego pierwszego wystąpienia; czuł, jakby 
usta miał zatkane bawełną30. P. Ebeling powołuje się na osiem osób z życia publicz-
nego, które mówią o swojej tremie i sposobach jej opanowania31. Trema wzmaga 
się szczególnie w miarę zbliżania się godziny występu. Wokalistka Caterina Va-

22  Red. H. Zgółkowa, t. 43, Poznań 2003, s. 171. Wyrazy bliskoznaczne: „lęk, strach, obawa, 
bojaźń, niepewność, niepokój, onieśmielenie. Antonimy: odwaga, śmiałość, pewność, spokój”. 

23  P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 32–33. 38. 44; H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192, F. Ull-
mann, 101 Tips…, s. 7–8; A. Damblon, Frei predigen…, s. 50. 

24  Das grosse Buch der Rhetorik…, s. 32
25  Tamże s. 34.
26  Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa…, 270; B. Neckermann, Redekunst…, s. 93.
27  R. Breitenstein, Die wirksame Rede…, s. 63, 38.
28  Cyt. za: Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa…, s. 270.
29  Tamże, s. 270.
30  H. Lemmermann, Lehrbuch der Rhetorik…, s. 192.
31  Das grosse Buch der Rhetorik…, s. 33–34. 
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lente mówi, że „trema jak wierny pies towarzyszy jej od pierwszego dnia kariery 
i jest coraz większa w miarę upływu lat życia i wzrastającej rutyny”32. Podobnie 
wokalistka Anneliese Rothenberger wyznaje: „Z powodu tremy czasem drżę na 
całym ciele i jestem nieznośna; gdy siedzę, wolałabym stać, gdy palę papierosa, 
nie chciałabym żadnego, gdy rozmawiam, wolałabym mieć spokój”33. Michael 
Schanze, redaktor programów telewizyjnych, pisze: „Godziny przed nadaniem 
audycji są piekłem dla mnie i dla współpracowników”34. Wokalistka Juliette Greco 
mówi, że zwykle panuje nad sobą, ale jest bezradna wobec tremy35. Amerykań-
ski komik Jerry Levis wyznaje, że od trzydziestu lat pracuje w tym zawodzie 
i z wszystkim sobie dobrze radzi, za wyjątkiem tremy36. Przy czym wspomniani 
artyści wskazują na środki, którymi się posługują, aby zadziałać przeciw tremie, 
o czym powiemy później.

Objawem tremy są różne rodzaje lęku, obaw i niepewności z powodu tego, że 
wystąpienie publiczne może być nieudane. Wnikając w to zagadnienie, autorzy 
wskazują na przyczyny lęków, obaw czy tremy w życiu mówców. P. Ebeling wy-
licza 40 przyczyn lęku, które mogą dotknąć mówcę37, natomiast A. Damblon 
wskazuje na 13 źródeł lęku kaznodziei38. Jakie zatem są główne przyczyny tremy, 
lęku przed publicznym wystąpieniem?

Mówiąc o przyczynach tremy, niemieccy autorzy używają najczęściej słowa 
„lęk” (Angst). Nie czynią tego jednak w sposób uporządkowany. My postaramy się 
spojrzeć na źródła tremy od strony słuchaczy, treści i sposobu głoszenia kazania, 
a także pod kątem osobowości kaznodziei. 

Źródłem tremy jest nowa, nieznana lub nadzwyczajna sytuacja, w której 
znalazł się kaznodzieja i musi przemawiać39. W związku z tym doznaje on lęku 
przed słuchaczami, tym bardziej kiedy staje przed większą publicznością, gdy 
patrzą na niego tysiące oczu. Im większa liczba słuchaczy, tym bardziej potęguje 
się trema. Wzmaga się, gdy między nimi znajdują się przełożeni, osoby wyżej 
postawione  lub takie, które posiadają wiedzę z zakresu języka, retoryki czy ho-
miletyki, albo też doświadczeni i znani mówcy. Kaznodzieja obawia się, że spotka 
go niezrozumienie, krytyka, sprzeciw; że może się ośmieszyć czy utracić dobrą 
opinię lub popularność u ludzi. Tym bardziej obawia się braku zainteresowania ze 
strony słuchaczy, że pozostawi w nich negatywne wspomnienia. Boi się porów-
nywania siebie z innymi mówcami na swoją niekorzyść. Lęk może powodować 
także nagrywanie lub filmowanie występu publicznego, kazania/przemówienia40. 

32  Tamże, s. 33.
33  Tamże, s. 33.
34  Tamże, s. 33.
35  Tamże, s. 33.
36  Tamże, s. 34.
37  Tamże, s. 34.
38  Frei predigen…, s. 48.
39  B. Neckermann, Redekunst…, s. 93-94; P. Ebeling, Das Grosse Buch…, s. 39–40.
40  P. Ebeling, Das Grosse Buch…, s. 34.
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Trema łączy się też z treścią i sposobem wygłoszenia kazania. Kaznodzieja 
obawia się, że utknie w toku mowy, zamota się, straci jej wątek, nie opanuje te-
matu, będzie popełniał błędy. Lęka się także niewłaściwego wyrażania myśli i 
braku płynności w głoszeniu kazania. Tremę wywołuje też ewentualna nieumie-
jętność podążania za problemami i zainteresowaniami słuchaczy; niespełnienie 
ich oczekiwań. Powodem tremy może być nieudolność w odpieraniu zarzutów, 
błędnych poglądów, mówienie o sprawach niepopularnych, niemiłych, ale waż-
nych, czy też konieczność odmówienia czegoś słuchaczom. Lęk rodzi również 
niemożliwość skorygowania błędów, użycie niewłaściwego akcentu, nieumiejętne 
wyrażanie się, możliwość posługiwania się dialektem, złe lub nieodpowiednie 
wymawianie słów obcych. Kaznodzieja obawia się, że nie opanuje gestykulacji, 
nieumiejętnie połączy słowa z mimiką i gestami czy przekroczy czas przemówie-
nia. Ogólnie rzecz ujmując, każdy mówca lęka się kompromitacji, ośmieszenia się 
i publicznego ryzyka41. 

Na tremę należy także spojrzeć od strony samego kaznodziei. Doświadcza jej 
często początkujący mówca. Szczególny lęk budzi u niego pierwsze wystąpienie, 
kiedy nie ma on jeszcze doświadczenia, ale również każdy kolejny występ może 
wywoływać u niego tremę42. Jest to zjawisko normalne, które ustępuje z cza-
sem, kiedy kaznodzieja nabywa doświadczenia oratorskiego43. Niemniej jednak 
trema nasila się, gdy przemawia on w nadzwyczajnych okolicznościach, wobec 
słuchaczy, którzy zdają się stawiać wysokie wymagania, skłonni są do krytyki 
lub kierują się nadmierną ciekawością. Źródłem tremy może być przemęczenie 
mówcy, osłabienie nerwowe, choroba, złe samopoczucie, nadwrażliwość. Jeżeli ten 
stan się przedłuża, łatwo mogą się utrwalać podobne przeżycia i będą prowadzić 
do zniechęcenia, a nawet do pokusy rezygnacji z publicznych wystąpień. W takim 
wypadku kaznodzieja powinien bardziej troszczyć się o zdrowie, zadbać o swoje 
nerwy, nabyć poczucia pewności siebie. Przyczyną tremy może być także jego 
małe zaufanie do siebie44. 

 W głoszeniu słowa Bożego istotna jest świadomość doniosłości publicznego 
wystąpienia i związane z tym poczucie odpowiedzialności kaznodziei. Jeżeli jed-
nak zdaje on sobie sprawę z niedopracowania, jakiegoś braku w przygotowanej 
mowie, to tym bardziej odczuwa lęk. Zwrócił na to uwagę wirtuoz Ignacy Pade-
rewski, wskazując, że powodem niepokoju może być niedopracowanie, słabe opa-
nowanie choćby paru taktów w dłuższej kompozycji45. Również pozycja społeczna 
mówcy, opinia, jaką się cieszy u słuchaczy, ich oczekiwania – wszystko to może 
wywołać tremę. Jej zalążkiem będzie na przykład „ogólny stan psychofizyczny” 

41  P. Ebeling, Das grosse Buch… s. 34.
42  H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192; R. Breitenstein, Die wirksame Rede…, s. 38..
43  H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192-193.
44  Tamże, s. 192.
45  Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa…, s. 270.



399TREmA KAznODzIEI

mówcy46. Dlatego kaznodzieja powinien panować nad sobą, a wtedy ze spokojem 
przygotuje i wygłosi homilię/kazanie. Problem stwarza także duchowa lub inte-
lektualna blokada mówcy, brak polotu i świeżości wypowiedzi. 

3. SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA TREMIE I JEJ TWÓRCZE 
WYKORZYSTYWANIE

Mówiąc o tremie i jej przyczynach, należy zapytać, jak ją złagodzić, a nawet opa-
nować. Spójrzmy na metody panowania nad tremą od strony postawy, jaką zajmu-
je wobec niej mówca: jakie jest jego przygotowanie homiletyczne i duchowe do 
kazania, jaki jest sposób jego wygłoszenia, jego zachowanie na ambonie, a także 
uwarunkowania ze strony słuchaczy i różne czynniki łagodzące lęk.

Kaznodzieja powinien pamiętać, że trema nie jest chorobą, ale zjawiskiem nor-
malnym, które należy zaakceptować i twórczo wykorzystać. Nie jesteśmy cho-
rzy i nienormalni, gdy kolana nam się uginają. Do pewnego stopnia trema jest 
pomocna i pożyteczna. R. Breitenstein twierdzi, że kto nigdy nie ma tremy, jest 
złym mówcą47. Według A. Damblona pierwszą i najlepszą strategią kaznodziei 
jest świadome zaakceptowanie tremy. Jeżeli taką postawę zajmie wobec tremy, 
to będzie mógł nią świadomie kierować. Zamiast na siłę walczyć z tremą, będzie 
stopniowo uwalniał się od niej, chociaż jest to trudne u początkujących mówców48. 
Można nawet uznać, że trema w pewnym stopniu jest konieczna, gdyż pobudza 
do pracy, pomaga w należytym przygotowaniu się do publicznego wystąpienia, 
ułatwia mówienie z zaangażowaniem i ożywieniem. Jeżeli kaznodzieja podda 
tremę sublimacji, nada jej głębszy sens, to nowa energia wstąpi w jego ducha49, 
zmobilizuje go do odpowiedzialnego, pokornego, a zarazem owocnego głoszenia 
słowa Bożego. Heinz Lemmermann radzi: „Czyń to, czego się lękasz, a strach na 
pewno ustąpi”50. Trema chroni przed niewłaściwościami w przemawianiu, gdyż 
do sukcesów nie dochodzi się bez błędów i potknięć. Jest wiele sposobów prze-
ciwdziałania tremie – każdy mówca ma swoje. Warto zapamiętać zasadę dążenia 
do sukcesów, kolejność działań: muszę, chcę, mogę, a podróż licząca 1000 km 
zaczyna się od pierwszego kroku, sukces rodzi sukces. Wielkie sukcesy wiążą się 
z tremą.· Wybitni kaznodzieje nawet do późnej starości doświadczali tremy przed 
wystąpieniami. Ksiądz Stefan Momidłowski, który bardzo starannie przygotowy-
wał się do kazań i pozostawił po sobie liczne ich zbiory drukowane oraz rękopisy, 

46  Tamże, s. 271.
47  R. Breitenstein, Die wirksame Rede…, s. 63; H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192–193; 

B. Neckermann, Redekunst…, s. 92.
48  Frei predigen…, s. 51–52.61. 
49  A. Damblon, Frei predigen…, s. 53.61. 
50  Lehrbuch…, s. 195. 
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będąc w podeszłym wieku, przyznał, że trema w dalszym ciągu go nie opuszcza. 
A była to trema twórcza. 

Najczęściej powtarzaną zasadą lub istotnym warunkiem przeciwdziałania tre-
mie jest gruntowne, dobre i staranne przygotowywanie się do publicznego wystą-
pienia, do każdego kazania czy przemówienia. Ta praca twórcza jest niezastąpioną 
pomocą kaznodziei w solidnym przygotowaniu się do mowy. Mówi się o niej, 
że jest lekarstwem na tremę51. Chodzi tu przede wszystkim o przygotowanie do 
mowy samodzielnej, głoszonej z głowy, z pamięci. Homileci radzą, aby tej pra-
cy poświęcić więcej czasu – jedną godzinę przygotowania na minutę kazania. 
Przecież na wiele różnych spraw poświęcamy sporo czasu, nieraz nawet tracimy 
ten drogocenny dar Boży. Pośpiech, brak spokoju, nieład i lenistwo prowadzą 
do niedostatecznego przygotowania do kazania, a przy tym wzmagają lęk przed 
wygłoszeniem go mową żywą. Kończą się raczej odczytywaniem homilii/kaza-
nia z ambony, nie otwierają dialogu wirtualnego ze słuchaczami, bracia i siostry 
stają się „ofiarami” kaznodziei. Według św. Jana Chryzostoma kaznodzieja, który 
pragnie z mocą głosić słowo Boże, powinien podjąć się niezwykłego ćwiczenia, 
któremu towarzyszyć będzie głęboki duchowy wysiłek połączony ze zbieraniem 
materiałów, a wtedy odważnie stanie przed słuchaczami52. Musi zatem dużo my-
śleć o kazaniu, głośno je czytać, rozmawiać z innymi na wybrany temat, ćwi-
czyć umiejętności oratorskie. Nieodzowne jest poszerzanie zasobu słownictwa, 
doskonalenie u siebie umiejętności narracyjnych, wprawianie się w interesujący 
opis obrazów, dzieł sztuki. Dzięki temu kaznodzieja wyzbędzie się tremy, stanie 
przed słuchaczami jako opanowany i doświadczony mówca, nawiąże z nimi dialog 
wirtualny53. 

 Ćwicząc mowę żywą, zawsze należy przygotowywać kazanie na piśmie, jeżeli 
nie w całości, to przynajmniej w formie szczegółowego i przejrzystego szkicu. 
Konieczny jest plan oratorski, czyli przejrzysta „topografia” mowy, aby można 
było zabrać ją na ambonę i mieć przed oczyma. Cytaty trzeba napisać na osobnej 
kartce, aby je w toku kazania wiernie przytoczyć, nie zniekształcać, nie obciążać 
pamięci. Dobrego przemyślenia wymaga pierwsze i ostatnie zdanie, wstęp i zakoń-
czenie, które warto nawet opanować pamięciowo, aby mowa miała udany „start” 
i „lądowanie”. Nie należy podejmować się głoszenia na zbyt trudny i obszerny te-
mat, a w razie jego wyboru lepiej będzie odważnie przyznać się do braków. Nowe 
idee trzeba dobrze przemyśleć oraz jasno i rzeczowo przedstawić. Słuchacze nie 
wiedzą, o czym będzie mówił kaznodzieja; to on więcej wie niż oni, dzięki czemu 
może wywołać u nich żywe zainteresowanie54. Zawsze jednak musi eliminować 
to wszystko, co wydaje się niewłaściwe, a przy tym ciężko pracować. Wzorem 

51  R. Beitenstein, Die wirksame Rede…, s. 38; F. Ullmann, 101 Tips…, s. 7–8; B. Neckermann, 
Redekunst…, s. 93–94; H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192. 

52  A. Damblon, Frei predigen…, s. 65–67.
53  Tamże, s. 68–104. 
54  H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 194.
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w tym względzie może być na przykład Demostenes55. Głęboko zaangażowany 
kaznodzieja skupi swoją uwagę na działaniu, nie zaś na tremie, a słuchacze szybko 
poznają, kim on jest i do czego zmierza. 

Kaznodzieja posługuje się językiem narodowym na odpowiednim poziomie, 
a obawa przed tym, że przypadkowo użyje dialektu nie powinna go deprymować, 
gdyż i te formy językowe mają swoje zalety i siłę wyrazu. Na świecie żyją przecież 
miliardy ludzi, a każdy człowiek jest inny, ma swój indywidualny styl, własne 
zwroty56. 

Jeżeli kaznodzieja zadba o wystarczającą ilość czasu na staranne przygoto-
wanie kazania, to tym bardziej może liczyć na światło Ducha Świętego, na łaskę 
Bożą. Nie powinien jednak do ostatniej chwili odkładać pracy nad przemówie-
niem. Musi mieć także czas na odpoczynek, na nabranie dystansu względem treści 
i formy kazania. Ideałem byłoby, aby nie zaglądał do manuskryptu w wieczór 
poprzedzający występ. Nie ma jednak opatentowanej recepty na najlepsze wy-
stapienie, na bezwzględne opanowanie tremy57. Poważnym zagrożeniem dla 
mówcy jest popadanie w rutynę, pewność siebie, uspokajanie się, że jest dobrze 
i nie potrzeba poprawy. Taki kaznodzieja nie doświadcza tremy, która jest nawet 
konieczna, gdyż żywi się nią działanie, które może wywołać iskrę potrzebną do 
wzniecenia nowej aktywności58. 

Na lęk trzeba spojrzeć także pod kątem nadprzyrodzonym. Pan Jezus mówi: 
„Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27). Ważną rolę odgrywa 
przygotowanie duchowe kaznodziei, dzięki któremu trema nabiera innego wymia-
ru. Kaznodzieja powinien kierować się dobrą intencją: ma przygotować i wygłosić 
mowę na chwałę Bożą i dla zbawienia ludzi, z miłości do słuchaczy. Nie może krę-
cić się wokół siebie i szukać próżnej chwały. Natomiast w duchu wiary i z pokorą 
powinien przyjmować niepowodzenia, brak doraźnych owoców, niezrozumienie 
ze strony słuchaczy, a nawet niesłuszne zarzuty z ich strony. Drobne, nieszkodliwe 
potknięcia mają być dla niego okazją do wzbudzenia aktu pokory, uniżenia się 
przed Bogiem i ludźmi. Ma dbać o to, aby nie sprzeniewierzyć się woli Bożej. 
W walce z tremą powinien ze swej strony zrobić wszystko tak, jak gdyby owocne 
głoszenie kazania zależało tylko od niego, a jednocześnie całkowicie zaufać Bogu 
i oddać się w Jego ręce. Stąd też szczególnym, a nawet najlepszym sposobem 
przeciwdziałania tremie jest duchowe przygotowanie do wygłoszenia jednostki 
kaznodziejskiej. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywa modlitwa i rozmyślanie. Ka-
znodzieja ma się modlić o dobre przygotowanie i wygłoszenie kazania, aby było 
ono zgodne z wolą Bożą. Często i gorliwie ma prosić o światło Ducha Świętego dla 
siebie i dla słuchaczy. Modlitwa wlewa Boży pokój w serce kaznodziei, uspokaja 
go i otwiera serca wiernych na słuchanie słowa Bożego. Medytacja i modlitwa 

55  A. Damblon, Frei predigen…, s. 35. 
56  P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 44.
57  Die wirksame Rede…, s. 39.
58  P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 32.
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sprawiają, że głoszenie słowa Bożego wypływa z głębokiej kontemplacji sługi 
słowa (ex plenitudine contemplationis derivatur praedicatio). Nie mówi on bo-
wiem we własnym imieniu i nie czyni tego o własnych siłach. Bóg jest źródłem 
światła i mocy, Jego słowo głosimy. A. Damblon jest zdania, że kaznodzieja, który 
lęka się Boga i kieruje się bojaźnią Bożą, nie będzie lękał się ludzi59. Cytuje też ła-
cińską maksymę: Qui ascendit cum timore, is descendit cum honore (Kto z lękiem 
wstępuje na ambonę, ten zstępuje z niej z zaszczytem, pochwałą)60. 

Trema kaznodziei ma swój związek ze słuchaczami, którzy nie tylko ją wywo-
łują, ale nawet jej potrzebują. Mirosław Korolko pisze, że w pojęciu starożytnych 
teoretyków retoryki „na początku przemówienia trema schlebiała słuchaczom, 
a wstępna nieśmiałość mówcy dodawała mu waloru wiarygodności […] dodawała 
jego słowom wartości, wskazywała na ich rzetelne przemyślenie”61. Słuchacze 
widzieli, że mówca liczy się z nimi, wie, że są surowymi i wytrawnymi sędziami, 
ale pragnie ich zadowolić, spełnić ich wymagania. Dlatego wyrażali mu swoje 
uznanie i zaczynali życzliwie i uważnie słuchać jego słów62. 

Według A. Damblona wspólnota wiernych, słuchacze wywołują lęk, ale ka-
znodzieja powinien pamiętać, że jest to wspólnota ludzi ochrzczonych, jego braci 
i sióstr, nie zaś samych krytyków. Wiele kazań zaczyna się od zwrotu: „Drodzy 
bracia i siostry”, a skoro tak, to kaznodzieja ma przed sobą rodzinę wiernych, 
a przecież z natury nie odczuwamy lęku przed własną rodziną63. Nikt nie lęka się 
rodzeństwa, swoich braci i sióstr. Bywa jednak i tak, że początkujący kaznodzieja 
jak diabeł wody święconej boi się głoszenia kazania z głowy, tym bardziej że nie 
chciałby stracić zaufania u słuchaczy. A. Damblon dodaje, że również Cicero lękał 
się słuchaczy64. Trzeba jednak pamiętać, że żaden człowiek nie jest doskonały 
i dlatego każdy powinien być wyrozumiały dla innych65. Słuchacze zwykle nie 
są przeciwnikami kaznodziei ani nie stanowią wyłącznie zgromadzenia jego kry-
tyków, ale są wspólnotą ludzi, którzy interesują się nim, obdarzają go zaufaniem 
i życzliwością. Stąd też kaznodzieja powinien zająć pozytywną postawę wobec 
swoich słuchaczy, ma ich poznawać i okazywać im miłość66. Żywy i przyjazny 
dialog sprawi, że ustąpi trema, która buduje bariery interpersonalne. Kaznodzieja 
ma zrobić wszystko, aby nie zawieść zaufania słuchaczy, ich pozytywnego nasta-
wienia do siebie. Rozmawiając ze słuchaczami, może się na przykład dowiedzieć, 
że te kazania, z których był niezadowolony, przeciwnie, spodobały się wiernym. 

59  Frei predigen…, s. 49. 
60  Tamże, s. 51. 
61  Sztuka retoryki…, s. 137.
62  Tamże, s. 138.
63  A. Damblon, Frei predigen…, s. 62.63. 64. 
64  Frei predigen…, s. 61.
65  H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192; P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 37.
66  P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 37; H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192–193; B. Necker-

mann, Redekunst…, s. 93–94; A. Damblon, Frei predigen…, s. 61; F. Ullmann, 101 Tips…, s. 8. 
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Święty Grzegorz Wielki w Księdze reguły pasterskiej67 podkreśla znaczenie miło-
ści kaznodziei do słuchaczy, postulując, aby inaczej mówił do mężczyzn i kobiet, 
inaczej do młodzieńców i starców, inaczej do ubogich i zamożnych, inaczej do 
pogodnych i smutnych itd. Dzięki takiej miłości pasterskiej ustąpi trema68. 

Głosząc kazanie w obecności przełożonych, trzeba pamiętać, że oni również 
mają zrozumienie dla nadzwyczajnych sytuacji i potknięć w mowie. Krytyka jest 
nieunikniona, a jeżeli jest twórcza, często bywa nawet konieczna. Nigdy zresztą 
nie jesteśmy w stu procentach akceptowani. Zawsze będą ludzie, którzy wątpią, 
którzy są naszymi przeciwnikami. Należą do nich m. in. tzw. stali oponenci. Jedni 
nas chwalą, inni ciągle krytykują, są niezadowoleni. Przysłowie mówi: „Jeszcze 
się taki nie narodził, kto by wszystkim dogodził”. Dlatego kaznodzieja powinien 
zachować spokój i pogodę ducha, tym bardziej gdy dobrze służy sprawie Bożej, 
kieruje się szlachetną intencją. Licząc się z zarzutami, może je do pewnego stopnia 
przewidzieć i przygotować się do obrony swego stanowiska. Aspekt polemicz-
ny także należy do prowadzenia przemówień publicznych. Niektórzy radzą, aby 
prowadzący wykład celowo potknął się, popełnił błąd, a przez to sprowokował 
pytania i na nie odpowiedział. Kaznodzieja, obawiając się, że nie spełni oczekiwań 
słuchaczy, że sprawi im zawód, ma pamiętać, że ten rodzaj tremy często występuje 
u mówców i trudno się go pozbyć. 

Mówca zawsze powinien dbać o zdrowie, silny system nerwowy, w czym mię-
dzy innymi pomoże mu uprawianie sportu, gimnastyka oddechowa, ćwiczenie 
koncentracji umysłowej i w ogóle zachowywanie równowagi ducha. Autorzy pi-
szący o tremie oratorskiej zwracają jeszcze uwagę na różne sposoby przeciwdzia-
łania jej. Chodzi im o końcowy etap pracy przed rozpoczęciem kazania. Dobrze, 
jeśli kaznodzieja zrobi krótki spacer, zaczerpnie świeżego powietrza, otworzy 
okno, wykona kilka głębszych oddechów. Uaktywni przez to swoje płuca, dotleni 
organizm, uspokoi nerwy, złagodzi lub nawet opanuje tremę. H. Lemmermann 
radzi, aby na krótko przed rozpoczęciem mowy wykonać dwadzieścia głębokich 
oddechów, co zadziała uspokajająco69. 

A. Damblon obszernie pisze o tym, że celowe są głębokie wydechy, dzięki 
którym pogłębią się również wdechy oraz dotlenią płuca i mózg70. Za jedną z przy-
czyn tremy uważa on niewłaściwe oddychanie – tzw. oddychanie szczytowe, czyli 
płytkie, przez które człowiek staje się bardziej lękliwy. Bez wystarczającej ilości 
powietrza, bez jego rezerwy, mówcy zaczyna brakować tlenu i musi częściej od-
dychać, przez co łatwiej się męczy. Złe oddychanie osłabia jego organizm. Gardło 
i mózg otrzymują mniej tlenu i w następstwie rośnie poczucie lęku, trema. Potrze-
ba zatem więcej ćwiczeń w tym kierunku, przez co ustępuje „kluska” w żołądku 

67  Tłum. E. Wartenberg-Czerny, Kraków 2003, s. 118–120. 
68  A. Damblon, Frei predigen…, s. 64. 
69  H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192.
70  Frei predigen…, s. 47 n.
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i w gardle, człowiek łatwiej oddycha, odczuwa odprężenie71. Dlatego A. Damblon 
radzi, aby każde kazanie zacząć od głębokiego wydechu, nigdy od wdechu. We-
dług niego wszelkie oddychanie zaczyna się od wydechu. Dzięki temu kaznodzieja 
mocniej wciągnie powietrze. Ćwiczenie wydechu jest szczególnie ważne dla po-
czątkujących kaznodziejów, pomaga im nawiązać kontakt ze słuchaczami, ułatwia 
dzielenie się słowem. Nieodzowne jest oddychanie brzuchowo-przeponowe, po-
dobnie jak to było w dzieciństwie72. A. Damblon uważa, że właściwe oddychanie 
jest fundamentem mowy żywej, głoszenia kazania z pamięci73. Powołuje się na 
słowa Biblii: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza 
tchnienie życia” (Rdz 2,7). Święty Augustyn prosił Ducha Świętego: „Tchnij we 
mnie, Duchu Święty, abym myślał o tym, co święte”74. Według A. Damblona śre-
dniowieczny wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego z Kolonii (około 970 r.), który 
ukazuje Zbawiciela z uwydatnionym brzuchem, wyraża znaczenie oddychania 
przeponowego. Brzuch jest bowiem centrum życia, jego symbolem75. 

Kiedy już staniemy przed publicznością, wszelkie niepokoje z zasady mijają, 
a z pewnością wtedy, gdy jesteśmy dobrze przygotowani76. Nie możemy więc pra-
cy nad kazaniem odkładać na ostatnią chwilę. Przed jego wygłoszeniem powinni-
śmy być rozluźnieni77. Trema wnet ustępuje, nawet już po pierwszym zdaniu (po 
pierwszych zdaniach), otwiera się rampa, można iść do przodu, ożywia się aktyw-
ność, rodzi się radość78. Kaznodzieja powinien nawiązać kontakt wzrokowy ze 
słuchaczami, niektórzy radzą, aby patrzył na jednego z nich79. 

Podczas przemówienia może zdarzyć się potknięcie – kaznodzieja straci wątek. 
W takim przypadku powinien przejść do następnej części, a jeżeli przypomni so-
bie utracony wątek, to do niego powrócić. Może wtedy zaznaczyć, że chce jeszcze 
coś dodać, dopowiedzieć80. Zwłaszcza młody kaznodzieja może w takiej sytuacji 
w ten sposób się ratować, aż stopniowo nabierze pewności siebie. Może skorzystać 
z przykładu doświadczonych prelegentów, którzy w chwili zagubienia myśli prze-
wodniej powtarzają treści dopiero co wypowiedziane albo stawiają słuchaczom 
pytanie, albo coś pokazują, na przykład obraz, plakat, diagram, albo idą do tablicy 
i piszą coś krótko. 

71  Tamże, s. 58. A. Damblon cytuje wojskowe adagium: Brust aus, Bauch rein („Wypnij pierś, 
wciągnij brzuch”). Tamże s. 59. Por. F. Ullmann, 101 Tips…, s. 8. 

72  Tamże, s. 55. 57–59. 
73  Tamże, s. 57. 
74  Tamże, s. 55. 
75  Tamże, s. 59–60. 
76  Cz. Jaroszyński, P. Jaroszyński, Kultura słowa…, s. 271; R. Breitenstein, Die wirksame 

Rede…, s. 38.
77  R. Breitenstein, Die wirksame Rede…, s. 38, 63; P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 36 i nast.
78  P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 32; A. Damblon, Frei predigen…, s 62.
79  F. Ullmann, 101 Tips…, s. 11–12; H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192. 
80  H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 194.
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Ksiądz Józef Krukowski zwrócił uwagę na to, że czasem może zawieść ka-
znodzieję pamięć, straci wątek, nie wie, o czym ma mówić – to wywołuje u niego 
lęk oraz duchowe zamieszanie. Powinien jednak zachować przytomność ducha. 
„Krząkanie, kaszlanie, obcieranie twarzy chustką nic nie pomoże”81. Powinien 
wrócić do ostatniego zdania, a gdy pamięta porządek kazania, to choćby coś opu-
ścił i tak wróci na właściwy tor mowy. Nie tyle będzie zwracał uwagę na słowa, 
ile na temat przewodni, co ułatwi mu kontynuację kazania. Jeżeli jednak i to nie 
pomoże, to w ostateczności może popatrzeć na swoje zapiski, zeszyt, skrypt, co nie 
powinno jednak stać się stałą praktyką. Przy czym łatwiej opanuje potknięcie ten, 
kto mówi powoli, aniżeli ten, kto mówi za szybko. Istotne jest, aby kaznodzieja 
zachował spokój, ufał sobie, zwłaszcza jeśli dobrze się przygotował do kazania. 
Obawa przed potknięciem zmaleje do minimum, a nawet zniknie82. Wspomniany 
autor postuluje, aby kaznodzieja prowadził życie nienaganne, cnotliwe, modlił się 
gorliwie, poświęcał się dla owczarni, to „wnet się pozbędzie tej lękliwości i tonu 
recytowania studenckiego, zaledwie się przeżegna i perykopę przeczyta, wnet ta 
drżączka go ominie i śmiałość, i swoboda powróci”83. 

Należy zaznaczyć, że każdy występ publiczny mówcy jest inny i nie ma stupro-
centowej recepty na tremę. W jej opanowaniu pomocne mogą być m. in.: rozmowa 
z przyjaciółmi, znajomymi, gośćmi, dzielenie się słowem, wysłuchiwanie ich rad, 
zachęt, a także opowiadanie humoresek czy wiców na odpowiednim poziomie, od-
prężające zajęcia, spacer, krótki bieg, pobyt na łonie natury, przebywanie w miej-
scu cichym i spokojnym, godzina snu, słuchanie muzyki poważnej, ograniczenie 
ilości pokarmu, aby żołądek nie był obciążony84. Każdy mówca ma swoje wypró-
bowane sposoby opanowywania tremy.

4. WNIOSKI

Warto pamiętać, że język jest tą częścią ciała, która sprawia najwięcej kłopotu i bólu 
oraz że tremy nie da się w stu procentach opanować. Kto nie zwraca uwagi na siebie, 
nie dba o swój wygląd zewnętrzny, nie troszczy się o treść homilii czy kazania, ten 

81  Teologia pasterska katolicka, wyd. 1…, s. 337.
82  J. Krukowski, Teologia pasterska…, wyd. 1, s. 336–338. Autor zaznacza: „Ksiądz pierwszy 

raz wstępujący na ambonę, mimo woli doznaje drżączki, jak ten żołnierz, co po raz pierwszy idzie 
do ognia; ale z czasem ostrzela się (jak mówią), osobliwie, jeśli się zawsze dobrze gotuje do kazania. 
Ten lęk najwięcej pochodzi z ambicji, jeśli się kto zbyt obawia o reputację; a to jest źle, bo pokazuje, 
że szuka chwały swojej. […] Każdy młodemu kaznodziei przebaczy, jeśli może ani co do treści, 
ani co do formy i akcji nie będzie doskonałym. Nie przebaczy nikt, jeśli się nie wyuczył i plecie 
jak na mękach”. Tamże s. 338. Zob. R. Breitenstein, Die wirksame Rede…, s. 38; H. Lemmermann, 
Lehrbuch…, s. 194

83  J. Krukowski, Teologia pasterska…, wyd. 1, s. 338.
84  P. Ebeling, Das grosse Buch…, s. 33–34. 36–48; R. Breitenstein, Die wirksame Rede…, s. 3. 

63; H. Lemmermann, Lehrbuch…, s. 192–193. 
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nie powinien oczekiwać, że wierni będą go uważnie i chętnie słuchać. Trema jest 
twórczym uczuciem, nawet koniecznym, aby u kaznodziei wyzwolić nowe pomysły. 
Dopiero usilne i ciągłe ćwiczenie może uczynić go wolnym, także od tremy.

W dobie wielu publicznych wystąpień mówimy o nadmiarze słowa w mediach, 
chociaż nieraz na plan pierwszy zdaje się wysuwać obraz. Kaznodzieja musi zda-
wać sobie sprawę z tego, że oprócz niego na słuchaczy oddziałują liczni fachowi 
mówcy i czynią to pomysłowo, na wysokim poziomie. Z tego powodu głosiciel 
Ewangelii może również doświadczać tremy, co zawsze powinno mobilizować 
go do starannego wypełniania posługi słowa. Jest on nie tylko mówcą, ale przede 
wszystkim świadkiem Chrystusa, heroldem Boga. Powinien wiernie głosić Ewan-
gelię, czynić to na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi. Wypełniając to zaszczytne 
zadanie, nie powinien opierać się wyłącznie na własnych siłach, ale współpraco-
wać z łaską Bożą, którą otrzymują słudzy Chrystusa, głosiciele Jego Ewangelii. 
Wiara wymaga, aby głosić słowo Boże z miłością wobec słuchaczy i dla ich dobra. 
Stąd wielkie znaczenie ma duchowa formacja kaznodziei, jego modlitwa i medy-
tacja, jako skuteczne antidotum na tremę. 

Żyjemy w czasach, kiedy część kaznodziejów czyta z ambony homilie, kazania 
tematyczne czy konferencje. Ci nie muszą odczuwać tremy, bo mają kazanie 
„gotowe” i problem stanowi jedynie aspekt wokalny. Jeśli tak podchodzi się do 
głoszenia Ewangelii, to należałoby zapytać: Czy są to treści własne, które autor 
głęboko przemyślał i przemodlił? Czy są odpowiednie dla słuchaczy i zawierają 
konkretne wskazania życiowe, a nie same ogólniki? Czy kaznodzieja czyta swój 
(a może cudzy?) elaborat, żywo, z przekonaniem i z oratorską pasją? Bo jeżeli 
monotonnie odczytuje słuchaczom oderwane od życia kazania, tzw. „usypiacze”, 
to powinien lękać się Boga, bić się w piersi i przystępować do sakramentu pokuty. 
Kazanie, którego przygotowanie mało albo nic nie kosztuje, na przykład pochodzi 
z Internetu, nie wywołuje tremy, jest raczej formą wygodnictwa w pełnieniu 
powołania świadka Ewangelii. 

Głoszenie słowa Bożego ma wymiar nadprzyrodzony i dlatego na tremę patrzy-
my w aspekcie teologicznym, nie tylko antropologiczno-psychologicznym. W jej 
pokonywaniu pomaga Duch Święty, który wlewa w serce człowieka dar bojaźni 
Bożej. Dzięki głębokiej współpracy z Duchem Świętym kaznodzieja otrzymuje 
światło Boże, moc i odwagę potrzebne do wiernego głoszenia Ewangelii, aby mógł 
słowem i czynem budować wspólnotę braci i sióstr Chrystusa, w której ustępuje 
trema. Im głębiej kaznodzieja zjednoczy się z Bogiem, tym łatwiej pokona tremę, 
nawet za cenę poświęcenia, trudu i upokorzeń. 

Streszczenie

Trema jako lęk przed publicznym przemówieniem ogarnia wiele osób, w tym 
również kaznodzieję. Artykuł opiera się głównie na niemieckojęzycznej retoryce 
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i homiletycznej publikacji Alberta Damblona. We współczesnej homiletyce pol-
skiej nie znaleziono opracowań na temat problemu tremy. Autor artykułu omówił 
pojęcie, przejawy i przyczyny tremy, a następnie wskazał na różne sposoby jej opa-
nowywania. Kaznodzieja powinien zaakceptować tę formę lęku i wykorzystać go 
twórczo. Głównym sposobem przeciwdziałania tremie jest staranne homiletyczne 
przygotowanie do wygłoszenia jednostki kaznodziejskiej – homilii, kazania, konfe-
rencji. Bardzo ważną rolę odgrywa również przygotowanie duchowe, w tym modli-
twa i medytacja. Problem tremy ma swój wymiar teologiczny. Kierując się głęboką 
miłością do słuchaczy, troską o ich dobro, kaznodzieja powinien czerpać światło 
i moc w doskonaleniu posługi słowa i opanowywaniu tremy od Ducha Świętego. 

 THE PREACHER’S JITTERS 
Summary

The jitters as a fear of public speach is spreading over many people – including 
the preachers.

This article is based mainly on the rhetoric and homiletic publications of Ger-
man author Albert Damblon. The problem of the jitters isn’t noted in the contem-
porary Polish homiletics.

The author of the article has talked over the term, signs and reasons causing 
that the jitters occurs – and then has presented different ways to counteract it. The 
preacher should accept this form of anxiety and use it in a creative way. The main 
way to counter the effects of jitters is the careful preparation of homily, sermon, 
conference. Very important is also the spiritual preparation that includes prayer 
and meditation. The jitters has also its theological dimension. So turning to the 
hearers with true love and carying about their spiritual welfare the preacher will 
draw the light and power from Divine Spirit – allowing him to improve the Divine 
Word ministry and overcome the jitters.

Biographical entry

Rev. Jan Twardy, Archdiocese of Przemyśl, prof. dr hab., the lecturer in homiletics 
at the Higher Theological Seminary in Przemyśl, the former scientist and research-
er at the Theological Department of the University Silesia in Katowice, author of 
numerous publications on theory and practice in proclamation of the word of God.

Słowa kluczowe: trema kaznodziei, homiletyka, retoryka, głoszenie kazania

Keywords: preacher’s jitters, homiletics, rhetoric, preaching a sermon





„Studia Pastoralne” 2018, nr 14, s. 409–424

Abp Damian Zimoń
Katowice

OŻyWIEnIE WIARy I CHRzEŚCIJAńSKIEgO ŚWIADECTWA W pOLSCE

OŻYWIENIE WIARY I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 
ŚWIADECTWA W POLSCE W PROGRAMACH 

DUSZPASTERSKICH NA PRZEŁOMIE II I III TYSIĄCLECIA

I.

Kościół katolicki w Polsce w ostatnich latach został ubogacony niezwykłą dzia-
łalnością pastoralną św. Jana Pawła II. Jego długi pontyfikat (1978–2005) wpro-
wadzał ducha Soboru Watykańskiego II nie tylko w Kościele powszechnym, ale 
także w Polsce. Wybór metropolity krakowskiego na Stolicę Piotrową zmienił 
jakościowo sytuację Kościoła funkcjonującego w Polsce w warunkach państwa 
komunistycznego. Formuła tego państwa wyczerpała się w latach 80. XX w., kiedy 
przyszedł kryzys w wielu dziedzinach życia. Pojawiła się „Solidarność”. Ludzie 
pracy, zniewoleni kłamliwą ideologią marksizmu, znaleźli na polskiej ziemi nowe 
światło w społecznej nauce Kościoła. Znaleźli w niej nowe siły i wielkie wezwanie 
do odnowy sumień, struktur gospodarczych i państwowych. Dochodziło do co-
raz większego upodmiotowienia społeczeństwa. Temu wszystkiemu towarzyszył 
papież Polak. Mimo utrudnień kontaktował się z przywódcami niezależnego od 
struktur państwowych w Polsce związku zawodowego „Solidarność”, który stanął 
po stronie ludzi pracy. Jak się okazało, byli oni w poważny sposób związani z reli-
gią i Kościołem. Naród szukający podmiotowości i wolności, w Kościele, a zwłasz-
cza w papieżu Polaku, znalazł wsparcie i nową inspirację. Kolejne pielgrzymki 
do Polski, począwszy od roku 1979, były wielkim wołaniem o sprawiedliwość 
społeczną, o solidarność, ale przede wszystkim o świętość. 

Papież przemawiał do wszystkich. Starał się być obecny we wszystkich diece-
zjach, także w tych nowych, ustanowionych w 1992 r. Głosił Ewangelię z niezwy-
kłą odwagą, ale i z osobistym zaangażowaniem, nie tylko w katedrach, ale też na 
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stadionach, na publicznych placach, które dotąd były zarezerwowane wyłącznie 
dla komunistycznych wieców i przymusowych pochodów. Odtąd wszystko było 
inaczej. Słuchano go z entuzjazmem do ostatnich lat pontyfikatu. Pomimo jego 
wątłego zdrowia i braku sił wierni do końca cierpliwie czekali na jego słowo, rado-
śni i odważni, tak jak w Gliwicach w roku 1999. Docierał do nich i przepowiadał 
im Dobrą Nowinę. 

Początkowo władze komunistyczne nie zgadzały się to na termin, to na obec-
ność w niektórych miejscach, ale w końcu lodowata struktura systemu topniała 
i dla słowiańskiego papieża otwierały się kolejne drzwi. A on modlił się: „Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” (Warszawa, Plac Zwycię-
stwa 1979 r.). Słowa te przeszły do historii Polski. To jedna z najczęściej cyto-
wanych myśli papieża i bez niej nie da się zrozumieć fenomenu jego nauczania, 
nauczania przełomu II i III tysiąclecia chrześcijaństwa. To wszystko było sprawą 
Bożą. Opatrzność Boża jakby chciała nam wynagrodzić czasy narodowej niewoli 
i strasznych spustoszeń XX w. Świątynia Opatrzności Bożej, w końcu zbudowana, 
jest widzialnym znakiem wydarzeń niewidzialnych. 

Wszystkie te okoliczności rodzą pytanie o percepcję papieskiego nauczania na pol-
skiej ziemi. W jaki sposób pasterze Kościoła w Polsce przybliżali wiernym nauczanie 
papieża Polaka? Po 1978 r. znikła bariera językowa, papież pisał swoje przemówienia 
po polsku i szybko ukazywały się one w oficjalnych dokumentach Kościoła. Wcze-
śniej było to niemożliwe i wydłużało się wskutek trudności translacyjnych. 

Czy biskupi polscy odpowiednio wyjaśniali i tłumaczyli ten niespodziewany 
przez nikogo pontyfikat? Czy realizowali tylko literę tego nauczania czy także 
ducha? Pojawiały się przecież zarzuty, że papież jest przyjmowany emocjonalnie 
i że realizacja jego postulatów jest słaba i niewystarczająca. Czy przyjmowaliśmy 
to, co było istotą tego pontyfikatu? Chciałbym odpowiedzieć na powyższe pyta-
nia w wąskim zakresie, który pokrywać się będzie z pracami Komisji Duszpa-
sterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Komisja ta miała moderować 
pracę duszpasterską w Polsce, miała wskazywać kierunki pastoralnych wysił-
ków w kontekście znaków czasu i wielkich przemian. Miała zwracać uwagę na 
niebezpieczeństwa zagrażające pracy duszpasterskiej. Nie miała być ona nigdy 
ograniczaniem inwencji poszczególnych pasterzy kościołów diecezjalnych, ale po-
mocą w uskutecznianiu postawionych celów. Miała być przejawem kolegialnego 
działania w Kościele posoborowym. 

W Konferencji Episkopatu Polski zlecono mi przewodniczenie takiej komisji 
od 9 marca 1989 r. Przez 18 lat w Katowicach wypracowywaliśmy programy dusz-
pasterskie dla Kościoła w Polsce. Dnia 2 marca 2016 r. zadanie to zostało ponownie 
powierzone przez Konferencję Episkopatu mojemu następcy, księdzu arcybisku-
powi metropolicie Wiktorowi Skworcowi, a więc praca koncepcyjna w zakresie 
kierunków duszpasterstwa na polskiej ziemi wróciła do Katowic. Miedzy innymi 
ten fakt zachęcił mnie do próby opisania programów duszpasterstwa w Polsce 
w przeszłości, na przełomie II i III tysiąclecia.
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II. SAKRAMENTALNE PRZEŻYCIE 
JUBILEUSZU ROKU 2000 W POLSCE 

Pierwsze dwa lata programowania duszpasterstwa w Polsce (1989/1990) dotyczy-
ły pogłębienia problematyki rodziny1 i ewangelizacji ludzi pracy2. Nie mogłem 
jeszcze zaproponować nowego, bardziej zwartego programu, ponieważ były to 
początki tej koncepcyjnej pracy, na którą nałożył się upadek komunizmu i początki 
państwa demokratycznego. Wymagało to wszystko koncentracji na sprawach dnia 
codziennego, przede wszystkim bezrobocia, które dotknęło spore grupy pracow-
nicze. Kościół musiał temat przemyśleć i pomóc. 

Ewangelizacja ludzi pracy – to był nasz pierwszy rok nowenny przed rokiem 
2000 (1990/1991). W dniach 9–11.01.1990 r. odbyła się konferencja Komisji Dusz-
pasterstwa Ogólnego w Zakopanem z udziałem kard. Józefa Glempa, Przewodni-
czącego Konferencji Episkopatu Polski. Prymas chciał się przysłuchać obradom 
komisji, do której należeli także: kardynał Franciszek Macharski, kardynał Henryk 
Gulbinowicz oraz piętnastu innych biskupów zaangażowanych w duszpasterstwo. 
Było także kilku księży pastoralistów z całej Polski. Program duszpasterski na rok 
1989/1990 został zatwierdzony na zebraniu plenarnym KEP 17 czerwca 1989 r. 
w Paradyżu. 

W zarysie programu na rok 1990/1991 zwróciłem uwagę na możliwość, a nawet 
konieczność, spojrzenia w programowaniu na działalność pastoralną papieża Jana 
Pawła II. Ojciec Święty ogłaszał sporo dokumentów, odbywał coraz liczniejsze 
podróże apostolskie do różnych państw świata, do Polski. Jednocześnie wszyscy 
polscy biskupi mieli w pamięci wielką nowennę przed tysiącleciem chrześcijań-
stwa w roku 1966 i wysiłki Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Polski w roku 1983 mówił 19 czerwca 
w Warszawie do biskupów: „Przyzwyczailiśmy się w Polsce do duszpasterstwa 
planowego i całościowego. Planem całościowym była Wielka Nowenna, było nim 
również do pewnego stopnia sześciolecie przed jubileuszem Jasnej Góry”3. 

Papież był jednym z twórców tych programów duszpasterskich. Powstawały 
one w ramach prac Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, która uprzednio była kiero-
wana przez biskupa Władysława Miziołka z Warszawy, a jeszcze wcześniej przez 
kardynała Bolesława Kominka z Wrocławia4. 

Jan Paweł II już na początku swej papieskiej posługi stwierdził: „Jestem 
wdzięczny [kardynałowi Wyszyńskiemu] za to, co mi powiedział na początku 
pontyfikatu… Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie”5. 

1  Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego [dalej: KEPDO], Program Duszpaster-
ski na rok 1989/1990, Katowice 1989, 83 s.

2  KEPDO, Program Duszpasterski na rok 1990/1991, Katowice 1990, 224 s.
3  KEPDO, Program Duszpasterski na rok 1989/1990, Katowice 1989, s. 3.
4  G. Olszowski, W służbie duszpasterstwu, Katowice 2008, 224 s..
5  Jan Paweł II, Autobiografia, Kraków 2003, s. 113.
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Z każdą chwilą rok 2000 stawał się dla Papieża wielkim wyzwaniem. O zna-
czeniu jubileuszu roku 1975 Karol Wojtyła wspomniał już jako kardynał podczas 
głoszonych w Watykanie w 1976 r. rekolekcji dla papieża Pawła VI oraz kurii 
rzymskiej6. Kojarzył tę datę z pełnią czasu, gdy Bóg zesłał Syna swego, zrodzo-
nego z niewiasty (Ga 4,4). Wracał do niej też w następnych latach – w roku 1979, 
w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis [dalej: RH]. Pisał w niej, że po 
wyborze na Stolicę Piotrową zaczął myśleć o roku dwutysięcznym od narodzenia 
Chrystusa jako o Wielkim Jubileuszu w Kościele i świecie. Dlatego w tekście 
określił ten czas jako okres nowego Adwentu (RH 1).

W encyklice Dominum et vivificantem [dalej: DV] z roku 1986 pisał, że jeste-
śmy przed Wielkim Jubileuszem. „Do Ducha Świętego zwraca się myśl i serce Ko-
ścioła przy końcu XX wieku i w perspektywie Trzeciego Tysiąclecia od przyjścia 
na świat Jezusa Chrystusa: gdy stajemy w obliczu Wielkiego Jubileuszu, którym 
Kościół pragnie uczcić to wydarzenie. Przyjście to mierzy się skalą czasu jako 
wydarzenie przynależące do dziejów człowieka na ziemi. Stosowana powszechnie 
rachuba czasu określa poszczególne lata, stulecia i tysiąclecia wedle tego, jak prze-
biegają one przed lub po narodzeniu Chrystusa. Równocześnie zaś wydarzenie to 
oznacza dla nas, chrześcijan, według słów Apostoła pełnię czasu (por. Ga 4,4), 
gdyż w nim dzieje człowieka zostały dogłębnie przeniknięte miarą Boga samego: 
transcendentną obecnością wiecznego teraz. Tego, Który jest, Który był i Który 
przychodzi, Tego Który jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem 
i Końcem. «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3,16). «Gdy 
jednak nadeszła pełnia czas, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty [...], 
abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo» (Ga 4,4n.) Dokonało się zaś owo 
wcielenie Syna Słowa za sprawą Ducha Świętego”. (DV 49; zob. także: 50, 53, 59). 

Papież stwierdził, że dziś Chrystus za sprawą Ducha Świętego przychodzi 
w życiu duchowym jako rzeczywistość sakramentalna. „Duch Święty sprawia, 
że Chrystus, który odszedł, przychodzi teraz i zawsze w nowy sposób. To nowe 
przychodzenie Chrystusa za sprawą Ducha Świętego i Jego stała obecność i dzia-
łanie w życiu duchowym dokonują się w rzeczywistości sakramentalnej. W niej 
Chrystus, który odszedł w swym widzialnym człowieczeństwie, przychodzi, jest 
obecny i działa w Kościele w sposób tak wewnętrznie zespolony, że czyni Kościół 
swoim Ciałem. Jako Ciało Chrystusa Kościół żyje, działa i wzrasta aż do skończe-
nia świata. To wszystko dokonuje się za sprawą Ducha Świętego” (DV 61; por. 63).

Papież w ten sposób niejako podpowiedział Komisji Duszpasterstwa Ogólnego 
kierunek jej prac. Stąd projekt, by przeżyć w Polsce rzeczywistość Jubileuszu 
Roku 2000 poprzez odnowę duszpasterstwa sakramentalnego. 

6  K. Wojtyła, Znak sprzeciwu, Paryż 1980, s. 91–97.
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Propozycja Papieża została wzmocniona głosami członków komisji, którzy 
zaangażowani w odnowę liturgiczną widzieli potrzeby pogłębienia tego rodzaju 
duszpasterstwa.

Rok duszpasterski w programowaniu zaczynał się zawsze od pierwszej niedzie-
li adwentu, był zgodny z rokiem liturgicznym i kończył się uroczystością Chrystu-
sa Króla Wszechświata i Pana dziejów. 

III. PROGRAM SAKRAMENTALNEGO PRZYGOTOWANIA 
JUBILEUSZU ROKU 2000

Kościół jako Misterium – Sakrament Bierzmowania. 
II Rok Nowenny przed Rokiem 20007

Program dotyczył roku liturgicznego 1991/1992. Został wydrukowany w 11 ty-
siącach egzemplarzy i rozpowszechniony po całej Polsce. Nabywali go księża 
diecezjalni i zakonni oraz przedstawiciele mediów katolickich. Na początku wy-
drukowano słowa Jana Pawła II z 10 czerwca 1979 r. dotyczące bierzmowania; jego 
list apostolski do młodych z 1985 r.; dokument Prymasowskiej Rady Społecznej 
z roku 1987 do młodych Polaków. Wydrukowano także szereg artykułów polskich 
teologów o duszpasterstwie młodzieży oraz program homiletyczny.

Kościół jako Misterium – Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. 
III Rok Nowenny przed Rokiem 20008

Program dotyczył roku liturgicznego 1992/1993. Został wydrukowany w 11 ty-
siącach egzemplarzy, a gdy się wyczerpał, dokonano dodruku. Po słowach Jana 
Pawła II na temat Eucharystii i licznych artykułach polskich teologów i dusz-
pasterzy o Eucharystii wydrukowano dokument Międzynarodowego Kongresu 
Eucharystycznego z 1993 r. w Sewilli Christus Lumen Gentium oraz Dekret Quam 
singularis z 1910 r. o wczesnej Komunii świętej.

Kościół jako Communio – Sakrament Małżeństwa. 
IV Rok Nowenny przed Rokiem 20009

Program dotyczył roku liturgicznego 1993/1994. Został wydrukowany w dwóch 
tomach w 11 tysiącach egzemplarzy. Na początku pierwszego tomu wydrukowano 
przemówienie Jana Pawła II do polskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina 
w 1993 r. oraz słowo kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski, na kolejny rok 

7  KEPDO, Ewangelizacja młodzieży, Katowice 1991, 399 s.
8  KEPDO, Ewangelizacja i Eucharystia, Katowice 1992, 471 s.
9  KEPDO, Ewangelizacja wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej, Katowice 1993, 559 s. i 367 s.
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duszpasterski. W dalszej części znajdują się liczne artykuły polskich autorów z ak-
centowaniem przygotowania do życia w rodzinie. W drugim tomie zamieszczono 
materiały do katechez i konferencji oraz na dzień skupienia dla narzeczonych.

Kościół jako Missio – Sakrament Kapłaństwa. 
V Rok Nowenny przed Rokiem 200010

Program został wydrukowany w dwóch tomach w liczbie 11 tysięcy egzemplarzy. 
Po słowach Jana Pawła II i przewodniczącego komisji wydrukowano artykuły o ka-
płaństwie służebnym (sakramentalnym) i życiu konsekrowanym. Poruszono także 
temat katolików świeckich w misji Kościoła. Arcybiskup Edward Piszcz omówił 
temat odpowiedzialności Kościoła w Polsce za misje. Pojawił się temat ewangeli-
zacji przez środki społecznego przekazu i cały szereg praktycznych uwag dla dusz-
pasterzy, parafii i małych grup. Biskup Tadeusz Pieronek pisał na temat możliwości 
zaangażowania się osób świeckich w II Synod Plenarny w Polsce. W drugim tomie 
ukazały się materiały formacyjne i homiletyczne na rok duszpasterski 1994/1995. 
Wydrukowano listy wielkoczwartkowe Jana Pawła II do kapłanów z lat 1981–1994.

Kościół jako miejsce 
nawrócenia i pojednania – 
Sakramenty uzdrowienia. 

VI Rok Nowenny przed 
Rokiem 200011

Program przeznaczony był na 
rok liturgiczny 1995/1996 i zo-
stał wydrukowany w dwóch 
tomach w nakładzie 10 tysięcy 
egzemplarzy. Wydrukowano 
pierwszą część listu apostol-
skiego Tertio Millennio Adve-
niente o przygotowaniu do 
Wielkiego Jubileuszu z 1994 
r. oraz orędzie fatimskie jako 
wezwanie do nawrócenia. Kar-
dynał Józef Glemp opubliko-
wał obszerny artykuł pt. Nad 
czym pracuje Kościół w Polsce. 
Cały szereg polskich teologów 

10  KEPDO, Kościół jako missio. Sakrament kapłaństwa, Katowice 1994, 612 s. i 423 s.
11  KEPDO, Kościół jako miejsce nawrócenia i pojednania, Katowice 1995, 598 s. i 432 s.
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wypowiadało się na temat po-
kuty i namaszczenia chorych 
w praktyce duszpasterskiej. 
W drugim tomie ukazały się 
materiały pomocnicze dla ka-
techetów oraz dla zespołów II 
Synodu Plenarnego i Kongresu 
Eucharystycznego we Wrocła-
wiu w 1997 r.

Kościół jako Misterium – 
Chrzest fundamentem życia 

chrześcijańskiego. 
Rok VII Nowenny przed 

Wielkim Jubileuszem Roku 
200012

Program dotyczył roku dusz-
pasterskiego 1996/1997 i został 
wydrukowany w 12 tysiącach 
egzemplarzy. Po raz pierwszy 
zostały w nim zamieszczone 
wypowiedzi teologów i pasto-
ralistów włoskich, którzy byli 
zaangażowani w przygotowanie 
Jubileuszu Roku 2000. Jan 
Paweł II ustanowił Główny 
Komitet Wielkiego Jubileuszu. 
Znalazły się tam też artykuły 
autorów świeccy oraz teksty 
dotyczące chrztu z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego. Był to 
rok poświęcony Jezusowi Chry-
stusowi jako jedynemu Zbawi-
cielowi świata.

12  KEPDO, Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, Katowice 1996, 548 s.
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IV. 

List apostolski Tertio Millennio Adveniente [dalej: TMA] Jana Pawła II ukazał 
się 10 listopada 1994 r. Skierowany był do biskupów, duchowieństwa i wiernych 
w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 200013. 

Każdy jubileusz jest przygotowany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Jed-
nak w sposób szczególny kierujemy spojrzenie wiary na nasze stulecie, starając się 
odnaleźć w nim to, co świadczy nie tylko o dziejach człowieka, ale także o działaniu 
Boga w tych dziejach. W tym znaczeniu można stwierdzić, że Sobór Watykański II 
był opatrznościowym wydarzeniem, poprzez które Kościół rozpoczął swoje bliższe 
przygotowanie do Jubileuszu drugiego Millenium (TMA 17, 18).

Jan Paweł II uczynił Jubileusz Roku 2000 centralnym wydarzeniem swego 
pontyfikatu. Wszystko, co było przed tą datą, stanowiło przygotowanie do uroczy-
stego obchodu tajemnicy Chrystusa i Jego Kościoła, a co było po tej dacie, z niej 
wynikało. Mamy tu do czynienia z potrzebą ponownego odkrycia i wprowadzenia 
w historię świata Tajemnicy Chrystusa – Chrystus w środku historii świata i całego 
kosmosu (por. TMA 3). „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). 
Papież określił w sposób szczegółowy etapy przygotowania Wielkiego Jubileuszu.

W pierwszej fazie przygotowań 1994–1996 Papież powołał komitet, który miał 
formułować sugestie w Kościele powszechnym i zachęcić do przygotowań Kościoły 
lokalne. Jubileusz miał być według Jana Pawła II czasem łaski i dniem błogosła-
wionym przez Pana, miał mieć charakter radosnego święta i być wielką modlitwą 
uwielbienia i dziękczynienia za dar założonego przez Chrystusa Kościoła, który 
jest „sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bo-
giem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (TMA 32). Chodziło także o wymiar 
ekumeniczny Jubileuszu.

W drugiej fazie Jubileuszu – według Tertio Millennio Adveniente – pastoralne 
programy zostały rozpisane na poszczególne lata:

Jezus Chrystus – jedyny Zbawiciel świata. 1996/1997. 
VII Rok Nowenny przed Rokiem 200014

Poza polskimi autorami program ten zawierał wypowiedzi autorów włoskich, ta-
kich jak: kardynał Camillo Ruini czy kardynał Francis Arinze. Podkreślono za 
Tertio Millennio Adveniente znaczenie chrztu i wymiar biblijny jubileuszu, także 
w aspekcie katechezy. Nie zapomniano o tematyce maryjnej i wspomniano także 
o św. Wojciechu z racji 1000-lecia jego męczeńskiej śmierci. 

13  Jan Paweł II, List apostolski Tertio Millennio Adveniente (1994).
14  KEPDO, Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki, Katowice 1996, 548 s.
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Duch Święty i Jego obecność 
w świecie. 1997/1998. VIII Rok 
Nowenny przed Rokiem 200015

Na początku wydrukowa-
no specjalne przesłanie Jana 
Pawła II do biskupów pol-
skich z 1997 roku, które było 
programem dla Kościoła jako 
przygotowanie do Wielkiego 
Jubileuszu w oparciu o treści 
przekazane w czasie piątej 
pielgrzymki do Polski. Papież 
napisał o potrzebie jedności 
w Kościele w zakresie „ewan-
gelicznego przekazywania 
daru prawdy” i o potrzebie 
obecności Kościoła w środ-
kach przekazu. „Polskie spo-
łeczeństwo wymaga grun-
townej nowej ewangelizacji”. 
„Człowiek jest drogą Kościoła”. „Kościół w Polsce może ofiarować jednoczącej się 
Europie swoje przywiązanie do wiary, swój natchniony religijnością obyczaj, dusz-
pasterski wysiłek biskupów i kapłanów i zapewne jeszcze wiele innych wartości, 
dzięki którym Europa mogłaby stanowić organizm pulsujący nie tylko wysokim 
poziomem ekonomicznym, ale także głębią życia duchowego”.

W dalszej części zamieszczono sporo wypowiedzi o Duchu Świętym w aspek-
cie biblijnym, dogmatycznym, liturgicznym, patrystycznym, pastoralnym. Maryja 
ukazana została jako wzór posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Różne duszpaster-
stwa krajowe opowiedziały o swojej pracy.

Wierzę w Boga Ojca. 1998/1999.IX Rok Nowenny przed Rokiem 200016

W programie tym omówiono takie tematy jak: Chrześcijańskie orędzie o Bogu 
Ojcu; Bóg Ojcem wszystkich ludzi; Bóg jest miłością; O duchu dialogu; Maryja 
jako przykład miłości Boga i ludzi. Przedstawiono panoramę Kościołów Wschod-
nich i współczesną postawę Kościoła względem Żydów oraz wobec islamu, a także 
wobec niewierzących. Przedstawiono duszpasterzy krajowych różnych środowisk 
oraz sprawozdania z niektórych ważnych wydarzeń:

15  KEPDO, Duch Święty i Jego obecność w świecie, Katowice 1997, 520 s.
16  KEPDO, Wierzę w Boga Ojca, Katowice 1998, 565 s.
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W archidiecezji katowickiej 
z pielgrzymkowych ofiar do 
kościołów jubileuszowych po-
wstało hospicjum stacjonarne.

W Siemianowicach Śląskich 
w duchu pojednania archidiece-
zja katowicka przekazała gmi-
nie ewangelickiej ich kościół, 
który dotychczas był używany 
przez siostry wizytki. Siostry 
przeniosły się do przygotowa-
nego dla nich domu w Rybniku.

Te Deum laudamus 
– 1999/200017

Rok Święty rozpoczął się 
w Uroczystość Bożego Naro-
dzenia roku 1999, według bul-
li Jana Pawła II, którą wydru-
kowano w programie. Papież 
zwrócił w niej szczególną uwa-
gę na potrzebę nawrócenia.

W programie umieszczono 
kalendarz Roku Świętego dla 
Kościoła powszechnego. Ta-
kiego programu Rzym nigdy 
jeszcze nie oglądał. Papież 
sam brał udział w wielu spo-
tkaniach, choć sił fizycznych 
miał coraz mniej.

W programie umieszczo-
no także kalendarz obchodów 
Wielkiego Jubileuszu w Ko-
ściele polskim. Były też cenne 
wypowiedzi arcybiskupa Hen-
ryka Muszyńskiego i ks. prof. 
Henryka Witczyka.

W programie znalazła się 
także adhortacja apostolska 

17  KEPDO, Te Deum laudamus, Katowice 1999, 448 s.
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Pawła VI Gaudete in Domino, 
ogłoszona z okazji jubileuszu 
roku 1975. Umieszczono w 
nim też historię dotychczaso-
wych jubileuszów w Koście-
le. Zwrócono uwagę na opcję 
preferencyjną na rzecz ubogich 
oraz na wymiar ekumeniczny.

Rok Święty w Polsce to 
także wielkie ożywienie wia-
ry w parafiach i sanktuariach, 
zwłaszcza maryjnych. Każda 
diecezja wyznaczyła kościoły 
Roku Jubileuszowego.

Na końcu programu jubile-
uszowego warto zapytać, czy 
wysiłki Komisji Duszpaster-
stwa Ogólnego przełożyły się 
na decyzje Konferencji Episko-
patu? Czy konferencja zabrała 
głos na temat tego programu?

Dnia 13 listopada 1990 r. ukazał się list pasterski Episkopatu Polski o II 
Wielkiej Nowennie przed Rokiem 2000. Po przypomnieniu założeń I Wielkiej 
Nowenny czytamy w nim: „Mając tak piękny i oryginalny przykład pracy Ko-
ścioła, jakim jest I Wielka Nowenna, niepodobna nie powtórzyć tego wzorca 
w przygotowaniu Kościoła w Polsce do wejścia przez rok 2000 w Trzecie Ty-
siąclecie Kościoła powszechnego. […] Program II Wielkiej Nowenny. Program 
ten jest wyraźny, bo oparty na siedmiu sakramentach. Każdy sakrament będzie 
treścią pracy jednego roku. […] Wielka II Nowenna to kierunek od łaski do 
codzienności, od ołtarza do warsztatu. […] Od adwentu bieżącego roku 1990 
z wielką ufnością rozpoczynamy II Wielką Nowennę”18.

V. POTRZEBA NOWEJ EWANGELIZACJI

 Nowa ewangelizacja. Program na rok 2000/200119 

Na początku programu umieszczono wypowiedź Jana Pawła II skierowaną do Po-
laków w czasie narodowej pielgrzymki do Rzymu w roku 2000. Potem następują 

18  List Pasterski Episkopatu Polski o II Wielkiej Nowennie przed rokiem 2000, w: Listy Paster-
skie Episkopatu Polski, Marki 2003, s. 1673–1674.

19  KEPDO, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysiąclecia, Katowice 2000, 438 s.
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teksty o nowej ewangelizacji w projektach II Synodu Plenarnego w Polsce i II 
Synodu Specjalnego Biskupów Europy. Pojawił się także temat o zadaniach 
Kościoła w Polsce w czasach wolności.

Program zawiera wypowiedź ks. Tomasza Kaczmarka dotyczącą beatyfi-
kacji 108 męczenników II wojny światowej. Autor podał także ich biogramy.

Wiara poświadczona przez męczenników ma się realizować w parafiach. 
Trzeba ją przekazywać młodemu pokoleniu w rodzinach. Rodzina jest głównym 
środowiskiem nowej ewangelizacji poza ewangelizacją życia społecznego.

Poznać Chrystusa. Program na rok 2001/200220

Jan Paweł II ogłosił 6 stycznia 2001 r. list apostolski pod znamiennym tytułem: 
Novo Millennio Ineunte – wielki program duszpasterski u początku Nowego Ty-
siąclecia. W tym na wskroś pastoralnym dokumencie zachęcił do lepszego pozna-
nia Chrystusa, umiłowania Go i naśladowania. Poznanie – to przede wszystkim 
kontemplacja oblicza Chrystusa. Winna ona czerpać z Pisma Świętego. Oblicze 
Chrystusa ma także fundament historyczny. Chrystus ukazuje nam też prawdziwe 
oblicze człowieka.

W poznaniu Chrystusa powinien pomóc opublikowany w 1994 r. Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Katecheza w Polsce powróciła do szkół. Biskup Kazimierz 
Nycz omówił w programie różne formy katechezy w szkole i w parafii. Potrzebna 
jest też katecheza dorosłych, studentów i ludzi środków masowego przekazu.

Ksiądz Andrzej Koprowski wygłosił ciekawy referat podczas Konferencji 
Duszpasterstwa Ogólnego w Zakopanem w dniu 16 stycznia 2001 r. Pisał o spo-
łeczno-kulturowych kontekstach, wśród których duszpasterze w Polsce działają. 
Słabnie więź społeczna, zbyt często powstają między nami podziały, nie tworzy-
my społeczności. Obrona partykularnych interesów niejednokrotnie bierze górę. 
Czas medialny pozbawiony jest czasu historycznego. Brakuje antropologicznych 
i etycznych fundamentów wizji człowieka i relacji międzyludzkich w Polsce. 
Ksiądz Koprowski przypomniał, że proces integracji europejskiej po II wojnie 
światowej został zapoczątkowany przez ludzi identyfikujących się z Kościołem 
katolickim (flaga europejska), którzy byli wspierani myślą i autorytetem Piusa XII. 
Byli to: we Francji – Robert Schuman; we Włoszech – Algide de Gaspari; w Niem-
czech – Konrad Adenauer; w Szwajcarii – Jean Monnet.

Dziś Unia Europejska bez preambuły o Bogu nawet w swych podstawowych 
dokumentach staje się w poważnej części laicka, a nawet antyreligijna, antychrze-
ścijańska przede wszystkim. 

Potrzeba nowego pogłębionego modelu księdza. Ma on być świadomy dzie-
dzictwa przeszłości. Ma umieć szukać zgody między chrześcijanami.

20  KEPDO, Poznać Chrystusa, Katowice 2001, 400 s.
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Na początku roku 2000 w Polsce miało miejsce duże bezrobocie. Przejście na 
gospodarkę rynkową, po odgórnym zarządzaniu, było procesem trudnym, bole-
snym i bardzo niesprawiedliwym. Dlatego znawcy społecznej nauki Kościoła po-
chylali się nad bezrobociem. 19 marca 2001 r. ukazała się w Katowicach specjalna 
praca, pt. Kościół katolicki na Śląsku wobec bezrobocia. Była to wielka pomoc dla 
duszpasterzy i zachęta, by pomóc bezrobotnym na wiele sposobów.

Umiłować Chrystusa. Program na rok 2002/200321

Nowo Millennio Ineunte, zwłaszcza numery 29–41, zachęca, aby na nowo rozpo-
czynać od Chrystusa. Papież często nawiązuje do Biblii, dlatego ks. Józef Kozyra 
omawia aspekt biblijny we wspomnianym liście apostolskim. Naczelna zasada po-
stępowania na trzecie tysiąclecie brzmi: Duc in altum (Łk 5,4). Inny autor rozważa, 
co znaczy miłować. Miłowanie Chrystusa – to modlitwa i kontemplacja, a także 
miłosierdzie, jak w encyklice Dives in misericordia (DM 1980). Jest też mowa 
o Matce Bożej Miłosierdzia. 

Celebracja Bożej miłości dokonuje się głównie w liturgii. Stąd w programie 
– list apostolski Jana Pawła II Dies Domini o święceniu niedzieli. Ksiądz Jerzy 
Paliński opisuje odnowę liturgiczną w Polsce dzisiaj. Jest to ważny artykuł dla 
duszpasterzy. Podejmuje takie tematy jak: homilia w liturgii, język współczesny 
w przepowiadaniu słowa Bożego, niedziela w epoce globalizacji gospodarki. Po-
nadto zamieszczono tam praktyczne pomoce duszpasterskie na powyższy temat.

Naśladować Chrystusa. Program na rok 2003/200422

Kościół ma być domem i szkołą komunii. To wezwanie czeka nas w rozpoczyna-
jącym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi i jednocze-
śnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata. Trzeba krzewić duchowość 
komunii.

Szczególną uwagę należy poświęcić duszpasterstwu rodziny i zaangażowaniu 
ekumenicznemu. Jest tu też obecne wielkie wezwanie do miłosierdzia. Na tej dro-
dze towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna.

VI. RADOSNE ORĘDZIE DLA EUROPY

Komisja Duszpasterstwa Ogólnego w 2004 r., zastanawiając się nad dalszymi 
pracami, postanowiła kontynuować program pastoralny polskiego papieża. Skoń-
czył się temat Wielkiego Jubileuszu 2000, ale aktywność Jana Pawła II była pełna 

21  KEPDO, Umiłować Chrystusa, Katowice 2002, 475 s.
22  KEPDO, Naśladować Chrystusa, Katowice 2003, 392 s.
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dynamiki, mimo słabnącego zdrowia. Stąd powstał projekt przybliżenia w Polsce 
tematyki nowej ewangelizacji w Europie.

Po I Synodzie Biskupów dla Europy w 1991 r. otrzymaliśmy deklarację pt. 
Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił. Papież nie był zadowolony 
z przebiegu obrad i dlatego zebrał biskupów Europy na Watykanie w 1999 r. Owo-
cem tych prac jest posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa [dalej: 
EiE] – o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy, 
ogłoszona w 2003 r. Ten niezwykle ciekawy dokument komisja próbowała przed-
stawić jako program duszpasterski na dalsze trzy lata.

„Podczas trwania Synodu coraz wyraźniejsze stawało się pragnienie nadziei. 
Ojcowie synodalni, choć zgadzali się z analizą złożonej sytuacji kontynentu, uzna-
li, że zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie najbardziej palącą kwestią jest 
wzrastająca potrzeba nadziei, która może nadać sens życiu i historii i pozwala iść 
razem” (EiE 4).

W adhortacji omówiono najpierw gasnącą nadzieję w Europie. Z utratą chrze-
ścijańskiej pamięci pojawia się lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bez-
barwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Tylu ludzi 
sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Stan du-
cha wielu chrześcijan jest podobny… Pojawia się kultura śmierci, agresja, przemoc 
(EiE 7–9).

W Europie są oczywiście także znaki nadziei. Na wschodzie Europy nastała 
wolność i nowe możliwości działalności pastoralnej. Obserwuje się otwarcie ludów, 
a także pojednanie narodów od dawna zwaśnionych. Wśród młodzieży rodzą się 
uczucia braterstwa i wiele solidarności. Dostrzega się wartość świadectw wiary 
chrześcijańskiej wielu męczenników. Owocem nawrócenia jest świętość licznych 
kobiet i mężczyzn. Ewangelia jest obecna w wielu parafiach i ruchach. Widać po-
stęp w działalności ekumenicznej.

Kościół – według adhortacji – ma do zaoferowania Europie najcenniejsze dobro, 
jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi. „Jezus 
Chrystus jest Panem, w Nim i tylko w Nim jest zbawienie (por. Dz 4,12). Źródłem 
nadziei dla Europy i dla całego świata jest Chrystus (EiE 18). Ewangelia nadziei 
jest powierzona Kościołowi nowego tysiąclecia. Trzeba ją głosić, celebrować i jej 
służyć. To zadanie komisja rozpisała jako program na trzy lata.

Głosić Ewangelię nadziei. Program na rok 2004/200523 

Biskup Kazimierz Romaniuk najpierw omówił temat nadziei w Biblii. Ksiądz Jerzy 
Szymik, jako teolog, poruszył temat w aspekcie współczesnego kontekstu. Nadzieja, 
którą jest Chrystus, potrzebuje wsparcia ze strony miłości. Eschatologia jest głównie 
teologią nadziei. Nadzieja jest z Chrystusa. Jest ona pokorna, prosta, niezawodna, 

23  KEPDO, Głosić Ewangelię nadziei, Katowice 2004, 470 s.
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serdeczna (s. 38). O Maryi jako Matce Nadziei pisał ks. Jacek Kempa. O ludziach 
niosących nadzieję w krajach misyjnych pisał bp Wiktor Skworc. O roli kobiety w Eu-
ropie pisała Ewa Kowalewska. Trzeba Bożej odwagi, by głosić dziś Ewangelię.

Celebrować Ewangelię nadziei. Przywracajmy nadzieję ubogim. Program na rok 
2005/200624

Papież zachęca do ponownego odkrycia liturgii (EiE 67) i do rzetelnego sprawowa-
nia sakramentów jako czynności Chrystusa i Kościoła, mających na celu oddawa-
nie czci Bogu, uświęcenie ludzi i budowanie kościelnej wspólnoty (EiE 74). Stąd 
właśnie znalazły się w programie artykuły ks. Stanisława Czerwika i ks. Witolda 
Zdaniewicza. Zaś odpowiedzią na ówczesną sytuację społeczną są myśli o po-
trzebie pogłębienia duszpasterstwa ubogich i bezrobotnych (bp Andrzej Dziuba 
i ks. Arkadiusz Wuwer).

Służyć Ewangelii nadziei. Przypatrzmy się powołaniu naszemu. Program na rok 
2006/200725

W dotychczas omawianym czasokresie programowania duszpasterskiego w Polsce 
odnosiliśmy się do myśli św. Jana Pawła II. Po raz pierwszy w latach 2006/2007 
szukaliśmy inspiracji w bogatym przesłaniu Benedykta XVI i dlatego w programie 
znalazło się przemówienie do polskich biskupów z wizyty ad limina w roku 2005 
oraz przemówienia Benedykta XVI z jego wizyty apostolskiej w Polsce w maju 
2006 r. Papież chciał umocnić wiarę na polskiej ziemi. Przewidywał, że ona po-
trzebuje umocnienia w obliczu przemian kulturowych, zwłaszcza w Europie Za-
chodniej. Stąd też w programowaniu sporo było myśli o powołaniu, szczególnie do 
życia w małżeństwie i rodzinie. (EiE 90–94). Była też mowa o Kościele dla nowej 
Europy i o potrzebie modlitwy do Maryi, Matki Nadziei.

ZAKOŃCZENIE

Osiemnaście lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa 
Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Byłem odpowiedzialny za programowa-
nie duszpasterstwa na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa. Miałem w tym 
czasie wielu współpracowników. Sekretarzem do roku 2000 był ks. dr infułat Eu-
geniusz Szczotok, a później ks. dr prałat Piotr Kurzela.

W redagowaniu programów brali udział pracownicy Wydawnictwa św. Jacka 
w Katowicach. Ksiądz dyrektor dr Benedykt Woźnica angażował się na początku, 

24  KEPDO, Kościół niosący Ewangelię nadziei, Katowice 2005, 171 s.
25  KEPDO, Przypatrzmy się powołaniu naszemu, Katowice 2006, 328 s.
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zaś do końca wytrwałą redaktorką była dr Anna Liskowacka. Razem z najbliższymi 
współpracownikami szukaliśmy w całej Polsce kompetentnych w danej dziedzinie 
autorów. Nie było nigdy problemu z dobieraniem odpowiednich osób. Byli wśród 
nich biskupi polscy, księża pastoraliści, osoby konsekrowane i osoby świeckie.

Programy były przygotowywane w dwóch zespołach podstawowych. W stycz-
niu komisja gromadziła się w Księżówce zakopiańskiej; grono dyrektorów wydzia-
łów duszpasterskich – w diecezjach; duszpasterze krajowi różnych środowisk – w 
Niepokalanowie.

Na spotkania w Zakopanem często przybywał kardynał Franciszek Macharski 
lub biskup Albin Małysiak. Było to autentyczne spotkanie ludzi zatroskanych o do-
bro Kościoła w Polsce. Styczeń w Zakopanem – to także uroki zimy. To sprzyjało 
dyskusjom. Była też codzienna Eucharystia. Homilie wygłaszali zaproszeni dusz-
pasterze. Odwiedzali nas dziennikarze katoliccy, a księża z Zakopanego przyby-
wali z zespołami góralskimi. Wszyscy byli goszczeni przez dyrektorów Księżówki 
i siostry tam pracujące.

Powstaje pytanie: czy tak zorganizowane programy duszpasterskie w Polsce 
były potrzebne, skoro każdy z biskupów jest podmiotem posługi duszpasterskiej 
w diecezji? Po co osobne programy, skoro jest rok kościelny z poszczególnymi 
okresami liturgicznymi, które mają własne czytania biblijne w ciągu roku, na uro-
czystości, święta? Czy to nie wystarczy?

Jan Paweł II w Novo Millennio Ineunte aż trzydzieści cztery razy mówi 
o programie duszpasterskim w Kościele. Sam, jak to zostało przedstawione, takie 
programy ogłaszał. To była nowa ewangelizacja na nowe czasy. Ta sama Ewangelia 
była głoszona z nowym zapałem, nowymi metodami, na nowych terenach. To 
wielkie dzieło Ducha Świętego, który odnawia oblicze naszej ziemi. Ale nie tylko.

Jan Paweł pisze: „Fakt, że Słowo Przedwieczne przyjęło w pełni czasów naturę 
stworzenia, nadaje wydarzeniu betlejemskiemu sprzed dwóch tysięcy lat szcze-
gólne znaczenie kosmiczne. Dzięki Słowu świat stworzeń jawi się jako kosmos, 
to znaczy, jako wszechświat uporządkowany. I to Słowo wcielając się, odnawia 
kosmiczny ład stworzenia” (TMA 3).

Programy duszpasterskie były dostarczane duszpasterzom przez wydziały 
duszpasterskie. Dzięki zbiorowej pracy Jezus Chrystus mógł lepiej być poznawa-
ny, kochany i naśladowany, a Ewangelia nadziei mogła być głoszona, celebrowana 
i przeżywana w formie służby.

Większość materiałów wydrukowanych w programach duszpasterskich jest do 
dziś aktualna, bo aktualne są słowa Jana Pawła II w cytowanych w tym opracowa-
niu dokumentach.

Ojciec Święty i jego współpracownicy przesłali komisji duszpasterskiej podzię-
kowania, zwłaszcza że angażowaliśmy się w przygotowanie Kościoła w Polsce przed 
Rokiem Świętym 2000. Te słowa uznania są umieszczone w niniejszym opracowaniu.

Dla mnie osobiście przewodniczenie Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konfe-
rencji Episkopatu Polski było wielką przygodą. Deo gratias!
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ŚPIEW I PIOSENKI RELIGIJNE W CELEBRACJI 
KATECHETYCZNEJ 

„Im więcej celebracji w katechezie, tym większy rozwój w wierze”. Przytoczone 
słowa przyjęte zostały jako motto ogólnopolskiego sympozjum katechetycznego 
pt. Celebracje w katechezie, które odbyło się w 1999 r. na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim. Uzasadniając wówczas dobór tematyki sympozjum, ks. Stanisław 
Kulpaczyński zauważył, iż „każdy katecheta […] jest przekonany, że baza treścio-
wa jego pracy i dobór celów muszą być zakorzenione w słowie Bożym. W sytuacji 
katechezy szkolnej czuje się aktualny niedosyt odpowiedniego celebrowania tego 
słowa. Sam przekaz treści, zwłaszcza zawężony do metod podających, jest często 
mało mistagogiczny i mało owocny. Dlatego warto na nowo uświadomić sobie 
znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i młodzieży”2. Pomimo 
podejmowanych od tego czasu prób dowartościowania mistagogicznego wymiaru 
katechezy, trudno uznać, że celebracje katechetyczne znalazły już odpowiednią 

1  Ks. dr hab. Roman Buchta – kapłan archidiecezji katowickiej, doktor habilitowany teologii 
w zakresie katechetyki, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, zastępca re-
daktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji 
Katowickiej, duchowy opiekun szkół katolickich, organizator ogólnopolskich konferencji dla ka-
techetów szkół specjalnych, autor licznych publikacji z zakresu katechetyki i pedagogiki, redaktor 
programów nauczania. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół biblijnego wymiaru 
katechezy, wtajemniczającej funkcji katechezy, wychowania młodzieży w katechezie oraz kate-
chezy dorosłych. 

2  S. Kulpaczyński, Słowo wstępne, w: Celebracje w katechezie, red. tenże, Lublin 1999, s. 6–8. 
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aplikację w szkolnym nauczaniu religii, a zwłaszcza w parafialnej katechezie 
sakramentalnej3. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty i znaczenia metody celebracji w kate-
chezie, a następnie funkcji śpiewu i piosenek religijnych jako jej ważnych elemen-
tów. W ostatniej części zostaną poddane analizie plany wynikowe popularnych 
podręczników do nauczania religii w klasach I–III szkoły podstawowej w aspekcie 
zakładanych przez autorów efektów nauczania pieśni i piosenek religijnych.

1. CELEBRACJE W KATECHEZIE DROGĄ ROZWOJU WIARY 

Wśród licznych metod wspierających realizację zadań katechezy szczególne zna-
czenie posiadają celebracje. Termin „celebracja” nie jest jeszcze powszechnie 
używany w języku duszpasterzy i katechetów. Najczęściej mówi się o „odprawia-
niu” lub „sprawowaniu” liturgii. W słowniku łacińskim słowo celebratio oznacza 
wspaniały obchód, zaś celebro tłumaczy się między innymi jako: święcić, wielbić, 
chwalić i uświetniać4. W Katechizmie Kościoła Katolickiego [dalej: KKK] termin 
„celebracja” zastosowany został nie tylko w odniesieniu do sakramentów świę-
tych, roku liturgicznego i Liturgii Godzin, ale także do udzielania sakramentaliów, 
form pobożności wiernych i praktyk religijności ludowej nazywanych powszech-
nie nabożeństwami, które powinny zostać uwzględnione w katechezie (KKK 
1674, 1675). Katechizmowe określenie celebracji sakramentalnej, jako spotkanie 
dzieci Bożych z Ojcem w Chrystusie i Duchu Świętym, posiadające formę dialo-
gu, który wyraża się przez czynności i słowa, należy odnosić również do innych 
czynności liturgicznych. Wszystkie bowiem czynności liturgiczne „oznaczają to, 
co wyraża słowo Boże: bezinteresowną inicjatywę Boga, a zarazem odpowiedź 
Jego ludu” (KKK 1153)5. 

Celebracja jest zatem metodą liturgiczną, która ze swej natury kładzie główny 
akcent nie tyle na wymiarze dydaktycznym, ile na przeżyciu i modlitwie. Meto-
da celebracji skutecznie pomaga we wspólnotowym słuchaniu i przyjęciu słowa 
Bożego6. W celebracjach liturgicznych czyta się słowo Boże, wspominając w ten 
sposób dzieła Boże dokonane w historii zbawienia (anamneza), które dzięki łasce 
Ducha Świętego stają się lepiej zrozumiałe dla uczestników i wzmacniają ich wia-
rę. Zrozumienie czytanego słowa uzależnione jest jednak od „dyspozycji serca” 
słuchaczy (KKK 1101). Wspominane w liturgii zbawcze interwencje Boga na prze-
strzeni dziejów posiadają charakter wspomnienia uobecniającego. Każde z nich 

3  R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II 
Soborze Watykańskim, Katowice 2017, s. 472–474.

4  A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1958, s. 99. 
5  R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce…, s. 343.
6  S. Kulpaczyński, Metoda „celebracji” w katechezie, w: Aktywizowanie katechizowanych, 

red. tenże, Lublin 1997, s. 259. 
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dokonało się jeden jedyny raz w przeszłości i nie jest powtarzane w obchodach 
roku liturgicznego, czy też w liturgii sakramentów świętych. Słowo Boże w cele-
bracji liturgicznej wprowadza w obrzęd oraz w gest rozumiany jako akt zbawczy, 
a także ułatwia zrozumienie jego skutków. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że 
elementem pierwszorzędnym w słowie Bożym nie jest pismo, czyli słowo utrwalo-
ne na piśmie, lecz proklamacja tego słowa. Dlatego lektor, który podczas celebracji 
czyta perykopę ze Starego Testamentu, nie przedstawia jedynie opisu historycz-
nego, lecz przetwarza pismo w żywe słowo Boga skierowane do wspólnoty, która 
zdolna jest je przyjąć. W ten sposób włącza się w zastęp starotestamentalnych 
proroków, a nawet w pewien sposób ich przewyższa, gdyż przemawia do nowego 
Ludu Bożego. Analogicznie, w celebracjach katechetycznych nie przywołuje się 
jedynie wspomnień z historii zbawienia. Chrześcijanie nie są bowiem ludźmi ży-
jącymi przeszłością, lecz włączeni w misję Chrystusa i Kościoła mają obowiązek 
aktualnej realizacji słowa Bożego. Wynika stąd wniosek praktyczny, że celebracje 
słowa Bożego w trakcie katechezy są żywą proklamacją tego słowa, domagającą 
się odpowiedzi ludu – co właśnie stanowi istotę katechezy7. 

Poszczególne fragmenty biblijne posiadają różny stopień trudności zrozumie-
nia zawartego w nich przesłania. Teksty wymagające na przykład abstrakcyjnego 
myślenia nie mogą zostać właściwie zrozumiane i przyjęte przez dzieci. Z tego 
względu konieczne jest ich dobieranie pod względem stopnia trudności odbioru. 
Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci wyraża troskę Kościoła, aby 
głoszenie dzieciom słowa Bożego było dla nich jak najbardziej zrozumiałe i czytel-
ne. Jak stwierdzono, nieuwzględnienie intelektualnych możliwości dzieci stwarza 
niebezpieczeństwo wyrządzenia im szkody duchowej. W odniesieniu do wyników 
badań psychologii rozwojowej podkreślono w dokumencie, że religijne przeżycia 
okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa wywierają głęboki wpływ na for-
mację dzieci, co spowodowane jest dużą wrażliwością, jaką w tym czasie posiada-
ją8. Uznając całkowitą słuszność powyższych wskazań, należy jednak podkreślić 
konieczność przekazywania dziecku całej prawdy Ewangelii na każdym etapie 
rozwoju. Dobra Nowina nie jest sumą prawd cząstkowych, w które wprowadzamy 
dziecko po kolei, lecz jednością związaną z pierwotnym kerygmatem. Zadaniem 
katechezy celebrującej misterium zbawienia jest budzenie w dziecku żywej wia-
ry, która w przyszłości będzie stopniowo rozwijana i pogłębiana9. Podstawową 
zasadą doboru czytań w ramach celebracji katechetycznej jest ukazanie historii 
zbawienia jako Bożej obietnicy danej w Starym Testamencie i jej wypełnienie 
się w Jezusie Chrystusie. Uwzględniając możliwości percepcyjne uczestników, 

7  C. Krakowiak, Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i młodzieży, w: Cele-
bracje w katechezie…, s. 33–34.

8  Kongregacja Kultu Bożego, Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci (1.11.1973), 
„Wiadomości Diecezjalne” (Katowickie), 45 (1977), s. 9–25, p. 2. 

9  E.A. Klich, Biblia i katecheza, w: Zagadnienia katechetyki materialnej, red. J. Stala, Tarnów 
2011, s. 72. 
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należy akcentować jedność obu Testamentów oraz centralne miejsce Chrystusa 
w historii zbawienia10. 

Celebracja katechetyczna z najmniejszymi dziećmi może mieć zatem tylko 
jedno czytanie. Najlepiej nadaje się do tego jakiś fragment narracyjny ze Starego 
lub Nowego Testamentu. Należy również tak dobierać czytania biblijne, aby za-
wierały one wyraźny obraz, na przykład zagubiona owca czy winny krzew. Warto 
ograniczyć się także do jednego tematu, który powinien pojawić się we wszystkich 
częściach celebracji, takich jak: śpiewy, czytania, komentarze, homilia, modlitwa 
wiernych, wykorzystany obraz czy ikona11.

Układ, czyli przebieg, celebracji katechetycznej nie posiada sztywnego sche-
matu. Najczęściej rozpoczyna się ona procesją, której towarzyszy śpiew. W tym 
czasie następuje akt intronizacji Pisma Świętego, krzyża lub ikony (wskazane 
jest użycie świec lub kwiatów). Następnie mają miejsce czytania, zaś po każ-
dym z nich – odpowiedź zgromadzonych w formie śpiewu psalmu lub pieśni. 
Przed i po każdym z czytań należy wygłosić krótki komentarz, mający na celu 
ułatwienie uczestnikom zrozumienia tekstu oraz zwrócenie uwagi na właściwą 
odpowiedź człowieka na usłyszane słowo Boże. Po czytaniach wygłaszana jest 
homilia, w której przewodniczący celebracji uwypukla centralny temat czytań 
i motywuje uczestników do wyprowadzenia z usłyszanych treści wniosków ży-
ciowych. W dalszej części może nastąpić adoracja, której istotnym elementem 
powinien być śpiew. Następnie rozpoczyna się nawiązująca do treści czytań mo-
dlitwa powszechna, przygotowana wcześniej lub spontanicznie wygłaszana przez 
uczestników celebracji. Poszczególne prośby mogą zostać podsumowane śpiewem 
stosowanej aklamacji. W dalszej kolejności można odmówić modlitwę Ojcze nasz 
wraz z oracją lub inną stosowną modlitwę. Po błogosławieństwie końcowym lub 
znaku krzyża, gdy katecheta nie jest kapłanem, należy przewidzieć odpowiednio 
dobraną piosenkę religijną12. 

Metoda celebracji wymaga dobrego przygotowania wszystkich elementów, to 
znaczy: czytań, pieśni, psalmów, gestów wykonywanych przez osoby posługujące 
oraz wszystkich uczestników. Warto wcześniej przeprowadzić próbę z wybranymi 
osobami, tak jak robi się to z ministrantami przygotowującymi ceremonie Wielkie-
go Tygodnia. Należy pamiętać, że celebracje katechetyczne, pomimo znacznego 
podobieństwa do liturgii, powinny odbywać się w atmosferze bardziej sponta-
nicznej. Trzeba dążyć przy tym do zaangażowania możliwie największej grupy 
uczestników, powierzając im do wykonania konkretne zadania: czytanie, śpie-
wy, modlitwę wiernych, uczestnictwo w procesji, niesienie krzyża czy świec. Im 
większe będzie zaangażowanie uczestników celebracji, tym głębsze stanie się jej 
duchowe przeżycie. Najważniejsze w metodach celebracji są: klimat rozmodlenia, 

10  Tamże, s. 69–70. 
11  Tamże, s. 70. 
12  J. Kudasiewicz, Nabożeństwo słowa Bożego w katechezie, w: Celebracje w katechezie…, 

s. 18. 
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atmosfera pobożności, skupienie i otwieranie się na Boga. Odpowiednio przygoto-
wana i prawidłowo przeprowadzona celebracja wywiera głęboki wpływ na rozwój 
wiary, a równocześnie kształtuje postawy należytego udziału w liturgii13. 

 2. FUNKCJE ŚPIEWU I PIOSENKI RELIGIJNEJ W CELEBRACJI 

„Kto śpiewa, dwa razy się modli” – traktując słowa św. Augustyna jako swego 
rodzaju imperatyw, należy dążyć do tego, aby śpiew jak najczęściej rozbrzmiewał 
w ramach spotkań katechetycznych. W kontekście niniejszej refleksji można także 
dopowiedzieć, że „kto śpiewa, ten uczy się podwójnie”. Śpiew i piosenka religijna 
oddziałują bowiem na ucznia ze zdwojoną mocą, gdyż mają do dyspozycji zarów-
no tekst utworu, jak również jego melodię. To podwójne oddziaływanie wzmacnia 
przeżycie zawartych w utworze prawd14. Dostrzegając wielkie znaczenie piosenki 
religijnej w procesie ewangelizacji, ks. Franciszek Blachnicki twierdził wprost, 
że „trzeba świadomie wychowywać do umiejętności słuchania piosenek nie tyle 
w sensie muzycznym, co w sensie personalnym, tzn. do słuchania słów przeka-
zywanych przy pomocy melodii. Bo osoba «rezonuje» na słowo, tylko słowo jest 
dla niej wezwaniem, aktualizującym ją w jej osobowym istnieniu i w osobowych 
postawach. Sama melodia bez słów porusza tylko uczucie, wzbudza nastroje, ale 
jeszcze nie budzi osoby jako osoby. Z tej przyczyny ogromnie ważne jest tzw. 
«słowo wiążące», ważne są wstępy do piosenek, dlatego trzeba treść piosenek 
uczynić czasem przedmiotem katechezy”15.

Powyższe przesłanki upoważniają do stwierdzenia, że śpiew pieśni i piosenek 
religijnych ma szczególne znaczenie zwłaszcza w celebracjach katechetycznych, 
gdyż aktywizując uczniów, przyczynia się do głębszego przeżywania prawd zbaw-
czych i umożliwia wyrażenie związanych z nimi uczuć16. Oprócz pieśni i piosenek 
religijnych wskazać należy także psalmy, które ze względu na swój modlitewny 
charakter, jako element składowy celebracji, stają się odpowiedzią uczestników 
na usłyszane orędzie zbawcze17. Pius X w motu proprio Inter sollicitudines okre-
ślił cel muzyki kościelnej, którym jest „chwała Boża, uświęcenie i zbudowanie 
wiernych”18. Chociaż nie stwierdzono tego expressis verbis, z treści dokumentu 
wynika, że muzyka kościelna pełni wobec liturgii rolę służebną. Analogicznie, 
śpiew i piosenki religijne zastosowane w celebracjach katechetycznych spełniają 
podobną rolę. Umiejętnie dobrane, służą przybliżaniu prawd religijnych, wspoma-

13  S. Kulpaczyński, Metoda „celebracji”…, s. 261–262.
14  A. Rayzacher-Majewska, Zastosowanie pieśni i piosenek religijnych w katechezie, „Kate-

cheta” 57,6 (2013), s. 71.
15  F. Blachnicki, Piosenka religijna a ewangelizacja, „Katecheta” 14,5 (1970), s. 198.
16  M. Rycerz, Śpiew religijny w celebracji, w: Celebracje w katechezie…, s. 97.
17  S. Ziemiański, Psalmy w duszpasterstwie katechetycznym, „Katecheta” 8,4 (1964), s. 162. 
18  Pius X, Motu proprio o muzyce Inter pastoralis officii sollicitudines (1903), 1, http://www.

kkbids.episkopat.pl/?id=84 [dostęp: 11.11.2017]
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gają wychowanie do oddawania czci Bogu, ułatwiają osobiste przeżycie i przy-
jęcie prawd zbawczych, wreszcie jako integralny element katechetycznej „drogi 
piękna” (via pulchritudinis)19 kształtują wrażliwość estetyczną. Wskazane funkcje 
w naturalny sposób występują łącznie, niejako nakładając się na siebie, dlatego 
w przypadku konkretnego śpiewu trudno je rozgraniczać. Tym niemniej zostaną 
one teraz kolejno omówione20.

Funkcja dydaktyczna śpiewu religijnego sprowadza się do roli poznawczej 
oraz religijnej, którą określić można jako oczyszczające działanie śpiewu. Jak za-
uważa ks. Wacław Leśnikowski, „trudno chyba spotkać człowieka, który mógłby 
powiedzieć, że nigdy nie doświadczył płynącego ze śpiewu pobudzenia myślowo-
-emocjonalnego, czy też ufnego uspokojenia przy Bogu”21. Pobudzenie myślowe 
wiąże się z treścią śpiewanych pieśni i piosenek. Aby miały one znaczenie dydak-
tyczne w katechezie, muszą dawać dzieciom prawdziwe pojęcia religijne dotyczące 
Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Maryi czy świętych oraz ewen-
tualnie taktownie korygować nieprawidłowe pojęcia religijne wyniesione nieraz 
przez dzieci z domu22. Z punktu widzenia dydaktyki należy wybierać do celebracji 
katechetycznych te pieśni i piosenki, które zawierają treść kerygmatyczną, czyli 
wspominają fakty lub wydarzenia z historii zbawienia, wyciągają odpowiednie 
wnioski moralne, aby spowodować nawrócenie człowieka lub przynajmniej po-
budzić do osobistego zaangażowania się wobec głoszonych faktów i zdarzeń23. 
Ujęcie kerygmatyczne odpowiada współczesnemu człowiekowi, gdyż jest on bar-
dziej nastawiony na historyczny konkret niż na abstrakcyjne spekulacje. Wartość 
dydaktyczna pieśni i piosenek religijnych nie kończy się na przekazie prawd zbaw-
czych. Muzyka w połączeniu ze słowem tworzy o wiele bogatsze formy wyrazu 
niż samo słowo. Psychologia potwierdza, że śpiewane treści dłużej się pamięta 
i łatwiej zapamiętuje24. Oczyszczające działanie śpiewu polega na eliminowaniu ze 
świadomości treści utrudniających skupienie się na spawach istotnych, a zarazem 
jest kierowaniem tejże świadomości ku określonym treściom religijnym25. 

Jednym z najważniejszych zadań katechezy jest wychowanie do liturgii, która 
nierozerwalnie łączy się z muzyką i śpiewem26. Z tego względu katecheci, dobiera-

19  H. Słotwińska, Via pulchritudinis katechezy Kościoła, w: Katecheza Kościoła współczesne-
go. Refleksja poświęcona katechezie w świetle adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”, 
red. P. Sroczyński, Legnica 2015, s. 35–36. 

20  M. Rycerz, Śpiew religijny…, s. 102. 
21  W. Leśnikowski, Rola muzyki w kulcie religijnym, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska 

Opolskiego” 4 (1974), s. 289.
22  S. Sierla, Piosenka religijna w ewangelizacji dzieci w wieku od 4 do 10 lat, „Katecheta” 25,4 

(1981), s. 212.
23  Z. Sowiński, Treść kerygmatyczna w adwentowych, wielkopostnych i wielkanocnych pol-

skich pieśniach kościelnych, „Katecheta” 8,3 (1964), s. 117.
24  S. Sierla, Piosenka religijna w ewangelizacji dzieci…, s. 213. 
25  M. Rycerz, Śpiew religijny…, s. 105. 
26  W. Pośpiech, Muzyka na katechezie. Korelacja lekcji religii z wychowaniem muzycznym, 

„Katecheta” 7–8, 47 (2003), s. 135. 
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jąc pieśni i piosenki do poszczególnych celebracji katechetycznych, powinni mieć 
na uwadze utwory wykonywane na przykład podczas Mszy Świętej z udziałem 
dzieci w parafii uczniów. To ułatwi katechizowanym włączenie się we wspólny 
śpiew podczas liturgii. Dziecko, ucząc się pieśni liturgicznych śpiewanych także 
przez dorosłych, niejako „na zapas” partycypuje w treściach, które w miarę jego 
rozwoju stają się dla niego coraz bardziej zrozumiałe27. Wybierając pieśń czy pio-
senkę, katecheta powinien uwzględnić zgodność treści danego utworu z tematyką 
katechezy. Niedopuszczalne jest stosowanie „jakiejkolwiek” piosenki, bez prze-
analizowania związku z celami celebracji katechetycznej czy lekcji religii. Zgod-
ność treści pomaga wybrać właściwy utwór, stosownie do szerszego kontekstu 
– przeżywanego okresu liturgicznego czy omawianego działu programowego28.

Funkcja wychowawcza. Śpiew religijny, jako forma przepowiadania kerygma-
tu, jest ewangelicznym wezwaniem zobowiązującym do świadectwa wiary i chrze-
ścijańskich postaw. Ta szczególna skuteczność wychowawcza płynie z faktu, że 
pieśni i piosenki religijne mają swoje źródło w konkretnych postawach religijno-
-moralnych, o których mówią, zaś forma śpiewana powoduje, że są one głębiej 
przeżywane, łatwiej zapadają w pamięć i poruszają serce. Piosenka, towarzysząc 
dziecku, prowadzi je przez cały dzień, a nawet dłużej, kształtując jego postawy 
życiowe, takie jak: życzliwość, pomoc innym, szacunek, miłość czy uczciwość. 
Wzruszenie wywołane muzyką sprawia, że dziecko staje się bardziej podatne na 
działania wychowawcze29. 

Śpiew stwarza możliwość zwrócenia się do Boga w sposób spontaniczny, nie-
skrępowany przez gotowe i sztywne formuły. Z tego względu często przybiera 
formę modlitwy, czego najlepszym przykładem są psalmy. Staje się on wówczas 
osobistą odpowiedzią katechizowanych na usłyszane słowo Boże. Śpiew, pro-
wadząc do bliskości Boga, umacnia równocześnie poczucie wspólnoty między 
uczestnikami celebracji, co jest jednym z zadań katechezy. Można powiedzieć, że 
niejako „przeprowadza” uczestników celebracji od tworzenia przypadkowej grupy 
do wspólnoty Kościoła30. 

Śpiew może skutecznie spełnić funkcję wychowawczą wówczas, gdy jest dosto-
sowany do aktualnego etapu rozwojowego dziecka. Pomiędzy szóstym a ósmym 
rokiem życia, czyli w okresie przygotowania dziecka do przyjęcia sakramentu 
pokuty i pojednania oraz Eucharystii, staje się uprzywilejowanym środkiem dla 
wyrażenia przeżyć religijnych. W tym okresie wskazane są śpiewy i piosenki pro-
ste pod względem treści i formy, zawierające melodyjny refren o słowach łatwych 
do zrozumienia, zapamiętania i wypowiedzenia przez dzieci31. 

27  S. Sierla, Piosenka religijna w ewangelizacji dzieci…, s. 213. 
28  A. Rayzacher-Majewska, Zastosowanie pieśni i piosenek religijnych…, s. 73.
29  M. Rycerz, Śpiew religijny…, s. 104. 
30  Tamże. 
31  S. Łabendowicz, Aktywizowanie śpiewem i piosenką w katechezie, „Zeszyty formacji kate-

chetów” 3 (2005), s. 56–57. A. Rayzacher-Majewska słusznie zauważa, że istnieją także utwory 
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Funkcja przeżyciowa. Celem katechezy jest dążenie do tego, aby proklamo-
wane słowo Boże znalazło odzew w sercu człowieka, wywołując odpowiadający 
mu akt woli, wzbogacony uczuciem. Przeżycie towarzyszące śpiewaniu pieśni 
i piosenek religijnych może być na tyle dogłębne, że staje się niejako osobistą 
własnością człowieka. Zadaniem śpiewu religijnego w celebracji katechetycznej 
jest właśnie rozwijanie wrażliwości uczuć dziecka oraz kierowanie ich do Boga, 
do drugiego człowieka, wreszcie w stronę wszystkiego, co dobre i szlachetne. Im 
silniejszą więź uczuciową z Bogiem stworzy katecheza, tym lepsza i piękniejsza 
będzie modlitwa dziecka32. 

Warto zauważyć, że wskutek wpływów kultury masowej obserwuje się spłyce-
nie przeżywania wartości, które ustępuje miejsca emocjom. Wszechobecna kultura 
obrazu oferuje – zwłaszcza poprzez telewizję – silne i częste, lecz jedynie powierz-
chowne, przeżycia emocjonalne. Efektem tego jest stan nieustannego pobudzenia 
oraz niepokoju, uniemożliwiający dzieciom i młodzieży dłuższe skupienie czy 
trwanie w powadze. Jako ważne zadanie katechezy jawi się zatem dążenie do 
wywołania w dzieciach głębokich przeżyć religijnych poprzez śpiew33. 

Funkcja estetyczna. Właściwie dobrany śpiew religijny przez swoją treść 
słowną i formę muzyczną może prowadzić do przeżyć estetycznych. Przeżycie 
estetyczne muzyki jest emocjonalnym odczuciem i uznaniem jej wartości i piękna. 
Śpiew zastosowany w celebracji katechetycznej powinien ukazywać piękno świata 
i wskazywać na jego rzeczywistego sprawcę – Boga34. 

Jeżeli przez estetykę rozumie się zdolność dostrzegania piękna w sztuce 
i w świecie oraz wiązanie z nim własnego życia, to należy przyjąć, że dla katechi-
zowanych wychowanie estetyczne jest ważnym środkiem do rozwinięcia pełnej 
i dojrzałej osobowości. Śpiew religijny, budząc przeżycia estetyczne, może wytwo-
rzyć w dzieciach wewnętrzną potrzebę, aby na podobieństwo poruszających ser-
ce melodii, doświadczanego piękna harmonii oraz poczucia zespolenia z innymi 
ludźmi, kształtować także własne życie35. 

Powszechnie znana parafraza myśli Arystotelesa, że „muzyka łagodzi obycza-
je”, znajduje zatem swoje odniesienie także do katechezy. Wprowadzenie śpie-
wu religijnego jako integralnego elementu celebracji katechetycznej uszlachetnia 
środowisko, w którym dokonuje się przekaz orędzia zbawczego i rozwój wiary. 
Wartości estetyczne śpiewu, tworząc specyficzną atmosferę dostojeństwa, nada-
ją katechezie większego rozmachu. Śpiew i muzyka stanowią ważne znaki na 

sprzeciwiające się założeniom programowym i wręcz szkodliwe pod względem wychowawczym. 
Można wskazać tutaj zwalniającą z pracy nad sobą piosenkę: „Bóg kocha mnie takiego, jakim 
jestem. Raduje się każdym moim gestem”, czy utrwalający dziecięcy egoizm utwór: „Panie Jezu, 
zabierzemy Cię do domu. Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu”. Por. A. Rayzacher-Majewska, 
Zastosowanie pieśni i piosenek religijnych…, s. 73.

32  M. Rycerz, Śpiew religijny…, s. 107.
33  Tamże. 
34  S. Łabendowicz, Aktywizowanie śpiewem…, s. 57.
35  M. Rycerz, Śpiew religijny…, s. 107–108. 
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drogach prowadzących do spotkania z Chrystusem (zob. KKK 1157)36. Uznając, 
że pełnią one wobec liturgii funkcje uświetniające, należy przyjąć, że pełnią je 
także wobec katechezy prowadzonej metodą celebracji37. 

3. PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNE W PLANACH WYNIKOWYCH 
NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zmiany polityczne i społeczne, które nastąpiły w Polsce w roku 1989, stworzyły 
możliwość powrotu nauczania religii do szkół od 1 września 1990 r. W początko-
wym okresie miało się ono odbywać według programów i katechizmów wyko-
rzystywanych do tej pory w nauczaniu parafialnym. Wkrótce jednak, ze względu 
na planowaną od roku 1999 reformę oświatową, zaistniała potrzeba opracowania 
nowych programów i podręczników do nauczania religii. Stopniowo od 2001 r. 
powstawały zatem kolejne serie podręczników przygotowywanych przez poszcze-
gólne ośrodki katechetyczne w Polsce. Wprowadzana od 2017 r. kolejna reforma 
systemu edukacji sprawia, że proces ten trwa do chwili obecnej38. Ze względu 
na bogactwo istniejących materiałów trudno w ramach niniejszego opracowania 
przeanalizować je wszystkie.

Jedną z popularnych serii podręczników wykorzystywanych na terenie archi-
diecezji katowickiej w katechezie inicjacji do sakramentów pokuty i pojednania 
oraz Eucharystii są podręczniki kieleckiego Wydawnictwa Jedność: Żyjemy w Bo-
żym świecie (klasa I)39; Idziemy do Jezusa (klasa II)40; Jezus jest z nami (kla-
sa III)41, zgodne z programem nauczania: W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12. 
Zostaną one teraz poddane analizie w aspekcie zakładanych efektów nauczania 
pieśni i piosenek religijnych. 

W klasie I, w dziale programowym: Bóg nas kocha – dziękujemy za Jego dary, 
jako wiodące cele katechetyczne przyjmuje się poznanie przez uczniów prawdy 
o Bogu jako najlepszym Ojcu, który z miłości do człowieka stwarza świat, obda-
rowuje nim ludzi, a nade wszystko posyła swego Syna. Zadaniem katechezy jest 
zatem kształtowanie postawy zaufania i miłości do Boga; wdzięczności za dar 
życia, za całe stworzenie, za obecność Boga pośród nas, która najpełniej wyraża 
się w darze Jezusa. Osiągnięciu przyjętych celów pomóc mają piosenki: Dobrze, że 

36  H. Słotwińska, Via pulchritudinis katechezy…, s. 35.
37  M. Rycerz, Śpiew religijny…, s. 108.
38  R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce…, s. 332. 
39  E. Kondrak, B. Nosek, K. Mielnicki, Żyjemy w Bożym świecie. Przewodnik metodyczny (nr 

11-01/12-KI-1/12), Kielce 2011, ss. 288.
40  Idziemy do Jezusa. Przewodnik metodyczny (nr AZ-12-01/12-KI-3/12), red. J. Czerkawski, 

E. Kondrak, Kielce 2012, ss. 304.
41  Jezus jest z nami. Przewodnik metodyczny (nr AZ-13-01/12-KI-4/13), red. J. Czerkawski, E. 

Kondrak, Kielce 2013, ss. 304.
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jesteś; Ojcze, Ty kochasz mnie; Dobre, dobre, bardzo dobre; Cieszę się, Alleluja!; 
Bóg tak umiłował świat; Mam Przyjaciela.

Drugi dział programowy: Nasz Bóg jest zawsze blisko – chcemy się z Nim 
spotkać zakłada poznanie religijnych znaków i symboli, zwłaszcza znaku krzyża; 
modlitwy Ojcze nasz; prawdy, że Pismo Święte jest Księgą Bożą oraz poznanie za-
chowań, którymi dziecko sprawia Bogu radość. Jako cele katechetyczne przyjęto 
kształtowanie postawy szacunku dla znaku krzyża; budzenie pragnienia codzien-
nej modlitwy; kształtowanie postawy wrażliwości na słuchanie słowa Bożego oraz 
wzmacnianie postawy radości ze spełnionego dobra. Proponowane przez autorów 
piosenki to: Jezus jest tu; Bo Ty, Boże, jesteś Ojcem; Dzieckiem Bożym jestem ja 
oraz śpiewane wraz z towarzyszącymi gestami piosenki: W imię Ojca i Syna, a 
także Słowo Twe w Księdze śpi.

W trzecim dziale programowym: Jezus największym darem Ojca – przygo-
towujemy się na spotkanie z Jezusem (Adwent) jako istotne cele katechetyczne 
przyjmuje się: budzenie poczucia wspólnoty w przeżywaniu Wigilii Świąt Bożego 
Narodzenia; pogłębienie poznanej prawdy o Bożym Narodzeniu oraz kształtowa-
nie postawy radości z narodzin Pana Jezusa i wdzięczności Bogu za Jego przyj-
ście. Efektem działań katechetycznych ma się stać umiejętność wyrażenia przez 
uczniów radości z przyjścia Pana poprzez wspólny śpiew kolęd i chętny udział 
w przedstawieniu bożonarodzeniowym. W tym celu uczniowie powinni poznać 
słowa i melodie wybranych kolęd.

Kolejny z działów programowych: Jezus jest naszym Przyjacielem i Nauczycie-
lem – chcemy Go naśladować zmierza między innymi do ukazania relacji miłości 
w życiu Świętej Rodziny; kształtowania postawy wdzięczności Bogu i rodzicom 
za sakrament chrztu; kształtowania postawy ufności w pomoc Jezusa i zawie-
rzenia Mu naszych bliskich i chorych. Wsparciem w wypracowaniu wskazanych 
postaw powinny stać się piosenki: Pan Jezus także Mamę miał; By być jak Jezus; 
Sercem kocham Jezusa; Każdy może dziś do Jezusa przyjść; Idzie Jezus.

Dział programowy: Jezus dla nas umiera i zmartwychwstaje – dla Jezusa chce-
my zmienić swoje życie (Wielki Post) ma na celu poznanie przez dzieci wybranych 
wydarzeń z drogi krzyżowej oraz zbawczych wydarzeń zawartych w liturgii Wiel-
kiego Piątku. Działania katechetyczne zmierzają do ukazania dzieciom motywacji 
do przepraszania Jezusa za złe postępowanie oraz kształtowanie postawy szacun-
ku wobec krzyża, jako znaku miłości Chrystusa. Proponowane śpiewy to piosenki: 
Rysuję krzyż; Przepraszam Cię, Boże oraz pieśń Krzyżu Chrystusa, śpiewana przez 
dzieci w trakcie adoracji krzyża w klasie i w kościele.

Szósty dział programowy: Jezus zmartwychwstały jest z nami – żyjemy w ra-
dości zmartwychwstałego Jezusa jako główne cele katechetyczne przyjmuje do-
świadczenie przez dzieci radości spotkania z Jezusem zmartwychwstałym podczas 
Świąt Wielkanocnych w kościele i w rodzinie oraz budzenie radości z oczekiwa-
nia na spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej. Realizacja wyznaczonych celów 
powinna dokonać się poprzez włączenie dzieci we wspólną modlitwę, celebracje 
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gestów liturgicznych oraz radosny śpiew wybranych pieśni o Zmartwychwstaniu 
Jezusa. W pespektywie przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej proponuje się śpiew 
piosenki Przygotuję Ci serce, o Chryste.

Ostatni dział: Katechezy okolicznościowe w odniesieniu do nabożeństw różań-
cowych i majowych proponuje piosenkę O Królowo, Królowo Różańca oraz pieśń 
Chwalcie łąki umajone. Dzieci poznają także piosenkę Biskupie Mikołaju. 

Przeprowadzona analiza planów wynikowych z religii dla klasy I według 
podręcznika Żyjemy w Bożym świecie uprawnia do wniosku, że autorzy traktu-
ją nauczanie śpiewu jako znaczący element religijnej formacji dziecka. Wśród 
pięćdziesięciu pięciu przewidzianych w roku szkolnym jednostek lekcyjnych, 
aż dwadzieścia osiem zakłada uwzględnienie pieśni liturgicznych (cztery) oraz 
piosenek religijnych (dwadzieścia jeden). Proponowane utwory muzyczne bardzo 
dobrze łączą się w swoich treściach z tematami poszczególnych lekcji oraz – co 
szczególnie istotne – z wyznaczonymi dla nich celami katechetycznymi. Dotyczy 
to tak jednostek rozmieszczonych w poszczególnych działach programowych, jak 
i przewidzianych do realizacji katechez okolicznościowych.

W klasie II w pierwszym dziale programowym: Ja i mój Bóg zmierza się do 
ukształtowania postawy wdzięczności Bogu za Jego obecność w rodzinach oraz 
we wspólnocie Kościoła, jako rodzinie dzieci Bożych. Poznanie prawdy, że mo-
dlitwa jest rozmową z Bogiem, a także różnych jej form ma prowadzić katechi-
zowanych do systematycznej modlitwy rano i wieczorem. Szczególne znaczenie 
posiada tutaj śpiew, poprzez który dziecko uwielbia Boga. Proponowane piosenki 
to: Chwalę Ciebie, Panie; Jezus o poranku; Abba, Abba – tatusiu.

Drugi dział programowy: Jezus przychodzi do nas, którego realizacja przypada 
na okres Adwentu i Bożego Narodzenia, oprócz poznania związanych z nimi naj-
ważniejszych wydarzeń zbawczych, ma na celu pogłębienie prawdy, że Jezus jest 
obecny w czasie Mszy Świętej, oraz wzbudzenie pragnienia spotkania się z Nim 
w czasie liturgii. Stosowną pomocą stają się śpiewane przez dzieci wybrane kolędy 
i piosenki, takie jak kołysanka Zaśnij, Dziecino i Mam Przyjaciela. 

Kolejny dział programowy: Jezus uczy nas posłuszeństwa Ojcu koncentruje się 
wokół wydarzeń zbawczych przeżywanych w okresie Wielkiego Postu i Triduum 
Paschalnego. Kształtowanie postawy wdzięczności za dzieło zbawcze Jezusa oraz 
aktywny udział dziecka w liturgii ułatwić mają wybrane pieśni wielkopostne, 
wykorzystywane najpierw podczas celebracji w grupie klasowej. Jako stosowne 
pieśni wskazuje się: Któryś za nas cierpiał rany; Nocą Ogród Oliwny; Chrystus 
Wodzem, Chrystus Królem.

Czwarty dział programowy: Przeżywamy radość z Jezusem zmartwychwstałym, 
ze względu na podejmowaną tematykę oraz wypływający z natury omawianych 
wydarzeń charakter radosnego dziękczynienia Bogu, powinien zawierać liczne pro-
pozycje śpiewu. Zdziwienie i zdecydowany niedosyt budzi zatem fakt, że autorzy 
podręcznika proponują zaledwie jedną piosenkę: Mój Zbawiciel, On bardzo kocha 
mnie, którą przewidziano w jednostce poświęconej Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
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Dział programowy: Z Jezusem i Jego Matką, oprócz tematyki mariologicznej, 
ma na celu przekazanie dzieciom prawdy, że Duch Święty pomaga ludziom i jed-
noczy ich. Ważnym celem jest także ukazanie działania Trójcy Świętej w życiu 
chrześcijanina. Adekwatną pomoc może stanowić pieśń: Duchu Święty, przyjdź 
i piosenka Chwała Bogu Ojcu. Jako istotny brak wskazać należy, że lekcje poświę-
cone kształtowaniu czci i szacunku do Najświętszego Sakramentu, uroczystości 
Bożego Ciała (udział dzieci w procesji!) oraz czerwcowym nabożeństwom ku czci 
Najświętszego Serca Pana Jezusa nie zostały wzbogacone ani jedną pieśnią czy 
piosenką religijną. W żaden sposób nie rekompensuje tego słuszne założenie, że 
uczeń „potrafi opisać, jak odbywa się procesja Bożego Ciała” czy „opisać obraz 
Serca Pana Jezusa”. W ostatnim dziale, zawierającym Katechezy dodatkowe po-
święcone tematyce modlitwy różańcowej, misyjnego wymiaru Kościoła, obco-
wania świętych oraz modlitewnej troski o zmarłych, również nie przewidziano 
uczenia dzieci stosownych śpiewów religijnych.

Analiza planów wynikowych w klasie III, czyli w okresie bezpośredniego 
przygotowania dzieci do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii, ujaw-
niła rażące wręcz ubóstwo proponowanych śpiewów. Jedynie w drugim dziale 
programowym: Kim jesteś, Panie Jezu? przewidziano pieśni: Pan jest Pasterzem 
moim i Zbawienie przyszło przez krzyż.

Pomimo przyjęcia wśród efektów nauczania szóstego działu programowe-
go: Jak Ci dziękować, drogi Jezu?, że „uczeń potrafi wykazać różnicę między 
czynnym a biernym uczestnictwem we Mszy Świętej” oraz „uzasadnia potrzebę 
aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej”, trudno oczekiwać, że katechizowa-
ni włączą się w liturgię sprawowaną w parafiach – zwłaszcza poprzez wspólny 
śpiew. Niewystarczalność formacji liturgicznej realizowanej w ramach szkolnego 
nauczania religii jeszcze dobitniej pokazuje fakt, że znajomość wszystkich pie-
śni liturgicznych i piosenek religijnych śpiewanych przez dzieci zaliczana jest do 
wymagań ponadpodstawowych, czyli rozszerzających42. Pozostaje to w wyraź-
nej sprzeczności ze wskazaniami polskiego dyrektorium katechetycznego, gdzie 
stwierdza się, że katecheza przygotowująca dzieci do uczestnictwa w Eucharystii 
oraz w sakramencie pokuty i pojednania winna mieć charakter ściśle liturgiczny43. 

4. WNIOSKI I POSTULATY

Przeprowadzona analiza planów wynikowych nauczania religii w klasach I–
III szkoły podstawowej potwierdza powszechną opinię, iż nie wypełnia ono 

42  Por.. B. Winczewska, Wymagania edukacyjne – czym są i jak je określić?, https://www.porta-
loswiatowy.pl/podstawa-programowa-szkolny-plan-nauczania/wymagania-edukacyjne-czym-sa-i-
jak-je-okreslic-11456 [dostęp: 15.12.2017].

43  Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce 
(20.06.2001), Kraków 2002, nr 25. 
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wszystkich zadań stawianych katechezie44. Zdaniem Kazimierza Misiaszka jego 
zasadnicza słabość polega na tym, że nie stało się „skutecznym elementem czy 
środkiem rozwoju wiary młodego pokolenia Polaków. Nie jest w stanie uzdolnić 
ich do wysiłku, aby rzeczywiście stali się uczniami Chrystusa, manifestujący-
mi swoją wiarę w codziennym życiu wspólnoty Kościoła”45. W wielu parafiach 
odnotowuje się dramatyczny spadek uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu 
liturgicznym Kościoła. Tymczasem, jak twierdzi dalej Misiaszek, „bez liturgii 
i sakramentów, oferujących najbardziej istotny z punku widzenia rozwoju wia-
ry wymiar wtajemniczenia, będący także fundamentem katechezy parafialnej, 
cały proces chrześcijańskiej formacji nie wypełni się, nie osiągnie swojego celu, 
jakim jest właśnie rozwój wiary, tak w wymiarze osobistym, jak i społecznym, 
eklezjalnym”46. 

Skuteczne wychowanie liturgiczne domaga się zatem faktycznego współdzia-
łania katechezy parafialnej oraz nauczania religii w szkole. Uwzględniając ich 
odmienny charakter, wynikający z różnicy celów kształcenia przyjmowanych 
w obydwu środowiskach, należy zadbać, aby podejmowanie tych samych zagad-
nień tematycznych było zasadniczo odmienne w swojej formie47. Nauczanie reli-
gii w szkole koncentruje się w głównej mierze na wymiarze poznawczym prawd 
wiary, natomiast katecheza jest ze swej natury mistagogiczno-wychowawcza. 
Katechetyczne spotkania w parafii, przyjmując wyraźny wymiar egzystencjalny 
i liturgiczno-pastoralny, muszą pozostawać w ścisłej korelacji z nauczaniem religii 
w szkole, uzupełniając je w niezbędnej funkcji wtajemniczenia i wychowania. 
Katecheza parafialna – zwłaszcza inicjacyjna – prowadzona na podstawie zasad 
katechumenatu, przyjmuje jako zasadniczy cel formację postaw liturgicznych oraz 
wychowanie do głębszego rozumienia symboli48. Skuteczną pomocą w tym wzglę-
dzie mogą służyć celebracje katechetyczne, których znaczącym elementem jest 
śpiew. Krytyczna ocena obserwowanej praktyki katechetyczno-duszpasterskiej 
w parafiach prowadzi do wniosku, że ta skuteczna metoda przekazu wiary ocze-
kuje ciągle jeszcze na swoje pełniejsze dowartościowanie. 

 

44  Kongregacja do spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997), nr  5–86. 
Por. także: Katecheza i wychowanie katolickie w Kościele katowickim, w: Wsłuchani w Ducha. 
Uchwały II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Katowice 2016, s. 81–83.

45  Zob. K. Misiaszek, Porażka katechezy parafialnej, „Warszawskie Studia Pastoralne” 
2 (2014), s. 80. 

46  Zob. tamże, s. 83–84. Zob. także: tenże, Co z katechezą parafialną w Polsce?, „Studia Pa-
storalne” 13 (2017), s. 93–94.

47  Katecheza i wychowanie katolickie w Kościele katowickim…, s. 87, nr 284, 285.
48  R. Buchta, Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce…, s. 473.
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„DOM BEZ MUZYKI JEST JAK CIAŁO BEZ DUSZY” 
ROLA I WARTOŚĆ MUZYKI W SYSTEMIE 

WYCHOWAWCZYM ŚW. JANA BOSKO

WSTĘP

Celem artykułu jest opisanie roli oraz wartości muzyki w systemie wychowaw-
czym św. Jana Bosko. Wielu badaczy już od dawna przypisywało duże znaczenie 
zawodowi nauczyciela. Przykładowo, już Komisja Edukacji Narodowej była świa-
doma ogromnej roli, jaką odgrywają nauczyciele w procesie kształtowania po-
staw społeczeństwa, w związku z czym utworzyła ona osobny „stan akademicki”, 
któremu wyznaczyła poważne obowiązki i przyznała różne prawa. J. W. Dawid 
w opracowaniu O duszy nauczycielstwa napisał, że istotę powołania nauczyciel-
skiego stanowi „miłość dusz ludzkich”, która jest podstawą efektywności pracy 
oraz procesów samokształcenia, oprócz obowiązkowości, poczucia odpowiedzial-
ności i sprawiedliwości oraz odwagi moralnej1. Kerschensteiner także był zdania, 
iż rolą nauczyciela ma być „świadome urzeczywistnianie wartości”, dążenie do 
poświęcenia swojego życia działalności wychowawczej – tzw. „miłość pedago-
giczna”. Interesujące jest porównanie Marii Montessori, która widzi w dziecku 
wątłą rośliną, w nauczycielu zaś troskliwego ogrodnika, którego zadaniem jest 
zapewnienie jej jak najlepszych warunków do swobodnego wzrostu2. 

1  E. Jaskuła, E. Wawrzyniak, Rola nauczyciela w procesie edukacyjnym dawniej i dziś, „Dy-
rektor Szkoły”. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej.

2  B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
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W koncepcjach zaproponowanych przez A. Comte’a, E. Durkheima oraz J. De-
weya nauczyciel był czynnikiem postępu społecznego, nie tylko osobą „wyzwa-
lającą”, życzliwą oraz troskliwą, natomiast proces wychowania powinien być me-
todycznym uspołecznianiem młodszego pokolenia, zmierzającym do wywołania 
i rozwinięcia w uczniach pewnej liczby stanów fizycznych, umysłowych oraz 
moralnych, których wymaga od nich społeczeństwo3. 

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KS. JANA BOSKO

Jan Bosko urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi w Piemoncie. Pochodził z ubo-
giej wiejskiej rodziny. Jego matka wspierała go w służbie, a później pracowała jako 
gospodyni w założonym przez niego Oratorium.

Jan Bosko przyszedł na świat w niespokojnych czasach. Z jednej strony był to 
okres rozkwitu rewolucji przemysłowej, urbanizacji oraz industrializacji, a także 
rozwoju techniki. Z drugiej natomiast we Włoszech trwał proces jednoczenia pań-
stwa, poprzedzony krwawymi walkami, wojnami napoleońskimi i najazdami oraz 
odwrotami wojsk austriackich i rosyjskich4. Powstanie nowego, zjednoczonego 
państwa kosztowało wiele. Włosi ponieśli straty gospodarcze, społeczne i ducho-
we. Należy dodać, że przeciwnikiem zjednoczenia był Watykan, co powodowało 
wśród społeczeństwa obojętność religijną lub niechęć do religii. Jan Bosko wycho-
wywał się jednak z dala od tych dylematów, w spokojnym wiejskim środowisku, 
w którym uznawano tradycje chrześcijańskie.

Jego dzieciństwo nie było jednak sielankowe, ponieważ gdy miał zaledwie dwa 
lata, zmarł mu ojciec. Matka została sama z trojgiem dzieci: najstarszym Antonim, 
synem z pierwszego małżeństwa, oraz Józefem i Janem. Niektórzy twierdzą, że 
dzięki temu tak dobrze rozumiał sytuację bezdomnych młodych ludzi żyjących na 
ulicach Turynu, podświadomie szukających ideału ojca5.

W wieku dziewięciu lat, w roku 1824, miał senną wizję, w której Bóg przekazał 
mu jego przyszłą misję. Opisał to wydarzenie w następujący sposób: 

Byłem niedaleko domu, na dużym podwórzu, na którym bawiło się wielu chłopców. 
Jedni się śmiali, inni grali w coś, wielu przeklinało. Słysząc to, rzuciłem się między 
nich i przy pomocy słów i pięści usiłowałem ich uciszyć. W tym momencie pojawił 
się przede mną majestatyczny, pięknie ubrany mężczyzna, cały spowity białym płasz-
czem. Jego twarz jaśniała takim blaskiem, że nie mogłem na nią patrzeć. Nazwał mnie 
po imieniu i kazał stanąć na czele tych chłopców. Dodał: „Będziesz musiał pozyskać 
ich przyjaźń dobrocią i miłością, a nie pięściami […]6.

3  K. Konarzewski, Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa 1991.
4  M.T. Chmielewski, Wychowanie w rodzinie a system prewencyjny ks. Bosko, Warszawa 2013, 

s. 311.
5  T. Bosco, Wspomnienia z oratorium, Warszawa 2002, s. 263.
6  Tamże, s. 266.
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Odtąd młody człowiek starał się ze wszystkich sił wypełniać to zadanie. Miał 
swoje sposoby na zwrócenie uwagi ludzi. Nauczył się różnych sztuczek kuglar-
skich, które pokazywał mieszkańcom wsi, przy okazji odmawiając modlitwy, 
śpiewając pobożne pieśni i „głosząc” kazanie zasłyszane w niedzielę w kościele. 
Bardzo pragnął zostać księdzem, lecz matki nie było stać na opłacanie jego nauki. 
Musiał więc opuścić dom rodzinny i rozpocząć pracę. Zdobyte wtedy umiejętności 
bardzo przydały mu się w jego przyszłej pracy z młodzieżą.

Jan Bosko ukończył gimnazjum w Chieri. W 1832 r. założył tam wraz z inny-
mi uczniami stowarzyszenie noszące nazwę „Towarzystwo Wesołości”, którego 
program zakładał, że członkowie mają dobrze wypełniać swoje obowiązki chrze-
ścijańskie oraz uczniowskie, a także być weseli7. W 1835 r. wstąpił do semina-
rium duchownego w tej samej miejscowości. Sześć lat później otrzymał święcenia 
kapłańskie. Jan Bosko chciał jednak nadal zgłębiać wiedzę teologiczną i konty-
nuować edukację, więc wstąpił do Konwiktu kościelnego św. Franciszka z Asyżu 
w Turynie. Tam czekały go trzy lata nauki, podczas których dobrze poznał sy-
tuację młodych ludzi żyjących w Turynie. Był to obraz przerażający. Młodzież 
nie miała ani pracy, ani wykształcenia, była agresywna i bardzo nieszczęśliwa. 
Ci, którzy dostali zatrudnienie, pracowali w morderczych warunkach, a zarobki 
nie wystarczały nawet na wynajem mieszkania i jedzenie. W takich warunkach 
łatwo rodzi się patologia. Wielu z nich zostawało więc przestępcami. Jan Bosko 
od samego początku swego powołania zakładał, że poświęci swe życie młodzie-
ży. Pewnego dnia w drodze do gimnazjum w Chieri spotkał swego rówieśnika, 
z którym odbył następującą rozmowę:

– Ach, drogi Filippello, ja bym nie chciał być proboszczem! Idę do szkoły, bo pra-
gnę poświęcić swe życie młodzieży.

Tak doszli niebawem do Chieri. Towarzysz podziwiał ducha, jakim był przejęty Jan. 
Kiedyś ksiądz Bosko przypomni swemu byłemu koledze tę rozmowę, pytając:

– No powiedz, czy zostałem proboszczem?8

Jan Bosko, będąc już księdzem, miał później okazję poznać młodych bezro-
botnych, a także młodych przestępców, zwłaszcza w czasie wizyt w miejscowym 
więzieniu. Zdawał sobie sprawę, że na drogę przestępstwa weszli z powodu braku 
opieki i wsparcia ze strony rodziny. Bardzo chciał im pomóc, zapewnić im warun-
ki do prawidłowego rozwoju i uchronić ich przed więzieniem. 

Symbolicznym początkiem funkcjonowania Oratorium był moment, w którym 
Jan Bosko stanął w obronie Bartłomieja Garellego, bitego chłopca, którego za-
brał ze sobą do domu i zaproponował, że będzie go uczył. Chciał, aby Bartłomiej 
przyprowadził też swych przyjaciół. Na początku ksiądz pracował z dwoma chłop-
cami, lecz w krótkim czasie dołączyli do nich kolejni. Bosko prowadził naukę 
czytania i pisania, zapewniał mieszkanie, darzył zainteresowaniem i przyjaźnią. 

7  F. Desramaut, Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815–1888), t. 2, Warszawa 1998, s. 112.
8  S.J.B. Lemoyne, Memorie biografiche di don Giovanni Bosco, t. 1: 1815–1841, Pogrzebień 

1968, s. 148.
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W jego domu pojawiało się coraz więcej chłopców, przede wszystkim termina-
torów i pomocników pracujących w różnych zakładach. Ksiądz planował znaleźć 
jakieś miejsca na niedzielne wyprawy, gdzie chłopcy mogliby odpocząć i pobawić 
się. Najpierw spotykali się na podwórzu konwiktu, w którym mieszkał i uczył się. 
W ten sposób powstało „wędrowne Oratorium”, bez stałej siedziby9.

Tak pisze o nim autor jego biografii:
Bez wątpienia ten sam, Który przeznaczył go do zorganizowania Oratoriów świą-
tecznych i szkół rolniczych, chciał również, aby był założycielem warsztatów i szkół 
zawodowych. To Pan Bóg dał mu zdolności wszechstronne, dzięki którym potrafił 
zrozumieć dzieci ludu, sieroty pracujące na roli, młodych terminatorów, dla których 
stał się jak św. Paweł. [...] Otrzymał od Boga temperament przedsiębiorczy, aktywny, 
energiczny, by mógł dopiąć swego celu. Już w Becci zdobywał soldy potrzebne na 
sprzęty do swoich pokazów […]10.

Po zakończeniu nauki ks. Bosko rozpoczął pracę jako kapelan sierocińca, któ-
rego założycielką była markiza Barolo. Przekazano mu wtedy do dyspozycji bu-
dynek, w którym mogło się zmieścić ponad stu chłopców. Tam mógł prowadzić 
naukę katechizmu oraz modlitwę, a także przeznaczać czas na zabawę. Bardzo 
szybko musiał jednak opuścić to miejsce, ponieważ modlitwy i zabawy chłopców 
zakłócały spokój mieszkającym w pobliżu zakonnicom. Markiza postawiła mu 
wtedy ultimatum: albo będzie pracował dla niej za pensję, albo zajmie się na dobre 
„brudną” młodzieżą, lecz wtedy będzie musiał opuścić sierociniec. Ksiądz Jan 
Bosko wybrał chłopców odrzuconych przez społeczeństwo i odszedł wraz z nimi.

Cały czas prowadził prace nad podręcznikami na cele edukacji młodzieży. 
W 1845 r. zniesiono we Włoszech stosowane dotąd wagi i miary oparte na systemie 
metrycznym. W związku z tym ksiądz opracował książkę pt. System metryczny 
dziesiętny, przystępnie objaśniony, z dodaniem 4 działań arytmetycznych, dla użyt-
ku rzemieślników oraz prostego ludu – przez księdza Jana Bosko. Tak uzasadniał 
wybór problematyki swej pracy:

Okoliczności, w jakich żyjemy, stawiają wszystkim wymagania zapoznania się z no-
wym systemem metryczno-dziesiętnym. Wspomniany system uznany jako korzystny, 
wprowadzony został ustawą i wejdzie w życie w naszym kraju począwszy od roku 
1850. Każdy rozumie, na jakie straty narażałby się w tak radykalnej zmianie miar 
i wag, kto nie zapoznałby się z nowym systemem. Pragnąc tedy zapobiec tego rodzaju 
szkodom oraz zaradzić publicznej potrzebie, napisałem niniejszą książeczkę, mającą 
w jak najprzystępniejszej formie dać czytelnikowi pojęcie o systemie metrycznym, 
tak by każda osoba o średnim wykształceniu mogła go zrozumieć nawet bez pomocy 
nauczyciela11.

9  T. Bosco, Wspomnienia z oratorium, op.cit., s. 282.
10  S.J.B. Lemoyne, Memorie biografiche..., t. 1, s. 139.
11  S.J.B. Lemoyne, Memorie biografiche di don Giovanni Bosco, t. 2: 1841–1846, Pogrzebień 

1968, s. 278–279.
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Po opuszczeniu sierocińca markizy Barolo ks. Bosko wraz ze swymi pod-
opiecznymi korzystał z kościółka św. Marcina. Zgodę na korzystanie z tego 
obiektu wydał magistrat miejski. Ponownie los mu jednak nie sprzyjał. Okoliczni 
mieszkańcy składali skargi, aż ksiądz został stamtąd usunięty i musiał wynająć 
kilka pokojów na Valdocco, w celu prowadzenia tam zajęć szkoły wieczorowej dla 
starszych wychowanków. W niedzielę natomiast prowadził tam naukę katechizmu. 
Również w tym przypadku lokatorzy byli niechętni hałasom, więc Jan Bosko 
ponownie musiał szukać schronienia. Znalazł je w baraku stojącym na łące, lecz 
i tam nie zagrzał długo miejsca12.

Jego działalność spotykała się z powszechną niechęcią. Również władze nie 
sprzyjały mu, twierdząc, że wychowuje młodych rewolucjonistów i prowadzi dzia-
łalność polityczną. Z uwagi na te zarzuty postanowiono, że spotkania organizo-
wane przez niego mają odbywać się pod nadzorem policji. Ksiądz wykorzystał 
tę okazję do zwracania się w swych kazaniach do funkcjonariuszy, dbając tym 
samym o zbawienie ich dusz13.

Ksiądz Bosko cierpiał nawet z powodu niezrozumienia i nieprzychylności ze 
strony proboszczów oraz innych kapłanów. Byli oni źródłem różnych pogłosek 
na jego temat. Twierdzili, że może być chory psychicznie i chcieli go zamknąć 
w zakładzie dla obłąkanych. On jednak niestrudzenie kontynuował swój plan 
i w 1846 r. znalazł dom, tzw. szopę Pinardiego. Wymagała ona remontu, ale była 
odpowiednim miejscem na jego działalność. Dom ten miała mu wskazać Matka 
Boska. Wzniosła rękę i przemówiła: HAEC EST DOMUS MEA; INDE GLORIA 
MEA. Po tych słowach ksiądz zbudził się, postać Maryi zniknęła, a on, „ufając 
Boskiej Dobroci i Miłosierdziu, u stóp Najświętszej Dziewicy ponowił swe po-
święcenie się dla wielkiej sprawy, do jakiej został powołany przez Boga. Z nasta-
niem poranka, jeszcze pod wpływem tego widzenia, natychmiast poszedł przeko-
nać się o prawdzie tego, co we śnie zostało mu wskazane. Wychodząc z pokoju, 
rzucił księdzu Borelowi: «Idę obejrzeć pewien dom przeznaczony dla naszego 
Oratorium»”14.

Jan Bosko był bardzo pracowitym człowiekiem. Zajmował się nauczaniem, 
nauką katechizmu, organizowaniem zabaw i opieką nad chłopcami, wypełniał 
swoje obowiązki księdza, zarabiał na utrzymanie, pisał oraz publikował podręcz-
niki (m.in. Historia Kościoła na użytek szkół w 1845, Historia świata w 1847 
itd.). Na potrzeby nauczania w Oratorium napisał też w 1847 r. książeczkę pt. 
Młodzieniec zaopatrzony do pełnienia swych obowiązków w praktykach chrze-
ścijańskiej miłości. Starał się pisać zrozumiale dla prostych ludzi, pragnąc ich 
edukować religijnie i wyjaśniać naukę Kościoła w obliczu liberalnej propagandy 
antykościelnej i antyklerykalnej prowadzonej w mediach. W 1853 r. zaczął wy-
dawać miesięcznik „Czytanki katolickie”, stanowiący broszurę, w której jasno 

12  A. Świda, Towarzystwo Salezjańskie. Rys historyczny, Kraków 1984, s. 19.
13  Tamże, s. 257.
14  Tamże, s. 198.
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i prosto wykładał naukę Kościoła. Był on autorem około stu pięćdziesięciu książek 
oraz pism, a także sztuk scenicznych napisanych na potrzeby łączenia edukacji 
i zabawy w Oratorium15.

W rozmowie z hrabią Sclopisem i markizem Pallavicinim opowiada o swojej 
szkole wieczorowej. Mówi, że prowadzi ją od 1844 r. dla chłopców, którzy pracują 
albo są zbyt starzy, aby móc uczęszczać do szkół publicznych. W swojej szkole 
uczył czytania i pisania, gramatyki, dziejów biblijnych i historii, geografii, aryt-
metyki oraz systemu metrycznego. W jednej z klas uczył rysunku i języka fran-
cuskiego. Odbywały się tam też lekcje muzyki wokalnej oraz instrumentalnej16.

Życie ks. Bosko było pasmem ciężkiej pracy przeplatanej miłymi chwilami, 
gdy widział jej efekty. Brał on jednak na siebie zbyt wiele obowiązków i w 1846 r., 
po przeprowadzce Oratorium do szopy Pinardiego, zaczął borykać się z problema-
mi zdrowotnymi. Jego wychowankowie modlili się żarliwie o jego wyzdrowienie, 
a ich prośby zostały wysłuchane. 

Pomyśleć można, jakiego wrażenia doświadczali ci chłopcy na widok ich ojca w takim 
stanie. Niektórzy klękali, bo właściwie przyszli się wyspowiadać i trudno było skłonić 
ich do wyjścia. Chłopcy wypowiadali swe uczucia nie tylko swym przywiązaniem, 
lecz czynami. Widząc, że ludzkie zabiegi nie odnosiły skutku, szturmowali do nieba. 
Grupami modlili się w kościele, przynosili świece przed cudowny obraz, uczestniczyli 
we Mszach św., przyjmowali Komunię św. Nie kładli się do łóżka, nie pomodliwszy 
się gorąco za chorego, zapraszając do tego również swych krewnych. Niektórzy nawet 
przez całą noc czuwali na modlitwie. Czyniono śluby, np. odmawianie Różańca przez 
cały miesiąc, rok, niektórzy przez całe życie. Niektórzy pościli o suchym chlebie i wo-
dzie, przyrzekając pościć miesiące i lata, jeśli Maryja Najświętsza wróci im drogiego 
Księdza Bosko17.

Po powrocie do zdrowia ks. Bosko wrócił do Oratorium wraz ze swoją matką, 
która miała mu pomóc w wypełnianiu jego dzieła i rozwoju placówki. Wznowiona 
została działalność kursów wieczorowych dla młodzieży, a w 1847 r. powstało 
Oratorium św. Alojzego, zaś dwa lata później także Oratorium Anioła Stróża, 
w którym chłopcy przebywali w dni wolne od pracy.

Ksiądz Jan Bosko chciał zapewnić potrzebującym chłopcom nocleg, lecz szyb-
ko został okradziony. To przykre wydarzenie nie zniechęciło go i niedługo potem 
udzielał gościny stu pięćdziesięciu młodym ludziom w internacie na Valdocco. 
W 1853 r. otworzył tam pracownię szewską oraz krawiecką, a w 1855 r. również 
stolarską, ponadto – introligatornię, kuźnię oraz drukarnię. Odtąd zapewniał ter-
minatorom miejsce, gdzie mogli uczyć się zawodu. Tymczasem starsi uczniowie, 
absolwenci wyższych klas gimnazjalnych, odbywający edukację w Oratorium pod 
okiem starszych kolegów, pełnili funkcję nauczycieli młodszych kolegów.

15  A. Świda, Towarzystwo Salezjańskie..., s. 27. 
16  S.J.B. Lemoyne, Memorie biografiche di don Giovanni Bosco, t. 4: 1850–1853, Pogrzebień 

1970, s. 15.
17  S.J.B. Lemoyne, Memorie biografiche..., t. 2, s. 248. 
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Samotny ksiądz w walce ze światem potrzebował wsparcia i pomocy. Mu-
siał też zapewnić wychowankom kogoś, kto kontynuowałby jego dzieło po jego 
śmierci. Pierwszym z pomocników został jeden z jego wychowanków, Michał 
Rua, który w 1854 r. złożył śluby zakonne i stał się pierwszym salezjaninem, a po 
śmierci Jana Bosko – jego następcą (przełożonym generalnym Zgromadzenia Sa-
lezjańskiego). Nowe zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone przez Watykan 
w 1869 r., biorąc swą nazwę od św. Franciszka Salezego, który dla ks. Jana Bosko 
był wzorem łagodnego duszpasterza zajmującego się pracą na rzecz zbawienia 
dusz.

W 1872 r., dzięki pomocy św. Marii Dominiki Mazzarello, utworzono Zgroma-
dzenie Córek Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki, a w 1976 r. Jan Bosko 
utworzył Stowarzyszenie Salezjańskich Pomocników Kościoła, będące świeckim 
ogniwem zgromadzenia. Stowarzyszenie to miało zajmować się wspieraniem dzieł 
oraz zadań podejmowanych przez lokalne kościoły18.

Cała kapłańska droga ks. Bosko polegała na pokonywaniu przeciwności losu 
w celu skutecznej pracy z młodzieżą, uważaną przez innych za element patolo-
giczny. Ksiądz ten starał się zrozumieć drogę, którą przebyli, kiedy napotkawszy 
opór społeczeństwa, postanowili zejść na ścieżkę występku. Chciał zrobić z nich 
dobrych ludzi, wykształconych, mających wyuczony zawód, mogących uczciwie 
zarabiać na utrzymanie.

Celem działań wychowawczych ks. Jana Bosko było upodobnienie kolejnych 
zakładów salezjańskich do modelu domu-rodziny, prowadzonego przez niego 
z pierwszymi wychowankami w Oratorium na Valdocco. Mieszkali tam, uczyli 
się oraz bawili wspólnie chłopcy, bez względu na pochodzenie i wyznanie. Ich 
wychowawca, pełniący rolę ojca, kochał ich wszystkich i każdemu starał się po-
móc. Dzięki niemu sami stali się zdolni do miłości bliźniego, a społeczeństwo 
dostrzegło w nich uczciwych ludzi i zrozumiało, że działalność ks. Bosko przynosi 
pożądane efekty. Przełożyło się to ostatecznie na tak potrzebne datki. Pierwsi wo-
lontariusze Jana Bosko dali początek świeckiemu odłamowi zgromadzenia, czyli 
Pomocnikom Salezjańskim.

Celem oraz głównym zadaniem wychowawczym ojca jest wzbudzenie u dziec-
ka poczucia, że jest ono kochane i lubiane. Nie powinien on natomiast żądać od 
swego potomka uznania i zrozumienia, ponieważ ojcostwo nie polega na braniu, 
lecz na ofiarowaniu. Odpowiednie przystosowanie się rodzica, w szczególności 
ojca, do roli, którą ma do spełnienia wobec dziecka, jest miarą osiągniętej przez 
niego dojrzałości społecznej. Jednakże zawsze posiadanie dziecka daje ojcu możli-
wość osiągnięcia wyższego etapu rozwoju społecznego. Z uwagi na specyfikę wielu 
powiązań emocjonalnych, sytuacja ta na dobrą sprawę nie może zostać zastąpiona 
przez żadną inną. Umiejętność nawiązania głębokich więzi emocjonalnych z dziec-
kiem daje zatem nie tylko liczne korzyści samemu dziecku, lecz również w sposób 

18  ks. Jan Lemoyne, Błogosławiony Jan Bosko, t. 9, s. 499.
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zasadniczy wpływa na rozwój osobowości jego ojca. Wniknięcie w psychikę dziec-
ka dostarcza nieskończenie wielu możliwości wzbogacenia własnej psychiki19. 

Wychowanie jest nieodzownym składnikiem życia każdej ludzkiej społecz-
ności. Przystosowuje ono każdą kolejną generację do oczekiwań społeczeństwa 
i ośrodków władzy. Zapewnia ciągłość tradycji narodowych, religijnych, ideolo-
gicznych. Staje się instrumentem rozwijania uzdolnień i umiejętności. Uczy roz-
wiązywania sytuacji konfliktowych w każdej zbiorowości. Daje przygotowanie do 
współuczestniczenia w życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym. Sprzyja 
kształtowaniu się pożądanych potrzeb społecznych, emocjonalnych i konsumpcyj-
nych. Stwarza nawyki kulturowe oraz kształtuje gusty i upodobania muzyczne, 
estetyczne, literackie i artystyczne20.

Florian Znaniecki stwierdził, że wychowanie to działalność społeczna, której 
przedmiotem jest osobnik będący kandydatem na członka grupy społecznej i któ-
rej zadaniem, warunkującym faktycznie jej zamiary i metody, jest przygotowanie 
tego osobnika do pełnienia roli pełnoprawnego członka21.

Stanisław Kawula uważa, że 
[...] wychowanie w najszerszym rozumieniu tego słowa jest procesem wdrażania mło-
dych pokoleń do życia w społeczeństwie. Działalność wychowawcza rodziny zapo-
czątkowuje ten proces, który w dalszym ciągu jest przejmowany przez szkołę i inne 
instytucje wychowawcze, wzmacniany przez wpływy środowiska dalszego i bliższego 
oraz przez aktywność własną jednostki. Wychowanie w rodzinie może mieć charakter 
celowy, planowany i świadomy ze strony rodziców – refleksyjny, podobnie jak w in-
stytucjach wychowania bezpośredniego (na przykład w szkole) oraz może odbywać się 
w sposób przygodny i samorzutny – bezrefleksyjny22.

F. Elkin i G. Handel uważają, iż znaczenie rodziny, jako grupy pierwotnej 
w wychowaniu dziecka, polega na tym, że dostarcza ona dziecku takich wzor-
ców, których zwłaszcza małe dziecko nie może odnieść i porównać poza rodziną. 
A czynić to może dopiero wtedy, gdy jest starsze23.

System wychowawczy wprowadzony przez św. Jana Bosko funkcjonuje do dziś 
w placówkach salezjańskich. Jest on bardzo skuteczny, lecz wymaga dużego zaan-
gażowania wychowawcy. Jan Bosko oparł go na chrześcijańskim paradygmacie, 
w którym wychowanie to proces oznaczający towarzyszenie człowiekowi w roz-
woju, aby osiągnął on pełnię człowieczeństwa. Charakterystycznym elementem 

19  H. Gulda, Projekcja rodziny własnej przez studentów Politechniki Gdańskiej, [w:] Rodzina 
polska na przełomie wieków, red. J. Żebrowski, Gdańsk 2006, s. 188.

20  R. Dyoniziak, K. Iwanicka, A. Karwińska, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys 
socjologii ogólnej, Kraków 1992, s. 201.

21  F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 1973, s. 2.
22  S. Kawula, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych środowiska rodzinnego, 

Toruń 1978, s. 21–22.
23  S. Kawula, Rodzina, jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, [w:] Pedagogika 

rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2002, s. 50.
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tego podejścia do działalności wychowawczej jest prewencja, więc system św. Jana 
Bosko jest określany jako zapobiegawczy, uprzedzający lub prewencyjny24.

W swojej pracy wychowawczej Jan Bosko szczególnie dużo miejsca poświęcił 
muzyce. W momencie narodzin w ludzkim mózgu istnieją miliardy neuronów 
oraz połączeń pomiędzy nimi. W okresie dorastania, poznawania otaczającego 
świata i zdobywania nowych doświadczeń tworzy się coraz więcej takich połą-
czeń, które stają się zarazem coraz mocniejsze. Należy stwierdzić więc, że małe 
dziecko codziennie doświadcza nowych sytuacji, które w znacznym stopniu wpły-
wają na rozwój jego mózgu. Badania dowodzą, że słuchanie muzyki jest pomocne 
w tworzeniu i wzmacnianiu połączeń między neuronami, gdyż nerwy współpra-
cujące z ośrodkiem słuchu są wówczas aktywowane, aby człowiek mógł usłyszeć 
cokolwiek. Muzyka stanowi bodziec wymuszający aktywność mózgu, ponieważ 
znajdują się w nim receptory, które są odpowiedzialne za odczuwanie oraz reakcje 
na dźwięk25.

Powszechnie znany jest tzw. „efekt Mozarta”, odkryty przez A. Tomatisa, któ-
ry w latach 50. ubiegłego stulecia wykorzystywał muzykę tego twórcy do pracy 
z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia mowy i komunikacji. Tomatis wykazał, iż 
ucho ludzkie jest organem służącycm nie tylko do słyszenia oraz słuchania, lecz 
przede wszystkim do ładowania kory mózgowej energią elektryczną. Dynamizo-
wanie kory mózgowej przy użyciu dźwięków wiąże się z powstawaniem licznych 
pozytywnych efektów, m. in. poprawą koncentracji uwagi, wzrostem kreatywno-
ści, poprawą zapamiętywania, ułatwieniem nauki czytania oraz pisania, zwiększe-
niem motywacji, opóźnieniem objawów zmęczenia, harmonizowaniem napięcia 
mięśniowego i poprawą koordynacji ruchowej. Autor ten poddał badaniom od-
działywanie muzyki wielu kompozytorów, a wyniki wykazały, że mózg najlepiej 
stymulują utwory Mozarta oraz chorał gregoriański26.

U małych dzieci efekt ten jest jeszcze silniejszy, gdyż ich mózgi rozwijają się 
nadal w bardzo dużym tempie, dzięki czemu stosunkowo łatwo można wywierać 
wpływ na połączenia pomiędzy neuronami. W świetle badań muzyka Mozarta 
uruchamia pracę neuronów zarówno w prawej, jak i w lewej półkuli mózgowej, co 
skutkuje wzmocnieniem połączeń między obydwoma półkulami. Im więcej jest 
połączeń i im są one mocniejsze, tym sprawniej będzie przebiegało przetwarzanie 
informacji. Mózg musi skoncentrować się na odbieraniu różnorodnych bodźców 
w jednym czasie, dzięki czemu uczy się wykonywać liczne operacje naraz27.

Obecnie muzykę W.A. Mozarta wykorzystuje się podczas terapii epilepsji, 
dysleksji, autyzmu, zaburzeń emocjonalnych, nadpobudliwości psychoruchowej 

24 Z. Klawikowski, Propozycja wychowawcza św. Jana Bosko, „Don Bosco” 1 (2009).
25  A. Kaczorowski, Autohipnoza na koncentrację i pamięć, audiobook.
26  Tamże.
27  P. Domański, E. Czerniawska, Efekt Mozarta czy interferencja retroaktywna? Wpływ po-

przedzającej muzyki instrumentalnej i wokalnej na efekty odtwarzania, „Psychologia Rozwojowa”  
12, 4 (2007).
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oraz innych schorzeń. Muzyka ta ma pozytywny wpływ na ludzi pogrążonych 
w śpiączce, stymulując niekiedy ich powrót do zdrowia lub łagodząc objawy cho-
roby28. Zdecydowanie najlepszy wpływ na ludzki mózg ma muzyka Mozarta, 
Schuberta oraz Mendelssohna, czyli muzyka o melodii w tempie serca w stanie 
odpoczynku (60–70 uderzeń na minutę), gdyż umożliwia osiągnięcie stanu alfa, 
cechującego się głębokim relaksem, który następnie pozytywnie wpływa na przy-
spieszenie procesu przyswajania wiedzy, powiększenie pamięci i koncentrację.

Ksiądz Jan Bosko wyczuwał przydatność sztuki w działalności edukacyjnej 
i wychowawczej niejako instynktownie i korzystał z niej w celu zwiększenia sku-
teczności podejmowanych działań. Jego zdaniem śpiew i muzyka stanowią środek 
do przyciągania uwagi młodych ludzi. Mówił, że „chłopcy winni śpiewać, gdyż 
śpiew, oprócz tego, że bawi, jest zarazem częścią nauczania”. Ważnym środkiem 
zapobiegawczym w jego systemie wychowania były lekcje śpiewu, działalność 
orkiestry oraz chóru. Miały one pełnić również funkcje umoralniające i wycho-
wawcze. Łatwo było połączyć to z elementami religijnymi – śpiewami sakralnymi 
i gregoriańskimi. Muzykę wykorzystywał ks. Bosko w celu stworzenia radosnej 
i pogodnej atmosfery. Stwierdził kiedyś, że „Oratorium bez muzyki jest ciałem 
bez duszy”29.

Zgodnie z jego filozofią, muzyka ma służyć ogólnemu rozwojowi człowieka: 
fizycznemu, emocjonalnemu, intelektualnemu oraz estetycznemu. Dlatego powin-
na na co dzień towarzyszyć życiu młodych ludzi w szkole salezjańskiej, w której 
muzykę i śpiew wykorzystuje się do uświetniania liturgii, do witania i żegnania 
gości, do wypełniania przerw śródlekcyjnych oraz podczas wycieczek i pielgrzy-
mek. W szkołach salezjańskich działają chóry szkolne i zespoły muzyczne, a na-
uczyciele kontynuują tradycje muzyczne Jana Bosko30.

Ksiądz Marek T. Chmielewski pisze, że z upływem czasu ks. Bosko miał coraz 
większą świadomość tego, jak duża jest rola wychowawcza muzyki. „Poprzez 
zaangażowanie chłopców w próby muzyki kościelnej, zwłaszcza śpiewu grego-
riańskiego, turyński wychowawca nabrał przekonania, że jest to kolejny sposób 
na pogłębienie ich formacji religijnej. Bardzo zależało mu na tym, aby w tym 
względzie tak chłopców przygotować i wyćwiczyć, aby ci po powrocie do swoich 
rodzinnych stron byli w stanie jako kantorzy pomagać proboszczom w organizo-
waniu nabożeństw i celebracji liturgicznych […]”31.

28  C. Schwabe, Leczenie muzyką chorych z nerwicami i zaburzeniami czynnościowymi, War-
szawa 1972.

29  System prewencyjny ks. Bosko, http://oratorium-lodz.salezjanie.pl/jan_bosko/?sub=3 [dostęp: 
sierpień 2015].

30  Pedagogia według św. Jana Bosko, „Edukacja i dialog”, luty 2002.
31  M. T. Chmielewski, Słówka nieokrojone. Szkice z historii, pedagogii i duchowości świętego 

Jana Bosko (1815–1888), Warszawa 2013.
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MUZYKA W SZKOŁACH SALEZJAŃSKICH – JAKO WAŻNY ELEMENT 
W WYCHOWANIU CZŁOWIEKA

W roku 2002 minęło 100 lat, odkąd do Polski przybyli salezjanie. Otworzyli oni 
swoją pierwszą w kraju szkołę w Oświęcimiu. Obecnie szkolnictwo salezjańskie 
jest zróżnicowane pod względem zakresu kształcenia – obejmuje szkoły podsta-
wowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, szkoły policealne oraz 
szkoły wyższe. Salezjanie dużą wagę przywiązują do roli szkoły jako środowi-
ska wychowawczego. Do istotnych czynników środowiskowych w wychowaniu 
zaliczają: program jawny oraz ukryty, dominujące wzorce zachowań, stopień 
zgodności oddziaływań elementów tworzących środowisko, propozycję czasu od-
działującego środowiska na wychowanka, stopień akceptacji środowiska przez 
uczestników procesu wychowania. System wychowawczy św. Jana Bosko jest na-
dal aktualny. Salezjanie dbają o umocnienie oraz rozszerzenie założeń swojego 
patrona w szkołach oraz środowiskach wychowawczych32.

Nowe ośrodki edukacji salezjańskiej zaczęły powstawać w Polsce w czasie 
przemian ustrojowych. Szkoły te były potrzebne i społeczeństwu, i Kościołowi 
w Polsce. W czasach komunizmu Kościół miał utrudnione zadanie pełnienia misji 
społecznej, edukacyjnej oraz wychowawczej33. 

Do Polski już w XIX stuleciu zaczęły docierać informacje o działalności 
ks. J. Bosko. Wiedza o tym, że u duchownego istnieje możliwość zdobycia zawo-
du, ukończenia szkoły średniej albo rozpoczęcia kariery w Kościele lub zakonie 
przyciągała do niego ubogą młodzież. Również wielu chłopców z ziem polskich 
wybrało się do Włoch, aby tam spróbować szczęścia. Chcieli oni po swym powro-
cie szerzyć oraz kontynuować idee włoskiego księdza34. 

W wyniku wybuchu I wojny światowej funkcjonowanie zakładów salezjań-
skich zostało sparaliżowane. Salezjanie kontynuowali prowadzoną działalność 
w miarę swoich możliwości. W 1915 r. otworzyli oni w Przemyślu internat dla 
sierot wojennych, w którym znajdowały się dwie pracownie: szewska i krawiec-
ka. Salezjanie zakładali swoje placówki przede wszystkim w miejscach, w któ-
rych ich działalność wychowawcza wśród młodzieży była szczególnie potrzebna, 
na obszarach ubogich i zaniedbanych. Swoją opieką otaczali dzieci i młodzież 
osieroconą i bezdomną. W szkołach zawodowo-rzemieślniczych kształcili samo-
dzielnych rzemieślników albo wykwalifikowanych pracowników na potrzeby za-
kładów przemysłowych. Nauczali bardzo różnych zawodów. Szkoły te posiadały 
najczęściej prawa szkół państwowych. W gimnazjach i liceach ogólnokształcących 
był wysoki poziom nauczania. Miały one prawa państwowe i realizowano w nich 
program ministerstwa oświaty. W małych seminariach duchownych edukacja stała 

32  A. Majewska, H. Kaszycki, Szkolnictwo salezjańskie – w 100-lecie istnienia w Polsce, „Nie-
dziela” (edycja gnieźnieńska) 7(2002).

33  Tamże.
34  Salezjanie i ich rola w szkolnictwie katolickim, „Edukacja i dialog”, grudzień 2000.
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na podobnym poziomie jak w gimnazjach. W seminariach liczono na powołania 
duchowne i salezjańskie. W internatach mieszkała młodzież uczęszczająca do sale-
zjańskich placówek oświatowych, pochodząca spoza miasta, w którym znajdowała 
się szkoła. Dzieci i młodzież przebywający w zakładach wychowawczych, siero-
cińcach i domach dziecka chodzili do szkół publicznych, pobierając naukę zawodu 
albo korzystali z nauki z zakresu szkoły powszechnej. W oratoriach prowadzono 
pracę wychowawczą35.

W wyniku wybuchu II wojny światowej rozwój i działalność dwóch inspektorii 
salezjańskich w Polsce (z siedzibą w Warszawie i Oświęcimiu) zostały ponownie 
zahamowane. Salezjanie kontynuowali jednak działalność, opiekując się dzieć-
mi i młodzieżą w sierocińcach, dając im schronienie, ubranie oraz wyżywienie, 
a także często możliwość nauki. Uczestniczyli oni w tajnych kompletach, wysyłali 
paczki żywnościowe do obozów, ukrywali Żydów oraz prowadzili dzieło duszpa-
sterskie. Jednakże w efekcie zlikwidowane zostały prawie wszystkie zakłady oraz 
wszystkie szkoły salezjańskie36.

Po zakończeniu działań wojennych salezjanie mogli rozpocząć odbudowę 
zniszczonych prowincji. Najpierw postanowili przywrócić do życia działalność 
zakładów i szkolnictwa. W 1944 r. otwarte zostało salezjańskie gimnazjum ogól-
nokształcące w Różanymstoku, a w następnym roku – gimnazjum w Oświęcimiu. 
W roku 1948 na terenie kraju działało osiem szkół zawodowych, cztery gimnazja 
zawodowe, sześć gimnazjów oraz liceów ogólnokształcących, cztery seminaria 
duchowne, dwadzieścia trzy internaty, szesnaście domów dziecka, dwadzieścia 
dwa oratoria oraz dwie bursy. Należy dodać, że salezjanie uczestniczyli również 
w działalności harcerstwa, prowadzili różne akcje młodzieżowe, w tym obozy 
harcerskie oraz kolonie37.

Początkowo działalność salezjańska w zakresie wychowania i oświaty miała 
poparcie społeczeństwa i władz. Kluczowym założeniem było, tak jak wcześniej, 
prowadzenie męskich zakładów wychowawczych, a także edukowanie młodych 
ludzi. Po wojnie salezjanie zgodzili się jednak na koedukację, ponieważ panowały 
wtedy trudne warunki bytowe i lokalowe38.

Począwszy od roku 1948, salezjańskie szkolnictwo napotykało na coraz więcej 
przeszkód w swojej działalności. Zamykano kolejne gimnazja oraz licea ogólno-
kształcące, szkoły zawodowe, internaty i domy dziecka. Oświata w Polsce stawała 
się powszechna, a władze przejmowały zadania edukacyjne. Zakłady salezjań-
skie upaństwowiono albo likwidowano. Duchowni byli więc delegowani do pracy 
duszpasterskiej. Po upadku ustroju komunistycznego w Polsce ponownie zaczęto 

35  Tamże.
36  Tamże.
37  Tamże.
38  Tamże.



450 KS. mARCIn BALAWAnDER SDB

organizować cztery istniejące wcześniej inspektorie i otwierać szkoły. Salezjanie 
z powodzeniem zaczęli otwierać katolickie szkoły, które działają do dziś39.

SALEZJAŃSKA SZKOŁA ORGANOWA W PRZEMYŚLU

Szkoła organistowska o charakterze ogólnopolskim powstała w 1916 r., a inicja-
torem jej założenia był biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar. Organizację 
oraz kierownictwo tej placówki przekazano ks. Antoniemu Hlondowi, który był 
znanym salezjańskim kompozytorem. W szkole organowej prowadzonej w Prze-
myślu uczniowie mogli zdobyć wykształcenie muzyczne, ogólne oraz nauczyć się 
dodatkowego zawodu. W ramach kształcenia muzycznego odbywały się zajęcia 
ze śpiewu wielogłosowego i gregoriańskiego, z gry na fortepianie i organach, z 
teorii muzyki, harmonii, dyrygowania oraz prowadzenia chórów, z nauki gry na 
skrzypcach oraz na instrumentach dętych. Przedmioty ogólne obejmowały nato-
miast religię, język polski, język niemiecki, rachunki i kaligrafię. Salezjanie wpro-
wadzili też możliwość wyboru przez ucznia jednej z dziedzin praktycznych, tj. 
ogrodnictwa oraz sadownictwa z pszczelarstwem, rachunkowości czy krawiectwa. 
Dzięki wykształceniu w ramach jednego z proponowanych zawodów organiści 
mogli uzyskiwać dodatkowe dochody, albowiem ich płace były bardzo niskie i nie 
wystarczały na utrzymanie. Uczniowie szkoły mieszkali w należącym do niej 
internacie40.

 W 1920 r. szkołę tę wpisano na listę placówek prywatnych z uprawnieniami 
państwowymi. Dzięki temu jej absolwenci mogli otrzymywać dyplomy upraw-
niające do wykonywania zawodu organisty. W szkole zapewniano wysoki poziom 
kształcenia i dobrze przygotowywano uczniów pod względem praktycznym do 
zawodu, więc absolwenci z łatwością znajdowali pracę. Szkoła ta miała bardzo 
wysoką renomę, a nauki pobierali w niej m.in. Tomasz Czapla, ks. Władysław 
Chmiel, Franciszek Łapka, Feliks Raczkowski czy Kazimierz Galikowski. Grono 
pedagogiczne tworzyli przede wszystkim salezjanie: kapłani, bracia zakonni oraz 
klerycy, w tym wielu wybitnych wykładowców muzyki, kompozytorów i wy-
chowawców, m.in. ks. Antoni Hlond, ks. Augustyn Piechura, ks. Antoni Śródka, 
ks. Idzi Ogierman Mański41. Przed wojną w szkole tej uczyło się ponad 1500 
uczniów.

 Szkoła w Przemyślu wznowiła swoją działalność po wojnie, w roku 1946. 
Otrzymała wówczas zezwolenie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, 
a w 1947 r. zatwierdzono jej oficjalną nazwę: „Salezjańska Średnia Szkoła Orga-
nistowska w Przemyślu”. Po wojnie przemyską szkołę organową ukończyli m.in. 

39  Tamże.
40  Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu, http://www.sdb-przemysl.pl/parafia/index.

php?id=szkola [dostęp: sierpień 2015].
41  Tamże.
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Marian Sawa, ks. Tadeusz Przybylski, Mieczysław Tuleja, Jerzy Kurcz, Jan Ry-
barski, Stanisław Kusztyb, Jan Sobieski, Wacław Kubicki oraz Antoni Nowaczek. 
W tym okresie do grona wykładowców należeli m.in. ks. Mański, ks. Karol Le-
wandowski, ks. Stanisław Ormiński, ks. Czesław Rogowski, ks. Bronisław Baran, 
ks. Jan Bednarz, ks. Karol Markiel, ks. Zbigniew Skoczylas, ks. Jan Pryputniewicz 
oraz Andrzej Konarzewski. Władze komunistyczne dążyły jednak do osłabienia 
wpływu Kościoła na społeczeństwo. Religia została usunięta ze szkół państwo-
wych, a szkoły katolickie ulegały likwidacji (w okresie 1949–1963 zamkniętych 
zostało 20 placówek salezjańskich). W efekcie w dniu 10 sierpnia 1963 r. wyda-
no decyzję o nieudzieleniu zezwolenia na prowadzenie szkoły organistowskiej 
w Przemyślu w roku szkolnym 1963/6442.

SALEZJAŃSKIE OŚRODKI MUZYCZNE W POLSCE 
(SZCZECIN, LUTOMIERSK, LĄD) 

Salezjańska Szkoła Organowa w Szczecinie została powołana do życia w 1995 r. 
przez Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego prowincji św. Wojciecha z siedzibą 
w Pile. Kontynuuje ona dzieło ks. Antoniego Chlondowskiego z Przemyśla. W pro-
gramie kształcenia znajdują się przedmioty obowiązujące w szkołach muzycznych 
drugiego stopnia na wydziale instrumentalnym w klasie organów i przedmioty do-
tyczące wykonawstwa muzyki kościelnej. Salezjańska Szkoła Organowa kształci 
profesjonalną kadrę organistów, którzy mogą pracować zarówno w kościele, jak 
i kontynuować studia muzyczne43. 

Kształcenie w tej szkole odbywa się w cyklu sześcioletnim. Wykładane są 
w niej następujące przedmioty: organy, fortepian, kształcenie słuchu, harmonia, 
historia muzyki, literatura muzyczna, dyrygowanie, emisja głosu, formy muzycz-
ne, organoznawstwo i chór.

Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Lutomiersku 
utworzono w 1996 r. i również kontynuuje ona tradycje przemyskiej Salezjań-
skiej Szkoły Organistowskiej. Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna 
II stopnia (SOSM) oraz Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia (SSM) to szko-
ły katolickie niepubliczne na prawach szkół publicznych. Wychowanie odbywa 
się w nich w duchu chrześcijańskich zasad, na bazie systemu wychowawczego 
ks. Jana Bosko. Ich celem jest „wykształcenie profesjonalnej kadry organistów 
i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w kościele, jak i podjęcia studiów 
muzycznych”44.

42  Tamże.
43  Salezjańska Szkoła Organowa w Szczecinie, „Don Bosco”, luty 2005.
44  Informacje o szkole, http://lutomiersk.salezjanie.pl/pl/informacje-o-szkole [dostęp: sierpień 

2015].
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W Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia w Lutomier-
sku mogą uczyć się absolwenci gimnazjum oraz uczniowie z przygotowaniem 
muzycznym na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. W programie kształcenia 
znajdują się zarówno przedmioty ogólnokształcące, które umożliwiają uzyskanie 
matury, oraz przedmioty muzyczne, w tym przedmioty z zakresu wykonawstwa 
muzyki kościelnej. Po czterech latach nauki uczeń otrzymuje świadectwo dojrza-
łości, a także dyplom szkoły muzycznej II stopnia i dyplom organisty.

Do Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia mogą wstąpić uczniowie z przy-
gotowaniem muzycznym na poziomie szkoły muzycznej I stopnia. Cel tej placówki 
„to wszechstronne praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów do pełnienia 
funkcji muzyka kościelnego”. Jej absolwenci otrzymują państwowy dyplom ukoń-
czenia szkoły muzycznej II stopnia, a także dyplom organisty dający uprawnienia 
do pracy na stanowisku organisty kościelnego45.

Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad 
Wartą powstało w 1952 r. Celem tej placówki edukacyjnej jest przygotowanie mło-
dych salezjanów do kapłaństwa oraz do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzie-
żą. Absolwenci seminarium w Lądzie znajdują pracę w parafiach, w ośrodkach 
wychowawczych i szkołach w kraju i za granicą. W roku akademickim 2008/09 
miało miejsce połączenie domów formacyjnych dla czterech polskich inspektorii 
salezjańskich oraz Okręgu Wschodniego z siedzibą w Moskwie. Odtąd salezjanie 
odbywają w Lądzie studia filozoficzno-pedagogiczne, a studia teologiczne mogą 
podjąć w Krakowie46.

Wspólnota w Lądzie chce żyć oraz pracować w duchu rodzinnym, zgodnie 
z założeniami św. Jana Bosko. Zależy jej na budowaniu życzliwych, pogodnych 
relacji pomiędzy sobą oraz z innymi ludźmi47.

ZAKOŃCZENIE

Sztuka, w tym muzyka, od dawna jest stosowana w nauczaniu, ponieważ na-
uczyciele i wychowawcy zawsze dostrzegali jej pozytywny wpływ na proces 
kształcenia, a także proces wychowania. Znana jest również arteterapia (terapia 
przez sztukę), która pomaga w leczeniu różnych chorób przy wykorzystaniu sztuki 
i twórczości plastycznej. Człowiek może podlegać wychowywaniu i wzbogacaniu 
przez sztukę w sytuacji, gdy ogląda ją, słucha jej, czyta, jak również wtedy, gdy 
samodzielnie tworzy, na przykład maluje, śpiewa czy dokonuje interpretacji słów 
oraz dźwięków. 

Uważa się, że żadne dziecko nie powinno być ograniczane w zakresie wykorzy-
stywania swoich impulsów twórczych, ponieważ tworząc, wyraża indywidualny 

45  Tamże.
46  Historia Seminarium, http://wsdts.pl/historia-seminarium/  [dostęp: sierpień 2015].
47  Tamże.
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sposób widzenia oraz odbioru rzeczywistości przez realizację własnych koncepcji 
twórczych. Jego sposób wyrazu jest bezpośredni i prosty, ponieważ nie obciążają 
go cudze wzory ani nawyki48. Geneza arteterapii sięga początków kultury. W reli-
gii pierwotnej – szamanizmie – rytuały uzdrawiające, które pozwalały odzyskać 
utraconą duszę, odbywały się podczas tańców przy wtórze instrumentów perku-
syjnych. Terapeutyczna wartość sztuki została doceniona też w antycznej Grecji. 
Sam Eskulap polecał muzykę jako metodę leczenia problemów emocjonalnych, 
natomiast Platon uznawał ją za lek dla duszy, który wnosi ład, piękno i dyscyplinę49.

Celem artykułu było jednak opisanie roli oraz wartości muzyki w systemie 
wychowawczym św. Jana Bosko. Ksiądz Bosko realizował opisane założenia nie-
świadomie, lecz skutecznie. Zdawał sobie sprawę z tego, że osierocone lub wy-
rzucone z domu rodzinnego dzieci i młodzież potrzebują miłości i wsparcia, aby 
nie zakończyć swojego życia w więzieniu. Odkąd wyruszył z rodzinnej wioski, 
aby pełnić posługę, ambitnie i nieprzerwanie realizował swoje cele. Udało mu się 
stworzyć podstawy pracy wychowawczej z młodzieżą, które przetrwały do dziś 
i są z powodzeniem kontynuowane przez jego następców – salezjanów.

48  W. Lam, Problemy wychowania plastycznego, Warszawa 1974.
49  Tamże.
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NABOŻEŃSTWA DLA ZDECHRYSTIANIZOWANYCH 
I POSZUKUJĄCYCH

Współczesne społeczeństwo ulega w szybkim tempie procesom laicyzacji i se-
kularyzacji. Stąd zrodziła się idea nowej ewangelizacji – zainicjowna przez Jana 
Pawła II jeszcze w ubiegłym wieku – skierowana do osób zdechrystianizowa-
nych1 i poszukujących. W związku z powyższym zrodziły się różne metody 
ewangelizacyjne mające na celu odnalezienie „zagubionych”2. Z pewnością jed-
nym z istotnych, ale ciągle niewykorzystywanych, sposobów dotarcia do pozosta-
jących na peryferiach Kościoła są nabożeństwa „przyjazne dla poszukujących”. 
Trzeba bowiem mieć świadomość, w kontekście skali dokonujących się procesów 
dechrystianizacyjnych, że tradycyjne nabożeństwa, skierowane de facto do prak-
tykujących, nie przyciągną niewierzących do Kościoła. 

1  Osobami zdechrystianizowanymi nazywamy tutaj tych wszystkich, którzy reprezentują po-
zachrześcijański sposób myślenia i życia oraz chrześcijan „kulturowych”, których przynależność 
do Kościoła i związek z Ewangelią ma jedynie charakter formalny. Por. S. Dyk, Nowa ewangeliza-
cja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015, s. 51–56. 

2  Możemy tutaj mówić o metodzie kerygmatycznej, metodzie duszpasterstwa misyjnego, me-
todzie ożywienia wiary członków Kościoła związanej ściśle z autoewangelizacją oraz o metodzie 
inkulturacji. Zob. B. Biela, Pojęcie, typy i metody ewangelizacji w świetle współczesnego naucza-
nia Kościoła, w: Nowa ewangelizacja w archidiecezji katowickiej, red. B. Biela, Katowice 2017, 
s. 30–40.



455nABOŻEńSTWA DLA zDECHRySTIAnIzOWAnyCH I pOSzUKUJĄCyCH

Warto tutaj zacytować Ricka Warrena, pastora najszybciej rozwijającego się 
kościoła baptystycznego w historii Ameryki3:

Wychowywałem się w chrześcijańskiej rodzinie i często frustrowało mnie przypro-
wadzanie niewierzących znajomych do kościoła. Gdy udało mi się już przyprowa-
dzić któregoś z moich znajomych na nabożeństwo, to była to właśnie ta niedziela, 
kiedy mój ojciec nauczał o składaniu dziesięciny, czy kiedy będący akurat przejaz-
dem misjonarz pokazywał slajdy, albo też mieliśmy nabożeństwo komunijne – czyli 
nic takiego, co moi niewierzący znajomi potrzebowali usłyszeć lub doświadczyć. 
Za to w weekendy, w które nie przyprowadzałem moich niewierzących znajomych 
do kościoła, kazanie dotyczyło planu zbawienia. Myślałem sobie wtedy: „Szko-
da, że ich tu nie ma!”. Mijał tydzień za tygodniem, a ja ciągle nie wiedziałem, 
czy nabożeństwo będzie „bezpieczne” i czy będę mógł na nie przyprowadzić nie-
wierzących. Kazanie było nieprzewidywalne – od ewangelizacyjnego po naucza-
jące. To samo zauważyłem w kościołach, do jakich uczęszczałem podczas studiów. 
W końcu poddałem się i przestałem zapraszać niewierzących do kościoła. Nie była 
to świadoma decyzja – po prostu męczyło mnie, że „znów się sparzę”. Większość 
kościołów rzadko przyciąga niewierzących na nabożeństwa, ponieważ ich członko-
wie czują się nieswojo, przyprowadzając swoich znajomych. […] Dlaczego tak się 
dzieje? Istnieją trzy ważne powody. Pierwszy, jak już wspomniałem, to nieprze-
widywalny cel kazania. Członkowie nie wiedzą, o czym w danym tygodniu pastor 
będzie mówił w kazaniu i czy treść kazania będzie ewangelizacyjna czy nauczająca. 
Drugi powód – nabożeństwa nie są przeznaczone dla niewierzących, więc większa 
część tego, co się dzieje, pozostaje niezrozumiała dla niepraktykującego znajome-
go. Po trzecie, członkowie mogą wstydzić się jakości spotkania. […] Zwiększenie 
liczebności twojej wspólnoty nie wymaga inteligencji naukowca zajmującego się 
budową rakiet: trzeba po prostu sprawić, by zaglądało do niej więcej ludzi! Nikt 
nie staje się członkiem kościoła, nie odwiedziwszy go wcześniej. Jeśli każdego 
roku masz kilku odwiedzających, to nowych wiernych będzie jeszcze mniej. […] 
Jak w sposób najbardziej naturalny zwiększyć liczbę odwiedzających twój kościół? 
Wywołując poczucie winy w członkach z powodu niezapraszania znajomych? Nie. 
Stawiając wielki napis: „Goście mile widziani”? Nie. Dzwoniąc po okolicznych 
domach? Raczej nie. Organizując konkursy dla uczestników? Nie wydaje mi się. 
Używając telemarketingu albo reklamy? Znów nie to! Odpowiedź jest dość prosta: 
stwórz nabożeństwo, które z góry jest zaplanowane tak, by twoi członkowie przy-
prowadzali na nie swoich znajomych. Uczyń je tak atrakcyjnym, przyciągającym 
i dostosowanym do niepraktykujących, że członkowie z chęcią zaproszą na nie swo-
ich niewierzących znajomych, na których im zależy4. 

Artykuł pragnie zwrócić uwagę na specyfikę nabożeństw dla osób zdechry-
stianizowanych i poszukujących, które w założeniu mają inną formułę niż choćby 

3  Warren jest założycielem ewangelicznej wspólnoty Saddleback Church w Lake Forrest w Ka-
lifornii. W przeciągu 25 lat ilość wiernych wzrosła tam od 0 do 25 tysięcy. Zob. R. Warren, Ko-
ściół świadomy celu. Rozwój w oparciu o bezkompromisowe przesłanie i misję, Ustroń 2005, s. 9. 
W 2016 r. liczba małych grup dla dorosłych, na których fundamencie oparty jest kościół w Sad-
dleback, przekroczyła sześć i pół tysiąca. Zob. S. Gladen, Małe grupy świadome celu. Jak tworzyć 
zdrowe wspólnoty?, Gubin 2016 (Seria Nowej Ewangelizacji), s. 16.

4  R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 237–239.
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typowe nabożeństwa ewangelizacyjne, odbywające się zwykle z okazji przepro-
wadzanych rekolekcji czy „akcji” ewangelizacyjnych. Nabożeństwa dla zdechry-
stianizowanych czy też „przyjazne dla poszukujących” powinny odbywać się cy-
klicznie, najlepiej co tydzień, i mieć swój specyficzny charakter, wypełniając lukę 
między tradycyjnymi nabożeństwami a liturgią. Nabożeństwo dla poszukujących 
czy zdechrystianizowanych z założenia determinuje wiele elementów tego typu 
nabożeństwa. Oprócz grupy docelowej, do której skierowane jest nabożeństwo, 
jego specyfika wyraża się przede wszystkim w atmosferze i przebiegu. 

1. PRZYCIĄGAJĄCA ATMOSFERA

Na atmosferę mają wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Niezwykle istotne 
jest pierwsze wrażenie. Na przykład, jaki komunikat wysyła budynek kościelny? 
Co mówi? Jeszcze zanim rozpocznie się nabożeństwo, odwiedzający wyrabiają 
sobie opinię na temat kościoła czy miejsca spotkania. Z chwilą opuszczenia sa-
mochodu, już na parkingu zaczynają zbierać różne informacje, rozglądając się 
po terenie. Czy otoczenie wydaje się dobrze utrzymane? Czy trawnik i żywopłot 
są przystrzyżone? Czy poniewierają się jakieś śmieci? Czy tablicy informacyjnej 
nie trzeba pomalować na nowo? Czystość przyciąga. Brudny, zaniedbany teren 
odpycha. Czasem przesłanie murów przeczy przesłaniu zamierzonemu przez 
zapraszających na nabożeństwo. Możemy mówić, że jesteśmy przyjaźnie na-
stawieni, ale budynki i pomieszczenia będą komunikowały, że jesteśmy zimni 
i bezosobowi. 

Na właściwą atmosferę mają wpływ takie czynniki zewnętrzne jak: oświe-
tlenie, dźwięk, miejsca do siedzenia, temperatura, rośliny, pomieszczenie dla 
małych dzieci czy toalety. Oświetlenie ma spory wpływ na nastrój ludzi i na 
charakter nabożeństwa. Podobnie też „piętą achillesową” jest nieraz nagłośnie-
nie w kościołach. Nie ma znaczenia, jak bardzo przekonujące jest kazanie, jeżeli 
ludzie nie wysłuchają go z przyjemnością. Lichy, byle jaki sprzęt może nara-
zić na szwank imię najbardziej utalentowanego muzyka i zakłócić przesłanie 
natchnionego kaznodziei. Nic też nie może zniszczyć świętej chwili szybciej 
niż głośne sprzężenie. Tutaj nie można oszczędzać! Na atmosferę spotkania ma 
także wpływ zarówno wygoda, jak i rozmieszczenie miejsc siedzących. Jeśli 
spotkania nie odbywają się w kościele, to z pewnością wygodniejsze niż ławki 
są wygodne krzesła. Przestrzeń osobista jest w naszych czasach wysoce ceniona. 
Jeżeli zmusza się ludzi, by siedzieli zbyt blisko siebie, to czują się niekomforto-
wo. Krzesła ponadto można tak ustawić, aby każda osoba mogła widzieć twarz 
innej osoby. Ogromnie poprawia to reakcje ludzi podczas nabożeństwa. W zależ-
ności od liczby przychodzących na spotkanie trzeba także znaleźć odpowiednie 
pomieszczenie. Zasada obowiązująca w tym przypadku brzmi: niech przestrzeni 
na nabożeństwo nie będzie ani za dużo, ani za mało! Kiedy na nabożeństwie 
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zajętych jest 80% miejsc, to czas, by stworzyć jeszcze jedno nabożeństwo. Moż-
na mieć też zbyt dużo przestrzeni. Wiele kościołów ma za duże budynki. Mimo 
dwustuosobowej frekwencji na nabożeństwach, można poczuć się, jakby nikogo 
nie było, ponieważ audytorium mieści osiemset osób. W zasadzie niemożliwe 
jest odczucie ciepła i bliskości, gdy pustych miejsc jest więcej niż ludzi. Jeżeli 
budynek jest dla kościoła za duży, traci się dynamikę wzrostu. Rozwój kur-
sów Alfa pokazuje na przykład, że spotkania z powodzeniem mogą odbywać 
się poza budynkami kościelnymi. Być może do restauracji z odpowiednią salą 
ludzie oddaleni od Kościoła szybciej przyjdą niż do budynku kościelnego, tym 
bardziej gdy nie spełnia on choćby podanych wyżej warunków wpływających 
na właściwą atmosferę spotkania5.

Jeśli chcemy docierać do młodych rodzin, to musimy także zadbać o bez-
pieczne sale dla małych dzieci. Jeśli chodzi o temperaturę, to z doświadczenia 
wiemy, że nieodpowiednia temperatura w kilka minut może zniszczyć najle-
piej zaplanowane nabożeństwo! Warto także zadbać o rośliny. Nieprzypadkowo 
przepisy liturgiczne zachęcają do korzystania z nich, gdyż z natury komunikują 
one, że w tym miejscu jest życie. Nie można w tym kontekście przesadzać 
z religijnymi, nieraz kiczowatymi symbolami, które dla niepraktykujących są 
całkowicie niezrozumiałe i powodują niepotrzebne zamieszanie. Na właściwą 
atmosferę – można powiedzieć w sensie ścisłym – mają także czyste toale-
ty. „Odwiedzający mogą zapomnieć kazanie, ale pamięć o cuchnącej łazience 
trwa i trwa… Dużo można powiedzieć o stanie kościoła, sprawdzając jakość 
ubikacji”6.

Pierwsze wrażenie jest również niezwykle istotne, jeśli chodzi o samo spo-
tkanie. Ważne, aby być świadomym, że przychodzący na nabożeństwo na po-
czątku reagują strachem. Jeśli są to ludzie w ogóle niepraktykujący, to zasta-
nawiają się: Co mi się tu może przydarzyć? Czy zamkną drzwi na klucz? Czy 
będę musiał coś powiedzieć? Czy coś mnie wprawi w zakłopotanie? Ponieważ 
przychodzących na spotkanie ogarnia uzasadniony niepokój, pierwszym zada-
niem powinno być zrelaksowanie ich. Jeżeli ktoś się boi, to zablokowana jest 
wszelka komunikacja. Jeśli potrafimy zredukować w ludziach poziom strachu, 
to będą w konsekwencji o wiele bardziej chłonni na przekaz Ewangelii. Ów lęk 
można niwelować na wiele sposobów. Najpierw trzeba zadbać o witających. 
Można tu wyróżnić różne rodzaje służb: obsługa parkingu, witający, gospo-
darze i rozdający programy. Obsługa parkingu nie tylko kieruje ruchem, ale 
z uśmiechem pozdrawia ludzi zbliżających się do budynku. Gospodarze to oso-
by w punktach informacyjnych. Zamiast udzielania suchych wskazówek nowo 
przybyłym, prowadzą ich osobiście tam, gdzie chcą dotrzeć. Ci, którzy rozdają 
programy, znajdują się w środku i pomagają w szczególnych sytuacjach. Nie 

5  Por. tamże, s. 249–253.
6  Tamże, s. 254.
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od dziś wiadomo, że najważniejsi ludzie w organizacji to zawsze ci, którzy 
mają bezpośredni kontakt z klientem. Witający są najważniejszymi osobami 
dla gości, bo nawiązują kontakt w rozstrzygających pierwszych dziesięciu mi-
nutach. Dlatego też do tej służby powinny być delegowane osoby emanujące 
osobistym ciepłem i często się uśmiechające. Przy wyborze witających ważne 
jest, by pasowali do grupy docelowej. Jeśli chcemy dotrzeć do młodych mał-
żeństw – posyłamy tam młode pary. Do nastolatków posyłamy nastolatków. Do 
emerytów najlepiej posłać emerytów. Jeśli bowiem na przykład przybywają-
cych witają najstarsi członkowie wspólnoty, to młodsi, którzy po raz pierwszy 
zamierzają wziąć udział w spotkaniu, będą się zastanawiać, czy pasują do tego 
środowiska. Ważną rolę pełnią także dobrze widoczne różnego rodzaju punk-
ty informacyjne dotyczące na przykład toalet czy pomieszczenia dla małych 
dzieci. Wpływ na pierwsze wrażenie ma także muzyka. Można zauważyć, że 
w większości budynków publicznych w tle słychać muzykę, gdyż ona relaksuje 
ludzi i wprowadza odpowiedni nastrój. Cisza może przerazić nowo przybyłych. 
Gdybyśmy mieli wejść do dużego pomieszczenia, gdzie siedzi już dwustu ludzi 
i nikt nie rozmawia, to z pewnością czulibyśmy się skrępowani. W tego rodzaju 
nabożeństwach jest oczywiście miejsce na ciszę, ale nie na początku. Atmosfera 
przed nabożeństwem powinna być żywa, pogodna i zarażająca radością. 

Przychodzącym na spotkanie po raz pierwszy w zniwelowaniu niepokoju czy 
lęku może pomóc wydrukowany porządek nabożeństwa – pokaże on, że tu nie 
będzie niespodzianek. Konkretna i czytelna informacja na temat tego, co będzie 
się działo, uspokaja przybyłych i neutralizuje ich postawę obronną. Trzeba mieć 
też na uwadze, żeby nie opisywać nabożeństwa „technicznymi” słowami. Jeżeli 
odwiedzający nie rozumieją porządku spotkania, to po co go drukować? Warto 
także dołączać notatki wyjaśniające. Gdy idzie się do opery lub na sztukę te-
atralną, która jest trudna w odbiorze, to program najczęściej wyjaśnia zawiłości. 
Warto napisać, dlaczego robimy tego rodzaju nabożeństwa, dlaczego korzystamy 
z takich form modlitwy itp.

Przybywającym na spotkanie należy pozwolić pozostać anonimowymi 
w trakcie nabożeństwa. Powinni czuć się mile widziani, bez uczucia, że są do 
czegoś zmuszani. Doświadczenie pokazuje, że nowo przybyli nie cierpią być 
publicznie „wywoływani” (jedyny wyjątek stanowią oficjalni przedstawiciele 
jakiejś społeczności). Ludzie zawsze najbardziej boją się pójść na imprezę, na 
której będą otoczeni obcymi. Drugą rzeczą, której się obawiają, jest stanąć przed 
tłumem i powiedzieć coś, a trzecią – musieć odpowiedzieć na osobiste pytanie 
w obecności wielu ludzi. Dlatego też należy zaplanować publiczne powitanie 
tak, by odprężyć ludzi. Powinni oni wiedzieć, że mogą czuć się na nim bez-
piecznie i że nic i nikt nie wprawi ich w zakłopotanie. Warto także rozpoczynać 
i kończyć nabożeństwa tak, by ludzie się wzajemnie pozdrawiali. Na przykład 
na początku i na końcu każdego nabożeństwa można zachęcić obecnych, aby 
rozejrzeli się wkoło i podali sobie ręce z najbliższymi osobami. Dla niektórych 
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ten mały akt przyjaźni może być jedyną oznaką afirmacji, jakiej od dłuższego 
czasu doświadczyli. Warto także pomyśleć o tych, którzy pragną jeszcze spotkać 
się i porozmawiać po zakończonym nabożeństwie. Można wtedy zaproponować 
jakieś miejsce z napojami czy jedzeniem. Praktyka pokazuje, że odwiedzający 
pozostają dłużej po spotkaniu, jeśli można dostać kubek kawy i przysłowiowego 
pączka. Poczęstunek sprawia, że ludzie rozluźniają się w towarzystwie, a wtedy 
też słucha się uważniej i chętniej poddaje się przedstawianym propozycjom7.

R. Warren, mówiąc o stworzeniu przyciągającej atmosfery czy też odpo-
wiednim nastroju nabożeństwa, zwraca uwagę na pięć elementów: oczekiwanie, 
świętowanie, afirmacja, wcielanie, odbudowa oraz wyzwolenie. 

Oczekiwanie. Odwiedzający często komentują, że na naszych spotkaniach wśród ludzi 
panuje uczucie wyczekiwania. Na początku każdego nabożeństwa czuć entuzjazm, 
który mówi: „Coś dobrego się wydarzy!”. Ludzie czują wspólne podekscytowanie, 
energię i nastrój wyczekiwania. Członkowie czują, że Bóg jest z nimi i zmieni niejedno 
życie. Odwiedzający często opisują panującą u nas atmosferę jako „elektryzującą”. Co 
stwarza tego ducha oczekiwania? Składa się na to kilka czynników: członkowie modlą-
cy się o nabożeństwa przez cały tydzień, członkowie modlący się podczas nabożeństw, 
entuzjastycznie nastawieni członkowie, którzy przyprowadzili do kościoła swoich nie-
zbawionych znajomych, historia kazań, które zmieniły wiele istnień ludzkich, wielkość 
tłumu, podniosła muzyka oraz wiara zespołu prowadzącego nabożeństwo. Modlitwa 
otwierająca nabożeństwo powinna zawsze wyrażać oczekiwanie, że na spotkaniu Bóg 
będzie obecny, a ludzkie potrzeby zostaną zaspokojone. Wyczekiwanie to tylko inne 
słowo określające wiarę. Jezus powiedział: „Według wiary waszej niechaj wam się 
stanie” (Mt 9,29).

Świętowanie. Psalm 100,2 mówi: „Służcie Panu z radością! Przychodźcie przed obli-
cze Jego z weselem!”. Ponieważ Bóg chce, by nasze uwielbienie było świętowaniem, 
tworzymy atmosferę wesela i radości. Wiele nabożeństw przypomina bardziej pogrzeb 
niż święto. Główną przyczynę stanowi często zachowanie prowadzących uwielbienie. 
Na kilku nabożeństwach miałem ochotę zapytać lidera uwielbienia, czy w ogóle się 
uśmiecha. Wielbienie jest rozkoszą, a nie obowiązkiem. W Bożej obecności przeżywa-
my radość (Ps 21,7). W Psalmie 42,5 Dawid przypomina sobie: „Chodziłem w tłumie, 
pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętu-
jącego”. Czy te słowa opisują atmosferę twoich nabożeństw?

Afirmacja. List do Hebrajczyków 10,25 stwierdza: „Nie opuszczajcie wspólnych ze-
brań naszych, […] ale dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że 
się ten dzień przybliża”. Tyle złych wiadomości płynie ze świata, że ludzie potrzebują 
miejsca, w którym usłyszą dobre wiadomości. Chcemy, by nasze nabożeństwa były 
dla ludzi zachętą, a nie zniechęceniem. Nawet gdy kazanie jest konfrontujące, zaczy-
namy i kończymy pozytywnie. Afirmacją można zmienić czyjeś zachowanie szybciej 
niż krytycyzmem. Przestudiuj służbę Jezusa i sprawdź, jak umiejętnie posługiwał się 
właśnie afirmacją, żeby wydobyć z ludzi to, co dobre.

7  Por. R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 243–249.
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Wcielanie. Staramy się bardzo, aby mimo liczebności zgromadzenia stworzyć na na-
szych nabożeństwach rodzinną atmosferę. To, jak się pozdrawiamy na początku i na 
końcu każdego nabożeństwa, jak ludzie na scenie odnoszą się do siebie, jak pastorzy 
zwracają się do zgromadzonych – wszystko to mówi: „Jesteśmy rodziną. Tworzymy ją 
razem. Ty jesteś jej częścią”. Uwielbiam 1 List Piotra 3,8 w przekładzie Living Bible: 
„Powinniście być jak jedna wielka, szczęśliwa rodzina, pełni wyrozumiałości do siebie 
nawzajem, kochający się, mający czułe serca i pokorne umysły”. W świecie stającym 
się coraz bardziej bezosobowym, ludzie poszukują miejsca, do którego mogą należeć. 

Odbudowa. Życie jest ciężkie. Co weekend patrzę w oczy tysiącom ludzi zbitych przez 
świat w ciągu minionego tygodnia. Przyjeżdżają z wyczerpanymi bateriami duchowy-
mi i emocjonalnymi. Moja praca polega na powtórnym połączeniu ich z duchowym 
rozrusznikiem – Chrystusem przywracającym moc. Jezus powiedział: „Pójdźcie do 
mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie 
na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znaj-
dziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28–29). Jednym z celów cotygodniowego 
uwielbienia jest duchowa odnowa i emocjonalne naładowanie się na kolejny tydzień. 
Jezus upierał się, że: „sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu” 
(Mk 2,27). Przygotowując się do kazania, zawsze się modlę: „Ojcze, pomóż mi powie-
dzieć w niedzielę rano coś, co przygotuje ludzi na poniedziałek rano”. Postrzegam ko-
ściół jako duchową oazę w środku spieczonej pustyni. Jesteśmy powołani, by oferować 
ludziom umierającym wokół nas orzeźwiającą wodę życia. Szczególnie w południowej 
Kalifornii ludziom bardzo potrzebna jest ulga od wyścigu szczurów. Dlatego na na-
szych nabożeństwach używamy humoru. „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem” 
(Prz 17,22). To nie grzech pomóc ludziom poczuć się dobrze. Ucząc ludzi śmiać się 
z siebie i swoich problemów, nie tylko zmniejsza się ich ciężary, ale pomaga im się 
zmienić. Uważam, że jednym z największych problemów panujących wśród ewange-
licznych chrześcijan jest nasze odwrócenie spraw. Zbyt poważnie traktujemy siebie, 
a niezbyt poważnie Boga! On jest doskonały – my nie. To nie jest przypadkowa zbież-
ność, że humor i pokora [z ang. humility] mają ten sam rdzeń słowny. W każdym razie, 
jeśli nauczysz się śmiać z siebie, to zawsze będziesz miał dużo powodów do radości.

Wyzwolenie. Biblia mówi: „Gdzie zaś Duch Pański – tam wolność” (2 Kor 3,17). 
Unikamy na naszych nabożeństwach sztywności, formalności i wszelkiego rodza-
ju pretensjonalności. W zamian utrzymujemy niezobowiązującą, luźną i przyjazną 
atmosferę. Odkryliśmy, że takie nieformalne, bezpretensjonalne nabożeństwo prze-
zwycięża obawy i postawę obronną u niepraktykujących. Ludzie zawsze czują się 
mniej pewnie w oficjalnym otoczeniu niż w swobodnym. Jest to niesłychanie ważne, 
jeżeli interesuje cię przemiana życia innych. Formalne nabożeństwa powodują, iż 
niewierzący martwią się, że „zrobią coś nie tak”, są skrępowani. Jestem pewien, że 
miałeś to uczucie, gdy nie wiedziałeś, jak się zachować w jakiejś publicznej sytuacji. 
Kiedy ludzie się krępują, to przyjmują postawę obronną. Skoro chcemy niepraktyku-
jącym coś przekazać, naszym pierwszym zadaniem jest redukować ich lęk, by opa-
dły ich mechanizmy obronne. Gdy się relaksują, przestają myśleć o sobie i potrafią 
nastroić się do odbioru kazania8.

8  R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 255–258.
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2. PRZEBIEG NABOŻEŃSTWA

Podstawowa różnica między nabożeństwem tradycyjnym a „przyjaznym dla po-
szukujących” polega na jego przebiegu. Dotyczy to także tempa nabożeństwa, 
gdyż współczesne mass media trwale wpłynęły na czas skupienia przeciętnego 
odbiorcy. Dlatego też pomiędzy różnymi elementami nabożeństwa nie może być 
tzw. martwego czasu. Gdy kończy się jedna rzecz, kolejna powinna się zaczynać 
(chyba że świadomie zaplanowana jest chwila ciszy, ale o tym muszą wiedzieć 
uczestnicy nabożeństwa). Trzeba też szukać możliwości zaoszczędzenia czasu 
podczas nabożeństwa. Ile czasu trwa każdy jego element: przywitanie, modli-
twy, pieśni, przepowiadanie, ogłoszenia, pożegnania itp. Warto zadać sobie py-
tanie: co zabrało zbyt wiele czasu, a na co potrzeba przeznaczyć go więcej? Takie 
nabożeństwa nie powinny trwać dłużej niż półtorej godziny. Jego istotnymi 
elementami są muzyka i przepowiadanie.

A. Muzyka

Muzyka jest integralną częścią naszego życia. To podstawowy komunikator 
wartości, dlatego nie tylko nie można jej ignorować, ale trzeba wykorzystywać 
jej niezastąpioną rolę choćby w rozprzestrzenianiu Bożych wartości9. Dobór 
muzyki, jej styl – to jedna z najważniejszych spraw dotyczących nabożeństwa 
dla poszukujących. Ona także ma wpływ na przebieg nabożeństwa. R. Warren 
posługuje się słowem IMPACT [z ang. wpływ] i z kolejnych jego liter wyprowa-
dza słowa, które mają wyznaczać schemat przebiegu nabożeństwa w kontekście 
muzycznym:

Inspire Movement [z ang. inspiruj do ruchu]: Chcemy, by pierwsza pieśń wywołała 
inspirujące pobudzenie. Wybieramy pogodny, radosny utwór, który sprawia, że chce 
się przytupnąć nogą, zaklaskać, a przynajmniej uśmiechnąć się. Chcemy rozluźnić 
napięte mięśnie podenerwowanych gości. Gdy ciało zrelaksuje się, to nastawienie 
jest mniej obronne. Na rozpoczęcie budzimy ciało Chrystusa, rozbudzając nasze 
własne ciała. Ludzie przychodząc na poranne nabożeństwo zwykle są sztywni, czu-
ją się śpiący i zachowują dystans. Po wstępnej pieśni atmosfera zawsze się zmienia 
na raźną i wesołą. Ta pierwsza pieśń wprowadza naprawdę zadziwiającą zmianę. 

Praise [z ang. wychwalanie]: Następnie pojawiają się pieśni o Bogu. 

Adoration [z ang. cześć, uwielbienie]: Dalej zmierzamy w kierunku bardziej medy-
tacyjnych i intymnych utworów dla Boga. Zwalniamy tempo.

9  Zob. na ten temat: P. Sawa, Muzyka nowej ewangelizacji a doświadczenie duchowe. Kontekst, 
rzeczywistość, wyzwania, „Studia Pastoralne” [dalej: StP] 12 (2016), s. 88–109; W. Stępień, Śpiewy 
z Taizé – na drodze ku hezychii i ekumenii, tamże, s. 61–74. 
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Commitment [z ang. oddanie]: Następna pieśń daje ludziom możliwość potwierdze-
nia swojego oddania Bogu (być może ponownego). Jej słowa zazwyczaj śpiewa się 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej, np. „Chcę do Ciebie podobnym być”.

Tie it all together [z ang. powiąż to wszystko razem]: Na sam koniec nabożeństwa 
proponujemy jeszcze jedną, krótką i pogodną pieśń10.

Dobór muzyki określa charakter nabożeństwa. Determinuje ona, jakich ludzi 
nabożeństwo będzie przyciągać, jakich zatrzyma i jakich straci. Oczywiście na-
leży odrzucić twierdzenie, że style muzyczne można określać jako albo „dobre”, 
albo „złe”. Ulubiony rodzaj muzyki determinują bowiem: pochodzenie, kultura, 
wiek itp. Trzeba także podkreślić, że nie ma „świętego stylu muzycznego”. Pio-
senkę uświęca jej treść. Muzyka to połączenie nut i rytmów, a słowa są tym, co 
czyni piosenkę duchową lub nie. Nie ma jako takiej „muzyki chrześcijańskiej”, 
może być jedynie chrześcijańska treść. Upieranie się przy tym, że jakiś konkret-
ny styl muzyczny jest uświęcony – to w zasadzie bałwochwalstwo. Oczywiście 
trzeba rozróżnić muzykę kościelną, muzykę liturgiczną czy też religijną, którą 
można stosować na nabożeństwach dla poszukujących11. 

Przy wybieraniu stylu muzyki na tego typu nabożeństwa warto kierować się 
kilkoma zasadami:

Po pierwsze nie można pozwalać sobie na niespodzianki podczas nabożeń-
stwa. Jeżeli nie „zapanujemy” nad muzyką, to ona zapanuje nad spotkaniem. 
Robiąc przegląd tego, czego zamierzamy użyć, trzeba wziąć pod uwagę zarówno 
słowa, jak i melodię: czy słowa są doktrynalnie poprawne, czy są zrozumiałe 
dla niepraktykujących i czy nie ma przypadkiem niejasnych dla niewierzących 
terminów lub metafor. Trzeba także mieć świadomość, jaki jest cel piosenki. Czy 
dany utwór jest nauczający, uwielbieniowy, wspólnotowy czy ewangelizacyjny? 
Dobrze jest też postawić sobie pytanie: jakie uczucia budzi we mnie dana me-
lodia? Muzyka wywiera bowiem duży wpływ na ludzkie emocje. Niewłaściwy 
rodzaj muzyki może zniszczyć nastrój nabożeństwa. Prowadzący spotkanie musi 
zdecydować, jaki nastrój ma panować na nabożeństwie i wzmacniać go stylem, 
który go tworzy. Jeśli nabożeństwo ma charakter uwielbieniowy to używamy 
żywego, pogodnego i radosnego gatunku muzyki. 

Kolejna zasada dotyczy treści śpiewanych pieśni. Jest wiele dobrych pieśni, 
które można wykorzystać na nabożeństwie dla poszukujących, zmieniając cza-
sem tylko jedno lub dwa słowa, aby były zrozumiałe dla niewierzących. Odnie-
sienia do metafor biblijnych i terminów teologicznych w piosence mogą wyma-
gać wytłumaczenia lub zmiany któregoś słowa. „Cherubin i serafin”, „aniołowie 

10  R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 242.
11  Por. I. Pawlak, Muzyka kościelna, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński, 

W. Przygoda, M. Fijałkowski, Lublin 2006, s. 522.



463nABOŻEńSTWA DLA zDECHRySTIAnIzOWAnyCH I pOSzUKUJĄCyCH

padają na twarz” czy „obmyty w krwi Baranka” – to niezbyt jasne sformułowa-
nia dla niepraktykujących12. 

Wiele kościołów nadużywa pewnych pieśni z powodu osobistych preferencji pa-
stora, czy też lidera uwielbienia. Repertuar muzyczny jest zakładnikiem lidera. 
Upodobania jego czy pastora nie powinny być decydującym czynnikiem w doborze 
stylu muzyki, którym się posługujecie. Zamiast nich, niech grupa docelowa określi 
wasz styl. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy przypadkiem nie używacie przestarza-
łych utworów na nabożeństwach, to proponuję przeprowadzić w najbliższą niedzielę 
eksperyment: sfilmuj twarze wiernych podczas śpiewania na nabożeństwie. Gdy 
ludzie śpiewają te same stare pieśni, na ich twarzach rysuje się apatia i znudze-
nie. Przewidywalność zabiła już więcej nabożeństw niż jakikolwiek inny czynnik. 
Utwór traci swą moc, jeśli ludzie nie myślą o tym, co śpiewają. Jednak pieśni mogą 
być silnym świadectwem dla niewierzących, jeżeli ludzie śpiewają je z wewnętrz-
nym zaangażowaniem. Wiele pieśni gospel z pierwszej połowy tego wieku bardziej 
gloryfikuje doświadczenia chrześcijańskie niż samego Chrystusa. Dzisiejsze pieśni 
uwielbieniowe to miłosne utwory kierowane wprost do Boga. To jest biblijne uwiel-
bianie. Pismo mówi nam co najmniej 17 razy, by śpiewać Panu. Z kolei większość 
hymnów mówi o Bogu. Moc wielu współczesnych piosenek uwielbieniowych leży 
w ich skoncentrowaniu na Bogu, a nie na człowieku13.

Następna zasada dotyczy zespołu muzycznego. Nie będzie odpowiedniego 
spotkania bez dobrze przygotowanych animatorów muzycznych i muzyków. 
Właśnie tego typu nabożeństwa są dobrym miejscem, aby wykorzystywać pieśni 
i różnego rodzaju instrumenty, których z zasady nie używa się w czasie litur-
gii14. Musimy zdecydować, czy „kościół będzie konserwatorium muzycznym dla 
koneserów, czy też miejscem, gdzie zwykli ludzie będą przyprowadzać swoich 
niezbawionych znajomych i słuchać muzyki, którą rozumieją i lubią. W Saddle-
back używamy muzyki dla serc, a nie dla sztuki”15. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na zasadę, aby nie zmuszać do śpiewania (do-
tyczy to także wspólnej modlitwy). Na nabożeństwach dla poszukujących uży-
wa się raczej muzyki wykonywanej ze sceny niż wspólnego śpiewania. Przy-
chodzący nie czują się dobrze przy śpiewaniu utworów, których nie znają lub 
nie rozumieją. Nierealne jest również oczekiwanie od niepraktykujących, że 
będą śpiewać pieśni chwały i oddania Jezusowi, zanim staną się wierzącymi. 
Wszystko ma swój czas. Obecni na nabożeństwie mogą czuć się dziwnie podczas 
wspólnego śpiewu. Nie znają pieśni, które mówią o chwaleniu i o oddaniu się 
Jezusowi i czują się przymuszeni do wstawania, kiedy to robią inni, śpiewając. 
Jest to szczególnie kłopotliwe w małym kościele, gdy wszyscy wszystko widzą. 
Z drugiej strony przychodzący na spotkanie chętnie przysłuchują się wykony-
wanej muzyce, jeśli jest to styl, jaki aprobują. Nie znaczy to oczywiście, aby 

12  Por. R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 269–271.
13  Tamże, s. 272–273.
14  Zob. A. Reginek, Co i jak należy śpiewać w ramach liturgii?, StP 12 (2016), s. 49–60.
15  R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 274.
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rezygnować ze wspólnego oddawania chwały na nabożeństwie, gdyż jest ono 
nie tylko mocnym emocjonalnie elementem nabożeństwa, ale przede wszystkim 
sposobem otwarcia się na obecność Boga oraz bardzo czytelnym świadectwem 
wiary16. 

B. Przepowiadanie

Przepowiadanie jest najważniejszym elementem nabożeństwa dla poszukują-
cych. Styl głoszenia, jakiego powinno się używać podczas tego typu nabo-
żeństw, różni się oczywiście istotnie od stylu, którym posługujemy się w na-
uczaniu wierzących. Trzeba tutaj mocno sobie uświadomić, że styl komunikacji, 
do jakiego przyzwyczajeni są członkowie większości Kościołów, przeszka-
dza w docieraniu do przeciętnego niepraktykującego. Słowo „komunikacja” 
pochodzi od łacińskiego communis – „wspólny”. Nie można niczego ludziom 
zakomunikować, jeżeli nie znajdziemy czegoś, co nas łączy. To nie Biblię, ale 
nasze potrzeby, zranienia i zainteresowania mamy wspólne z niewierzącymi. 
Nie da się rozpocząć od tekstu z Biblii, oczekując, iż niewierzący zafascynuje 
się nim. Najpierw należy przykuć jego uwagę, a następnie powoli zmierzać 
w kierunku Bożego słowa. Zacząć od interesującego dla niewierzących tematu 
i dopiero potem pokazać, co Pismo Święte o tym mówi. Można zwrócić ich 
uwagę, rozbroić uprzedzenia i stworzyć zaciekawienie Biblią, którego wcześniej 
nie było. Tak czynił Jezus, który nauczał, odpowiadając zwykle na pytanie albo 
problem dotyczący kogoś z tłumu. Kiedy wygłaszał swoje pierwsze kazanie 
w Nazarecie, przeczytał z Księgi Izajasza, na czym będzie polegała Jego służba: 
„Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą 
nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, 
abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował rok łaski od Pana” 
(Łk 4,18–19). Zauważmy nacisk położony na zaspokajanie potrzeb i leczenie 
zranień. Ludzie tłoczyli się wokół Jezusa, ponieważ On odpowiadał na ich 
potrzeby – fizyczne, emocjonalne, duchowe, dotyczące więzi międzyludzkich 
oraz finansowe. Nie osądzał, czy któreś potrzeby są „bardziej uzasadnione” od 
innych i nie wywoływał w nich poczucia winy z powodu ich potrzeb. Każdą 
osobę traktował z godnością i szacunkiem. W ten sposób Jezus budował u swo-
ich słuchaczy przyczółek dla ewangelizacji. 

Bóg używa wszelkich ludzkich potrzeb dla zwrócenia naszej uwagi. Kim je-
steśmy, żeby osądzić, czy czyjeś zainteresowanie Chrystusem jest z właściwych 
czy też niewłaściwych pobudek? Nie ma w efekcie znaczenia, dlaczego ludzie 
przychodzą do Jezusa – liczy się to, że przychodzą. On potrafi popracować 
nad ich motywacjami, wartościami i priorytetami, gdy już znajdą się w Jego 
obecności. Dlatego warto zapytać: jakie są potrzeby osób niepraktykujących 

16  Por. tamże, s. 274–275.
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w społeczności lokalnej, do której jesteśmy posłani? Istnieją także pewne uni-
wersalne potrzeby ludzi niewierzących. Wszędzie bowiem są ludzie mający 
te same potrzeby emocjonalne i pragnienia dotyczące więzi międzyludzkich. 
Obejmują one potrzebę miłości, akceptacji, przebaczenia, wyrażania siebie 
i celu życia. Ludzie szukają też uwolnienia od strachu, winy, zmartwień, ura-
zy, zniechęcenia i samotności. Jeśli nabożeństwa i powstające w ich efekcie 
wspólnoty będą wychodzić naprzeciw tym potrzebom, to nie musimy się mar-
twić o reklamę nabożeństw. Zmienione życie – to najlepsza reklama, jaką moż-
na sobie wymarzyć. W społeczności, w której zaspokaja się ludzkie potrzeby 
i zmienia się życie, słowo szybko się rozprzestrzenia. Za każdym razem, kiedy 
Kościół zaspokaja czyjąś potrzebę, to zaczynają chodzić dobre słuchy po inter-
personalnej sieci danej społeczności. Gdy wystarczająco dużo tych pogłosek 
rozejdzie się wokół, Kościół będzie przyciągał ludzi, do których nie dotarłby 
żaden program duszpasterski. 

Ewangelia mówi o tym, co Bóg dla nas zrobił i czym my możemy się stać 
w Chrystusie. Dotyczy osobistej więzi z Jezusem, będącej odpowiedzią na na-
sze najgłębsze potrzeby. Dobra Nowina oferuje ludziom to, czego gorączko-
wo poszukują: przebaczenie, wolność, bezpieczeństwo, cel, miłość, akceptację 
i siłę. Ona porządkuje naszą przeszłość, zabezpiecza naszą przyszłość i nadaje 
znaczenie teraźniejszości. To jest najlepsza nowina na świecie. Ludzie zawsze 
chcą usłyszeć dobrą nowinę. Na świecie jest wystarczająco dużo złych nowin, 
więc ostatnią rzeczą, jakiej ludziom potrzeba, jest usłyszenie jeszcze jednej 
złej nowiny – tym razem w kościele. Szukają kogoś, kto może im dać nadzieję, 
pomoc i zachętę. Jezus to rozumiał i litował się nad tłumami. Wiedział, że są 
utrudzeni i opuszczeni, jak owce, które nie mają pasterza (por. Mt 9,36). Rozpo-
czynając kazanie od skoncentrowania się na ludzkich potrzebach, natychmiast 
zyskujemy uwagę słuchaczy. Każdy dobry mówca rozumie i posługuje się tą 
zasadą. A co przyciąga naszą uwagę? W zasadzie trzy rzeczy: to, co cenimy, 
co jest wyjątkowe i co nam zagraża. Ponieważ kaznodzieje są powołani do 
ogłaszania prawdy, często błędnie zakładamy, że niewierzący aż palą się, by jej 
wysłuchać. Jednak w dzisiejszych czasach prawda ich za bardzo nie interesuje. 
Większość niewierzących nie szuka prawdy, ale ulgi. A to stwarza okazję do 
zainteresowania ich prawdą. Dzielenie się biblijną zasadą mówiącą o zaspoka-
janiu potrzeby rozbudza głód prawdy. Bardzo mało ludzi, którzy przychodzili 
do Jezusa, szukało prawdy – oni szukali ulgi. A Jezus wychodził naprzeciw 
ich potrzebom – bez względu na to, czy chodziło o trąd, ślepotę czy o garb. 
Kiedy ich potrzeby zostały zaspokojone, wtedy zawsze zależało im na poznaniu 
tego Człowieka, który pomógł im w problemie, z jakim nie mogli sobie sami 
poradzić.

Nie tylko kazanie skierowane do niepraktykujących powinno być interesują-
ce, ale nudne kazanie wygłoszone do takich osób jest szczególnie niewybaczal-
ne. Kazanie nie musi być „suche”, aby było duchowe. Słabo przekazana prawda 
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jest ignorowana. Jezus skupiał zainteresowanie wielkich tłumów technikami, 
jakich i my możemy użyć. Po pierwsze, aby przedstawić swoje argumenty, opo-
wiadał historyjki i przypowieści. Z używania historii w celu zakomunikowania 
duchowej prawdy płynie wiele korzyści: skupiają uwagę, poruszają emocje, 
pozwalają zapamiętać przekazaną prawdę. Po drugie, Jezus posługiwał się 
prostym językiem, a nie technicznym czy teologicznym żargonem. Przema-
wiał językiem, który był zrozumiały dla normalnych ludzi. Musimy pamię-
tać, że Jezus nie używał klasycznej greki, jaką posługiwali się uczeni. Mówił 
po aramejsku, w języku „ulicy” tamtych czasów. Mówił o ptakach, kwiatach, 
zgubionych monetach i innych przedmiotach codziennego użytku, do których 
każdy mógł się odnieść17.

Warto w tym kontekście zdawać sobie sprawę, że niewierzący zwykle są 
onieśmieleni Biblią. Pełna jest dziwnych nazw i tytułów, brzmi jak coś, cze-
go nigdy wcześniej nie czytali. Nie mówiąc o tym, że nie wiedzą, jak szukać 
odpowiednich tekstów. Dlatego też trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby 
pomóc obecnym na nabożeństwie w posługiwaniu się Pismem Świętym. Ist-
nieje kilka rzeczy, które można zrobić, aby zmniejszyć obawy i zainteresować 
niewierzących Biblią. Po pierwsze, mając obecnie wiele tłumaczeń i parafraz, 
warto korzystać z przekładów najnowszych, bardziej dostosowanych do mental-
ności współczesnego człowieka. Warto w tym kontekście zakupić odpowiednie 
egzemplarze Biblii, a przy korzystaniu z niej można po prostu mówić, z której 
strony czytamy. W ten sposób obecni na nabożeństwie nie czują się zawstydze-
ni, gdy odnalezienie tekstu zabiera im dłuższą chwilę. Oczywiście wybieramy 
fragmenty biblijne, mając na uwadze niepraktykujących. Całe Pismo jest tak 
samo natchnione przez Boga, lecz nie ma takiego samego zastosowania w życiu 
niewierzących. Pewne fragmenty są bardziej odpowiednie na nabożeństwa dla 
poszukujących niż inne18. 

R. Warren drukuje i rozdaje uczestnikom szkic kazania z wszystkimi wer-
setami biblijnymi, którymi się posługuje. Czyni tak z następujących powodów:

• Niewierzący nie posiadają Biblii.
• Nie powoduje to zażenowania przy szukaniu tekstów.
• Mniej czasu zabiera mi przedstawienie materiału. Zdarzyło mi się policzyć, ile 

razy pewien znany pastor powiedział: „Teraz przejdźmy do…” w trakcie swojego 
kazania. Mierzyłem mu czas potrzebny na odnalezienie tych fragmentów. Samo 
przewracanie kartek zajęło mu siedem minut.

• Wszyscy razem mogą czytać na głos werset, bo każdy ma to samo tłumaczenie.
• Można używać i zestawić ze sobą parę przekładów.
• Słuchacze mogą zaznaczać i podkreślać ważne słowa, a także sporządzać notatki 

na marginesie.

17  Por. R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 207–221.
18  Tamże, s. 280–282.
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• Pomaga to w zapamiętaniu kazania. W ciągu 72 godzin zapomnimy 90-95% z tego, 
co usłyszeliśmy. To znaczy, że twoja wspólnota do środy pamięta najwyżej 5% 
z tego, co mówiłeś w niedzielę, o ile nie robi notatek.

• Ludzie mogą wracać do tych wersetów później, przyklejając je sobie np. na lodówkę.
• Może się przydać jako podpora w dyskusji w małej grupie.
• Członkowie mogą na podstawie tego szkicu uczyć innych19.

Tematy kazań powinny być dobierane z myślą o przyciągnięciu niepraktyku-
jących. Jeśli są one anonsowane w gazetce parafialnej czy na stronie internetowej, 
powinny atrakcyjnie i przyciągająco dla niepraktykujących brzmieć. Gdy głosi-
my cyklicznie, warto każdą kolejną przemowę budować w oparciu o poprzednią, 
stwarzając atmosferę oczekiwania. Cykl zyskuje również przy informowaniu 
„pocztą pantoflową”. Ludzie wiedzą, dokąd zmierzamy w swojej serii kazań. 
Jeżeli więc z wyprzedzeniem ogłaszamy ich tytuły, to potencjalni uczestnicy 
nabożeństwa mogą zaplanować, żeby w danym tygodniu przyprowadzić znajo-
mego, gdyż to będzie najlepiej odpowiadało jego potrzebom. Nowy cykl kazań 
warto ogłaszać w dni, kiedy spodziewamy się największej frekwencji. Ponadto 
seria nie powinna trwać dłużej niż 8 tygodni i nie krócej niż 4. 

Ważnym elementem nabożeństwa dla poszukujących jest stworzenie okazji 
do decyzji oddania się Chrystusowi. Uczestnicy nabożeństwa mogą tego nie 
chcieć zrobić i należy to uszanować bez wywierania nacisku, ale zawsze nale-
ży dać im okazję. R. Warren podaje kilka sugestii w doprowadzeniu ludzi do 
takiego oddania:

Jasno sprecyzuj, w jaki sposób można powierzyć się Chrystusowi. Ogromnie 
dużo zaproszeń do przyjęcia zbawienia jest źle rozumianych. Niepraktykujący czę-
sto nie mają pojęcia, o co chodzi. 

Rozplanuj czas wezwania. Rozważnie i dokładnie przemyśl, co chcesz, by się 
wydarzyło. Zwiększenie szans na przyjście do Jezusa jest zbyt ważne, żeby doczepić 
je tylko do końcówki kazania, nie planując tego wcześniej. Wieczne przeznaczenie 
ludzi zależy od równowagi.

Bądź twórczy w zapraszaniu ludzi do przyjęcia Chrystusa. Jeżeli co tydzień 
mówisz to samo, to publiczność z nudów wyłączy się. Aby uniknąć popadnięcia 
w rutynę, najlepiej za każdym razem zmuszać się do zapisania treści wezwania.

Poprowadź niewierzących w przykładowej modlitwie. Niepraktykujący nie 
wiedzą, co powiedzieć Bogu, więc daj im przykład: „Możesz modlić się mniej 
więcej tak…” Poproś ich o prostą modlitwę w sercu, powtarzaną za tobą. Pomaga to 
ludziom zwerbalizować swoją wiarę. Nigdy nie wywieraj presji. Zaufaj Duchowi 
Świętemu w kwestii wykonywania Jego dzieła. […] Miej na uwadze, że prosisz ludzi 
o podjęcie najważniejszej decyzji w swoim życiu. Ewangelizacja jest często proce-
sem wielokrotnego otwierania się na Dobrą Nowinę. Nierealne jest oczekiwanie od 
czterdziestolatka, iż na podstawie 30-minutowej przemowy całkowicie zmieni się 
kierunek jego życia […]. 

Zaoferuj kilka sposobów wyrażenia oddania Chrystusowi. Jeżeli robisz tra-
dycyjne wezwanie zapraszając ludzi do przodu, to zamiast zastępować je czymś 

19  Tamże, s. 282.
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innym, spróbuj coś dodać – np. ankietę. Ankieta może być alternatywą dla tych, 
którzy wstydzą się wyjść do przodu […]. Jednym z najefektywniejszych zaproszeń, 
jakich używam, jest tzw. „ankieta duchowa” na koniec nabożeństwa. Po prezentacji 
planu zbawienia i poprowadzeniu przykładowej modlitwy powierzenia życia Chry-
stusowi, mówię mniej więcej tak: „Wiecie, z przyjemnością zaprosiłbym każdego 
z was na osobistą pogawędkę o waszej duchowej podróży. Chciałbym przy kawie 
i ciastku posłuchać, co dzieje się w waszym życiu. Niestety, z powodu rozmiaru 
naszego kościoła, nie jest to możliwe. Więc mam do was prośbę o wzięcie udziału 
w krótkiej ankiecie. Na karcie powitalnej, którą wypełnialiście na początku nabo-
żeństwa, na jej odwrocie napiszcie literę A, B, C lub D. Zaraz wytłumaczę, co która 
z nich oznacza. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi przed tym spotkaniem, napisz 
«A». Jeżeli dzisiaj po raz pierwszy powierzasz się Chrystusowi, to wpisz literę 
«B». Może jednak mówisz: «Rick, nie podejmuję teraz żadnej decyzji, ale rozważę 
to i chcę ci dać o tym znać» – proszę, zaznacz to literę «C». Jeśli czujesz, że nie 
zamierzasz oddać swego życia Jezusowi, to będę ci wdzięczny za szczerość i napi-
sanie litery «D»”. Rezultaty zawsze mnie zaskakują. Pewnej niedzieli mieliśmy 400 
odpowiedzi «B» – deklaracji wiary w Chrystusa. Mieliśmy około 800 liter «C», co 
składa się na długą listę modlitewną. Lecz nigdy nie zanotowaliśmy więcej niż 17 
zaznaczeń litery «D».

Oczekuj, że ludzie odpowiedzą. Nie wiem dokładnie, jak moja wiara wpływa na 
duchową walkę, która toczy się o dusze ludzi, ale wiem jedno: kiedy spodziewam 
się, że niewierzący przyjmą Chrystusa, to decyduje się na to więcej osób niż kiedy 
tego nie oczekuję20.

4. PODSUMOWANIE

Niewierzący zmagają się z tymi samymi głębokimi pytaniami, co wierzący: Kim 
jestem? Skąd się wziąłem? Dokąd zmierzam? Czy życie ma sens? Dlaczego na 
świecie jest tyle cierpienia i zła? Jaki jest mój cel w życiu? Jak mogę nauczyć się 
żyć z ludźmi? Jak przebaczać innym? Jak wzmacniać swoje małżeństwo? Jak ra-
dzić sobie z cierpieniem, żalem i bólem itp. Potrzeby wierzących i niewierzących 
często się zazębiają. Różnią się w pewnych sferach, ale w wielu są bardzo podob-
ne. Nabożeństwa dla zdechrystianizowanych czy poszukujących muszą jednak 
używać różnych stylów głoszenia, oprawy muzycznej, modlitw i innych elemen-
tów właściwych dla każdej grupy docelowej. Oczywiście takie nabożeństwo nie 
musi być płytkie, aby było przyjazne dla poszukujących. Poselstwo nie musi być 
rozwadniane – musi być tylko zrozumiałe. Czynienie nabożeństwa „wygodnym” 
dla niepraktykujących nie oznacza wprowadzania zmian w teologii, a jedynie 
w jego atmosferze i przebiegu. 

Nie ma standardowych sposobów przygotowania nabożeństw dla poszu-
kujących. A to dlatego, że niewierzący nie są wszyscy tacy sami! Niektórzy 
chcą poczuć się częścią spotkania; inni wolą siedzieć biernie i przyglądać się. 
Jedni lubią spokojne, medytacyjne nabożeństwa; drudzy preferują spotkania 

20  R. Warren, Kościół świadomy celu…, s. 287–289.
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bardzo żywiołowe. Dlatego też potrzeba przeróżnych rodzajów nabożeństw, 
by dotrzeć do różnego typu zdechrystianizowanych i poszukujących. Są tylko 
trzy niepodlegające dyskusji elementy nabożeństwa dla poszukujących: trak-
tować niewierzących z miłością i szacunkiem, odnosić się podczas spotkania 
do ich potrzeb i dzielić się przesłaniem w sposób praktyczny i zrozumiały. 
Tak naprawdę to tym, co przyciąga do Kościoła, jest przemiana życia. Ludzie 
chcą uczęszczać tam, gdzie zmienia się życie, gdzie leczy się zranienia i gdzie 
przywraca się nadzieję. Dlatego też na nabożeństwie dla poszukujących powin-
no być miejsce na świadectwo osób, których życie uległo radykalnej zmianie 
dzięki mocy i miłości Chrystusa. Trudno jest zdyskredytować sceptykom tę 
cotygodniową „paradę zadowolonych klientów”.

Nabożeństwo ukierunkowane na poszukujących ma na celu uzupełnienie 
ewangelizacji osobistej, a nie jej zastąpienie. Ludziom ogólnie łatwiej jest wy-
brać Chrystusa, jeśli ta decyzja wsparta jest poprzez więzi z innymi. Nabo-
żeństwa dla poszukujących są zbiorowym świadectwem, które wzmacnia i po-
twierdza osobiste świadectwo pojedynczych osób. Świadectwo zgromadzonych 
razem ludzi wierzących, którzy wspólnie wielbią Boga, ma niewiarygodną siłę 
perswazji. Z tego powodu im większe rozmiary przybiera nabożeństwo, tym 
większym narzędziem ewangelizacyjnym się staje. Nowe podejścia i techniki są 
tylko narzędziami. Nie trzeba używać inscenizacji czy multimediów ani posia-
dać atrakcyjnego budynku i dogodnie zlokalizowanego parkingu, aby dotrzeć 
do niewierzących. Te rzeczy co najwyżej to ułatwiają. Przede wszystkim po-
trzeba niesamolubnych i dojrzałych wierzących, aby zaoferować nabożeństwa 
przyjazne dla poszukujących21. W każdej wspólnocie występuje nieustanne 
napięcie pomiędzy dwoma koncepcjami: „służba” i „służ nam”. Przytłaczająca 
większość naszych parafii ukierunkowana jest na swoich członków, zaspokaja-
jąc ich potrzeby religijne. Oferta nabożeństw dla poszukujących oznacza celowe 
przechylenie wskaźnika w przeciwnym kierunku, w stronę niepraktykujących 
i niewierzących. To wymaga od wiernych chęci stworzenia niewierzącym bez-
piecznej atmosfery, kosztem własnych upodobań, tradycji i wygód. Potrzebna 
jest ogromna dojrzałość duchowa, by bez przymusu wyjść ze strefy wygod-
nictwa. Nabożeństwa przyjazne dla poszukujących wymagają ogromnego na-
kładu energii, kreatywności, oddania, czasu, pieniędzy i wielu przygotowań, 
by organizować je tydzień za tygodniem. Po co tak się trudzić? Po co pakować 
się w taki kłopot, próbując zbudować pomost kulturowy łączący Kościół i nie-
wierzących? Otóż, tak jak św. Paweł, robimy to z powodu Chrystusa (2 Kor 
4,5). Jezus powiedział: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz 
aby służyć”(Mt 20,28). Dopóki ta postawa nieegoistycznego bycia sługą nie 
przeniknie umysłów i serc duszpasterzy i wiernych, to nasze parafie nie będą 

21  Tamże, s. 231–236.
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gotowe na rozpoczęcie nabożeństw dla poszukujących, a tym samym będą stop-
niowo obumierały.

„Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, 
że od Pana otrzymacie jako zaplatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służy-
cie!” (Kol 3,23–24).
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HISTORIA ORgAnÓW z KOŚCIOŁA pW. ŚW. JAKUBA STARSzEgO W DEBRzyCy

HISTORIA ORGANÓW Z KOŚCIOŁA PW. ŚW. JAKUBA 
STARSZEGO W DEBRZYCY NA OPOLSZCZYŹNIE

Debrzyca (znana także jako Debrzyce), dawniej Świniów (niem. Schönbrunn1), jest 
niewielką miejscowością w gminie Głubczyce, położoną w niedalekiej odległości 
od głównej trasy Głubczyce – Kędzierzyn-Koźle. Ulokowana nieopodal głównego 
ciągu komunikacyjnego, jakby z boku świata i jego dziejów, może poszczycić się 
wielowiekową historią, sięgającą średniowiecza. Debrzyca wymieniana jest już 
w 1265 r. Należała wówczas do konwentu joannitów w Grobnikach.

Punktem centralnym niewielkiej osady był i pozostaje po dzień dzisiejszy 
kościół pw. św. Jakuba Starszego. Jest to świątynia pojoannicka z charaktery-
stycznym krzyżem maltańskim na dachu. Jej początki sięgają 1418 r. Był to go-
tycko-renesansowy kościół, którego stylistykę zacierały kolejne przebudowy 
i przepracowania. Dzisiejszy kształt świątyni sięga lat 1663–1668 oraz grobnic-
kiego komtura Wilhelma Adama hrabiego von Wratislaw. Dodać do tego należy 
jeszcze powiększenie świątyni, które miało miejsce w 1788 r., oraz utworzenie 
w 1891 r. w Debrzycach samodzielnej parafii (wcześniej była to filia Grobnik), co 
było zasługą ks. J. Nathana z Branic2. 

1  Nazwy miejscowości według: M. Choroś, Ł. Jarczak, S. Sochacka, Słownik nazw miejsco-
wości Górnego Śląska: polsko-niemiecki i niemiecko-polski, Opole–Kluczbork 1997; A. Hanich, 
Skorowidz nazw miejscowości diecezji opolskiej: polsko-niemiecki i niemiecko-polski. Ortsname-
nverzeichnis der Diözese Opole (Oppeln), Opole 1997. Debrzyca była w czasach średniowiecznych 
znana jako Schonebrunne, czyli Piękna Studnia. Nazwę zawdzięczała źródełkom znajdującym się 
na jej zachodnich krańcach. Zob. http://debrzyca.manifo.com [dostęp: 10.08.2017].

2  Por. https://dolnyslask.org.pl/526612,Debrzyca,Kosciol_sw_Jakuba_Starszego_Apostola.html 
[dostęp: 14.08.2017]; http://www.nasza-wiara.pl/Debrzyce-Parafia-sw.-Jakuba-Starszego-Apostola 
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Kościół został bardzo poważnie uszkodzony podczas działań wojennych 
w marcu 1945 r. Wskutek działań wojennych ucierpiało też bardzo wyposażenie 
kościoła. Zachowany został obraz z ołtarza głównego, przedstawiający chrzest fa-
ryzeusza Jozjasza, który podzielił śmierć męczeńską z Jakubem Starszym, patro-
nem kościoła w Debrzycy. Obraz ten został namalowany przez Hieronima Richtera 
z Kłodzka w 1897 r. Z innych, niezwykle wartościowych, elementów wyposażenia 
kościoła wymienić można jeszcze barokowy kamienny posąg św. Jana Nepomu-
cena, nazywanego przez miejscowych wędrownikiem3.

Takiego szczęścia jak wyżej wymienione zabytki nie miały już organy. Prze-
trwały wprawdzie II wojnę światową, ale po przejściu działań wojennych były już 
w stanie zupełnej destrukcji i dysfunkcji. Dzisiaj na emporze muzycznej kościoła 
pw. św. Jakuba Starszego w Debrzycy nie ma już organów piszczałkowych. Do 
liturgii wykorzystywany jest instrument elektroniczny, a na wyposażeniu chóru 
znajduje się zabytkowa fisharmonia Teofila Kotykiewicza z XIX/XX w.4

Przy okazji opisywania organów z kościoła w Debrzycy trudno oprzeć się pewnej 
refleksji. W wielu wypadkach, biorąc pod uwagę organy, mamy do czynienia z inte-
resującym instrumentem, o którym często trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ 
zaginęła zupełnie dokumentacja jego budowy i ewentualnych późniejszych remon-
tów. W przypadku organów z kościoła w Debrzycy mamy do czynienia z sytuacją 
odwrotną. Instrument został zdemontowany, a research w archiwach, państwowym 
i parafialnym, odsłonił niezwykle bogatą dokumentację związaną z tymi organami. 

Niniejszy artykuł chce zaprezentować ten bogaty zbiór dokumentów dotyczą-
cych organów z kościoła w Debrzycy. Na pewnym etapie jego powstawania autor 
powątpiewał, czy nie jest to zbiór zbyt obszerny dla ram niniejszego opracowania. 
Trudno było go jednak podzielić. Ostatecznie zrezygnowano ze szczegółowych 
komentarzy, a zdecydowano o możliwie obszernej prezentacji dokumentów. 

1. HISTORIA ORGANÓW

Biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu, organy z kościoła w Debrzycy pojawiają 
się rzadko, choć informacje, które odnajdujemy, pozwalają jednoznacznie okre-
ślić budowniczego tego XIX-wiecznego instrumentu. L. Burgemeister wymienia 
w swojej pracy Debrzyce jeden raz, mówiąc o organach J.M.V. Haasa. Wskazuje, 
że w 1843 r. jego firma wybudowała organy dla tamtejszego kościoła5. Informację 

/1916-Parafia-sw.-Jakuba-Starszego-Apostola-w-Debrzycach.html [dostęp: 14.08.2017].
3  Por. http://opole.naszemiasto.pl/artykul/debrzyca-z-krzyzem-maltanskim-na-dachu,9415 

37,artgal,t,id,tm.html [dostęp: 16.08.2017].
4  Zob. J. Musialik, Karta ewidencyjna zabytku ruchomego: instrument muzyczny – fisharmo-

nia; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Opole 20.08.2013.
5  Zob. L. Burgemeister, Der Orgelbau in Schlesien, Frankfurt (Main) 19732, s. 175.
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tę pozytywnie weryfikuje W.J. Brylla, odnotowując dodatkowo, że był to dwusek-
cyjny (M+P), jedenastogłosowy instrument6. 

Te informacje to jednocześnie wiele i niewiele. W literaturze nie odnajduje-
my informacji o wcześniejszym instrumencie. Nie odnajdujemy tych informacji 
także w archiwum parafialnym. Nie ma jednakże najmniejszych wątpliwości, że 
organy były zainstalowane na chórze kościoła w Debrzycy przed 1843 r. Księga 
fundacyjna kościoła filialnego w Debrzycy (Fundations-Buch für die Filialkirche 
zu Schönbrunn) wymienia wśród posługujących organistę.

Dokumenty nie przekazują żadnych bliższych informacji o tym instrumencie 
ani o jego budowniczym. 

W 1843 r. organy do kościoła w Debrzycy wybudowała firma Haas z pobliskich 
Głubczyc. W archiwum parafialnym zachował się jedynie niewielki fragment kro-
niki parafialnej. Jest to wyrwane z okładek kilka składów zszytych kart kroniki. 
Znajdują się w nich dwukrotne zapisy dotyczące organisty oraz wpis o renowacji 
organów przez firmę Berschdorf z Nysy. Jest to adnotacja z 1927 r. (karta 2v za-
chowanego fragmentu kroniki). Treść jest nastepująca:

Renovierung der Orgel
Im Laufe der Jahre haben sich wieder mannigfache Schäden an der Kirchenorgel 
bemerkbar gemacht. Darum mußte eine Instandsetzung derselben von der 
Orgelbauanstalt Berschdorf in Neiße vorgenommen werden. Geliefert und 
eingebaut wurden 17 Orgelprospektpfeifen für die Register Prinzipal 8‘ und Oktave 
4 .́ Die Pfeifen sind aus Zink hergestellt und mit Aluminiumbronze überzogen. 
Das Pfeifenwerk wurde abgetragen und gereinigt sowie alle Teile der Orgel. Das 
Werk wurde intoniert und gestimmt. Zwei Registerzüge wurden erneurt und 18 
Holzpfeifen an Stelle der von Holzwürmern zerstörten eingebaut. Die Kosten 

6  W.J. Brylla, Nieznany-znany organmistrz głubczycki J.M.V. Haas, w: Śląskie organy III, red. 
G. Poźniak, P. Tarlinski, Opole 2013 (Muzykologia Opolska * Studia i Materiały), s. 175. Zob. także 
O. Zimmermann, Aus der Chronik von Schöbrunn, „Leobschützer Heimatbrief” (1982), z. 3, s. 28..
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betrugen 595 MK und wurden durch Sammlung aufgebracht. Eine Beihilfe von 290 
MK wurde zu diesem Zwecke von der Regierung zu Oppeln gewährt. Die Orgel hat 11 
Register und 539 Pfeifen.

Dlaczego prace powierzono firmie Berschdorf z Nysy? Jakie były losy de-
brzyckich organów do II wojny światowej? Na te pytania odpowiedzą dokumenty 
zachowane w Archiwum Państwowym w Opolu. Archiwum parafialne pozwala 
jeszcze ustalić jeden istotny fakt: zniszczone organy zostały zdemontowane pod 
koniec lat 50. XX w. Widnieją one bowiem na spisie inwentarzowym z początku 
lat 50. Dokument ten nie nosi żadnej dziennej daty.

2. Organy z kościoła w Debrzycy w dokumentach Archiwum Państwowego w Opolu
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2. ORGANY Z KOŚCIOŁA W DEBRZYCY W DOKUMENTACH 
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W OPOLU

Zbiór bogatej korespondencji parafii w Debrzycy znajduje się w teczce: Königliche 
Regierung zu Oppeln. Abtheilung für Kirchen- und Schulwesen. Acten betreffend 
Bauten bei der katholischen Kirche, Pfarrei pp. Schoenbrunn Kreis Leobschütz. 

Pierwszy dokument nosi datę 1 października 1892 r. Już na początku listu poja-
wia się zaskakująca informacja o roku wybudowania organów. Dokument wskazuje 
na 1845 r. Z listu dowiadujemy się ponadto, że w związku z licznymi dysfunkcjami 
instrumentu konieczna jest jego naprawa. Dlatego rada parafialna zleciła przygoto-
wanie kosztorysu budowniczemu organów – firmie Haas. Tego dokumentu nie ma 
w Archiwum Państwowym w Opolu ani w archiwum parafialnym. 



476 KS. gRzEgORz pOźnIAK

Gröbnig, den 1. Oktober 1892
Die Orgel in der Filialkirche zu Schönbrunn, 
1845 vom Orgelbauer Haase gebaut ist 
gegenwärtig so defekt, daß sie nicht mehr 
gespielt werden kann und der Organist sie 
ganz sparsam im Gottesdienst benutzen 
muß.  
Der Kirchenvorstand hat in seiner 
Sitzung am 8ten September die Reparatur 
beschlossen u. einen Kostenanschlag 
fertigen lassen. 
Der Königlichen Regierung übersende 
ich anliegend beides: den Beschluss des 
Kirchenvorstandes u. den Kostenanschlag 
des Orgelbauermeisters Haase. 
Eure Königl. Regierung
Die Kirchenkasse kann zahlen.
Gehorsamster 
J. Rothe Vorsitzender 
des Kirchenvorstandes.

 

7 listopada 1892 r. rada parafialna decyduje o powierzeniu prac przy organach 
firmie Haas.

Schönbrunn 7 November 1892
Anwesend waren:
Joh. Rothe, Vorsitzender
Joh. Jos. Mutke, Karger, Scherner, 
Zimmermann, Vogt, Mende 
Auf vorschriftmäßiger Einladung durch den 
Vorsitzenden hatten sich nebenstehende 
Mitglieder des Kirchenvorstandes zu einer 
Sitzung eingefunden.
Gegenstand der Beratung war: 
„Beschlussfassung über die Orgelreparatur 
in hiesiger Kirche“. Es wurde von allen 
Mitgliedern beschlossen, diese Reparatur 
nach Maßgabe des vom Orgelbauer Haas aus 
Leobschütz ausgearbeiteten Kostenanschlag, 
durch die Fr. Haas ausführen zu lassen 
und die entstandenen Kosten aus dem 
Kirchenvermögen zu entnehmen.
v. (vorgelesen) – g. (genehmigt) – u. 
(unterschrieben)
gez. Joh. Kothe
Joh. Josef Mutke
Franz Vogt
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Z kolejnych dokumentów możemy wnosić, iż w związku z potrzebą relokacji 
miechów organów oraz stosownym kosztorysem przedłożonym przez organmi-
strza, rada parafialna zdecydowała o podjęciu się i sfinansowaniu tychże prac.

Verhandelt Schönbrunn, den 19.2.1893
Anwesend waren:
Joh. Rothe, Vorsitzender
Joh. Jos. Mulke, Stelv., Franz Vogt, Josef 
Zimmermann, Stefan Scherner, Karl Karger, 
Franz Mende
Auf vorschriftsmäßige Einladung 
hatten sich nebenstehende Mitglieder 
des Kirchenvorstandes zu einer 
Sitzung eingefunden: Gegenstand der 
Beschlussfassung war der Antrag der 
Zivilgemeinde Schönbrunn bei den 
Reparaturarbeiten der hiesigen Orgel eine 
Abänderung der in Kostenanschlagen 
vorgesehenen Arbeiten dahin eintreten 
zulassen, das die Bälge auf den Kirchboden 
verlegt und dadurch mehr Raum auf dem 
Chore geschaffen werde.
Da der Kirchenvorstand diese Abänderun-
gen sehr für zweckmäßig hält, beschließt er, 
diese Nachtragsarbeiten nach dem Koste-
nanschlag des Herrn Orgelbauers Haas aus 
Leobschütz ausführen zu lassen.

und auch diese entstehenden Mehrkosten 
der Kirchenkasse zu entnehmen
Der Kirchenvorstand
J. Rothe, Vorsitzender
Mutke
Vogt
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Schönbrunn, den 20.2.1893
Anwesend waren:
1. Karl Söhner, Vorsitzender
2. Josef Kleiner
3. Eduard Reisch
4. Josef Richter
5. Karl Jurschke
6. Joh. Jos. Scherner
7. Karl Mende
8. Albert Mende
9. Josef Schink
10. Eduard Kleiner
Nachdem uns der Kirchenvorstand den 
Beschluß vom 19ten d. M. (diesen Monats) 
„betreffend die Mehrausgaben für 
Verlegung der Bälge bei der hiesigen Orgel 
auf den Kirchboden“ uns zur Zustimmung 
vorgelegt, versammelten sich heute 
nebenstehende Mitglieder zu einer Sitzung.
Es wurde vollstimmig beschlossen diesem 
Beschlusse „die Umänderung der Bälge 
u. Erweiterung des Chores nach dem 
angefertigten Kostenanschlag machen zu 
lassen“ und die Kosten dafür auch noch 
aus der Kirchenkasse zu entnehmen, falls 
es eine Kgl. Regierung gütigst bewilligen 
sollte, ganz und gar beizustimmen.
v.   g.   u.
gez. Karl Söhner
Eduard Reisch
Josef Kleiner

Dokument opatrzony urzędowym da-
townikiem z 8 maja 1893 r. zawiadamia, 
iż organmistrz dokończył prace przy or-
ganach i zwraca się z prośbą o ich odbiór.

Einer königlichen Regierung zu Oppeln!
Der Orgelbauer Haas aus Leobschütz be-
nachrichtigte uns Gestern, daß der Orgel-
bau in Schönbrunn fertig ist, und bittet um 
Abnahme und Revision.
Der Kirchenvorstand
J. Rothe, Vorsitzender
Mutke
Scherner
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Dnia 2 czerwca 1893 r. przewodniczący rady parafialnej zawiadamia, że aby 
oszczędzić finanse, poremontowy odbiór organów zostanie dokonany przez Bern-
harda Rothego z Wrocławia, który spędzać będzie na tym terenie urlop.

Gröbnig, den 2 Juni 1893
Auf die Verfügung der Königlichen 
Regierung vom 29ten Mai berichte ich ganz 
gehorsamst, dass der Kirchenvorstand der 
Filialgemeinde Schönbrunn beschlossen 
hat die Abnahme der reparierten Orgel 
daselbst um Kosten zu ersparen, durch 
den königlichen Musikdienst Seminar 
Oberlehrer Bernhard Rothe in Breslau 
welcher während seiner Ferien hier weilen 
wird, vornehmen zu lassen. Seinen Bericht 
werden wir alsdann der Königlichen 
Regierung sofort einsenden. 
Eure Königliche Regierung
Gehorsamst
J. Rothe
Vorsitzender des Kirchenvorstandes
der Filialgemeinde Schönbrunn

Dnia 26 czerwca 1893 r. ma miejsce 
komisyjny odbiór instrumentu, który koń-
czy się stwierdzeniami o prawidłowym 
wykonaniu prac oraz silnym i „świeżym” 
brzmieniu organów.

Verhandelt, Schönbrunn den 26 Juli 1893
An dem genannten Tage unterzog der Unter-
zeichnete den vom Orgelbaumeister Haas aus 
Leobschütz ausgeführten Orgel-Reparatur – 
Bau und in Schönbrunn eine eingehende Revi-
sion und zwar unter Anwesenheit des Pfarrers 
Johannes Kothe, der Kirchenvorsteher Vogt, 
Mende, Mutke und des Organisten Burke. Zu-
grunde gelegt wurden die beiden von Haas 
gefertigten Anschläge vom 13 September 1892 
und vom 9. Februar 1893.
Die Revision ergab folgendes Resultat:
1. Die Pfeifen sind samt auch abgetragen, 
gereinigt, intoniert und gestimmt worden. 
Die Register wurden einzeln, Ton für Ton, ge-
prüft. Bis auf drei Intonationsfehler, welche 
der Orgelbauer leicht beseitigen kann, ist die 
Arbeit gut und sorgfältig ausgeführt worden. 
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2. Die Fehler und Mängel der Mechanik 
sind beseitigt.
3. Die auf den Kirchenboden verlegten 
Bälge sind wieder neu beledert und 
funktionieren ausgezeichnet. Die ganze 
Anlage ist als eine gute und zweckmäßige 
zu bezeichnen.
Abgesehen von den kleinen umstehend 
angeführten intonationsfehlern ist der 
Reparaturbau der Orgel als gelungen 
und den Umständen entsprechend zu 
bezeichnen. Die volle Orgel wirkt kräftig 
und frisch.
Dieses bezeugt der wahrheitsgemäß
Bernhard Rothe
Kögl. Musikdirektor und Seminar = 
Oberlehrer. 

Wiadomość o komisyjnym odbiorze organów zostaje przekazana do stosow-
nego urzędu w Opolu.

Gröbnig 27. Juli 1893
An die Königliche Regierung
Abteilung für Kirchen und Schulwesen
Oppeln
In Gemäßheit der Verfügungen vom 27 
Mai 1892 A. 279/VII 871 überreiche ich der 
Königlichen Regierung ganz gehorsamst 
den Bericht des königlichen Musikdirektors 
Bernd Rothe aus Breslau über die 
Abnahmen der reparierten Kirchenorgel 
in Schönbrunn, dass der Orgelbauer Haas 
über die vom Orgelrevisor verfügten 
Darlegungen genau befolgt hat. 
Eine Königliche Regierung. 
gehorsamster
J. Rothe,
Vorsitzender des Kirchenvorstandes zu 
Schönbrunn.

Dnia 19 września 1893 r. do Debrzycy zostaje wysłane pismo z Urzędu ds. 
Kościołów i Szkół w Opolu z zapytaniem o usterki w organach. Treść dokumentu 
dziwi o tyle, że w protokole odbioru prac remontowych stwierdzono ich usunięcie. 
Czy podczas lata pojawiły się nowe problemy, o których poinformowano urząd? 
W tym temacie można jedynie spekulować.
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19 September 1983
An den Kirchenvorstand der katholischen
Schulgemeinde zu Schönbrunn.
Z. H. des Vorsitzenden Herrn Lehrer Rothe.
Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 27 
Juli d. Js. sehen wir einen weiteren Bericht 
der binnen der bisherigen Aussagen zu 
erklären versucht, ob bei der Abnahme der 
Kirchenorgel in Schönbrunn, wo gefundene 
Mängel waren, diese beseitigt worden 
sind.
Königl. Regierung
Abth. F. K. und Schulen.
 

Kolejny dokument mówi o konieczności oczekiwania na wyznaczenie nowego 
proboszcza.

Oppeln den 23. September 1893
Die Sache eilt nicht. Es bleibt schon 
abzuwarten, wer an Stelle des bisherigen 
Pfarrers Rothe zum Verwalter der 
Pfarrstelle ernannt werden wird.
Wiedervorzulegen in drei Wochen.
Der anliegende an den Pfarrer 
Rothe adressierte Brief ist unbestellt 
zurückgelangt und wird zu weiteren 
Veranlassungen ganz gehorsamst 
vorgelegt 
An die Königliche Regierung

Po dokumencie z 23 września 1893 r. następuje siedmioletnia przerwa 
w korespondencji. Dnia 7 września 1900 r. proboszcz pisze do opolskiego urzędu 
o konieczności naprawy organów. O wykonanie prac poproszony został organ-
mistrz F. Rother z Głubczyc. Pomimo informacji, że do listu dołączony jest kosz-
torys, nie odnajdujemy go w zbiorze dokumentów. Nie dziwi natomiast sam fakt 
powołania innego organmistrza niż autor debrzyckich organów. J.M.V. Haas od 
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1895 r. w aktach głubczyckiego Urzędu Stanu Cywilnego występuje jako Rentier7. 
Czy Rother był pracownikiem warsztatu Haasego? Dlaczego po krótkim czasie 
od poprzedniego remontu instrument ponownie był w stanie dysfunkcji? Na te 
pytania znaleźć odpowiedź będzie pewnie bardzo trudno. 

Kath. Kirchenvorstand Gröbnig, den 
7 September 1900
Die Orgel der Filialkirche zu 
Schönbrunn ist in vielen Sachen 
reparaturbedürftig geworden.
Für die Ausführung dieser 
Reparatur hat der unterzeichnete 
Kirchenvorstand einen 
Kostenanschlag vom Orgelbauer 
Rother zu Leobschütz machen 
lassen.
An der Sitzung am 2 September 
hat der Kirchenvorstand und 
die kirchliche Gemeinde den 
Kostenanschlag erläutert und 
zu Ausführung angenommen, 
sowie die Mittel hierfür aus der 
Kirchenkasse genehmigt.
Der hohe Königliche Patron 
wird ersucht beiliegenden 
Kostenanschlag ebenfalls zu 
genehmigen und auch zu gestatten, 
daß 687 M. für Ausführung 
unserer Orgelreparatur aus den 
Kirchengemeinden entnommen 
werden.
An die Königliche Regierung zu 
Oppeln. 
Hierzu Kostenanschlag
Mannel, Pfarrer

Opolski urząd pozwala na przeprowadzenie prac, informując jednocześnie 
o ich finansowaniu z kasy parafialnej.

7  W.J. Brylla, Nieznany-znany organmistrz głubczycki J.M.V. Haas, s. 173.
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Oppeln, den 21 September 1900
An den kath. Kirchenvorstand zu Gröbnig
Sagen die Ausführungen der 
Reparatur der Orgel in der 
katholischen Filialkirche in 
Schönbrunn noch weitere 
Ausgaben des nebenbei 
zurückfolgenden Kostenanschlages 
des Orgelbaumeisters Rother zu 
Leobschütz vom 4 Juni d. Jhr. haben 
wir von Einwendungen nicht zu 
erheben und wird die Zahlung des 
erforderlichen Kostenbetrages aus 
der Kirchen Kasse genehmigt. 
Zu den Beschlüssen der kirchlichen 
Münzenverwaltungsorganen 
vom 2 September v. Jhr. was 
noch die Genehmigung der geistl. 
Aufsichtsbehörde verlangt, falls es 
noch nicht geschehen sein sollte. Über 
die Fertigstellung der … [?] … ist uns 
Anzeige zu erstatten. Wir werden all 
dann einen Musiksachverständigen mit 
Orgelkenntnis beauftragen. Die hierfür 
vom Letzteren zu bezahlenden Kosten 
hat ebenfalls die Kirchenkasse zu tragen.

Dnia13 listopada 1900 r. proboszcz 
zwraca się z prośbą o komisyjny od-
biór prac przy organach.

Schönbrunn, den 13 November 1900 

Dem königlichen Patron wird 
sodurch mitgeteilt, daß nach 
Einsendung der Genehmigung der 
geistlichen Aufsichtsbehörde von 
Orgelreparatur bemerkt ist. Es wird 
um Mitheilung gebeten wann der 
Musiksachverständige zur Abnahme 
der Orgelreparatur hier erscheinen 
wird.
Der kath. Kirchenvorstand
Mannel

Opolski urząd wyznacza do odbioru organów nauczyciela z Głogówka, Gloge-
ra, który ma skontaktować się z parafią w Debrzycy oraz organmistrzem, celem 
umówienia terminu.
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Oppeln, den 23 November 1900
Den Schl. Seminarlehrer
Herrn Gloger zu Oberglogau 
Die Orgel in der kath. Filialkirche 
Schönbrunn Kr. Leobschütz ist 
von dem Baumeister Rother zu 
Leobschütz regeneriert worden.
Daher ersuchen wir die Orgel an 
Ort und Stelle einer Prüfung zu 
unterziehen und uns das Gutachten 
nebst Thema nach dem beifolgenden 
Formular auszustellen um Lizenziation 
über der Gemeinde zustehenden 
Machekosten und Tagegulden binnen 
14 Tage eizureichen.
Der Zeitpunkt an welchem sie die 
Prüfung vorzunehmen gedenken 
wollen sie vorher rechtzeitig sowohl 
dem Orgelbauer Rother, als auch dem 
kath. Kirchenvorstand zu Gröbnig 
mitteilen, der Prüfung beizuwohnen.
a. v.      u.
Urschrift hier zu Kenntnisnahme.

Odbiór organów ma miejsce 1 grudnia 1900 r. 

Ober-Glogau den 4 Dezember 1900

Der Königlichen Regierung überreiche 
ich:
1) Ein Gutachten über die am 1 
Dezember erfolgte Orgelrevision zu 
Schönbrunn Kreis Leobschütz. 
2) die Liquidation über die Reisekosten 
obiger Dienstreise.
Gloger
Seminarlehrer
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Gutachten über die Orgelrevision
in Schönbrunn bei Leobschütz

Die Aufforderung der Königlichen 
Regierung vom 23. Nov. d. J. gemäß, 
unterzog ich am 1. Dezember d. 
J. nachmittags 2 Uhr die von dem 
Orgelbaumeisters Rother in Leobschütz 
(laut Kostenanschlag) für 687 M. 
reparierte Orgel einer eingehender 
Revision. Zugegen waren infolge meiner 
Einladung:
1) Der Orgelbauer Rother und ein Gehilfe 
desselben. 2) Der kath. Kirchenvorstand 
und der Lehrer.
Ich unterzog nach Prüfung des 
Kostenanschlages sämtliche Teile der Orgel 
einer eingehenden Revision, und ich gebe 
nach bestem Wissen folgendes Gutachten:
I. Das volle Werk ist im Verhältnis kräftig. 
Die Intonation und Stimmung der einzelnen 
Register ist vorgenommen worden, und der 
angesetzte Preis von 77 M ist normal. Beim 
spielen des vollen Werks

wurde jedoch ein eigentümliches 
störendes Schwirren wahrgenommen. 
Es  ist zu beseitigen.
II. Die Reparatur der Mechanismen ist 
erfolgt, und zwar sind ganz erneuert 
die Stellschrauben zwischen Tasten und 
Klippen, sowie die Belederung an der 
Pedalmechanik, ausgebessert sind die 
Pedal Abstrakten.
III. Die Klaviatur ist neu und besteht 
aus Fichtenholz das mit Bein, bezw. aus 
Ebenholz belegt ist. Der Preis für die 
unter II. u. III. genannten Arbeiten in 
Höhe von 130 M. ist zu hoch berechnet. 
IV. Die Registerzüge sind in Ordnung.
V. Sämtliches Pfeifenwerk ist (nach 
Aussage des Lehrers) abgetragen und 
gereinigt worden. Dabei sollte sich nach 
dem Kostenanschlage „Alles schadhafte 
gründlich repariert werden“, wofür 200 
M. angesetzt sind. Für diesen Preis, 
der nur für Abtragen und Reinigen 
des Pfeifenwerks und Ausbessern der 
Windlade angesetzt ist, muß man eine
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gediegene Arbeit fordern. Ich 
bemerke jedoch folgende Zeichen von 
„Orgelpfuschern“:
1) Die Windlade ist nicht winddicht. Es 
findet Durchstechen statt. Ein grober 
Fehler eines Systems.
2) An einem Damm sowie an einer 
Anzahl von Holzpfeifen bemerkte ich arg 
wurmstichige Stellen.
3) Die Federungen der Ventilfedern 
stehen in (auffallend) verschiedener 
Höhe, was entweder inkorrekter Arbeit 
oder Verwendung der alten Federn 
zeugt.
Sichtbare Verbesserungen an der 
Windlade sind: Beladerung der Ventile 
und Schleifen.
VI. Die 17 neuen Prospektpfeifen 
zum Prinzipal 8‘ sind vorhanden. 
Das Zinn ist 12 lötig (gewöhnlich 
verwenden die Orgelbauer 14 lötiges 
Zinn zu Prospektpfeifen). Diese 
Prospektpfeifen sind auf der oberen, 
der Orgel zugekehrten Seite über der 
„Stimmrolle“ ausgeschnitten, diese arge 
Orgelpfuscherei, wo- 

-durch der Orgelbauer einige Pfund 
Zinn spart ist im Kostenanschlag nicht 
enthalten. Der Ton wird jedoch dadurch 
nicht beeinflusst.
VII. Für persönliche Unkosten und für alle 
noch nicht vorhergesehene Unkosten bei 
der Reparatur werden außerdem noch 
100 M. verlangt. Welche „Unkosten“ 
bei der Reparatur außer den schon 
aufgesagten schon entstanden sind, ist 
mir unklar. Jedenfalls müßten die Kosten 
genau klar angegeben werden. 
VIII. Der Kostenanschlag ist zu wenig 
ausgeführt; es sollen die Kosten für 
Material und Arbeit geschieden sein.
Der Orgelbauer muß die gröbsten Fehler 
noch abstellen, damit er mit gutem 
Gewissen den Preis von 687 Mark 
verlangen kann.

Gloger,
Seminarlehrer
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Ocena organów po remoncie wydaje się bardzo rzeczowa. Gloger przedstawia 
pozytywy i problemy instrumentu. Gloger neguje w kilku miejscach wysokość cen 
za usługi organmistrzowskie. Bardzo poważne zarzuty artykułuje nauczyciel z Gło-
gówka w punkcie V, zarzucając „organową fuszerkę”. Jej znakiem są: (1) nieszczel-
ność wiatrownicy – tu pada stwierdzenie o „błędzie całego systemu”; (2) aktywność 
robaka drzewnego oraz (3) „sprężynowanie” wentyli. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
jest to kluczowy dokument całego zbioru. Wydaje się on wyjaśniać szereg problemów 
z instrumentem, co przekłada się na niekończące się jego naprawy i korekty.

Opolski urząd wskazuje na konieczność usunięcia usterek.

Oppeln, den 23 (?) Dezember 1900
An den kath. Kirchenvorstand zu 
Gröbnig
Anliegend lassen wir die hier 
festgestellten bezüglich des 
Begutachten des Seminar- und 
Musiklehrers Gloger zu Ober-Glogau 
über Reisekosten und Tagelöhne 
für Sachen der Orgelreparatur in 
der Filialkirche in Schönbrunn den 
auf … zu gehen, dem auf 21,80 M. 
festgesetzten Betrag … alsbald 
gemäß unserer Verfügung vom 21. 
September d. Jr. IIb XV, VII 6520 aus 
der Kirchenkasse zu zahlen.
Gleichzeitig wolle der von dem 
beifolgenden Gutachten des 
Musiksachverständigen dem 
Orgelbauer Rother zu Leobschütz 
Kenntnis geben und letztens zu 
baldigen Beteiligung sämtlicher bei 
der Revision vorgefundenen Klang… 
Einen Bericht hierüber sehen wir 
binnen 4 Wochen entgegen.

W liście datowanym na 9 kwietnia 1901 r. ks. proboszcz Mannel prosi o od-
czekanie z ponownym odbiorem organów, z uwagi na dotychczasowe warunki 
pogodowe, które uniemożliwiały prowadzenia prac. Prosi ponadto w imieniu or-
ganmistrza o innego rzeczoznawcę.

Der katholische Kirchenvorstand zu Schönbrunn
Schönbrunn den 9. April 1901
Das Gutachten des Seminarmusiklehrers Gloger ist dem Orgelbaumeister 
Rother in Leobschütz zugestellt worden. Wegen Kälte konnte er unmöglich 
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die Fehler bis jetzt beseitigen, sondern 
will es erst im Monat Mai tun wie 
aus seiner hier beiliegende Antwort 
hervorgeht. Im übrigen erkannte er das 
Gutachten nicht an und beantragte nach 
Abstellung des Seminarlehrers eine 
nochmalige Abnahme mit einem anderen 
Sachverständigen auf seine Kosten.
Der katholische Kirchenvorstand
Mannel, Pfarrer

Poniżej przedstawiamy list organmi-
strza Rothera z 17 lutego 1901 r., który nie-
co zaburza chronologię dokumentacji, ale 
pozwala zorientować się w wydarzeniach 
związanych z instrumentem w Debrzycy. 
Rother usprawiedliwia się niewykonaniem 
prac z uwagi na ciężką zimę. Co jednak bar-
dzo symptomatyczne – wskazuje, że organy 
jeszcze długie lata będą dobrze grały i z tej 
racji nie podejmował szeregu napraw. Or-
ganmistrz prosi o innego rzeczoznawcę.

Leobschütz, den 17. Februar 1901
Hochwürdigster Herr!
Nach reichlicher Überlegung über das 
Gutachten des Musiklehrers Glogers zu 
Ober Glogau betreffs der Revision über die 
Reparatur der „Orgel“ in der Filialkirche 
zu Schönbrunn, sehe ich mich veranlasst 
mitzuteilen, daß ich dieses Gutachten nicht 
anerkennen kann. Die Kleinigkeiten die 
gerügt worden sind kannte ich im Voraus, 
nur lassen sich diese im Winter nicht ändern, 
ich werde es aber im Monat Mai d. J. tun.
Im weiteren tadelt der Herr in dem alten 
Werke Sachen, die ich nicht ändern resp. 
erneuern wollte, weil dieselben noch 
„viele“ Jahre ihren Dienst tun werden. 
Sobald ich die Kleinigkeiten im Monat 
Mai geändert haben werde, will ich eine 
nochmalige Abnahme durchsetzen, aber 
durch einen anderen Sachverständigen und 
zwar auf meine Kosten. – ich bitte dies der 
Königlichen Regierung mitzuteilen. 
Meine Preise sind stets bescheiden gewesen und ist mir dies auch immer von 
Maßgebender anerkannt worden. Ich habe kaum und werde stets nur mit gutem 
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Gewissen Preise ansetzen. Dass „ich“ Erfahrung zum Besetzen von Preisen habe, 
spricht wohl auch meine Praxis und mein Alter.
Derartige Gutachten sind mir noch nicht geboten worden
Hochachtungsvoll 
F. Rother
Orgelbaumeister.

Dnia 15 czerwca 1901 r. ma miejsce kolejny odbiór organów – tym razem na 
koszt organmistrza Rothera. Obowiązków rzeczoznawcy podjął się H. Müller.

Auf Veranlassung des Orgelbaumeisters 
Rother aus Leobschütz revidierte der 
Unterzeichnete am 15. Juni 1901 die 
vom Ersteren renovierte Orgel der zur 
Pfarrei Gröbnig gehörenden Filialkirche 
Schönbrunn, Kreis Leobschütz.
Seminarlehrer Gloger aus Ober Glogau, 
welcher das genannte Werk am 1. Dezbr. 
v. Js. bereits prüfte, hat entschieden 
Ausstellungen gemacht und Zweck dieses 
Berichtes ist es zu constatieren, ob die 
bezeichneten Fehler in Wirklichkeit 
vorhanden resp. abgestellt sind.
I. Der Herr Revisor meint, daß bei 
dem Spielen des vollen Werkes ein 
eigentümliches, störendes Schreien 
wahrgenommen werde. Das muß der 
Orgelbauer beseitigt haben und gebe ich 
hierdurch die Versicherung ab, daß mir 
dergleichen nicht aufgefallen ist.
II. u. III. Ob der Preis für die Reparatur 

der Mechanik, so wie der Erneuerung der Manual-Klaviatur zu hoch berechnet 
ist, entzieht sich der Beurteilung beider Revisoren, da keiner das Werk vor Beginn 
der Renovation gesehen hat, also das Maß der aufgewendeten Arbeit jetzt nicht 
feststellen kann.
V,1 Bei der Probe auf die Dichtigkeit der Windlade fanden sich 2 Durchstecher vor, 
die aber bei geschlossenen Registerzügen nur ganz schwach hörbar, bei Spielen, 
selbst der schwächsten Stimmen,

aber absolut nicht wahrnehmbar sind.
2. An dem Damm (hervorstehende 
Kannte) einer Windlade, sowie an 
einer Anzahl Holzpfeifen befinden sich 
wurmstichige Stellen. Nach Versicherung 
des Orgelbaumeisters, sowie nach meiner 
eigenen Überzeugung berühren die 
Wurmstiche nur eine Seite der vierseitigen 
Pfeifen und diese Wand ist nicht 
besondern Angebohrt. 
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3. Die Elastizität der Ventilfedern ist fast 
gleichmäßig hergestellt.
VI. Bezüglich der Prospektpfeifen des 
Prinzipals 8, ist folgendes zu bemerken:
Der Herr Revisor Gloger bezeichnet in 
seinem Gutachten das Ausschneiden der 
Zinnpfeifen als arge Pfuscherei und ist 
der Meinung, daß das der Orgelbauer 
aus Gewinnsucht getan hätte. Dem 
ist unbedingt zu widersprechen das 
Ausschneiden der Metallpfeifen erfolgt 
aus dem Grunde, den richtigen Ton 
einer Pfeife zu erzielen und musste hier 
erfolgen aus Rücksicht für das würdige 
Aussehen des Orgelprospektes. Der 
Prospekt teilt sich in verschiedene Bilder, 
welche ungleich groß und mit Zinnpfeifen 
bestanden sind. Die Vorderansicht der 
Pfeifen muß also eine dem Prospekt 
angemessene Höhe haben. Da aber viele, 
namentlich die größeren Pfeifen, wenn sie ohne Ausschnitt aufgestellt würden, 
einen viel zu tiefen Ton hätten, muß sie der 

Orgelbauer hinten ausschneiden, um die 
richtige Tonhöhe zu erzielen. Er verkürzt 
also durch diese Prozedur die Länge der 
vibrierenden Luftsäule und der Ton wird 
höher.
VII. u. VIII. Da dem Unterzeichneten der 
Kostenanschlag nicht vorliegt, entzieht sich 
Punkt VII und VIII seiner Beurteilung.
Schlussbemerkung. 
Die Orgel befindet sich in gutem 
brauchbaren Zustand und wird noch 
viele Jahre lang aushalten; dafür bürgt 
auch die ehrliche, gewissenhafte Arbeit 
des Orgelbaumeisters, der sich stets 
bemüht hat, seinen übernommenen 
Verpflichtungen in vollem Maße Genüge zu 
leisten und sich tief gekränkt fühlt, über die 
harten, vielfach nicht zu rechtfertigenden 
Beurteilungen seines Charakters sowie 
seiner Leistungsfähigkeit. 
Oppeln, den 19 Juni 1901
H. Müller
Königl. Musikdirector.

Dokument rzeczoznawcy Müllera neguje stwierdzenia rzeczoznawcy Glogera. 
Potwierdza prawidłowe wykonanie prac oraz brzmienie organów. Następuje regu-
lacja należności za wykonane naprawy.
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Nach dem uns vorliegenden Gutachten 
des Königl. Musikdirektors Müller ist die 
Reparatur der Orgel in der Filialkirche in 
Schönbrunn ordnungsmäßig ausgeführt, 
so daß wir gegen die Bezahlung der 
entstandenen Reparaturkosten aus der 
Kirchenkasse zu Schönbrunn gemäß 
unserer Verfügung vom 21 September 
1900 nichts einzuwenden haben.

Sprawa debrzyckich organów powraca ponownie po dziesięciu latach. Z tego 
czasu zachował się w zasadzie tylko jeden dokument. 

Königliche Regierung zu Oppeln
Abteilung für Kirchen und Schulwesen.

Gutachten über den Befund der durch den 
Orgelbaumeister Rother aus Leobschütz 
renovierten Orgel der katholischen 
Filialkirche zu Schönbrunn, Kreis Leobschütz.

Schönbrunn 1. Juni 1911
Die Königliche Regierung in Oppeln.
Die Orgel in Schönbrunn ist sehr defekt, daß 
sie kaum gespielt werden kann.
Um die Orgel gebrauchsfähig zu machen und 
zu verbessern, hat der Kirchenvorstand einen 
Sachverständigen befragt und von diesem 
einen Kostenanschlag machen lassen. Dieser 
Voranschlag wurde vom Kirchenvorstand 
geprüft und genehmigt. Auch der Königliche 
Gemeindevertreter stimmt bei.
Auch die Königliche Regierung wird gebeten 
diese Orgelreparatur zu genehmigen und 
zu erstellen, daß der Betrag hierfür aus der 
Kirchenkasse entnommen werde.
Der Kirchenvorstand Mannek
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Na 16 grudnia 1915 r. datowane jest pismo rzeczoznawcy Vökela – nauczyciela 
muzyki w seminarium nauczycielskim w Głubczycach. Jest to kolejny dokument, 
który potwierdza niską wartość organów. Wynika ona z wieku instrumentu oraz 
jego niskiej jakości. Bardzo aktywny jest w organach robach drzewny, piszczałki 
metalowe są bardzo niskiej jakości, z uwagi na dużą zawartość ołowiu. Vökel ne-
guje sens dalszych napraw instrumentu. W piśmie po raz pierwszy w kontekście 
organów z kościoła w Debrzycy pojawia się firma organmistrzowska Berschdorf, 
która zainstalowała w organach dwa nowe głosy: Gambe oraz Aeoline.

Revisionsbericht
über die Instandsetzung der 
Orgel in der kath. Filialkirche in 
Schönbrunn.
Die Instandsetzung ist nach 
dem Kostenanschlag des 
Orgelbaumeisters Berschdorf 
in Neisse richtig ausgeführt. Die 
beiden neuen Register Gambe 
und Aeoline sind im Metall und im 
Klangcharakter recht befriedigend 
ausgefallen. 
Die Nachhilfe in der Intonation 
und die nötigen Reparaturen sind 
nur zum Teil mit Erfolg ausgeführt. 
Grund hierfür ist nicht nachlässige 
oder verständnislose Arbeit des 
Orgelbauers, sondern das gesamte 
Werk ist wegen seines Alters und 
seiner geringen Qualität nicht wert 
kostspielige Reparaturen über sich 
ergehen zu lassen. Der Holzwurm 
hat besonders das Holz der Pfeifen 
zerfressen; die Metallpfeifen 
geben einen unerlaubten Ton, weil 
die Legierung zu viel Blei enthält. 
Das Pedal ist viel zu schwach 
und das Spielen des Werkes 
vollzieht sich unter geräuschvollen 
Tastenklappern. 
Aus diesen Gründen dürfte es 
zweifellos seine von Zeit zu Zeit 
neue Ersatzteile dem alten Werk 
einzufügen.
Leobschütz, den 16. Dezember 
1915
Völkel
Kgl. Seminarmusiklehrer.

Dnia 30 grudnia 1915 r. urząd opolski przyjmuje do wiadomości zakończenie 
prac i pozwala na wypłatę należności.
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Gröbnig, den 30. Dezember 1915

Betrifft die Orgelreparatur.
Die Königliche Regierung zu Oppeln
Unter dem 6. Juni 1913 zu 2 b XIV Nr. 
324 hat die Königliche Regierung die 
Orgelreparatur genehmigt nach den 
Kostenanschlägen des Orgelbaumeisters 
Berschdorf in Neisse.
Diese Orgelreparatur ist vollendet. Wie 
verlangt, hat ein Musiksachverständiger, 
der Kgl. Seminarmusiklehrer Völkel aus 
Leobschütz die Orgel abgenommen 
und beiliegende Beweisberichte hier 
abgegeben. Letzteres wird anbei 
weggesandt und die Kgl. Regierung 
als Patron gebeten die Anweisung zu 
Bezahlung der Reparatur zu genehmigen.

Der katholische Kirchenvorstand
Mannel
Pfr.

Prace przy organach wznowione zostają w połowie lat 20. XX w. Rada para-
fialna podejmuje decyzję o wymianie części aparatu brzmieniowego oraz przepro-
wadzeniu czyszczenia i naprawy instrumentu. W tym momencie, można by rzec, 
błogosławieństwem dla organów okazała się wojna, na potrzeby której zdemonto-
wano mało wartościowe piszczałki metalowe. Rada parafialna decyduje o ich od-
tworzeniu. Prace zostają powierzone firmie organmistrzowskiej Berschdorf z Nysy.

Verhandelt Schönbrunn, den 20. Juni 
1926
Anwesend:
Richlanty Berthold. Pf. Vorsitzender.
[…]
In der heutigen Kirchenvorstandsitzung 
wurde beschlossen die Kirchenorgel 
ausbessern zu lassen. Die Defekte 
derselben sind so bedenkend, daß 
eine notwendige Reparatur dringend 
erforderlich ist. Das ganze Pfeifenwerk, 
so wie alle Teile der Orgel sollen vom 
Staub und Spinngewebe gereinigt 
werden. Die vom Holzwurm zerstörten 
Pfeifen müssen neu ersetzt werden. 
Zwei Register funktionieren nicht mehr 
und müssen in Stand gesetzt werden. 
Die zu Kriegszwecken gelieferten 
Prospektpfeifen sollen neu 
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bestellt und eingebaut werden. Die 
Orgel ist teilweise verstimmt und 
soll deshalb einer Neustimmung 
unterzogen werden. Die Reparatur der 
Orgel wird laut Kostenanschlag der 
Orgelbauanstalt Berschdorf in Neisse 
übertragen. Zwecks Aufbringung 
der Kosten steht ein diesbezüglicher 
Fond von 150 M. zu Verfügung. Von 
Patronatswegen wird ein Bittgesuch 
an die Regierung um eine Beihilfe 
gerichtet.
v. g. u.
Richtarsky Bertold, Pfarrer Vorsitzender 
Josef Kleinez I
Franz Schink II

Organmistrz Berschdorf informuje o przesłaniu kosztorysów w dwóch wer-
sjach: montaż piszczałek cynowych lub cynkowych. Zachowany jest kosztorys na 
piszczałki cynowe.

Opolski urząd wyraża akceptację dla tego kosztorysu.
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Regierung Oppeln, den 
10.9.1926 
1. An den Kathl. 
Kirchenvorstand
in Schönbrunn, Kreis Leobschütz
Das Preuß. Orgelbauamt 
Leobschütz übersandte uns 
unterm 9.8.26. den besten 
anliegenden Kostenanschlag 
der Orgelbaufirma Berschdorf 
in Neisse, über Lieferung und 
Einbau neuer Prospektpfeifen 
und Instandsetzung des 
sonstigen Orgelwerks der 
dortigen kath. Pfarrkirche. Wir 
haben die Kostenanschläge 
geprüft und entschieden, daß 
dem Kostenanschlag A der 
Vorzug zu geben ist. Danach 
können Zinkpfeifen verwendet 
werden, diese dürfen aber 
nicht mit Aluminium Bronze 
überzogen werden sondern 
müssen naturfertig bleiben.
Wir ersuchen, uns die 
erforderlichen Beschlüsse 
einzureichen und sogleich die 
beifolgenden Kostenanschläge 
mitzusenden. 
2. An das Preuß. Hochbauamt in 
Leobschütz
Zu Nr. 1953 vom 9.8.26.
Abschrift (von 1) zur gefäll. 
Kenntnis.

Poniższe dwa dokumenty kończą bogaty zbiór korespondencji pomiędzy para-
fią w Debrzycy a Königliche Regierung zu Oppeln. Abtheilung für Kirchen- und 
Schulwesen. Dnia 27 kwietnia 1927 r. organmistrz Berschdorf poinformował o za-
kończeniu prac. Ten dokument pokrywa się z zapisem o organach w kronice pa-
rafialnej. Nie oceniając ich, można spodziewać się, że zgodnie z dotychczasowym 
„rytmem“ występowania problemów przy debrzyckich organach, mogły się one 
ponownie pojawić w drugiej połowie lat 30. XX. To przypuszczenie. Jeśli jednak 
prawdziwe, to mogło zdarzyć się tak, że czas wojny uniemożliwił podjęcie się przez 
parafię napraw organmistrzowskich. Linia frontu przechodząca przez ziemię głub-
czycką i późniejsze czasy powojenne ostatecznie doprowadziły do unicestwienia 
organów piszczałkowych w kościele pw. św. Jakuba Starszego w Debrzycy. 
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Regierung Oppeln
12.10.1926
An das Preuß. Hochbauamt
in Leobschütz.
In den Anlagen übersenden wir zwei 
Kostenanschläge der Orgelbaufirma 
Berschdorf in Neisse mit dem Ersuchen, 
die anscheinend schon fertiggestellte 
Orgel in der kath. Pfarrkirche in 
Schönbrunn zu besichtigen, zu prüfen 
und gegebenenfalls abzunehmen und 
uns die Abrechnung einzureichen. 
Mit der Abrechnung ist zugleich das 
Beitragsverhältnis des Staates und der 
Kirchengemeinde darzulegen und die 
Hand- und Spanndienste festzustellen.
2. nach 3 Wochen 
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3. ZAKOŃCZENIE

Bardzo trudne jest opisywanie instrumentu, który już nie istnieje. Na podstawie 
powyższej dokumentacji można w mniejszym lub większym stopniu przybliżyć 
jego losy. Jest to jednak w dużej mierze poruszanie się po omacku. Dotychczas 
literatura opisująca historię budownictwa organowego na Śląsku podawała, że 
organy w Debrzycy wybudowała firma organmistrzowska Haas z Głubczyc 
w 1843 r. Na podstawie powyżej zgromadzonych dokumentów można postawić 
pytanie o pewność tej daty. Wszak pada stwierdzenie o 1845 r. jako roku po-
wstania instrumentu. Poważniejsza jest jednak inna wątpliwość: czy J.M.V. Haas 
wybudował organy w Debrzycy, czy też był jednym z tych, którzy podjęli się 
remontowania starego instrumentu o wątpliwej jakości? Księga fundacji podaje, 
że za posługę organisty wpływały finanse już w 1801 r. Być może zatem Haas 
podjął się jedynie dużego remontu organów w Debrzycy, a nie był ich autorem 
jako nowego instrumentu. Te pytania pozostaną pewnie bez odpowiedzi. Pewne 
pozostaje to, że prawdziwy obraz historii budownictwa organowego na Śląsku 
może dać jedynie skrupulatne odnajdywanie starych dokumentów, ich prezen-
tacja i analiza. 
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DUCH ŚWIĘTy W ŻyCIU JEzUSA WEDŁUg EWAngELII ŚW. JAnA

DUCH ŚWIĘTY W ŻYCIU JEZUSA 
WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WPROWADZENIE

Ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski program duszpasterski na rok 
2018 postuluje, aby zwrócić większą uwagę na osobę Ducha Świętego, który nie 
jest zbytnio znany w Polsce przez wierzących chrześcijan, szczególnie młodych. 
W ramach postulowanej nowej ewangelizacji warto więc się bliżej zapoznać, co 
o Duchu Świętym w życiu Jezusa mówi Ewangelia św. Jana. Wprawdzie Ewange-
lie synoptyczne też piszą o Duchu Świętym w życiu ziemskim Jezusa, ale czwartą 
Ewangelię już w starożytności wiązano szczególnie z osobą Ducha Świętego i na-
zywano ją „duchową”. Dlatego w niniejszej refleksji naukowej najpierw postara-
my się wyjaśnić, dlaczego Ewangelię Jana nazywa się „duchową”? Jak wygląda 
„duchowość” Ewangelii św. Jana? 

Po pierwsze jest to Ewangelia inna od pozostałych, ma charakter duchowy 
i podkreśla głównie bóstwo Jezusa. Duchowość czwartej Ewangelii polega na 
głębszym sensie podanym przez Ducha Świętego oraz na specyficznej symbolice 
zastosowanej przez Ewangelistę.

Pierwsza część artykułu ma nas wprowadzić do zasadniczych rozważań bi-
blijnych o Duchu Świętym w działalności ziemskiej Jezusa – tym zajmiemy się 
w części drugiej opracowania. W tym celu przeanalizujemy wszystkie teksty 
Ewangelii Jana mówiące o Duchu Świętym w życiu Jezusa, począwszy od chrztu 
w Jordanie, a na udzieleniu Ducha Świętego uczniom przez Jezusa zmartwych-
wstałego kończąc. 
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Inne teksty o Duchu Świętym w Ewangelii według św. Jana mówią o Jego 
działaniu w życiu Kościoła, począwszy od słów Jezusa o konieczności nowego na-
rodzenia z Ducha (J 3,2–8). Pozostałe teksty są głównie Jezusowymi zapowiedzia-
mi Ducha Parakleta. On będzie świadczył o Jezusie (J 15,26), otoczy Chrystusa 
chwałą (J 16,14), przypomni uczniom słowa Jezusa, dopełniając Jego objawienie 
(J 14,26), będzie kontynuował w uczniach misję Jezusa (J 14,17), doprowadzi do 
całej prawdy (J 16,13), będzie zapowiadał przyszłość (J 16,13) i dokona sądu nad 
światem wrogim Jezusowi (J 16,8–11). Analizę tekstów o Duchu Świętym w życiu 
Kościoła pominiemy w niniejszym artykule, ponieważ ten temat wymaga osob-
nego opracowania.

Ducha Świętego w życiu ziemskim Jezusa ukażemy zaś w związku z Jego 
chrztem w Jordanie (J 1,32). Jezus posłany przez Ojca, sam też udziela Ducha 
Świętego (J 3,34). Otrzymawszy Ducha Świętego od Ojca, Jezus posiada Go w 
obfitości, bez miary i może udzielać Go wierzącym. Zajmiemy się nauką Jezusa 
o Jego „godzinie”, w której oddaje się cześć Ojcu w Duchu i prawdzie (J 4,23). 
Dokonamy analizy wypowiedzi Jezusa, że Jego słowa są Duchem i życiem (J 6,63) 
oraz że wypływające z Jego wnętrza strumienie wody żywej są darem Ducha 
Świętego (J 7,37–39). Przeanalizujemy także słowa Jezusa o Duchu Świętym – 
drugim Paraklecie, obecnym już w Jego ziemskim życiu (J 14,16n). Dwa ostatnie 
teksty Ewangelii Jana o Duchu Świętym związane z życiem Jezusa dotyczą daru 
Ducha przy śmierci Jezusa na krzyżu (J 19,30.34) oraz przy chrystofanii po Zmar-
twychwstaniu Jezusa (J 20,22n).

1. DUCHOWOŚĆ CZWARTEJ EWANGELII

1.1. Ewangelia Jana – inna od pozostałych

Porównując czwartą Ewangelię z pozostałymi trzema, tak zwanymi synoptycz-
nymi (Mt, Mk i Łk), cała starożytna tradycja chrześcijańska podkreśla jej inność. 
Euzebiusz z Cezarei (+340) w swojej Historii Kościelnej powołuje się na Klemensa 
Aleksandryjskiego (+212), który w dziele Hipotezy pisze, iż „Jan jako ostatni, 
widząc, że (wcześniejsze) Ewangelie sprawę Jezusa (dosł. «rzecz całą») ujmowa-
ły od strony cielesnej (ta sōmatika dedēlōtai), na prośbę swych uczniów i pod 
natchnieniem Ducha napisał Ewangelię «duchową» (pneumatikon euaggelion)”1. 
Trzy pierwsze Ewangelie ukazują więc bardziej ludzką naturę Jezusa, a czwarta 
podkreśla głównie Jego bóstwo i ma charakter duchowy. W Ewangelii Jana do-
strzegamy nie tylko różnice teologiczne w porównaniu z pozostałymi Ewangelia-
mi, ale także odmienne ujęcie słów i czynów Jezusa oraz inne ramy topograficzne 

1  Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna (Historia Ecclesiastica), VI,14,5.7 w: Pisma Ojców 
Kościoła, t. III, Poznań 1924, s. 268. Por. także L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp, 
przekład z oryginału, komentarz, Poznań–Warszawa 1975, s. 37. 
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i chronologiczne Jego działalności. Euzebiusz z Cezarei stwierdza, że „Jan pomi-
nął milczeniem rodowód Zbawiciela naszego, jako człowieka, ponieważ Mt i Łk 
już go byli opisali. Rozpoczął natomiast od bóstwa, bowiem dla niego [dla Jana], 
jako dla kogoś godniejszego, to [takie ujęcie] zachował Duch Święty” (Historia 
Kościelna, III, 24)2.

Piszącego Ewangelię pod tchnieniem Ducha Świętego Ojcowie Kościoła przed-
stawiają obrazowo również jako „narzędzie” (gr. organon, łac. instrumentum). 
Hagiografem posłużył się więc Duch Święty także jak instrumentem muzycznym 
(tak: Hipolit, De Christo et Antichristo 2; Teofil z Antiochii, Ad Autolycum 2,9)3.

Przeciwstawienie „cielesnego” charakteru wcześniejszych Ewangelii (Mt, Mk 
i Łk) charakterowi „duchowemu” czwartej Ewangelii nie oznacza, że pozbawia 
ona posłannictwo Jezusa więzów cielesnych, jakie znajdują się w Ewangeliach 
synoptycznych, ani też nie uzupełnia szczegółów charakterystycznych dla ducho-
wego charakteru działalności Jezusa4. 

Porównując Ewangelię Jana z pozostałymi Ewangeliami, zauważamy nie tylko 
różnice teologiczne, ale także inne ujęcie słów i czynów Jezusa w innych ramach 
topograficznych i chronologicznych. Dla synoptyków głównym miejscem publicz-
nej działalności Jezusa jest Galilea, natomiast dla Jana Ewangelisty najważniej-
sza jest Jerozolima. Synoptycy ujmują działalność Jezusa w ramach jednego roku 
i opisują tylko jedną podróż Jezusa do Jerozolimy na święto Paschy, kiedy to Jezus 
umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Według czwartej Ewangelii Jezus rozpoczy-
na swoją działalność po chrzcie Janowym, ale jeszcze przed uwięzieniem Jana 
Chrzciciela i spotyka się z nim (por. J 1,19–37; 3,22–30). Publiczna działalność 
Jezusa trwa kilka lat, gdyż Jan Ewangelista pisze o trzech świętach Paschy (por. 
J 2,13; 6,4; 11,55 – wtedy Jezus umiera i zmartwychwstaje). Poza tym wspomina 
o pielgrzymowaniu Jezusa do Jerozolimy na inne święto żydowskie (J 5,1 [być 
może Pascha]); na Święto Namiotów (J 7,2) i Święto Poświęcenia Świątyni (J 10,22 
[hebr. Chanuka, gr. Egkainia])5. 

Wyraźną różnicę między Ewangelią Jana a synoptykami widać w przed-
stawieniu cudotwórczej działalności Jezusa. Spośród wielu cudów opisanych 

2  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, cz. I, rozdz. 
1–12, Częstochowa 2010, s. 39–41 (NKB NT t. IV cz. I).

3  S. Szymik, Natchnienie Pisma Świętego, w: Encyklopedia katolicka [dalej: EK], t. XIII, red. 
E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 794. Niniejszy artykuł dedykowany jest ks. prof. Antoniemu Re-
ginkowi, wybitnemu znawcy muzyki kościelnej. Doszedł on do tego dzięki swoim zainteresowa-
niom i studiom specjalistycznym. Moje osobiste związki z ks. Antonim sięgają wspólnych studiów 
w WŚSD w Krakowie oraz na KUL, a także pracy w WŚSD w Katowicach i na WTL UŚ w Kato-
wicach. Wybrany przeze mnie temat artykułu nawiązuje specjalnie do zainteresowań muzycznych 
ks. Antoniego, co wiąże się także z inspiracją Ducha Świętego. Dla przekazania Bożego orędzia 
bowiem Duch Święty posługuje się też instrumentem muzycznym [organon, instrumentum].

4  L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz…, s. 37.
5  S. Mędala, Chwała Jezusa (Ewangelia według św. Jana), w: Wprowadzenie w myśl i wezwa-

nie ksiąg biblijnych, t. 10: Ewangelia św. Jana, Listy Powszechne, Apokalipsa, red. R. Bartnicki, 
Warszawa 1992, s. 14 i nast.
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w Ewangeliach synoptycznych, czwarta Ewangelia nawiązuje jedynie do trzech: 
do uzdrowienia syna urzędnika (J 4,46–54); rozmnożenia chleba i chodzenia po 
wodzie (J 6,1–21). Opisuje natomiast cztery inne cuda (znaki), o których nie wspo-
minają synoptycy: przemianę wody w wino (J 2,1–11); uzdrowienie sparaliżowa-
nego od trzydziestu ośmiu lat (J 5,1–9); uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
(J 9,1–7); wskrzeszenie Łazarza (J 11,33–44). Ewangelista Jan nie podaje egzor-
cyzmów Jezusa, pomija też scenę Przemienienia Jezusa na górze i opuszcza opis 
ustanowienia Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. Również w opisie Męki 
Pańskiej zauważamy wyraźne różnice między Ewangelią Jana a synoptykami6.

Według Ewangelii Jana inna jest też forma literacka nauczania Jezusa. U sy-
noptyków Jezus naucza, posługując się przypowieściami i stosuje krótkie formy 
wypowiedzi. Jan Ewangelista z kolei przedstawia nauczanie Jezusa w mowach 
objawieniowych, w których wyjaśnia problemy teologiczne. Wyjaśnienia te są 
połączone z komentarzem Ewangelisty. Podczas gdy u synoptyków główną ideą 
nauczania Jezusa jest Królestwo Boże, to w Ewangelii Jana dominuje nauka o ży-
ciu wiecznym, o światłości, chwalebności i o prawdzie. Zamiast szczegółowych 
pouczeń etycznych, jakie znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych (o ubóstwie, 
jałmużnie, poście, miłosierdziu, umartwieniu, ufności, czujności czy modlitwie), 
Jan Ewangelista redukuje wymagania Jezusa do praktyki wiary i miłości7.

Z Ewangelii Jana dowiadujemy się wielu szczegółów historycznych, geogra-
ficzno-topograficznych i zwyczajowych, związanych z Sitz im Leben Jezusa. 
Mimo teologicznego ujęcia Ewangelia ta jest mocno osadzona w życiu, historii 
i zwyczajach palestyńskich z czasów Jezusa. Ewangelista posłużył się danymi 
historycznymi i geograficznymi dla rozwinięcia głębszej, teologicznej wizji Jezusa 
posługującej się oczyma wiary w celu dotarcia do sedna wydarzeń historycznych. 
Radykalną innością czwartej Ewangelii w stosunku do synoptyków jest to, że Je-
zus sam objawia swoją tajemnicę jako Syn Boży. Mówi: „Jam jest”, a to oznacza, 
że tam, gdzie jest Jezus, tam jest sam Bóg. W Ewangelii Jana przemawia Jezus 
ziemski, świadomy swego wywyższenia przez Krzyż i Zmartwychwstanie8. 

1.2. Ewangelia Jana – Ewangelią „duchową”

1.2.1. Głębszy sens podany przez Ducha Świętego

Klemens Aleksandryjski określił Ewangelię Jana przymiotnikiem „duchowa”. Co 
może oznaczać ta charakterystyka czwartej Ewangelii? Bibliści podkreślają, że 
dzieło Jana jest Ewangelią „duchową”, ponieważ autora interesuje sens życia Jezu-
sa, sens dokonanych znaków i wygłoszonych przemówień. Jan opowiada o szczegó-
łach działalności Jezusa, której znaczenia nie potrafili zrozumieć nawet uczniowie. 

6  S. Mędala, Chwała Jezusa…, s. 15.
7  Tamże.
8  J. Kozyra, Geneza Ewangelii, Katowice 2005, s. 143.
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Słowa Jezusa o „wzniesieniu na nowo świątyni w ciągu trzech dni” stały się zro-
zumiałe dopiero po Jego Zmartwychwstaniu (por. J 2,19–22). Jezus posługiwał się 
w swoim nauczaniu obrazami i symbolicznymi wyrażeniami, których sens słucha-
cze mieli pojąć dopiero później, po udzieleniu im Ducha Świętego. Jezus mówił 
o „nowym narodzeniu” (J 3,3–8), o „wodzie żywej” (J 4,10–15), o „chlebie życia” 
(J 6,35). Słuchacze nie rozumieli pełnej i właściwej treści tych wyrażeń. Dlatego 
Jezus obiecał posłać Ducha Świętego, który przypomni uczniom wszystko, czego 
nauczał Jezus, i doprowadzi ich do całej prawdy (J 14,26; 16,13). Ewangelia Jana 
jest pneumatologiczna, ponieważ ukazuje działalność Jezusa, którą wyjaśnia Duch 
Święty. Wyjaśnienia te dzięki natchnieniu Ducha Świętego mieszczą się nie tylko 
w opracowaniu mów Jezusa, ale w bezpośrednich uwagach Ewangelisty, które tak 
ściśle łączą się z wypowiedziami Jezusa, iż nie sposób odróżnić mowy Jezusa od 
interpretacji Jego słów podanych przez redaktora Ewangelii9. 

Jan Ewangelista ukazuje dwuwarstwowość objawienia przyniesionego przez 
Jezusa. Chodzi o dwie płaszczyzny rozumienia. Pierwsza płaszczyzna dotyczy 
Jezusa historycznego, ukazuje wydarzenia z Jego życia w kontekście historii, geo-
grafii, religii i obyczajów tamtych czasów. Druga zaś płaszczyzna dostępna jest 
tylko przez wiarę i ukazuje te wydarzenia historyczne w świetle Zmartwychwsta-
nia. Na pierwszej płaszczyźnie owe wydarzenia należą już do przeszłości, a na 
drugiej należą do teraźniejszości. To teraz przeszłość Jezusa historycznego zostaje 
uobecniona dzięki Duchowi Świętemu. Niemożliwe jest zrozumienie wydarzeń 
i słów Jezusa bez pomocy Ducha Świętego (por. J 2,19; 3,3–7; 7,37; 14,25)10.

1.2.2. Symbolika czwartej Ewangelii

Duchowy charakter Ewangelii św. Jana wskazuje na dwa aspekty jej rozumienia 
odnoszącego się do sfery naturalnej i symbolicznej, która najczęściej jest nadprzy-
rodzona. Obydwa te aspekty, naturalny i symboliczny, są równocześnie rzeczywi-
ste i prawdziwe, a jeden z nich uzupełnia drugi11. 

Ukazanie działalności Jezusa i Jego nauczania w Jerozolimie, szczególnie 
związanie ze świątynią i świętami żydowskimi, ma na uwadze nie tylko litur-
giczny charakter Ewangelii Jana – widać w niej wyraźne aluzje do sakramentów. 
Rozmowa Jezusa z Nikodemem nawiązuje do katechezy chrzcielnej (J 3,1–21), 
a mowa Jezusa w synagodze w Kafarnaum dotyczy Eucharystii (J 6,22–59), zaś 
obmycie nóg uczniom w Wieczerniku jest aluzją do sakramentu pokuty (J 13,1–
20). O ustanowieniu tego sakramentu pisze Ewangelista w związku z epifanią 
Jezusa zmartwychwstałego wobec uczniów w Wieczerniku (J 20,19–23).12

9  F. Gryglewicz, S. Mędala, Ewangelia według św. Jana, w: Wstęp do Nowego Testamentu, red. 
R. Rubinkiewicz, Poznań 1996, s. 498.

10  J. Kozyra, Geneza Ewangelii…, s. 144.
11  F. Gryglewicz, S. Mędala, Ewangelia według św. Jana…, s. 500.
12  Tamże, s. 499.
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Symboliczny charakter czwartej Ewangelii wynikający z jej duchowości wska-
zuje na podwójne znaczenie wielu pojęć w niej używanych. W spotkaniu Jezusa 
z Nikodemem jest równocześnie mowa o „narodzeniu się na nowo i z wysoka” oraz 
o „wietrze i o Duchu Świętym” (J 3,3–8). Jezusa nazywa się Barankiem Bożym 
(J 1,29.36), świątynią (J 2,21), oblubieńcem (J 3,29), chlebem (J 6,35), winnym 
krzewem (J 15,1–6), światłem (J 8,12), bramą (J 10,7–9), pasterzem (J 10,11–14), 
drogą (J 14,6). Określenia te znane są już w Starym Testamencie i tam także, obok 
naturalnego znaczenia, posiadały treść religijną. Na ową religijną treść wymie-
nionych słów Jan Ewangelista zwraca uwagę w związku z osobą Jezusa. Chce on 
bowiem wzbudzić wiarę czytelników w synostwo Boże Jezusa i Jego mesjańskie 
posłannictwo (J 20,31). Dodając do tych symbolicznych określeń Jezusa przymiot-
nik „prawdziwy”, podkreśla w ten sposób duchową, transcendentną i nadprzyro-
dzoną treść, jaka mieści się już w ich naturalnym znaczeniu. Treść symboliczna 
występuje więc obok naturalnego znaczenia podanych określeń13.

Symboliczny charakter Ewangelii Jana wynika z tego, że z różnych wydarzeń 
i słów Jezusa Ewangelista wybiera te, które głębiej pozwalają wniknąć w tajemni-
cę osoby Jezusa i Jego nauki. Pewne wyrażenia w czwartej Ewangelii należy rozu-
mieć równocześnie w dwóch płaszczyznach: naturalnej i duchowej. Na przykład 
słowa „pójść za Jezusem” oznaczają „iść w ślad za Nim” (J 1,37n), ale jednocześnie 
„stać się Jego uczniem” (J 1,43; 8,12). Wyraz pneuma w J 3,18 w pierwotnym 
znaczeniu odnosi się do wiatru z nieprzewidzianymi poruszeniami, ale w tym sa-
mym tekście oznacza także tajemnicze działanie Ducha Świętego. Słowo hypsōsen 
(„wywyższony”) w J 3,14 najpierw oznacza wywyższenie węża na pustyni przez 
Mojżesza, a zarazem wskazuje na wywyższenie Jezusa na krzyżu i na Jego chwa-
lebne wywyższenie w Zmartwychwstaniu (por. także J 8,28; 12,32).

Inne przykłady symboliki wydarzeń w życiu Jezusa i w Jego wypowiedziach 
znajdujemy na przykład w J 4,14: woda ze studni Jakuba oznacza wodę dającą ży-
cie wieczne, a jej źródłem jest sam Jezus (J 7,39). Ślepota niewidomego od urodze-
nia w J 9,39–41 wskazuje także na zaślepienie faryzeuszów. Noc, w której Judasz 
wychodzi z Wieczernika, aby wydać Jezusa arcykapłanom, symbolizuje zarazem 
dramatyczną ciemność grzechu zdrady Apostoła (J 13,30; por. także J 9,4; 11,9n)14. 

Jedną z idei przewodnich Ewangelii Jana jest prawda o przyjęciu Jezusa przez 
wiarę albo odrzuceniu Go przez niewiarę. Bóg posłał swojego Syna jako Zbawi-
ciela narodowi wybranemu, a także wszystkim ludziom, całemu światu. Żydzi, 
ukazani przez Ewangelistę jako reprezentanci świata, generalnie odrzucili Jezusa, 

13  F. Gryglewicz, S. Mędala, Ewangelia według św. Jana…, s. 499; O. Cullmann, Der johanne-
ische Gebrauch doppeldeutiger Ausdrucke als Schlűssel zum Verständnis des vierten Evangeliums, 
„Theologishe Zeitshrift” [dalej: ThZ] 4(1948), s. 360–371; E. Lohse, Wort und Sakrament im Johan-
nesevangelium, „New Testament Studies” [dalej: NTS] 7(1960–61), s. 110–125; X. Léon–Dufour, 
Spécificité symbolique du langage de Jean, w: La communauté johannique et son histoire, Genève 
1990, s. 121–134; H. Muszyński, Prawda jako termin teologiczny w pismach św. Jana, w: Egzegeza 
Ewangelii św. Jana, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, s. 141–159.

14  S. Mędala, Chwała Jezusa…, s. 20.
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tak samo jak zły świat Go odrzucił (por. J 1,10–13). Proces wyboru i odrzucenia Je-
zusa toczy się już odtąd stale. Jedni Go odrzucają i nie wierzą, inni Go wybierają, 
wierząc w Niego. Tę podwójną postawę wobec Jezusa Ewangelista nazywa „cho-
dzeniem w ciemności lub światłości” (por. J 3,16–22; 8,12; 9,39; 12,35–37.46–48)15. 

Określenie „Żydzi” w czwartej Ewangelii oznacza często symbolicznie wszyst-
kich wrogów Jezusa i Kościoła, ponieważ wyznawcy judaizmu byli pierwszy-
mi prześladowcami (por. Dz 8,3; 9,1–3; 11,19; 14,19; 17,5–7; 18,12n; 21,31; 1 Tes 
2,14–16) i stali się wrogami chrześcijan, szczególnie pod koniec I w. po radykal-
nym oddzieleniu się Synagogi od Kościoła (synod w Jamni 96 r.). Nie chodzi tutaj 
o antyjudaizm, ale o odzwierciedlenie dramatycznej sytuacji wyraźnej separacji 
między wspólnotami judaistycznymi i chrześcijańskimi. Żydowscy wyznawcy Je-
zusa zostali wykluczeni z judaizmu i zaczęto ich traktować jako niewiernych (por. 
J 9,22n). Ewangelista Jan oskarża Żydów nastawionych wrogo do Jezusa i Jego 
wyznawców, nazywając ich „synami diabła”, ponieważ żywią inspirowane przez 
szatana wrogie i mordercze intencje (por. J 8,4.37.44).16

W Ewangelii Jana również liczby mają znaczenie symboliczne. Liczba 3 wska-
zuje na pełnię. Ewangelista pisze, iż Jezus zmartwychwstały trzy razy ukazał 
się apostołom (J 20,19–29; 21,1–23), aby czytelnicy Ewangelii uwierzyli w Niego 
jako w Mesjasza i Syna Bożego i aby dzięki tej wierze osiągnęli życie wieczne 
(por. J 20,31). Skierowane do Piotra trzykrotne zapytanie Jezusa, czy Go miłuje 
(J 21,15–17), podkreśla specjalne znaczenie tego wydarzenia i pobudza do zwró-
cenia na te słowa szczególnej uwagi. W mowie o chlebie życia trzy razy występuje 
słowo „spożywać” (J 6,53–56). W dialogu Jezusa z Żydami w J 8,55 trzy razy 
użyto słowa „znać”, dla podkreślenia jedności Jezusa z Ojcem. Ewangelista Jan 
przywiązuje symboliczne znaczenie liczbie 7, która wyraża świętość przedstawia-
nych spraw i doskonałość Bożą. Nie jest rzeczą przypadkową, że Jezus przedsta-
wia się siedmiokrotnie, używając formuły „Ja jestem” (J 4,26; 6,20; 8,24.28.58; 
13,19; 18,5n), przez co wskazuje na swoje bóstwo (równy Bogu Jahwe). W czwartej 
Ewangelii znajdujemy także siedem obrazowych samookreśleń Jezusa: chleb życia 
(J 6,35), światłość świata (J 8,12), brama owiec (J 10,7), dobry pasterz (J 10,11); 
zmartwychwstanie i życie (J 11,25), droga, prawda i życie (J 14,6), krzew winny 
(J 15,1). Ewangelista przytacza tylko siedem wybranych cudów Jezusa, nazwa-
nych „znakami”: przemiana wody w wino w Kanie (J 2,1–11), uzdrowienie syna 
dworzanina królewskiego (J 4,46–54), rozmnożenie chleba (J 6,1–15), chodzenie 
po wodzie (J 6,16–21), uzdrowienie chromego (J 5,1–18), uzdrowienie niewido-
mego (J 9,1–41) i wskrzeszenie Łazarza (J 11,1–44). W mowie eucharystycznej 
Ewangelista siedmiokrotnie podkreśla, że Jezus jest Tym, „który zstępuje z nieba” 
(J 6,33.38,41.42.50.51.58). W czasie ostatniej wieczerzy Jezus siedem razy powta-
rza: „to wam powiedziałem” (J 14,25,29; 15,11; 16,1.4.6.33). Obydwie te formuły 

15  J. Kozyra, Geneza Ewangelii…, s. 144 i nast.
16  Tamże, s. 141.
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wyrażają prawdy teologiczne o Wcieleniu Syna Bożego i Objawieniu, które przy-
niósł. Również liczba 153 odnosząca się do złowionych ryb w J 21,11 może mieć 
znaczenie symboliczne. Poszczególne litery alfabetu hebrajskiego mają bowiem 
także wartość liczbową. Suma wartości liczbowej liter hebrajskich w sformuło-
waniu: kehal ha-̕ahabah (społeczność [Kościół] miłości), podobnie jak w formule: 
benej ha-̕elohim (synowie Boży) wynosi 15317. Bez symboliki liczby 153 w J 21,11 
trudno zrozumieć, po co Ewangelista ją podał.

2. DUCH ŚWIĘTY W DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ JEZUSA 
WEDŁUG „DUCHOWEJ EWANGELII”

2.1. Duch Święty przy chrzcie Jezusa w Jordanie (J 1,29–34)18

Ewangelista Jan całe życie Jezusa postrzega w świetle Jego relacji z Duchem Świę-
tym. Jezus jest przede wszystkim tym, który daje Ducha Świętego. Duch Święty 
wpływa na Jezusa, a zarazem jest Jego darem dla Kościoła. Jest obecny w Jezu-
sie od samego początku Jego publicznej działalności. Jan Chrzciciel zaświadcza, 
że przy chrzcie w Jordanie Duch Święty zstępuje na Jezusa i spoczywa na Nim 
(J 1,32). Świadectwo Jana Chrzciciela o wizji zstąpienia Ducha z nieba na Jezusa 
w postaci gołębicy podkreśla działanie Ducha w stosunku do Jezusa i funkcję 
Jezusa jako dawcy Ducha. Jan akcentuje, że Duch, zstępując na Jezusa, pozostał 
(emeinen – aoryst od menei) na Nim. Jezus posiada w pełni Ducha w sposób 
ciągły i trwały. Pierwszy tekst pneumatologiczny Ewangelii Janowej ukazuje, że 
Duch Święty, pochodzący z nieba od Boga Ojca, zstąpił na Jezusa tak jak gołębica 
i pozostaje na Nim. Chodzi tutaj o ukazanie definitywnego i trwałego zjedno-
czenia Jezusa z Duchem. Jezus jest „posiadany” przez Ducha i zarazem jest Jego 
„posiadaczem”. W ten sposób Duch Święty objawia Jezusa jako Mesjasza. Jezus, 

17  S. Mędala, Chwała Jezusa…, s. 20 i nast.
18  Por. J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana. Funkcja pneumatologii w chry-

stologicznej strukturze czwartej Ewangelii, Częstochowa 2006, s. 51–75; F. Jóźwiak, Świadec-
two Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie w świetle IV Ewangelii, „Ateneum Kapłańskie” [dalej: 
AK]81(1973) s. 428 i nast.; F.W. Beare, Spirit of the Life and Truth; The Doctrine of the Holy Spirit 
in the Fourth Gospel, „Toronto Journal of Theology” 3,1(1987) s. 112; I. de la Potterie, Gesu e lo 
Spirito secondo il Vangelo di Giovanni, „Parola, Spirito e Vita” 4(1979) s. 117 i nast.; A. Malina, 
Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, Katowice 2007, s. 359–361; 
A. Kowalczyk, Krytyka literacka i egzegeza perykop o chrzcie Jezusa, „Studia Gdańskie” 5(1983) 
s. 27–39; J. Kudasiewicz, Chrzest Jezusa, AK 68(1965) s. 151–164; M. Kowalczyk, Tajemnica chrztu 
Jezusa w Jordanie, „Communio”. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny 23,1(2003) s. 72–86; 
G. Richter, Zu den Tauferzählungen Mk 1,9–11 und Joh 1,32–34, „Zeitschrift fur die neutestamen-
tliche Wissenschaft” [dalej: ZNW] 65(1974) s. 43–56.
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posiadając Ducha definitywnie i trwale, będzie w Nim chrzcił. Jezus jako Mesjasz 
chrzczący w Duchu Świętym ma Go dawać ludziom19. 

Funkcja Jezusa chrzczącego w Duchu Świętym w Ewangelii Jana przedsta-
wiona jest nieco inaczej niż u synoptyków. Teksty Mt 3,10–12 i Łk 3,9.16n uka-
zują Go jako eschatologicznego karzącego sędziego, który chrzci Duchem Świę-
tym i ogniem, natomiast Mk 1,8–11 zbieżny jest z tradycją Janową (bez sądu 
eschatologicznego)20.

Jan Chrzciciel ujrzał Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i pozostał na 
Jezusie (ep̀  auton – J 1,32). Zstępowanie z nieba naprowadza nas na wypowiedź 
o objawieniu mesjańskim, szczególnie na obraz niebieskiego Jeruzalem zstępują-
cego od Boga, które jest ozdobione jak oblubienica dla oblubieńca (por. Ap 21,1n). 
Metaforyczne wyrażenie „zstępowanie Ducha jak gołębica” symbolizuje radość 
i Bożą opiekę po potopie (por. Rdz 8,12). Gołębica przy chrzcie w Jordanie przy-
nosi Jezusowi radość i upodobanie ze strony Ojca Niebieskiego (Mk 1,11 i paral.). 
Łączność Ducha zstępującego na Jezusa z wizją ludu Bożego jako Jego oblubienicy 
nawiązuje do powiązania symboliki gołębicy z narodem wybranym w Starym 
Testamencie (por. Ps 68,14; 74,19; Oz 11,11; Iz 60,8; Pnp 1,15; 2,14; 4,1; 5,1.12; 
6,19). Jan Chrzciciel jest świadkiem radości mesjańskiej i dlatego, jako przyjaciel 
oblubieńca, również doznaje najwyższej radości (por. J 3,29). Widząc Ducha zstę-
pującego na Jezusa jak gołębica, pojął, iż Jego posłannictwo mesjańskie ożywione 
Duchem Bożym jest ukazane przez gołębicę symbolizującą lud Boży. Duch Świę-
ty zstępujący na Jezusa pozostaje z Nim w sposób trwały, zamieszkując w Nim na 
zawsze. Duch Święty jest bowiem z Jezusem od zawsze i na zawsze21.

Jan Chrzciciel pod wpływem objawienia daje świadectwo o Jezusie, że jest 
On wyższy od niego oraz istniejący wcześniej od niego (por. J 1,30). Jezus też 
w sposób trwały posiada Ducha Świętego i udziela Go wierzącym w chrzcie Du-
chem Świętym (por. J 1,32n). Jan wyjaśnia też jednocześnie, iż chrzest pokuty 
sprawowany przez niego był przygotowaniem do chrztu Duchem Świętym, będą-
cym prawdziwym chrztem mesjańskim (por. Iz 32,15–20; 44,3–5; Ez 36,25–27). 
Podkreślenie faktu pozostania Ducha na Jezusie (por. J 1,32n) uwydatnia posia-
danie pełni Ducha przez Jezusa, co w Starym Testamencie zapowiadano na czasy 
mesjańskie (por. Iz 11,2; 58,6; 61,1n)22.

19  R. Kempiak, Pneumatologia, w: Teologia Nowego Testamentu, t. II. Dzieło Janowe, red. 
M. Rosik, Wrocław 2008, s. 90–92; M. Bednarz, Pisma św. Jana, Tarnów 1994, s. 108.

20  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 91.
21  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 306 i nast.
22  L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 134 i nast.
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2.2. Jezus posłany przez Ojca udziela Ducha (J 3,31–36)23

Jezus, którego Bóg posłał, jest tym, który udziela Ducha bez miary (J 3,34). Syn, 
którego Ojciec miłuje (J 3,35), przyszedł z nieba, z góry (J 3,31n). Ojciec daje Syno-
wi Ducha, a wraz z Nim możliwość dawania świadectwa o Ojcu, czyli spełnienia 
misji objawiania Jego słów i dzieł. Napełnienie Jezusa Duchem jest konsekwencją 
jedności Ojca i Syna, który otrzymał Ducha od Ojca i posiada Go obficie, bez 
miary i może w sposób nieograniczony udzielać Go wierzącym. Posiadanie Ducha 
przez Jezusa jest zarazem gwarancją prawdziwości wypowiadanych przez Niego 
słów24.

Ponieważ istnieje doskonała komunia między Ojcem i Synem, Ojciec daje Sy-
nowi Ducha bez ograniczeń, ten dar nie ma miary. Doskonałe napełnienie Jezusa 
Duchem stanowi gwarancję prawdy Jego słów. Syn zaś może dać Ducha wiernym 
również bez miary, ponieważ przyjęcie daru uzdalnia wierzącego do dalszego 
przyjmowania. Ten dar Ducha otrzymany od Syna prowadzi wiernych do całej 
prawdy objawionej25. 

2.3. Cześć dla Boga Ojca w Duchu i w prawdzie w „godzinie” Jezusa (J 4,19–26)26

W scenie spotkania Jezusa z Samarytanką Ewangelista Jan przedstawia dialog 
o prawdziwej czci dla Boga Ojca „w Duchu i prawdzie” (J 4,20–24). Jest to odpo-
wiedź Jezusa na uznanie Go za proroka przez kobietę z Samarii (J 4,19). Na końcu 
ukazano reakcję kobiety na słowa o nowym kulcie i samo objawienie się Jezusa 
jako Mesjasza (J 4,25–26)27.

Kolejną więc wypowiedzią pneumatologiczną Jezusa są słowa o „nastaniu go-
dziny, kiedy prawdziwi czciciele Boga Ojca oddają Mu cześć w Duchu i w praw-
dzie” (J 4,23) oraz stwierdzenie Jezusa, że „Bóg jest Duchem” i dlatego „koniecz-
nie (dei) należy oddawać Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4,24). Określenie 
„w Duchu i prawdzie” (en pneumati kai aletheia) nie przeciwstawia ducha mate-
rii, czyli nie chodzi o kult duchowy przeciwstawiony kultowi rytualnemu. Także 

23  Por. J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana…, s. 95–105; I. de la Potterie, 
L̀ Ésprit Saint dans l`Évangile de Saint Jean, NTS 18(1971–72) s. 448; A. Feuillet, Le don actuel 
et futur de l`Ésprit Saint par Jésus dans les chapîtres 1 a 12 du Quatrième Évangile, „Divinitas” 
31,2(1987) s. 121 i nast.; G. Ferraro, Lo Spirito e Cristo nel Vangelo di Giovanni, Brescia 1984, s. 82.

24  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 93.
25  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 440 i nast.
26  Por. J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana…, s. 107–128; G. Ferraro, Lo 

Spirito e Cristo nel Vangelo di Giovanni…, s. 99 i nast.; J. Kudasiewicz, Kult Ojca w Duchu i Praw-
dzie, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” [dalej: RTK] 36,1(1989) s. 61–71; A Paciorek, Ewangelia 
umiłowanego ucznia, Lublin 2000, s. 307; W. Gronkowski, In Spiritu et Veritate (Jan 4,23), „Ruch 
Biblijny i Liturgiczny” [dalej: RBL] 7(1954) s. 194–204; H. Schlier, Zum Begriff des Geistes nach 
dem Johannes–Evangelium, w: Besinnung auf das Neue Testament, Freiburg in Breisgau 1964, 
s. 264–271.

27  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 456.
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„prawda” (aletheia) nie dotyczy tu szczerości ani prawdziwości czy autentyczno-
ści. Z kontekstu wynika bowiem, że określenie „duch” (pneuma) odnosi się do 
Ducha Bożego, gdyż „Bóg jest Duchem” (J 4,24). Prawda zaś w Ewangelii Jana 
oznacza objawienie przyniesione przez Jezusa, które się z Nim utożsamia, po-
nieważ jest Jego orędziem o Bogu i Jego osobą (por. J 14,6: „Ja jestem prawdą”). 
„Bóg jest Duchem”, a to oznacza, że Bóg jest dawcą Ducha. „Oddawać Bogu 
cześć w Duchu” oznacza być i działać pod wpływem Ducha, być przez Ducha 
inspirowanym. Prawdziwy kult może być oddawany Ojcu tylko w Duchu, który 
jest wewnętrzną zasadą istnienia i działania prawdziwego czciciela. Duch inspiruje 
ten kult i go ożywia. Duch ten pochodzi od Boga i został przekazany przez Jezusa. 
Nowy kult zostaje ograniczony do „Ducha i prawdy”, czyli dwóch rzeczywistości 
nadprzyrodzonych. Duch ten jest „Duchem prawdy” (por. J 14,17; 15,26; 16,13). To, 
co jest poza Duchem i prawdą, której On jest sprawcą, to nie jest Boże. Kult poza 
Duchem nie może być autentycznym kultem Bożym. Duch jest sprawcą prawdy, 
czyli pełni Objawienia dokonanego w Jezusie, dlatego prowadzi wierzących do 
całej prawdy (por. J 16,13)28.

Jezusowe sformułowanie: „nadchodzi godzina i już jest”(J 4,23) może oznaczać 
godzinę zbawienia na Krzyżu rozszerzoną na całą działalność ziemską Jezusa 
albo też podkreślać częściowe zrealizowanie dzieła eschatologicznego Jezusa już 
w czasie obecnym. Dlatego Ewangelista Jan wkłada w usta Jezusa słowa, że „ta 
godzina już nadeszła”, uwspółcześniając w ten sposób zbliżanie się wydarzenia 
Krzyża („godzina ta nadchodzi”– J 4,21).29 

W odpowiedzi Jezusa danej Samarytance oznajmia On nadejście eschatolo-
gicznej godziny, która już nadeszła. Eschatologiczną teraźniejszość gwarantuje 
Jezus – Mesjasz, ogłaszając nowy kult „w Duchu i prawdzie”30.

Określenie „godzina” (hōra) w Ewangelii Jana ma podwójne znaczenie: obej-
muje moment śmierci Jezusa, a także całą Jego działalność publiczną, pozostającą 
pod jej znakiem. Godzina ta wskazuje bowiem na czas chwalebnego objawienia, 
począwszy od znaku w Kanie (J 2,4). Jezus wielokrotnie mówi o tej godzinie, do 
niej zdąża i ją zna (por. J 2,4; 4,21.23; 7,33–35; 8,21; 9,4; 10,15.17; 12,7.23n; 13,1).31

2.4. Słowa Jezusa są „Duchem i życiem” (J 6,60–71)32

Dwie pneumatologiczne wypowiedzi Jezusa w J 6,63 związane są z perykopą 
J 6,60–71. Jezus stwierdza, że „Duch jest tym, który ożywia (jest ożywiającym), 
a ciało nic nie pomaga (do niczego się nie przydaje)”. I zaraz wyjaśnia: „Słowa, 

28  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 94–96.
29  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 466.
30  L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 179.
31  Tamże, s. 300.
32  Por.J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana…, s. 159–177; G. Boscali, Spirito 

e vita, „Parole di Vita” 13(1968) s. 118–131
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które Ja wam powiedziałem, są Duchem i życiem”. Perykopa ta jest drugą częścią 
mowy eucharystycznej Jezusa, której słuchaczami są uczniowie (część pierwszą 
mowy znajdujemy w J 6,22–59). Najpierw Jezus odpowiada wątpiącym uczniom 
(J 6,60–66), a następnie prowadzi dialog z Dwunastoma (J 6,67–71). Zgorszenie 
uczniów słowami Jezusa nawiązuje do szemrania Żydów w J 6,41n.52. Słowa Je-
zusa, że „zstąpił z nieba” i nakaz spożywania ciała, wywołują zgorszenie i reakcję, 
najpierw Żydów, a następnie uczniów (J 6,60). Ewangelista Jan bierze pod uwagę 
współczesną sobie sytuację Żydów odrzucających boskie pochodzenie Jezusa oraz 
uczniów odłączających się od wspólnot chrześcijańskich ze względu na niezrozu-
mienie tajemnicy Eucharystii (por. J 6,66; a także 1 J 2,19–23).33 

Przeciwstawienie w J 6,63 Ducha ciału służy wyjaśnieniu prawdy, że właściwą 
reakcją wobec niewiary słuchaczy Jezusa powinno być otwarcie się na Ducha. 
Nim są bowiem przepojone słowa Jezusa. Jezus ma bowiem moc udzielania Ducha 
(por. J 7,39) prowadzącego do życia wiecznego. „Ciało” (sarks) w J 6,63 oznacza 
widzialno-zewnętrzną stronę egzystencji Jezusa, bez uwzględnienia Jego bóstwa 
i chwalebności; jest też związane z ludzką słabością i niepodatnością na rozumie-
nie słów Jezusa przez słuchaczy, bez uwzględnienia działania Ducha w Jezusie; 
jest ponadto bezużyteczne i kontrastuje z życiodajnym Duchem, którego udziela 
Jezus. A Jezus przekazuje Ducha zapewniającego życie wieczne w chwili wypo-
wiadania swych słów do słuchaczy34.

W J 6,63 odróżnia się koncepcję antropologiczną ciała (sarks) od koncep-
cji chrystologicznej. „Ciało” (sarks) Jezusa należy odróżnić od „ciała” (sarks) 
istoty ludzkiej. Ciało Jezusa objawia Boga (por. J 1,14.18) i udziela życia (por. 
J 6,51–56), natomiast ciało istoty ludzkiej jest ograniczone do sfery doczesnej 
i zewnętrznego ujmowania człowieka. Dlatego jest źródłem ograniczonego są-
dzenia na podstawie powierzchownych kryteriów, opartych wyłącznie na obser-
wacji fizycznej (por. J 7,24; 8,15). Jezus podkreśla, że Duch działa w wierzących 
jako Dawca życia przez słowa Jezusa. Dlatego stwierdza: „Słowa, które Ja wam 
powiedziałem, są Duchem i życiem”. Dopóki słowa Jezusa nie zostaną przyjęte 
jako przekazujące Ducha, a dzieła Jezusa jako znaki objawiające Go jako posłańca 
Bożego zbawiającego świat, dopóty nie będą skutecznym przekazywaniem życia 
przez Słowo Wcielone tym, którzy Go oglądają i słuchają tylko fizycznie35.

„Ciało, które do niczego nie jest przydatne” w wypowiedzi Jezusa z J 6,63 
określa w ten sposób negatywny stosunek niewiernych wobec Niego. Odmowa 
uwierzenia w Jezusa skutkuje pozostaniem na etapie życia „według ciała”. Ży-
cie w sferze Ducha – to posiadanie w sobie Ducha Świętego, który czyni to ży-
cie jakościowo różnym od dotychczasowego, czyli innym, nowym. Duch pełni 
w człowieku wierzącym funkcję ożywiania, udzielając prawdziwego życia. Jezus, 
wypowiadając słowa Boże, udziela jednocześnie Ducha w obfitości. W słowach 

33  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 611.
34  L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 221.
35  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 616 i nast.
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Jezusa jest obecny Duch, tak iż one same są Duchem i dlatego są pełne Bożej dy-
namiki. Stwierdzenie, że „słowa Jezusa są jednocześnie Duchem i życiem” (J 6,63) 
wskazuje, iż w nich jest Duch, który daje życie. Moc słów Jezusa pochodzi od 
ożywiającego Ducha. Słowa Jezusa nie tylko są inspirowane przez Ducha, ale 
zawierają w sobie Ducha. Przez objawienie ich słuchaczom słowa Jezusa udzielają 
życia, które jest w Duchu. Jezus, sam posiadając w pełni Ducha Świętego, przeka-
zuje Go wierzącym przez swoje słowa. Duch działający w Jezusie działa również 
przez Jego słowa. Dlatego przyjęcie słów Jezusa z wiarą jest równocześnie przyję-
ciem ożywiającego działania Ducha Świętego. Słowa Jezusa są życiem, ponieważ 
jest w nich ożywiająca moc Ducha. Skuteczność słów Jezusa jest skutecznością 
Ducha, który przez te słowa ożywia. Jednocześnie skuteczność działania Ducha 
w wierzących uwarunkowana jest przyjęciem z wiarą słów objawionych przez 
Jezusa. Nieprzyjęcie słów Jezusa jest jednocześnie odrzuceniem Ducha, który daje 
życie i rezygnacją z życia wiecznego. Funkcja Ducha polega na dawaniu życia, 
bo Duch jest życiem. Bez ożywiającej mocy Ducha słowa Jezusa byłyby martwą 
literą. Dzięki Duchowi słowa Jezusa są Duchem ożywiającym, gdyż jest w nich 
dynamizm Ducha Świętego, którego Jezus posiada jako Boży Pomazaniec – Me-
sjasz i Boży Syn.36

2.5. Słowa Jezusa o wodzie żywej będącej darem Ducha Świętego (J 7,37–39)37

Słowa Jezusa podane przez Ewangelistę Jana w 7,37–38 są już piątą i ostatnią 
wypowiedzią wygłoszoną w czasie Święta Namiotów w Jerozolimie w związku 
ze sporami prowadzonymi z Jego przeciwnikami: I (J 7,16–19), II (J 7,21–24), 
III (J 7,28–29), IV (J 7,33–34), V (J 7,37–38). W pierwszej wypowiedzi Jezus mówi 
o nadprzyrodzonym charakterze swojej nauki. Druga wypowiedź nawiązuje do 
sceny uzdrowienia paralityka w sadzawce Betesda przy świątyni. Jezus wskazuje 
na ogólny podziw dla Jego czynu. W trzeciej wypowiedzi Jezus objawia swoją jed-
ność z posyłającym Go Ojcem, którego słuchacze nie znają. W czwartej wypowie-
dzi Jezus zapowiada swoje odejście. Wreszcie piąta wypowiedź jest uroczystym 
wołaniem Jezusa, w którym objawia się On jako źródło życia dla wierzących. Ci 

36  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 96 i nast.
37  Por. J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana…, s. 159–177; L. Stachowiak, 

Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 230–233; R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 98 i nast.; 
M.E. Boismard, “De son ventre couleront de fleuves d`eau” (Jn VII,38), „Revue Biblique” [dalej: 
RB] 65(1958) s. 523–546; P. Grelot, “De son ventre couleront de fleuves d`eau”. La citation scrip-
turaire de Jean VII,38, RB 66(1959) s. 369–374; H. v.d. Bussche, Jesus unique source d`eau vive. 
Jn 7,37–39, „Bible et Vie Chretienne” 65(1965) s. 17–23; B.H. Grigsby, “If any man thirsts” (Joh 
7,37–39), „Biblica” [dalej: Bib] 67(1986) s. 100–108; F. Hahn, Die Wörte vom lebendigen Wasser 
in Johannesevangelium, w: God`s Christ and His People, Fs. N.A. Dahl, J. Jervell, W.A. Meeks, 
Oslo 1977, s. 51–70; M. Miguens, El Aqua y el Espiritu en Jn 7,37–39, „Estudios Biblicos” 31(1972) 
s. 369–398; A. Pinto da Silva, Giovanni 7,37–39, „Salesianum” 45(1983) s. 575–592; S. H. Hooke, 
“The Spirit was not yet” (Jn 7,39), NTS 9(1962–63) s. 372–380. 
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z kolei są przekazicielami Jego Objawienia. Ewangelista wyjaśnia dodatkowo, że 
Jezus mówił to o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący (por. J 7,39)38.

Tłem wypowiedzi Jezusa zawartej w J 7,37–39 jest odniesienie do obrzędu przy-
noszenia wody z sadzawki Siloe i wylewania jej przy ołtarzu w świątyni jerozo-
limskiej podczas Święta Namiotów. Mesjańska i eschatologiczna interpretacja tego 
obrzędu nawiązuje do tekstów Starego Testamentu. W Za 14,16–20 znajdujemy 
zapowiedź obfitości wody na końcu czasów dla pielgrzymów w Jerozolimie przy 
Święcie Namiotów. W Jl 4,18 czytamy, że „z Domu Jahwe wyjdzie źródło”. Ob-
rzęd wylewania wody w świątyni stanowił też upamiętnienie wyprowadzenia przez 
Mojżesza wody ze skały na pustyni (Wj 17; Lb 20). W Nowym Testamencie do tej 
idei nawiązuje porównanie Jezusa do skały, z której Żydzi w czasach Mojżesza 
pili duchowy napój (por. 1 Kor 10,4). Ezechiel zaś w wizji prorockiej ogląda, jak 
spod progu świątyni wypływa woda (por. Ez 47,1–2). Na tym tle podstawowym 
przesłaniem J 7,37–39 jest stwierdzenie, że w Jezusie nastąpiła pełna i doskonała 
realizacja oczekiwań mesjańskich Starego Testamentu. W życiu i w śmierci Jezusa 
nastąpił zapowiadany przez proroków czas zbawienia. Dlatego Jezus uroczyście 
wzywa tych, co pragną żywej wody, aby przez wiarę zbliżyli się do Niego39.

Woda jako symbol Ducha Świętego w J 7,38 może wypływać z wnętrza za-
równo Jezusa, jak i wierzącego w Niego. Woda żywa wypływająca z Jezusa jako 
nowej świątyni dla wierzących w Niego oznacza Ducha Świętego. Otrzymanie 
Ducha łączy się z piciem wody, która symbolizuje objawienie Boże dane w sło-
wach Jezusa, w Prawie i Mądrości. Jezus bowiem w stylu pouczeń mądrościo-
wych Starego Testamentu (por. Prz 9,4n; Syr 24,18.20; 51,23–25; Iz 55,1.3) wzywa 
każdego, kto jest spragniony, aby przyszedł do Niego i pił. Wierzącemu w Niego, 
który przyjdzie i będzie pił, Jezus obiecuje niewyczerpaną obfitość wody żywej, 
która z kolei będzie wypływała z jego wnętrza jak strumienie rzeki. Woda żywa 
w tradycji biblijnej oznacza objawienie Boże, Jezusowe słowa, Prawo i Mądrość 
(por. Prz 10,11.13; 16,22; 18,4; 20,5; Syr 15,3; 21,13; 24,22–32;47,14; 50,27; 51,23n). 
Obfitość objawienia Bożego, słowa Jezusa, Prawa i Mądrości łączy się z „godziną” 
uwielbienia Jezusa jako z czasem pełnej realizacji obietnic mesjańskich. Zgodnie 
z obietnicą wypisania Prawa w sercu w czasie Nowego Przymierza (por. Jr 31,33; 
Ez 36,26) Jezus zapowiada, że wierzący otrzyma złożone w jego wnętrze objawie-
nie, które stanie się ustawicznym i nadzwyczajnym źródłem40. 

W J 7,38 odwoływanie się Ewangelisty do Pisma Świętego jako do zapowiedzi, 
która się wypełniła („jak mówi Pismo: «strumienie wody żywej popłyną z jego 
wnętrza»”), ma bardzo szeroki zakres. Dotyczy bowiem ogólnie obietnic Bożych 
w Starym Testamencie zobrazowanych przez wodę. W zapowiedziach przyszłego 
zbawienia jest mowa o wodzie, która wypłynie na pustyni (por. Iz 43,20; 49,10), 
a także ze świątyni jerozolimskiej (por. Ez 47,1–12; Jl 4,18) lub z Jerozolimy (por. 

38  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 640–648.
39  Tamże, s. 648.
40  Tamże, s. 651.
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Za 13,1; 14,8). Bóg obiecuje również wodę, która symbolizuje Ducha Świętego 
(por. Iz 44,3; Ez 36,26n)41.

Ostatecznym źródłem Objawienia dającego wodę na życie wieczne jest Jezus 
(por. J 4,10.14; 6,35). Wierzącemu, który przyjmuje Jezusa jako źródło wody życia, 
obiecuje On, że woda ta „stanie się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu” 
(por. J 4,14). Dlatego Ewangelista interpretuje Jezusową obietnicę w odniesieniu 
do przyszłego przekazania Ducha Świętego wierzącym w Jezusa (por. J 7,38–39)42.

Czasem realizacji zapowiedzi Jezusa o wytryśnięciu strumieni wody żywej, 
czyli udzieleniu Ducha Świętego, będzie uwielbienie Jezusa, czyli Jego śmierć 
jako Jego „godzina” (por. J 8,20). Ewangelista Jan wyjaśnia to w J 7,39: „Ducha 
jeszcze nie było, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”. Uwielbienie Je-
zusa, „Jego godzina” – to Jego śmierć i Zmartwychwstanie. Udzielenie Ducha 
zapowiedzianego w J 7,39 w sposób wyjątkowy odnosi się do śmierci Jezusa, kiedy 
to po Jego ostatnich słowach na krzyżu: „[…] «wykonało się», skłonił głowę i dał 
Ducha” (J 19,30), a po przebiciu boku Jezusa na krzyżu „natychmiast wypłynęła 
krew i woda” (J 19,34). Jest to też spełnienie zapowiedzi Jezusa o Duchu Świętym 
w J 7,3943.

Komentarz Ewangelisty Jana w J 7,39 do wcześniejszej wypowiedzi Jezusa 
w J 7,37–38 o „strumieniu żywej wody wypływającej z wnętrza” dotyczy escha-
tologicznego daru Ducha zapowiadanego przez Ez 36,25–31. Ewangelista pisze 
z perspektywy otrzymanego daru Ducha przy śmierci Jezusa i po Jego Zmar-
twychwstaniu. Dlatego pisze o zależności między uwielbieniem Jezusa a otrzy-
maniem w pełni Ducha (por. J 20,22). Jezus posiada pełnię Ducha (por. J 1,32n) 
i udziela Go wierzącym w siebie jako owoc wywyższenia (na krzyżu i przez Zmar-
twychwstanie). Jezus po powrocie do Ojca zsyła na wierzących dar Ducha Świę-
tego jako eschatologiczny dar dla nowego Ludu Bożego (por. J 14,16.26; 15,26)44.

2.6. Duch Święty w działalności Jezusa – pierwszego Parakleta (J 14,16n)45

Do tekstów Ewangelii według św. Jana łączących działanie Ducha Świętego 
z ziemskim życiem Jezusa w czasie Jego publicznej działalności należy również 

41  Tamże.
42  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 652.
43  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 99.
44  L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 230–232 i nast.
45  Por. J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana…, s. 293–297; L. Stachowiak, 

Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 315–318; R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 102–105; 
F.W. Beare, Spirit of the Life and Truth…, s. 115; A. Jankowski, Eschatologiczne znamiona posłan-
nictwa Ducha Parakleta, w Egzegeza Ewangelii św. Jana, red. F. Gryglewicz, Lublin 1976, s. 91; 
A. Jankowski, Wymiar pneumatologiczny chrystologii, RBL 35(1982) s. 8; A. Jankowski, Duch 
Paraklet kontynuatorem Chrystusa, w: Zarys Pneumatologii Nowego Testamentu, Kraków 1982, 
s. 38–47; F. Gryglewicz, Duch Święty a Jezus Chrystus w czwartej Ewangelii, RTK 24(1977) 
s. 48–50; H. Witczyk, Paraklet Duchem Nowego Przymierza (J 14,15–17), „Rocznik Teologiczny 
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wypowiedź Jezusa w J 14,16n: „Ojciec da wam innego Parakleta, aby z wami był 
na zawsze, Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi 
ani nie zna. Ale wy Go znacie, u was przebywa i w was jest [lub będzie]”. Egzegeci 
odnoszą te słowa do czasu publicznej działalności Jezusa, kiedy Duch Święty już 
był obecny w Jego osobie i w Jego czynach46. Starożytne odpisy Ewangelii Jana 
zaś różnie przekazują frazę w J 14,17. Niektóre rękopisy – jak papirus P75, kodeksy: 
Synajski, Aleksandryjski, Bezy oraz wiele innych, a także przekłady: Itala, Wulga-
ta, koptyjskie, armeńskie i etiopskie – zawierają sformułowanie mówiące o prze-
bywaniu Ducha (menei – przebywa, mieszka, trwa) i używają czasu przyszłego 
w słowach: „i w was będzie” (estai). Inne rękopisy – jak papirus P66 oraz Kodeks 
Watykański i przekłady syryjskie i gockie – mają w tym miejscu czas teraźniejszy: 
„i w was jest” (estin). Czasownik menein (przebywać, mieszkać, trwać) starożytne 
rękopisy podają raz w czasie przyszłym, a raz w teraźniejszym. I tak możliwe są 
trzy formy tej frazy: I. (Duch) przebywa i w was będzie; II. (Duch) będzie prze-
bywać i w was będzie; III. (Duch) przebywa i w was jest47.

W J 14,16 Jezus mówi o innym Paraklecie. Dotychczasowym Parakletem dla 
uczniów był On sam w czasie swojej publicznej działalności. Po Jego uwielbieniu 
rolę Parakleta wobec uczniów na ziemi przejmie Duch Święty. Uczniowie jednak 
już żyjąc z Jezusem w czasie Jego publicznej działalności doświadczali działania 
Ducha Parakleta. Życie z Jezusem przebiega równolegle z zamieszkaniem w nich 
Ducha. On mieszka w nich, pozostaje i jest w nich (czas teraźniejszy!). Jezus przy-
pomina uczniom ten pierwszy etap działalności Ducha. Etap ten charakteryzował 
się dostępem do słów życia wiecznego (por. J 6,68). Rola Ducha Parakleta (Wspo-
możyciela, Doradcy i Obrońcy) będzie polegała na przyczynianiu się w przeszłości 
do owocnego słuchania, rozumienia i przyjmowania słów Jezusa. Duch Święty, 
którego Ojciec pośle uczniom Jezusa, będzie kontynuował rolę Pierwszego Para-
kleta, jako żywa pamięć, przypominanie i dawanie świadectwa. Aktualnie zaś 
wypełnia On rolę Parakleta jako Duch prawdy. Duch Paraklet jest z uczniami na 
zawsze. Podobnie jak Jezus jest w uczniach, a oni w Nim (por. J 14,20), tak samo 
Duch Paraklet jest przy nich i w nich (jest u nich, jest w ich obecności: para). On 
im towarzyszy w poznawaniu prawdy (J 14,17). Duch Święty jest Duchem prawdy, 
gdyż Jego funkcja mówi o przekazywaniu prawdy i polega na wewnętrznym po-
uczaniu, na ustawicznym przenikaniu serc wierzących. Duch prawdy przejawiają-
cy swą obecność w uczniach, jako świadek, obrońca i orędownik, jest niewidzialny 
dla świata, który się przed Nim zamyka (por. J 14,17). Dzięki Jego obecności 

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej” [dalej: RT] 46(1999) s. 77–91: R. Karwacki, Spiritus 
Paraclitus, „Collectanea Theologica” [dalej: CT] 2(1989) s. 35–42; M. Mikołajczak, Obietnice Po-
cieszyciela – Ducha Prawdy w mowie pożegnalnej Jezusa (J 14–16), w: Duch i Oblubienica mówią: 
„Przyjdź”. Księga pamiątkowa dla Ojca Profesora Augustyna Jankowskiego OSB w 85. rocznicę 
urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 275.280.

46  M. Bednarz, Pisma św, Jana…, s. 108.
47  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 87.
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uczniowie mają ustawiczną łączność z Jezusem i mogą być Jego autentycznymi 
świadkami w świecie48.

Troską Jezusa jest, aby gdy odejdzie, Jego dzieło zbawcze kontynuował w wie-
rzących Drugi Paraklet – Duch Święty. Będzie On uczył i przypominał wszyst-
ko, co Jezus uczniom przekazał (por. J 14,26). W Drugim Paraklecie wierzący 
mogą wciąż na nowo przeżywać obecność Jezusa, aż do Paruzji (por. J 14,16). 
Jezus, wcielony Syn Boży, staje się w Duchu Świętym obecnym dla wierzących 
Zbawicielem. Ponieważ Jezusowe dzieło zbawcze polega na objawieniu Boga 
uczniom, dlatego Duch Święty będzie to dzieło kontynuował. Będzie pouczał 
i głosił prawdę o obecności Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, 
wcielonym Synu Bożym, uwielbionym przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Tak 
Duch Paraklet wprowadzi wiernych w całą prawdę (por. J 16,13)49.

2.7. Jezus daje Ducha przy śmierci na krzyżu (J 19,30.34–37)50

W narracji Janowej o ukrzyżowaniu Jezusa i Jego śmierci (J 19,18–37) ostatni 
moment Jego ziemskiego życia został ukazany nie jako skonanie, w sensie pasyw-
nym: „wyzionął ducha”, ale jako pełne dynamizmu przekazanie Ducha: „dał Du-
cha” – paredōken to pneuma (J 19,30). Duch ożywia ziemskie objawienie Jezusa. 
Został On przekazany przez Jezusa i urzeczywistnia się w wypowiadanym Jego 
słowie dla wierzących. Udzielenie Ducha uczniom przez Jezusa, jeszcze przed 
Jego wywyższeniem, było niepełne, częściowe. Pełne udzielenie daru Ducha ma 
nastąpić dopiero po zakończeniu ziemskiej działalności Jezusa, po Jego Zmar-
twychwstaniu (por. J 20,19–23). Między wywyższeniem Jezusa, „Jego godziną” 
a pełnią daru Ducha istnieje związek przyczynowy. Pełna moc działania Ducha 
ujawni się dopiero po wywyższeniu Jezusa jako owoc „Jego godziny”51.

Scena śmierci Jezusa w J 19,28–30 ukazuje etap narodzin Kościoła na krzyżu. 
Stwierdzeniu, że „Jezus był świadomy, iż już wszystko się dokonało” (J 19,28) 
odpowiada ostatnie Jego słowo na krzyżu: „dokonało się!” (J 19,30). Z kolei pa-
ralelnym do wypowiedzianego przez Jezusa słowa „pragnę” jest stwierdzenie 
Ewangelisty, iż „Jezus skłonił głowę i przekazał Ducha” (J 19,28.30). Żołnierze 
pod krzyżem nie zrozumieli właściwego sensu słowa „pragnę” i podali Mu ocet 

48  Tamże, s. 100–102.
49  H. Langkammer, Temat Parakleta w Janowej Ewangelii w relacji do chrystologii i do escha-

tologii, w: Teologia Nowego Testamentu, cz. II, Wrocław 1985, s. 201.
50  Por. J. Kręcidło, Duch Święty i Jezus w Ewangelii św. Jana…, s. 311–364; J.M. Spurrell, An 

Interpretation of „I Thirst” (Jo 19,28nn; Mk 15,34–37), „Church Quarterly Review” 167(1966) 
s. 12–18; G. Moretto, Giov 19,28. La sete di Cristo in croce, „Rivista Biblica Italiana” [dalej: RiBiIt] 
15(1967) s. 249–274; R. Schnackenburg, Die Durchbohrung der Seite Jesu nach Joh 19,34–37 und 
ihre theologische Bedeutung, „Korrespondentzblatt Canisianum” 101,4(1967) s. 1–18; A. Richter, 
Blut und Wasser aus der durchborhten Seite Jesu (Joh 19,34b), „Müncherer Theologische Zeit-
schrift” 21(1970) s. 1–21. 

51  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 115 i nast. 
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zamiast wody. Prawdziwym sensem „pragnienia” Jezusa było „przekazanie Du-
cha” i to była ostatnia czynność zbawcza Jezusa w ziemskiej Jego działalności. 
Słowo Jezusa ukrzyżowanego: „pragnę” nie tyle wyraża chęć picia napoju gaszą-
cego pragnienie, ile raczej „przekazanie Ducha”, jak to zauważa w tekście paralel-
nym Ewangelista (J 19,28.30). Paralelizm tego tekstu wskazuje, że stwierdzenie, 
iż Jezus, umierając, „pragnie” i „przekazał Ducha”, należy rozumieć w sensie 
duchowym, który jest ukryty pod sensem wyrazowym. Jezus mówiąc na krzyżu: 
„pragnę”, sam zamierza przekazać dar Ducha, który zaspokaja wszelkie pragnie-
nia. W sensie duchowym pragnienie Jezusa na krzyżu łączy się z wcześniejszy-
mi obietnicami posłania uczniom Ducha Świętego. W jednej z nich wyjaśnia, 
że Jego odejście będzie pożyteczne dla uczniów, bo „jeżeli nie odejdę, Paraklet 
nie przyjdzie do was” (J 16,7). Jezus, wołając: „pragnę!”, wyraża wolę posłania 
uczniom Ducha. Odpowiedzią na „pragnienie” Jezusa jest „przekazanie Ducha” 
(J 19,28.30)52. 

Stwierdzenie, iż Jezus na krzyżu „oddał ducha” – paredōken to pneuma 
(J 19,30) ma podwójne znaczenie. Najbliższy kontekst wskazuje, że chodzi tu 
o śmierć Jezusa. Nie oznacza ona tu jednak tylko końca ziemskiej egzystencji 
Jezusa. Zwrot „oddał ducha” (paredōken to pneuma) w odniesieniu do wydarze-
nia na krzyżu posiada jeszcze inny, głębszy sens teologiczny. Rzeczownik pneu-
ma może oznaczać wiatr, oddech, tchnienie i wreszcie także ducha. Jezus oddał 
więc tchnienie, które jest jednocześnie Duchem. Paredōken to pneuma (J 19,30) 
oznacza więc w sensie teologicznym: „przekazał dar Ducha”. Jezus, umierając, 
oddaje Ojcu to tchnienie (pneuma), które od Niego otrzymał (por. Łk 23,46). Zaś 
podwójne znaczenie wyrażenia „oddał ducha” w sensie „skonania” i „udzielenia 
Ducha” w J 19,30 się wzajemnie nie wyklucza. Słowa te bowiem na płaszczyźnie 
teologicznej się nawzajem dopełniają. Ostatnie tchnienie Jezusa na krzyżu było 
więc znakiem udzielenia Ducha53.

W stwierdzeniu Ewangelisty Jana, że Jezus „był świadomy, iż już wszystko 
się dokonało” (J 19,28) oraz w ostatnim słowie Jezusa z krzyża: „dokonało się!” 
(J  9,30) użyty został czasownik tetelestai (perfectum od telein – dokonać, wy-
konywać, uskuteczniać, doprowadzać do spełnienia, do kresu, do doskonałości). 
Jezus, mając świadomość wypełnienia posłannictwa zbawczego, jakie otrzymał 
od Ojca, doprowadza wyznaczony Mu plan do końca, do kresu, do doskonałości 
– i to już na sposób trwały (perfectum). Wypowiadając słowo: „pragnę”, cytuje 
Ps 69,22 i nawiązuje do Ps 22,15. W ten sposób swoją egzystencję wyraża słowami 
Pisma Świętego, ukazując ich ostateczne znaczenie. Życie Jezusa, Syna Bożego, 
jest wypełnieniem słów Pisma, czyli słowa Boga. Zastosowana tu forma czasow-
nika teleiōthē (coniunc. aor. pass. od telein – dokonywać, wypełniać, urzeczywist-
niać) wskazuje, że chodzi o podkreślenie kresu, czyli końcowego i doskonałego 

52  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 116–118.
53  Tamże, s. 118n.
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wypełnienia woli Bożej objawionej w Piśmie Świętym i ta rzeczywistość jest 
już trwała (perfectum). Użycie czasownika teleioō w odniesieniu do wypełnienia 
się słów Pisma Świętego, zamiast plēroō, stanowi jedyny przypadek w Nowym 
Testamencie (hapax legomenon). Aklamacja Jezusa: „pragnę” podkreśla więc do-
prowadzenie Pisma do doskonałości przez wypełnienie proroctw w zbawczym 
Jego dziele54.

Scena przebicia boku Jezusa po Jego śmierci na krzyżu (J 19,34) symbolicznie 
przedstawia tę samą prawdę co J 19,28–30. Z przebitego przez żołnierza boku 
Jezusa wypływają krew i woda (J 19,34). Krew wskazuje na zbawczy charakter 
śmierci Jezusa. Jest to śmierć Baranka paschalnego (por. J 19,36), który gładzi 
grzech świata (por. J 1,29) przez dar ze swojego życia (por. J 10,17n; 19,30). Woda 
natomiast przywołuje bezpośrednio zapowiedź Ducha Świętego z J 7,38n. Tekst 
J 19,34 pokazuje spełnienie tej zapowiedzi. Wypłynięcie wody zmieszanej z krwią 
zapowiada trwanie wylania Ducha Świętego poza czas Jezusowej śmierci. Z prze-
bitego boku Jezusa bowiem nie przestają wypływać strumienie wody żywej (por. 
J 7,38n).55

Krew, jako znak śmierci Jezusa, w J 19,34 ma znaczenie chrystologiczne przez 
odniesienie do słowa: „dokonało się”. Znajdujemy je w komentarzu Ewangelisty 
dotyczącym świadomości Jezusa, że wszystko się dokonało i aby się wypełniły 
słowa Pisma (J 19,28) oraz w stwierdzeniu Jezusa: „dokonało się” po napojeniu Go 
octem (J 19,30). Woda zaś w J 19,34 ma znaczenie pneumatologiczne (por. J 4,14; 
7,38), dzięki podjęciu tego tematu poprzez słowo „pragnę” w J 19,28 i ostatni gest 
umierającego Jezusa, jakim było przekazanie Ducha (J 19,30). To właśnie oznacza 
nowe życie. Woda z przebitego boku Jezusa jest symbolem wartości i skuteczności 
śmierci Jezusa, bo daje życie Ducha56.

Oglądanie ciała zmarłego Jezusa na krzyżu Ewangelista opisuje w kontekście 
wypełnienia się zapowiedzi Pisma Świętego (J 19,36). Odwołuje się do tekstu 
Wj 12,46: „kości mu nie połamią” oraz Za 12,10: „będą patrzeć na tego, którego 
przebodli”. Podwójne odniesienie do Pisma pełni tu rolę objawieniową. W tym, co 
się widzi (przebity Jezus na krzyżu), jest wypełniające się słowo Boże, któremu 
należy uwierzyć. Świadek oglądający ciało zmarłego Jezusa na krzyżu podkreśla, 
że jego świadectwo jest prawdziwe (J 19,35a). Po tym świadectwie Ewangelista 
natychmiast powołuje się na osobę trzecią, określoną słowem ekeinos – „ów wie, 
że mówi prawdę” (J 19,35b). Kim jest ten „ów”? Zaimek ekeinos – ów wskazuje 
na kogoś przeciwstawionego najbliższej osobie aktualnie obecnej pod krzyżem. 
Przyjmując, że pod określeniem „ten, który widział” (J 19,35a) kryje się sam Jezus 
jeszcze przed swoją śmiercią, to nasuwa się przypuszczenie, że wspomniany „ów” 
to Duch Święty, którego Jezus oddał Ojcu, a przez Niego – wierzącym. W dal-
szej kolejności „ów” to każdy wierzący podatny na działanie Ducha Jezusa. Duch 

54  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 246 i nast.
55  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 119.
56  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 257.
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Święty, który przemawiał przez proroków i napełniał Jezusa w Jego życiu ziem-
skim, a teraz natchnął Ewangelistę, nie może się mylić. Duch Święty wie, że Jezus, 
Syn Boży, jest zrodzony przez Ojca, widział Ojca i może o Nim mówić, a Jego 
świadectwo jest prawdziwe. Ewangelista zaś dzięki świadectwu Jana Chrzciciela 
zna prawdę o przebywaniu Ducha w Jezusie, a od Ducha Parakleta, pod którego 
działaniem mówi o Jezusie, wie, że Jezus przekazał Ducha Ojcu. Wydaje się, że 
po tej linii interpretuje tekst J 19,34n także autor 1 J 5,6–8: „Jezus Chrystus jest 
tym, który przeszedł przez krew i wodę […]. Duch zaś daje świadectwo, bo jest 
prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew. Ci trzej łączą się 
w jedno”. Świadectwo pod krzyżem odnosi się nie tyle do poświadczenia śmierci 
Jezusa, co raczej do pokazania, że na krzyżu umarł Syn Boży – i to otwiera nową 
epokę rodzenia dzieci Bożych przez chrzest i Eucharystię. Duch więc wie, że Je-
zus mówi prawdę, bo pochodzi od Ojca i Syna i ciągle uobecnia Boże słowo (por. 
J 15,26n; 16,14n)57.

W innym spojrzeniu na tekst J 19,35–37 podkreśla się rolę naocznego świadka 
śmierci Jezusa. Jego świadectwo jest wiarygodne, bo opiera się na faktach (śmierć 
Jezusa i przebicie Jego boku). Absolutną wiarygodność tego świadectwa potwier-
dza boski autorytet Pism (Wj 12,46, Lb 9,12, Za 12,10). Pisma te ukazują również 
najgłębsze znaczenie tych wydarzeń. Wypełnienie się starotestamentalnych zapo-
wiedzi jest apelem wiary dla wierzących58.

2.8. Zmartwychwstały Jezus przekazuje Ducha Świętego uczniom (J 20,19–23)59

Dar Ducha znajduje swoje dopełnienie po Zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy Jezus 
w swojej chrystofanii przychodzi do swoich uczniów i uroczyście ich pozdra-
wia oraz udziela im Ducha Świętego: „«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak 
i Ja was posyłam». To powiedziawszy, tchnął [na nich] i mówi im: «Weźmijcie 
Ducha Świętego! Którymkolwiek odpuścilibyście grzechy, są im odpuszczone, 
którymkolwiek zatrzymalibyście, są zatrzymane»” (J 20,21–23). W chrystofanii 
opisanej w J 20,19–23 nie chodzi o powtórzenie zesłania Ducha, jakie nastąpiło 
już przy śmierci Jezusa (J 19,30: „Jezus skłoniwszy głowę wydał Ducha”), Ewan-
gelista jedynie w podwójny sposób przedstawia przekazanie Ducha przez Jezusa: 
przy śmierci i po Zmartwychwstaniu. Obietnica udzielenia Ducha Świętego za-
warta w słowach Jezusa w czasie Święta Namiotów (J 7,37–39: „«Jeśli ktoś jest 

57  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 258–261.
58  L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 381 i nast.
59  Por. E. Szymanek, Zesłanie Ducha Świętego według św. Jana spełnieniem obietnicy (J 20,19–

23), „Studia Warmińskie” 12(1975) s. 463–466; R. Cantalamessa, Tajemnica Pięćdziesiątnicy, Wro-
cław 2002, s. 50; D. Mollat, L̀ apparition du Ressuscité et le don de l`Esprit, Jn 20,19–23, „Assemblé 
du Seigneur” 30(1970) s. 42–56; D. Mollat, Études johanniques, Paris 1979, s. 148–164; H. Witczyk, 
Zbawcze posłannictwo uczniów (J 20,21–23), w: Słowo Twoje jest prawdą, Fs S. Mędala, red. 
W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 344–366; A. Kuśmirek, Posłannictwo Jezusa Chrystusa we-
dług czwartej Ewangelii, Warszawa 2003, s. 250–254.
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spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak mówi Pismo: 
strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to Jezus o Duchu, 
którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch zaś jeszcze nie był dany, ponie-
waż Jezus nie został jeszcze uwielbiony”) realizuje się już na krzyżu przy śmierci 
Jezusa, a dopełnia się ostatecznie w geście tchnienia zmartwychwstałego Pana na 
uczniów i przyjęciu przez nich tego niezwykłego daru. Ewangelista Jan podkreśla, 
że daru Ducha nie można oddzielać od Jezusowej śmierci i Zmartwychwstania. 
Jezus zmartwychwstały bowiem pokazuje uczniom przebite ręce i bok, tak jak 
na krzyżu (por. J 19,34–37; 20,20). Dar Ducha to rezultat i konsekwencja uwiel-
bienia Jezusa, co dokonało się w związku z Paschą Jezusa, czyli z Jego śmiercią 
i Zmartwychwstaniem60.

W opisie przekazania przez Jezusa zmartwychwstałego Ducha Świętego Apo-
stołom zastosowano czasownik „tchnąć”: „Jezus tchnął (enefysēsen) i powie-
dział: «Weźmijcie Ducha Świętego»” (J 20,22). Czasownik ten spotykamy tylko 
raz jeden w Nowym Testamencie i dlatego sensu jego znaczenia należy szukać 
w kontekście starotestamentalnym. W tekstach Starego Testamentu (w przekładzie 
LXX) znaczenie czasownika „tchnąć” połączono z ideą ożywienia, przekazania 
życia przez Boga, np. Rdz 2,7 (scena stworzenia, tchnienie życia); Mdr 15,11; Ez 
37,9n (ożywienie wysuszonych kości). Jezus przekazuje uczniom Ducha Świętego 
przez tchnienie swoich ust. Jest to moment powierzenia im misji przekazywa-
nia słów otrzymanych od Ojca. Słowa te są przepełnione mocą Ducha Świętego 
uzdalniającą do życia zgodnego z ich przesłaniem. Duch Święty jest darem Je-
zusa zmartwychwstałego dla uczniów. Słowa Jezusa: „Weźmijcie [i przyjmijcie] 
Ducha Świętego” wyjaśniają gest „tchnienia”. Imperatyw labete (od czasownika 
lambanei – brać, wziąść, przyjmować) w Ewangelii Jana ma znaczenie przede 
wszystkim religijne. W J 7,39 oraz J 20,22 czasownik ten odnosi się do przyjęcia 
Ducha Świętego, a w J 14,17 do przyjęcia Parakleta, Ducha prawdy. Duch ten, jako 
dar Boży, może być przekazywany przez Darczyńcę – Jezusa zmartwychwstałego 
wszystkim otwierającym się na przyjęcie Go. Dar ten zapoczątkował życie pierw-
szej wspólnoty Kościoła Apostolskiego. Dar ten nie jest czasowy ani częściowy, 
lecz całkowity. Jest to bowiem całkowite wypełnienie wcześniejszych zapowiedzi 
daru Ducha lub przyjścia Parakleta (por. J 7,37–39; 14,20; 19,28–37)61.

Z przekazaniem uczniom daru Ducha Świętego przez zmartwychwstałego 
Pana Jezusa Ewangelista łączy w J 20,22n powierzenie im przez Jezusa władzy 
odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Związek odpuszczania grzechów z Du-
chem Świętym ukazano już w pierwszym tekście pneumatologicznym w J 1,29–
34, gdzie Jan Chrzciciel nazywa Jezusa Barankiem Bożym, który gładzi grzech 
świata. W tekście tym zwrócono także uwagę na połączenie odpuszczania grze-
chów przy chrzcie Duchem Świętym (J 1,33)62.

60  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 120 i nast.
61  R. Kempiak, Pneumatologia…, s. 124–126.
62  Tamże, s. 126.
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Jezus zmartwychwstały posyła uczniów upoważnionych Jego władzą nad grze-
chem (por. Mk 2,3–10). Uczniowie, tak jak Jezus, Syn Boży, mają pełnić wolę 
Ojca i wykonywać dzieła, jakie Ojciec im powierzył (por. J 3,35; 6,38–40; 13,3; 
17,2–4). Mają oni realizować Boży plan zbawienia w stosunku do wszystkich lu-
dzi. O połączeniu posłannictwa uczniów z przekazaniem Ducha Świętego mowa 
jest już w J 3,34: „Kogo Bóg posłał, głosi słowa Boże, bez miary bowiem daje 
Ducha”. Przez swego Ducha Jezus uwielbiony jest obecny w swoich uczniach, żyje 
w nich i działa. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym zostają uzdolnieni do 
przekazywania słów prowadzących ludzi do życia wiecznego (por. J 20,31). Słowa 
o przekazaniu Ducha uczniom stanowią nierozdzielną całość z poleceniem Jezusa 
o odpuszczaniu lub zatrzymywaniu grzechów przez uczniów (por. J 20,23). Jezus 
przekazuje tę władzę bez ograniczeń. Uczniowie będą mogli osądzać i rozstrzy-
gać arbitralnie, gdyż będzie nimi kierował Duch Święty, który wie, co kryje się 
w człowieku i będzie pomagał uczniom w sądzeniu świata (por. J 16,8). Uczniowie 
otrzymują władzę odpuszczania przewinień grzesznikom pokutującym, Tym zaś, 
którzy się nie nawracają, grzechy są zatrzymane, to znaczy uświadamia się tym 
ludziom, że przez swoje grzechy są odłączeni od Boga i powinni się nawrócić. Mi-
sja uczniów nie ogranicza się jednak tylko do odpuszczanie czy zatrzymania grze-
chów. Otrzymując bowiem Ducha Świętego, mają oni przedłużać misję zbawczą 
Jezusa w całej rozciągłości zbawienia, udzielając życia Bożego. Gest tchnienia Je-
zusa na uczniów w przekazaniu im Ducha Świętego nawiązuje bowiem do Rdz 2,7 
i Mdr 15,11, gdzie Bóg udziela życia człowiekowi. Jezus tak samo udziela uczniom 
nowego życia, które za sprawą Ducha Świętego będą oni szerzyli w świecie63.

KOŃCOWE PODSUMOWANIE

Temat związany z pneumatologią Ewangelii Janowej podjęty w niniejszym opra-
cowaniu nawiązuje do faktu, że od starożytności nazywa się ją „duchową”, a na-
uka o Duchu Świętym w życiu Jezusa zajmuje w tej Ewangelii poczesne miejsce. 
Ewangelia św. Jana przedstawia także rolę Ducha Świętego w życiu Kościoła, uka-
zaną w zapowiedziach Jezusa, ale ten aspekt w naszym artykule został pominięty, 
jako że wymaga osobnego wnikliwego opracowania i dokładnej analizy tekstów.

Duchowość tej Ewangelii polega na głębszym sensie podanym przez Ducha 
Świętego oraz na symbolice zastosowanej przez Ewangelistę. Specyfika ducho-
wości Ewangelii Janowej wynika już z faktu, że jest ona inna od pozostałych. 
Owa inność to nie tylko różnice teologiczne, ale odmienne ujęcie słów i czynów 
Jezusa oraz nieco inne ramy geograficzno-topograficzne i chronologiczne. Jezus 
działa głównie w Jerozolimie, w świątyni, a Jego działalność publiczna została 

63  S. Mędala, Ewangelia według św. Jana. Wstęp…, s. 304–308; L. Stachowiak, Ewangelia 
według św. Jana. Wstęp…, s. 391.
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rozciągnięta na kilka lat. Inaczej też przedstawiona jest cudotwórcza działalność 
Jezusa (zaledwie siedem cudownych znaków) oraz Jego nauczanie, gdyż Ewange-
lista zastosował formę mów samoobjawieniowych Jezusa, dodając do nich swój 
komentarz. 

Głębszy zaś sens Ewangelii Jana, podany przez Ducha Świętego, polega na 
tym, że autora głównie interesuje to, jakie znaczenie dla wierzących ma życie 
Jezusa i jaki jest sens Jego cudownych znaków oraz mów. Ewangelista ukazuje 
dwuwarstwowość objawienia przyniesionego przez Jezusa. Wydarzenia historycz-
ne przedstawione są w świetle Zmartwychwstania Jezusa i przez to przeszłość 
historycznego Jezusa zostaje przez wiarę uobecniona dzięki Duchowi Świętemu. 

Duchowy charakter czwartej Ewangelii wskazuje na dwa aspekty jej rozumie-
nia. Jeden odnosi się do sfery doczesnej, a drugi wskazuje na znaczenie symbo-
liczne słów i czynów Jezusa. W tym względzie wielką rolę odgrywa symbolika 
liczb (trzy, siedem). 

Ukazanie inności i symboliki związanej z duchowością Ewangelii św. Jana 
stanowiło wprowadzenie do szczegółowej analizy tekstów Ewangelii Janowej 
o Duchu Świętym w życiu ziemskim Jezusa, przedstawiających relacje między 
Nim a Duchem Świętym. Duch Święty jest obecny w Jezusie od samego początku 
Jego działalności publicznej, od chrztu w Jordanie, kiedy to jak gołębica zstępuje 
na Jezusa i spoczywa na Nim (J 1,32). Jezus, posiadając Ducha Świętego w sposób 
definitywny i trwały, będzie w Nim udzielał chrztu jako Mesjasz. Posłany przez 
Ojca, sam też udziela Ducha Świętego (J 3,34). Otrzymawszy Ducha Świętego 
od Ojca, Jezus posiada Go w obfitości, bez miary i może udzielać Go wierzącym. 

W rozmowie z Samarytanką Jezus wyjaśnia, że „nadszedł czas (godzina), kie-
dy prawdziwi czciciele Boga oddają cześć Ojcu w Duchu i prawdzie” (J 4,23), 
a to oznacza być i działać pod wpływem Ducha Świętego. Duch pochodzi od 
Boga i został przekazany przez Jezusa. Jest On Duchem prawdy (J 14,17; 15,26). 
Prawdą zaś jest Jezus (J 14,6). Duch jest sprawcą prawdy, czyli pełni Objawienia 
przyniesionego przez Jezusa. Dlatego Duch Święty prowadzi wierzących do całej 
prawdy (J 16,13). Nowy kult ogłoszony przez Jezusa związany jest z Jego „godzi-
ną”, która już nadeszła, czyli zbawienie już jest dostępne dzięki oddawaniu czci 
Ojcu w Duchu i prawdzie.

Słowa Jezusa są Duchem i życiem (J 6,63). Słowa Jezusa przepojone są Du-
chem Świętym. Jezus zaś posiada moc udzielania Ducha (J 7,39). Jezus przekazuje 
Ducha zapewniającego życie wieczne już w chwili wypowiadania swych słów do 
słuchaczy. Słowa te jednak są bezskuteczne dla niewierzących w Jezusa, którzy 
nie przyjmują Go jako Bożego posłańca zbawiającego świat. Nieuwierzenie w Je-
zusa skutkuje pozostaniem na etapie życia i spojrzenia doczesnego, „według cia-
ła”, bez możliwości zbawienia dzięki Duchowi Świętemu dającemu życie. Słowa 
Jezusa są strumieniem wody żywej, będącej darem Ducha Świętego (J 7,37–39). 
Jezus uroczyście wzywa tych, co pragną wody żywej, aby zbliżyli się do Niego 
przez wiarę i skorzystali z wypełnienia się oczekiwań mesjańskich o wodzie życia 
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wypływającej ze świątyni (Ez 47,1–2; Za 14,16–20), do czego nawiązywały obrzędy 
Święta Namiotów. Woda, jako symbol Ducha Świętego, może wypływać z wnętrza 
zarówno Jezusa, jak i wierzących w Niego. Picie wody to symboliczne przyjmo-
wanie słów Jezusa, pełnych Ducha Świętego. Z tej obfitości wody żywej może sko-
rzystać wierzący. Jezus bowiem zapowiada, że wierzący otrzyma złożone w jego 
wnętrzu objawienie, które stanie się ustawicznym źródłem wytryskującym ku ży-
ciu wiecznemu. Dlatego Ewangelista interpretuje Jezusową obietnicę w odniesieniu 
do przyszłego przekazania Ducha wierzącym w Jezusa w czasie Jego uwielbienia.

Duch Święty jest obecny w czasie ziemskiej działalności Jezusa, Pierwsze-
go Parakleta (J 14,16n). Inny, Drugi Paraklet, którym jest Duch Święty, już jest 
obecny w uczniach Jezusa, w nich przebywa i mieszka. Duch Święty bowiem już 
był obecny w osobie Jezusa, w Jego słowach i czynach. Dzieło zbawcze Jezusa, 
po uwielbieniu Go przez śmierć i Zmartwychwstanie, Duch Święty, Drugi (inny) 
Paraklet, będzie kontynuował, wprowadzając wiernych w całą prawdę objawioną. 

Jezus umierający na krzyżu daje Ducha (J 19,30.34–37). Jezus przy skonaniu 
wyzionął ducha (pasywnie) i przekazał dynamiczny, ożywczy dar Ducha (aktyw-
nie). Jezus jeszcze przed skonaniem pragnął dać Ducha, który zaspokaja wszelkie 
pragnienia. Ostatnie tchnienie Jezusa na krzyżu było znakiem udzielenia Ducha. 
Krew wypływająca z przebitego boku Jezusa (J 19,34) wskazuje na zbawczy cha-
rakter Jego śmierci, zaś woda przywołuje zapowiedź Ducha Świętego z J 7,38n. 
Zapowiedź ta wypełniła się na krzyżu. Z przebitego boku Jezusa już nie przestają 
wypływać strumienie wody żywej. 

Dar Ducha znajduje swoje dopełnienie po Zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy 
tchnął na uczniów i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Ewange-
lista w podwójny sposób przedstawia przekazanie przez Jezusa Ducha uczniom: 
przy śmierci i po Zmartwychwstaniu. Tchnienie i dar Ducha przy śmierci dopeł-
nia się ostatecznie przez ożywiające tchnienie Ducha na uczniów przez zmar-
twychwstałego Jezusa i przyjęcie przez nich daru Ducha Świętego. Dar ten jest 
konsekwencją uwielbienia Jezusa, co dokonało się w związku z Paschą Jezusa, 
czyli Jego śmiercią i Zmartwychwstaniem. Wraz z darem Ducha Jezus zmar-
twychwstały przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Misja uczniów 
nie zacieśnia się jednak tylko do odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Dzięki 
darowi Ducha Świętego uczniowie mają w całej rozciągłości przedłużać misję 
zbawczą Jezusa, udzielając życia Bożego.

Duch Święty w życiu i działalności ziemskiej Jezusa jest obecny więc od po-
czątku, od chrztu w Jordanie aż do śmierci i Zmartwychwstania. Jezus według 
Ewangelii św. Jana stale udziela Ducha Świętego, bo Ten stale z Nim jest i stale 
z Nim działa dla naszego zbawienia.
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REpEnTIR ET COnvERSIOn AU SynODE DES ÉvÊQUES SUR LA fAmILLE

REPENTIR ET CONVERSION AU SYNODE DES ÉVÊQUES 
SUR LA FAMILLE ET DANS AMORIS LAETITIA

Cet article entend montrer comment, à la faveur des deux assemblées du Synode 
des évêques sur la famille en 2014 et 2015, suivies de l’exhortation apostolique 
post-synodale Amoris laetitia de 2016, s’est opérée une réappropriation de la 
consistance théologique du repentir dans sa relation à la conversion2. L’attention 
à cette évolution contribue à une juste compréhension et à une réception équilibrée 
d’ Amoris laetitia, qu’il convient de resituer dans l’ensemble du processus synodal. 
À cet effet, on retracera d’abord brièvement les axes de la doctrine du repentir telle 
qu’elle se manifeste à travers l’histoire dans la discipline sacramentelle de l’Église 
catholique. On pourra ensuite montrer, d’une part, que la dynamique du Synode sur 
la famille tend désormais à envisager le repentir comme une dimension structu-
rante de l’existence chrétienne qui déborde le seul rapport du croyant au sacrement 
de pénitence et, d’autre part, qu’en déliant le repentir d’une culpabilité tournée vers 
le passé, on vise à stimuler les fruits de conversion qu’il est censé produire dans la 
vie spirituelle et morale des fidèles.

1  Recteur de l’Institut Catholique de Paris, UR “Religion, Culture et Société”, EA 7403.
2  Cet article reprend pour l’essentiel une communication donnée au colloque international 

« Le repentir. Genèse(s) et actualité(s) », organisé par l’Université Catholique de l’Ouest et le Centre 
Saint-Augustin, Dakar, 22 et 23 février 2017, publication à paraître.
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1. LE REPENTIR DANS SON LIEN À L’HISTOIRE DU SACREMENT 
DE PÉNITENCE

Comme le souligne Herbert Vorgrimler, le théologien Karl Rahner a perçu que la 
théologie du sacrement de pénitence était une « clé de compréhension de la pensée 
de l’Église catholique », notamment de sa conception des rapports entre salut divin 
et liberté humaine, et du rôle que joue l’Église « dans l’établissement des relations 
de Dieu avec les hommes » : cela concerne notamment « les possibilités et les 
limites de l’action des ministres de l’Église », mais aussi « le primat de la grâce 
de Dieu en toute chose, jusque dans le repentir et le pardon de la faute »3. Dans 
la mesure où le sacrement de pénitence est le lieu où se manifeste par excellence 
l’articulation entre grâce, repentir et pardon divin, il ne faut pas s’étonner que ce 
lieu ait fait l’objet de vives polémiques théologiques, dont les débats contemporains 
restent immanquablement marqués. Dégageons quelques balises permettant de 
s’orienter dans cette histoire complexe.

a. Le rôle de l’Église dans le mûrissement du repentir

Pour se libérer de la conception excessivement juridique du sacrement de péni-
tence qui prévalait dans la première moitié du XXe siècle, Rahner s’est efforcé de 
redonner sens au double mouvement de « lier et délier » attesté dans le Nouveau 
Testament. 

Dans son article de référence de 1955, Vérités oubliées concernant le sacrement 
de pénitence, Rahner explique que la pratique individuelle du sacrement de péni-
tence a fait oublier que la réconciliation du pécheur est indissociablement récon-
ciliation avec Dieu et réconciliation avec l’Église, pax cum Ecclesia. « Le péché 
va contre l’essence de l’homme, il offense notre vocation surnaturelle à recevoir la 
grâce de façon toujours plus personnelle et à la faire croître en nous. Mais cela ne 
définit pas tout le péché. Il atteint encore la communauté sainte des rachetés, qui 
est l’Église. »4 Cela ne veut pas dire que le péché mette le baptisé en dehors de 
l’Église. « Même après une faute grave, le baptisé appartient encore à l’Église, il est 
encore “au-dedans”. Mais, par le péché précisément, son appartenance ineffaçable 
à l’Église est privée de son sens ultime. »5

Ainsi dans l’Église antique, le premier moment de la pénitence consistant à 
« lier » le pécheur, a pour fonction de « dévoiler la fraude », de « révéler selon 
les dimensions visibles la dimension mensongère où le coupable s’est mis par sa 
faute ». Néanmoins, « si l’Église “lie”, c’est tout bonnement pour être à même de 

3  Herbert Vorgrimler, « La théologie du sacrement de pénitence chez Karl Rahner », La Maison-
Dieu, 314, 1998/2, pp. 7–33 : 8.

4  Karl Rahner, « Vérités oubliées concernant le sacrement de pénitence », in : Écrits théologiqu-
es, Tome 2, Paris/Bruges : Desclée de Brouwer, 1958, pp. 149–194 : 151.

5  Id., p. 157.
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délier ». Le second moment, consistant à « délier », suppose la contrition. « Mais 
cela n’empêche nullement le premier aspect d’avoir déjà pour but la libération. Et 
“délier” suppose toujours que l’on ait préalablement “lié”. »6 En somme, le Nou-
veau Testament considère que « la rémission efficace sur terre suppose le retour de 
l’homme vers Dieu dans la contrition ». La mise à l’écart temporaire de l’eucha-
ristie vise à stimuler cette contrition qui est un don divin : le pécheur se prépare à 
l’accueillir dans l’intimité du cœur et la conversion de sa vie. 

La discipline de la pénitence deviendra de plus en plus rigoureuse, au point 
de faire perdre de vue cette dynamique ecclésiale. Le peuple en vint à reculer le 
moment du baptême pour éviter d’avoir à subir la condition des pénitents publics7. 
Sous l’impulsion des moines venus d’Irlande, le développement de la confession 
auriculaire avec pénitence tarifée permit la réitération de la pénitence, désormais 
confiée au ministère des prêtres et plus seulement à l’évêque. « L’absolution n’était 
pas reçue seulement après la satisfaction de la pénitence, mais avant elle. La pers-
pective théologique antique, selon laquelle Dieu offrait le repentir qui efface le 
péché, n’était pas contestée. L’absolution avait la forme d’une prière de demande 
(formule déprécative). »8 Toutefois, l’idée se fit jour qu’il existe « des péchés in-
conscients et involontaires » et que « Dieu ne pardonne aucun péché qui n’a été 
expié ». Cela donna au prêtre « un rôle d’expert, qualifié pour un interrogatoire 
serré » et entraîna la codification des tarifs pénitentiels9.

b. L’obligation de la confession annuelle et sa dénonciation par la Réforme

Par la suite, la pastorale du sacrement de pénitence fut durablement marquée par le 
canon 21 du IVe concile du Latran (1215)10 : « Tout fidèle de l’un ou l’autre sexe, 
parvenu à l’âge de discrétion, doit lui-même confesser tous ses péchés, au moins 
une fois l’an, à son propre prêtre » 11. La visée de ce concile était pastorale : de 
par sa proximité avec les fidèles, le curé était censé leur prodiguer les remèdes qui 
leur correspondaient le mieux. Le confesseur devait « s’enquérir de la situation 
du pécheur, des circonstances du péché […] pour pouvoir apporter les remèdes 
appropriés ».

Ce dispositif conduisit néanmoins, dans le Moyen Âge finissant, à une raréfac-
tion de la confession, avec de fréquentes « récriminations contre les pénitences 
pécuniaires, les demandes d’argent au confessionnal ». L’ignorance des prêtres, 

6  Ibid., p. 158.
7  Cyrille Vogel, Le pécheur et la pénitence dans l’Église ancienne, Paris : Cerf, 1982.
8  Herbert Vorgrimler, art.cit., p. 16.
9  Herbert Vorgrimler, art.cit., p. 17.
10  Louis Vereecke, « La confession auriculaire au XVIe siècle : crise et renouveau », Studia 

moralia, 21, 1983, pp. 51–78.
11  Ce même canon Omnis utriusque sexus oblige par ailleurs les Juifs et les musulmans de l’un 

et l’autre sexe à porter un signe distinctif au motif qu’il convient d’éviter que les chrétiens aient des 
rapports sexuels avec des femmes d’autres religions.
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mais aussi la rébellion du peuple contre l’introspection forcée de la confession, 
furent une cause majeure de la crise religieuse du XVIe siècle.

L’obligation de la confession annuelle devient centrale dans la critique de la 
pastorale pénitentielle de l’Église par les Réformateurs. Ils considèrent que l’obli-
gation de la confession exhaustive des péchés dénature le repentir. Au lieu que la 
contrition sincère dispose les fidèles à recevoir le pardon de Dieu, Luther dénonce 
cette pastorale qui engendre l’angoisse et la falsification. Les fidèles, déplore-t-il, 
pâtissent « toutes les peines de l’enfer pour rechercher et cataloguer les péchés dont 
ils ne se souviennent plus, ou pour évoquer des péchés dont ils n’ont même pas eu 
conscience ». C’est pourquoi Luther, comme Calvin et Zwingli, réclament que « la 
confession ne soit plus obligatoire, mais libre. »12

La critique des Réformateurs témoigne d’une idée très haute du repentir. Ils 
prônent des pratiques de substitution, tirées de l’Évangile et censées favoriser un 
repentir plus authentique : la réconciliation directe avec les frères et avec Dieu, le 
repentir volontaire et public devant l’église. Avec des nuances propres aux diffé-
rentes Églises, la Réforme protestante abandonne la discipline séculaire du sacre-
ment de pénitence au profit de pratiques ecclésiales qui placent au premier plan le 
baptême et la prédication de l’Évangile.

c. Face au pouvoir judiciaire du prêtre, le concile de Trente valorise les actes 
du pécheur repenti 

En réaction, le décret doctrinal et les canons promulgués le 25 novembre 1551 
lors de la XVIe session du concile de Trente resituent le sacrement de pénitence 
par rapport au baptême : il est « le sacrement de la réconciliation avec Dieu du 
chrétien tombé dans le péché après son baptême. […] Institué par Jésus-Christ, le 
sacrement de pénitence ne consiste pas uniquement à prêcher la Parole de Dieu, 
mais il comporte aussi le pouvoir, accordé aux Apôtres et à leurs successeurs, de 
remettre les péchés et ainsi de réconcilier le pécheur avec Dieu. »13. Si le concile 
détermine la forme essentielle du sacrement, il codifie surtout les actes du pénitent, 
« éléments requis en vertu de l’institution divine », qui font système et qui consti-
tuent ensemble « la quasi-materia du sacrement ». 

L’élément essentiel de la contrition réside dans « la douleur de l’âme et le regret 
du péché commis avec le propos de ne plus pécher à l’avenir » (Dz 1676). Lorsque 
la contrition est parfaite, elle peut effacer la faute avant même la réception du sacre-
ment, à condition toutefois qu’il y ait le désir du sacrement (Dz 1677). Une contri-
tion imparfaite, par exemple lorsque le regret est mû par la crainte du châtiment, 

12  Louis Vereecke, art. cit., p. 57.
13  Louis Vereecke, art. cit., pp. 60–61.
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dispose néanmoins le pénitent à recevoir la grâce de Dieu dans le sacrement, car 
cette contrition imparfaite se produit sous la motion de l’Esprit (Dz 1678)14. 

Le second élément requis est l’intégrité de la confession des péchés, qui sou-
ligne le caractère judiciaire du sacrement de pénitence. « Il est nécessaire de droit 
divin de confesser tous et chacun des péchés mortels, […] même cachés […], ainsi 
que les circonstances qui changent l’espèce. » (Canon 7) Le concile précise qu’il 
s’agit des péchés « dont on se souvient après une recherche convenable et dili-
gente », affirmation qui justifie la possibilité d’une confession intégrale, contestée 
par les Réformateurs.

Le troisième élément requis est la satisfaction, conçue comme un exercice com-
plémentaire ayant pour fonction « de remettre les peines temporelles qui restent à 
expier après l’absolution du prêtre, mais aussi de nous éloigner du péché, de guérir 
les habitudes mauvaises et de nous rendre plus vigilants pour l’avenir ». Cette 
double fonction de la satisfaction, expier et guérir, rappelle le double mouvement 
de lier et délier contenu dans le Nouveau Testament. Le concile demande que les 
prêtres « ne soient pas seulement des juges, mais aussi des médecins qui puissent 
soigner les plaies »15, préoccupation qui annonce le décret de 1563 sur l’érection 
des séminaires.

d. La polémique autour du rigorisme sacramentel s’alimente à des conceptions 
divergentes de la morale

La décision du concile de Trente que les prêtres soient solidement formés pour 
exercer la double mission de juger et de soigner, prépare l’émergence de la théo-
logie morale comme discipline spécifique au sein de la théologie, précisément 
dans le cadre de la confession. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, le souci de 
la formation morale du pénitent modifie la relation entre les prêtres et les fidèles. 
Le repentir ne vise plus seulement la disposition du cœur requise pour l’aveu des 
péchés : il est aussi un acte qui constitue le pénitent comme sujet moral apte à 
discerner le bien et le mal, dans son existence concrète avec ses caractéristiques 
propres. Si le repentir demeure la condition de validité du pardon sacramentel, il 
est aussi l’occasion d’un mûrissement de la conscience avec l’aide du confesseur, 
et donc le germe d’une conversion responsable. 

A cet égard, des études historiques récentes sur le XVIIe siècle restituent le 
contenu proprement moral des polémiques entourant la discipline du sacrement 
de pénitence. Il ne s’agit nullement de sous-estimer l’ampleur des pratiques pas-
torales rigoristes qui avaient cours alors : le délai d’absolution, en particulier aux 

14  Réinterprétant saint Thomas sur l’attrition et la contrition (Somme théologique, IIIa q. 86 
art. 6), Rahner considère que le sacrement de pénitence constitue la cause efficiente qui infuse la 
grâce justifiante, de sorte que le pécheur repenti, d’abord attritus, devienne contritus. (Herbert 
Vorgrimler, art.cit., p. 22.)

15  Louis Vereecke, art. cit., p. 63.
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habitudinaires ; les pénitences rigoureuses, éventuellement publiques ; le question-
nement inquisitorial visant à déterminer le degré d’attrition du pénitent. Mais ces 
pratiques sacramentelles s’accompagnaient d’un « affrontement autour de la théo-
logie morale » qui justifie que l’on s’intéresse à l’antijansénisme pour lui-même. Sa 
« morale indulgente » fait preuve d’une cohérence théologique à laquelle l’accu-
sation janséniste de « morale relâchée » ne rend pas justice16. Ainsi, tandis que les 
Jansénistes reprochaient aux Jésuites de mépriser le repentir17, ces derniers eurent 
le mérite de vouloir ajuster le repentir à une appréciation fine, par le pénitent, de sa 
responsabilité morale. Avec la casuistique du XVIIe siècle, on commence à douter 
qu’il faille se repentir de fautes auxquelles manqueraient les caractéristiques théo-
logiques du péché, notamment la pleine liberté.

Au siècle suivant, saint Alphonse de Liguori élabore lui aussi sa théologie mo-
rale dans le contexte pastoral de la pénitence. Il s’appuie sur l’habitus du discerne-
ment pratique acquis par le confesseur, quand il cherche à guider les fidèles pour le 
salut de leur âme face à la complexité du réel. La morale alfonsienne consiste ainsi 
moins en des instructions qu’en « l’art de conduire les gens à l’état de grâce et de 
les y garder »18. Fidèle à la grande tradition de l’Écriture, le saint pasteur napoli-
tain s’efforçait d’éveiller les pénitents au don divin qu’est le repentir. Puisque Dieu 
ajuste ses dons aux capacités qu’ont les personnes de les recevoir, le confesseur 
devait viser un repentir adapté aux capacités morales de la personne, à son niveau 
d’instruction et à son passé entremêlé de vertu et de péché.

2. LE SYNODE SUR LA FAMILLE DÉPLACE LES DÉBATS ANCIENS 
SUR LE REPENTIR

Les débats autour de la pratique du sacrement de pénitence ont donc cherché, sans 
toujours y parvenir de manière satisfaisante, à maintenir l’équilibre théologique 
entre grâce divine, repentir humain et pardon sacramentel. Le développement de 
la théologie morale a contribué à sensibiliser les pasteurs à l’action de la grâce 
dans la liberté humaine, de sorte que la responsabilité des fidèles ne se limitât plus 
à l’élaboration d’un repentir sincère pour les péchés commis après le baptême, 
mais qu’elle s’étendît au devoir de conformer sa vie aux exigences de l’Évangile, 
chacun selon ses dons et ses dispositions. Il en résulta une certaine tension entre 
la discipline sacramentelle et la formation morale, dont les confesseurs s’efforcè-
rent de tirer le meilleur parti, avec plus ou moins de bonheur selon les époques et 

16  Jean-Pascal Gay, Morales en conflit. Théologie et polémique au Grand siècle (1640-1700), 
Paris : Cerf, 2011, pp. 35–42.

17  Ainsi, un texte polémique de 1690 intitulé « Les Commandements des Jésuites », leur attribue 
ce précepte laxiste : « sans contrition tu leur diras tes péchez cavalièrement » (Id., p. 888).

18  Raphael Gallagher, « L’actualité de la théologie morale de saint Alphonse de Liguori », Revue 
d’éthique et de théologie morale, 268, mars 2012, pp. 35–57.
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les tempéraments. Les évolutions de la pratique du sacrement de pénitence après 
le concile Vatican II peuvent être relues à travers le prisme de cette tension non 
résolue. L’insistance sur l’accueil de la Parole de Dieu qui manifeste le péché de 
l’homme et l’appelle à la conversion a mis en évidence la part respective du moral 
et du théologal dans une perception équilibrée de la faute et du péché19. 

Cette tension non résolue entre discipline sacramentelle et perspective morale 
a refait surface au récent Synode des évêques sur la famille à propos des personnes 
divorcées remariées. Leur maintien dans la seconde union est-il à jamais, et de 
manière indifférenciée quels que soient les cas particuliers, coupable d’adultère ? 
L’irrégularité objective d’une situation matrimoniale suffit-elle à identifier chez 
les personnes une absence de repentir et de conversion, justifiant qu’elles soient 
tenues à l’écart des sacrements de la pénitence et de l’eucharistie ? Les enquêtes 
mondiales précédant les deux assemblées synodales de 2014 et de 2015 ont révélé 
une question brûlante dans le peuple de Dieu, de nature à raviver les polémiques du 
XVIIe siècle entre laxistes et rigoristes20. Dans ce contexte compliqué, on assiste 
au Synode des évêques à une évolution progressive dans le traitement du repentir, 
faisant ressurgir quelques aspects oubliés de ce dossier théologique. 

a. L’arrière-plan de la discipline sacramentelle

Sans que la discipline sacramentelle ait fait l’objet d’un rappel explicite dans les 
documents finaux des deux assemblées, elle figure en arrière-plan. Il convient 
de la rappeler brièvement. Elle tient essentiellement dans l’indissolubilité du ma-
riage, fondée sur l’Écriture (Mt 19), et dans la gravité du péché d’adultère, toujours 
connue de la discipline sacramentelle. Au temps de la pénitence publique pratiquée 
dans l’Église antique, l’adultère comptait, avec le meurtre et l’apostasie, parmi les 
péchés sanctionnés d’une mise à l’écart de l’assemblée eucharistique. Selon les 
distinctions ultérieures de la scolastique, l’adultère figure parmi les péchés mortels 
que l’on est tenu de confesser et qui requièrent la ferme volonté de s’amender pour 
que soit donnée l’absolution permettant de communier.

Cet arrière-plan doctrinal justifie l’interprétation commune du canon 915, à 
savoir que les divorcés remariés, étant de « ceux qui persistent avec obstination 
dans un péché grave et manifeste », ne peuvent prendre part à la communion 
eucharistique : « Les excommuniés et les interdits, après infliction de la décla-
ration de la peine, et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et 

19  Xavier Thévenot, « Le moral et le théologal dans la perception du péché », Lumière et vie, 
1987, 36/185, pp. 41–52.

20  Après avoir condamné tant les thèses rigoristes des jansénistes que les thèses laxistes des 
jésuites, Rome promeut la position plus équilibrée de saint Alphonse de Liguori. Cf. Jean-Miguel 
Garrigues et Alain Thomasset, Une morale souple mais non sans boussole. Répondre aux doutes 
des quatre cardinaux à propos d’Amoris laetitia, Paris : Cerf, 2017, pp. 101–102.
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manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion. »21 Dans l’interprétation 
commune de ce canon, la persistance dans le péché grave et manifeste est évaluée 
au seul plan de la gravité objective de la situation, sans plus de considération pour 
les circonstances qui entrent en ligne de compte dans la qualification morale de 
l’acte concret22, ni pour les éléments susceptibles d’atténuer voire de « réduire au 
minimum » la culpabilité des sujets23.

b. L’amour de Jésus conduit au repentir qui obtient le pardon

Le repentir apparaît une seule fois dans la Relatio finalis de 2014, au n° 14. La 
tonalité de ce paragraphe est scripturaire. Il commence par rappeler l’enseigne-
ment de Jésus sur l’indissolubilité matrimoniale en se référant à Mt 19. Toutefois, 
il insiste aussitôt sur le verset 6, « ce que Dieu a uni », pour affirmer que cette 
indissolubilité ne doit pas être comprise comme un « joug », « mais bien plutôt 
comme un “don” fait aux personnes unies par le mariage ». Le texte souligne que 
« la condescendance divine accompagne toujours le chemin de l’homme, par sa 
grâce elle guérit et transforme le cœur endurci en l’orientant vers son origine, à 
travers le chemin de la croix ».  Le ministère public de Jésus est alors présenté 
comme un « exemple […] paradigmatique pour l’Église » parce qu’il « a mis en 
pratique la doctrine enseignée ». Est rapidement évoqué le signe de Cana, « qui 
permet de retrouver le projet originel de Dieu ». L’insistance est surtout placée 
sur les rencontres avec la Samaritaine (Jn 4, 1-30) et avec la femme adultère (Jn 8, 
1-11), qui dévoilent « le véritable sens de la miséricorde » : « Jésus, par une attitude 
d’amour envers la personne pécheresse, conduit au repentir et à la conversion (“va, 
désormais ne pèche plus”), condition du pardon. »

Que retenir de cette unique occurrence du repentir ? Premièrement, le retour 
à l’Ecriture permet d’inscrire le repentir dans la dynamique de la grâce, et donc 
dans l’initiative divine, manifestée dans la création comme dans la rédemption. 
Deuxièmement, le repentir est situé face au visage humain du Rédempteur, et donc 
dans une relation personnelle à Jésus le miséricordieux. Troisièmement, le repentir 
est clairement inscrit dans la doctrine classique, à savoir qu’il est « condition du 
pardon » avec la conversion qui l’accompagne. Mais cette condition est resituée 
dans la perspective théologale du « don » de « grâce » qui précède et enveloppe 
le pécheur repenti. 

c. Le repentir et son prolongement dans le dispositif de la satisfaction

L’assemblée synodale extraordinaire de 2014 s’était conclue sur l’impossibilité 
d’obtenir la majorité des deux tiers sur un texte évoquant « la possibilité pour les 

21  Code de droit canonique, 1983, canon 915.
22  Catéchisme de l’Église catholique, n° 2352.
23  Catéchisme de l’Église catholique, n° 1735.
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divorcés remariés d’accéder aux sacrements de la Pénitence et de l’Eucharistie ». 
Même en faisant état de l’impossible accord entre les Pères se maintenant « en 
faveur de la discipline actuelle » et ceux qui envisageaient « un accueil non géné-
ralisé à la table eucharistique […] précédé d’un cheminement pénitentiel sous la 
responsabilité de l’évêque diocésain », le paragraphe 52 du rapport final n’obtint 
que 104 voix « pour » face à 74 voix « contre ». 

Prenant acte de cette difficulté, l’Instrumentum laboris de l’assemblée synodale 
ordinaire de 2015 s’efforça d’intercaler un paragraphe 12324 faisant référence au 
repentir. Il convient d’en citer intégralement le premier alinéa : « Pour affronter ce 
thème, un commun accord existe sur l’hypothèse d’un itinéraire de réconciliation 
ou voie pénitentielle, sous l’autorité de l’évêque, pour les fidèles divorcés et rema-
riés civilement, qui se trouvent dans une situation de concubinage irréversible. En 
référence à Familiaris consortio 84, un parcours de prise de conscience de l’échec 
et des blessures qu’il a produits est suggéré, avec le repentir et la vérification de 
l’éventuelle nullité du mariage, l’engagement à la communion spirituelle et la dé-
cision de vivre dans la continence. »   

On observe que la référence au repentir figure en bonne place dans la descrip-
tion de la « voie pénitentielle » censée recueillir l’accord de tous. Cet « itinéraire 
de réconciliation » se reporte à l’argumentaire moral de saint Jean-Paul II dans 
l’exhortation apostolique et il réserve l’accès à la communion eucharistique aux 
personnes qui décident de vivre comme frère et sœur dans la seconde union. Cette 
obligation à caractère pénitentiel obéit au critère de la satisfaction, tandis qu’est 
rappelée la nécessité d’un repentir qualifié, incluant la « prise de conscience de 
l’échec et des blessures qu’il a produits ». Le parcours s’effectuant « sous l’autorité 
de l’évêque », il est clair que la gravité de la situation matrimoniale irrégulière 
n’est pas occultée. On observe ainsi que, pour aller chercher un consensus im-
probable, l’Instrumentum laboris fait appel au dispositif sacramentel codifié au 
concile de Trente. La seule nouveauté réside dans « l’engagement à la communion 
spirituelle », qui donna lieu à de nombreuses critiques25 et disparut dans le rapport 
final de 2015.

24  Rappelons que l’Instrumentum laboris de 2015 comportait, d’une part, l’intégralité du rapport 
final de 2014 y compris les trois paragraphes n’ayant pas obtenu la majorité des deux tiers, et, d’autre 
part, des paragraphes complémentaires issus de la deuxième enquête auprès du peuple de Dieu. 
Ainsi, le paragraphe 52 du rapport final de 2014 porte le numéro 122 dans l’Instrumentum laboris 
de 2015. Il est immédiatement suivi du paragraphe 123 que nous évoquons ici.

25  Henri-Jérôme Gagey & Patrick Prétot, « La communion spirituelle : chances et limites de 
la proposition pour aujourd’hui », in La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le 
monde contemporain. Vingt-six théologiens répondent, Préface de Mgr Jean-Luc Brunin, président 
du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France, Introduction de Bertrand 
Pinçon et Philippe Bordeyne, Montrouge : Bayard, 2015, p. 309-320.
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d. La source divine du repentir et ses fruits spirituels

Le repentir apparaît deux fois dans la Relatio finalis de 2015, au n° 41 et au n° 85. 
Le n° 41, qui s’intitule « Jésus et la famille », s’inscrit dans tonalité du n° 14 de la 
Relatio finalis de 2014 et la prolonge. Le ministère public de Jésus est à nouveau 
évoqué avec Cana, la Samaritaine et la femme adultère. Il est encore fait référence 
au projet originel de Dieu (Mt 19), mais l’exemple donné par Jésus s’étend ici à sa 
famille de Nazareth et à ses amitiés familiales (Lazare et des frères, la famille de 
Pierre). Le contexte scripturaire est donc élargi26, mais l’insistance est toujours 
placée sur le fait que Jésus témoigne par toutes ses relations de « la véritable signi-
fication de la miséricorde ». C’est ici que s’inscrit un développement, plus ample 
qu’en 2014, affirmant que le repentir permet d’accueillir la grâce qui le précède : 
« Dieu offre gratuitement son pardon à ceux qui s’ouvrent à l’action de sa grâce. 
Ceci advient grâce au repentir, uni à l’intention d’orienter sa vie selon la volonté 
de Dieu, effet de sa miséricorde à travers laquelle il nous réconcilie avec lui. » De 
même, le paragraphe insiste sur le fait que la conversion « est le mouvement du 
“ cœur contrit ” (Ps 51, 19) attiré et mû par la grâce (cf. Jn 6, 44 ; 12, 32) à répondre 
à l’amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier ».

La deuxième occurrence du repentir, au n° 85, est mise en rapport avec l’in-
tégration des personnes divorcées remariées dans les communautés chrétiennes. 
Immédiatement après la citation de Familiaris consortio 84 faisant obligation aux 
pasteurs « de bien discerner les diverses situations », le texte stipule : « Il est donc 
du devoir des prêtres d’accompagner les personnes intéressées sur la voie du dis-
cernement selon l’enseignement de l’Église et les orientations de l’évêque. Dans ce 
processus, il sera utile de faire un examen de conscience, grâce à des moments de 
réflexion et de repentir. » Viennent ensuite quelques critères de discernement mo-
ral, puis l’affirmation qu’une telle réflexion, associée au repentir, « peut renforcer 
la confiance en la miséricorde de Dieu, qui n’est refusée à personne ». Baignées 
dans un climat scripturaire plus marqué, les deux occurrences de la Relatio finalis 
de 2015 mettent donc l’accent sur la source divine du repentir et sur ses fruits spi-
rituels : la conversion et la confiance en la miséricorde de Dieu.

3. AMORIS LAETITIA REPLACE LE REPENTIR ET LA CONVERSION 
DANS UNE THÉOLOGIE DE LA GRÂCE

L’exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia aborde le repentir dans la 
perspective amorcée par les deux rapports synodaux. On trouve seulement deux 

26  Rappelons que la Relatio finalis de 2015 est le fruit de la production des amendements par les 
groupes linguistiques, qui avaient pour tâche de corriger et d’enrichir le texte issu de 2014. Parmi 
les critiques exprimées en aula revenait souvent le manque d’enracinement scripturaire, auquel les 
amendements se sont efforcés de remédier.
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occurrences, en AL 91 et en AL 300, la deuxième étant une citation entre guil-
lemets du n° 85 de la Relatio finalis de 2015. Cela peut sembler peu pour traiter 
de notre thème. En revanche, à travers la manière dont le pape François use des 
ressources de la tradition théologique pour poser un regard neuf et nuancé sur la 
situation des fidèles divorcés remariés, on voit apparaître en filigrane une théologie 
du repentir qui relie la grâce et la miséricorde divines aux fruits qu’elles produisent 
dans la vie des baptisés : le repentir et la conversion. Cette conception, qui repose 
sur une approche dynamique de l’action de la grâce dans l’histoire humaine, té-
moigne d’un réalisme ecclésial et moral. Nous poserons ici seulement quelques 
jalons et renvoyons pour le reste à notre ouvrage, notamment sur le raisonnement 
moral d’Amoris laetitia27.

a. Le repentir fait reconnaître ses limites et garder confiance en la grâce

Pour bien saisir la théologie du repentir présente dans Amoris laetitia, il faut re-
partir du n° 85 de la Relatio finalis de 2015, repris en AL 300. Il est dit qu’associée 
au « repentir », « une réflexion sincère » sur la manière dont on a vécu les relations 
familiales et dont on les vit aujourd’hui « peut renforcer la confiance en la misé-
ricorde de Dieu, qui n’est refusée à personne ». Cette affirmation fait écho à celle 
d’AL 296, qui inaugure le passage consacré aux « situations “dites” irrégulières » : 
« La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement ; de ré-
pandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d’un cœur 
sincère ». Et encore en AL 297 : « Personne ne peut être condamné pour toujours, 
parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! » Autrement dit, le repentir « sin-
cère » met les baptisés en relation confiante avec le cœur du message évangélique, 
à savoir que le Christ est venu non pour condamner, mais pour sauver.

Il faut rapprocher cet appel à la sincérité du passage central d’AL 36-37 où le 
pape demande que l’Église procède à une « autocritique » sur sa manière de parler 
du mariage. Une réflexion sincère évite « l’idéalisation excessive », qui éloigne du 
« concret » et décourage les personnes au lieu qu’elles soient incitées à miser sur 
« l’ouverture à la grâce » qui fait « croître » dans l’amour. Vivre le mariage, c’est 
prendre conscience de ses « limites », les siennes et celle de son conjoint, mais sans 
en venir à douter de l’amour. Le conjoint « m’aime comme il est et comme il peut, 
avec ses limites, mais que son amour soit imparfait ne signifie pas qu’il est faux ou 
qu’il n’est pas réel. Il est réel, mais limité et terrestre. » (AL 113) La disponibilité 
au repentir fait gagner en réalisme sur l’amour. Car le péché majeur consiste à 
désespérer de l’amour et de la grâce qui permet de repartir.

27  Philippe Bordeyne, Divorcés remariés : ce qui change avec François, Paris : Salvator, 2017.
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b. Le repentir envisagé à partir de ses fruits en termes de conversion

La première occurrence du repentir vient en AL 91, au début du commentaire de 
l’hymne à la charité de saint Paul (1 Co, 13, 4-7). Le pape montre que pratiquer la 
patience dans la vie familiale revient à « imiter » Dieu dont « la pondération donne 
une chance au repentir ». Le pape demande cette même attitude aux familles, et à 
l’Église vis-à-vis des divorcés remariés. Reprenant les mots du Synode de 2015, il 
affirme : « Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint dé-
verse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. » (AL 299) Dès lors, ils 
sont appelés à « trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de croissance au 
milieu des limitations » (AL 305) et à « suivre la via caritatis » (AL 306), attitudes 
qu’il faut considérer comme des fruits du repentir auquel Dieu « donne sa chance ». 

Que la réponse donnée à Dieu « n’atteigne pas encore pleinement l’idéal objec-
tif » (AL 303) ne la disqualifie pas. Au contraire, le repentir associé à l’examen de 
conscience peut permettre de « découvrir avec une certaine assurance morale » 
que « la réponse généreuse » offerte à Dieu ici et maintenant, compte tenu « de 
la complexité concrète des limitations » (AL 303), est suffisante pour déceler un 
état de grâce. Dès lors, celui-ci ne se mesure pas seulement à l’aune du repentir 
des fautes commises dans le passé avec des effets qui subsistent dans le présent, 
mais aussi à la lumière d’une trajectoire de conversion qui se poursuit. Dans cette 
perspective, François invite à examiner sans préjugé la qualité de vie morale dans 
la « seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une 
fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de 
l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière 
sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes » (AL 298). Le Dieu 
qui fait la grâce du repentir continue d’agir dans la vie des divorcés remariés pour 
qu’ils ne cessent de faire des pas supplémentaires dans la via caritatis, en dépit du 
caractère insatisfaisant de leur situation matrimoniale.

c. Le repentir doit composer avec l’irréversibilité d’une histoire humaine 

Dans le n° 84 de Familiaris consortio, le pape Jean-Paul II avait fait valoir que l’on 
pouvait, pour de graves raisons, être empêché de mettre fin à la seconde union, eu 
égard notamment au bien des enfants. En de tels cas, François rappelle l’exigence 
de rechercher « l’idéal que l’Évangile propose pour le mariage et la famille » (AL 
298) en pratiquant les vertus chrétiennes : la constance dans la nouvelle union, 
l’ouverture à la vie, la fidélité, le don de soi, l’engagement dans une vie de foi, la 
droiture dans la reconnaissance des fautes commises. En somme, le juste repen-
tir doit composer avec le caractère irréversible de l’histoire humaine et faire en 
sorte qu’elle demeure, avec le soutien de la grâce miséricordieuse, une histoire en 
croissance.
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C’est encore selon cette perspective de croissance qu’il peut être envisagé, à 
l’issue d’un « discernement personnel et pastoral » (AL 298), que des personnes 
divorcées remariées recourent à « l’aide des sacrements » de la pénitence et de 
l’eucharistie (cf. les notes 336 et 351 d’Amoris laetitia). Il s’agit alors d’identifier 
une dynamique de conversion qui appelle le soutien sacramentel pour continuer 
à se déployer : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est 
possible que, dans une situation objective de péché — qui n’est pas subjective-
ment imputable ou qui ne l’est pas pleinement — l’on puisse vivre dans la grâce 
de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la 
grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. » (AL 305) Dans 
ce discernement au cas par cas, qui doit s’accompagner d’un appel à la discrétion 
pour « éviter toute occasion de scandale » (AL 299), les ministres doivent être 
attentifs à la souffrance que peut engendrer la privation d’absolution dans la durée 
(« le confessionnal ne doit pas être une salle de torture ») et au fait que la tradi-
tion chrétienne considère l’Eucharistie comme un « généreux remède et aliment 
pour les faibles » (note 351). Notons que ce discernement singulier, qui conjugue 
les arguments moraux et les considérations sacramentelles, n’érige plus les actes 
du pénitent (contrition, confession intégrale, satisfaction) en quasi-matière du sa-
crement de pénitence comme au concile de Trente. La primauté est redonnée à 
la grâce divine. Son action est discernée dans la vie de pécheurs repentis qui se 
laissent mouvoir par elle de façon nouvelle, et qui ont besoin du soutien sacramen-
tel de l’Église pour que leurs commencements de conversion s’affermissent en vie 
nouvelle dans le Christ.

d. Un chemin de discernement qui revalorise la réconciliation avec l’Église

Si le discernement auquel le pape François invite les divorcés remariés requiert 
un fort engagement « personnel », il est aussi éminemment ecclésial et rappelle 
que la réconciliation avec l’Église est partie intégrante de la réconciliation avec 
Dieu en Jésus-Christ. Que ce soit dans le colloque avec « leurs pasteurs ou avec 
d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur » (AL 312), le chemin de 
discernement procède de la vie en Église sous la mouvance du Saint-Esprit reçu 
au baptême. En ce sens, il est propre à générer un renouveau dans la conscience 
d’appartenir à l’Église et de l’avoir blessée, qui peut favoriser la réconciliation 
avec celle-ci dans le mouvement même du repentir. Provoquant les communautés 
ecclésiales et les personnes concernées à se convertir de concert, le discernement 
promu par François renoue avec cette pax cum Ecclesia que le dispositif cano-
nique du concile de Trente avait sensiblement éclipsée28. En AL 185-186, le pape 
souligne précisément, dans sa lecture de 1 Co 11, 17-34, que le fidèle qui s’examine 
lui-même avant de s’approcher de l’eucharistie doit discerner le corps de l’Église 

28  Herbert Vorgrimler, art. cit., p. 12.
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souffrante, pour laquelle le Rédempteur offre sa vie. Le repentir promu par Amoris 
laetitia acquiert ainsi une pleine consistance théologique : il est vraiment remis en 
perspective divine dans le mouvement même où il s’inscrit dans l’espace ecclésial.

En conclusion, la relecture de l’histoire du sacrement de pénitence, par laquelle 
nous avons débuté cet article, contribue à expliquer certaines des résistances qui 
se font jour dans le processus de réception d’Amoris laetitia. Notre compréhen-
sion collective du repentir et des formes sociales qu’il doit prendre pour ne pas 
nous leurrer, est marquée par une histoire complexe, où les conflits théologiques 
de l’époque moderne conservent sans doute un poids démesuré. Comme l’avait 
compris Karl Rahner, il faut se replonger dans une histoire plus longue et re-
monter à l’Antiquité pour bien comprendre que la relation intime avec Dieu est 
indissociable, en régime chrétien, de la relation entre le fidèle et l’Église. L’une et 
l’autre sont marquées par l’histoire. À chaque époque, la responsabilité du magis-
tère est de compléter le magistère antérieur pour éclairer les questions nouvelles 
et pour leur apporter des solutions pastorales dans la fidélité au dépôt de la foi. En 
convoquant deux assemblées du Synode des évêques sur le thème de la famille, le 
pape François a voulu que l’Église puisse mieux former la conscience des fidèles 
et des pasteurs dans les situations contemporaines « où tous les schémas sont 
battus en brèche » (AL 37). En énonçant très clairement les normes universelles 
qui régissent la famille et le mariage, tout en rappelant qu’elles ont toujours à être 
discernées dans le particulier, il s’inscrit dans l’enseignement moral de Veritatis 
splendor qu’il complète à la lumière de saint Thomas d’Aquin (cf. AL 301 et 304)29. 
Nous avons montré que cette morale de la réponse aux appels de la grâce dans les 
limites humaines, qui parcourt Amoris laetitia, est étroitement liée à la dynamique 
spirituelle du repentir et de la conversion. Autrement dit, la « morale souple » 
que recommandait Charles Péguy, est plus à même de susciter un vrai repentir en 
Église et devant Dieu, que la « morale raide » qu’il dénonçait. « Une morale raide 
peut laisser échapper des replis du péché, dont une morale souple au contraire 
épousera, dénoncera, poursuivra les sinuosités d’échappements. C’est une logique 
souple, une méthode souple, une morale souple qui poursuit, qui atteint, qui dessine 
les sinuosités des fautes et des déficiences. […] Et ce sont les morales souples qui 
exigent un cœur perpétuellement tenu à jour. »30

29  Jean-Miguel Garrigues et Alain Thomasset, Une morale souple mais non sans boussole, op. 
cit.

30  Charles Péguy, Œuvres complètes de Charles Péguy (1873-1914). Œuvres posthumes, t. IX : 
« Note conjointe sur M. Descartes précédée de la note sur M. Bergson », Paris : Gallimard, 1924, 
pp. 54–55. Cité dans Une morale souple mais non sans boussole, p. 105.
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SEKTY I NOWE RUCHY RELIGIJNE – WYZWANIE 
PASTORALNE DLA KOŚCIOŁÓW

Nasilające się w ostatnich latach działania sekt i nowych ruchów religijnych, czę-
sto obcych tradycji chrześcijańskiej, są wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan 
i domagają się podjęcia pogłębionej refleksji teologicznej oraz konkretnych dzia-
łań duszpasterskich przez wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Celem artykułu 
jest naszkicowanie ogólnej panoramy sekt i ruchów o charakterze religijnym oraz 
spojrzenie na to zagadnienie z pastoralnego punktu widzenia. Temat ten zostanie 
przedstawiony w zarysie w trzech kolejnych punktach:

1) kontekst społeczny sekt i nowych ruchów religijnych;
2) terminologia i typologia sekt i ruchów ze względu na różnorodność ich 

pochodzenia;
3) wyzwanie pastoralne dla dzisiejszego Kościoła.

I. KONTEKST SPOŁECZNY SEKT I NOWYCH 
RUCHÓW RELIGIJNYCH

Niewątpliwie należałoby tu uwzględnić specyfikę i konkretną sytuację społecz-
no-kulturową poszczególnych krajów. Zdaje się jednak, że można mówić o dwóch 
biegunach społeczeństwa Wschodu i Zachodu Europy, czy też lepiej – o dwóch 
odrębnych doświadczeniach krajów postkomunistycznych i zachodnich.

Istotnie, rzeczywistość krajów Europy Środkowej i Wschodniej jest napiętno-
wana dziedzictwem komunizmu, rządów totalitarnych i najczęściej uproszczoną, 
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bo ideologiczną, wizją świata. Dziś w świecie zburzonego – ustalonego siłą – 
„ładu społecznego”, zacofania gospodarczego, w świecie bez większych perspek-
tyw na jutro, ludzie, szczególnie młodzi, uciekają od codzienności, poszukując 
harmonii i bezpieczeństwa. Nie można jednocześnie pominąć faktu, iż słabość 
państwa i jego prawnych podstaw zachęca niejednego nie tylko do nadużyć eko-
nomicznych, lecz także do wykorzystania moralnego drugiego człowieka i celo-
wej deformacji jego osobowości.

Inaczej wygląda sytuacja społeczeństw w krajach zachodnich. Tam doskwiera 
bardziej głód sensu życia niż głód chleba powszedniego. Rzesze ludzi zostały wy-
korzenione ze swego tradycyjnego środowiska i pozbawione świadomości kulturo-
wej, obyczajowej i społecznej, wskutek czego są jakby zawieszone w próżni i żyją 
tylko chwilą obecną, bez jakiegokolwiek odniesienia do czasu i języka przeszłości, 
który właśnie uległ zdeformowaniu lub rozbiciu. 

Na tym tle ujawniają się pewne przejawy życia wszystkich społeczeństw: plu-
ralizacja, która jest nieodwracalnym procesem rozwoju współczesnego świata; 
sekularyzacja, która jest jednocześnie dzisiaj zjawiskiem „produktywnym religij-
nie”; radykalne przeobrażenia społeczne na przełomie tysiąclecia; wyolbrzymiony 
indywidualizm i ucieczka w samotność.

Są to zjawiska niezwykle ważne dla próby określenia sytuacji religijnej współ-
czesnego człowieka w Europie. Opiera się ona na swoistym paradoksie obecnym 
w dwóch tendencjach, jakie charakteryzują religijność dzisiaj. Z jednej strony 
mamy do czynienia z tendencją fundamentalistyczną, której przejawem jest pa-
radoks stwierdzenia: Jezus – tak, Kościół – nie; z drugiej strony – z tendencją 
ezoteryczną, którą objawia inny paradoks: religia – tak, Bóg – nie. 

II. TERMINOLOGIA I TYPOLOGIA SEKT I RUCHÓW ZE WZGLĘDU 
NA RÓŻNORODNOŚĆ ICH POCHODZENIA

Najpierw parę słów o terminologii. Trzeba powiedzieć, że niełatwo jest zdefinio-
wać dziś jednoznacznie pojęcie sekty. Dociekania etymologiczne nie na wiele się 
tu zdadzą. Samo słowo „sekta” wskazuje na grupę ludzi izolującą się od reszty 
społeczeństwa lub jakiejś religii: członkami sekty są ci, którzy idą za jakąś oso-
bą lub doktryną (od łacińskiego sequi: podążać, iść za kimś). Czasem podaje się 
błędną etymologię secare (odłączyć, odciąć) – w takim rozumieniu sekta, w prze-
ciwieństwie do religii, byłaby grupą mniejszościową, oderwaną od macierzyste-
go kościoła czy wyznania religijnego. To jednak nie wszystko. W obecnej dobie 
oprócz sekt klasycznych, jak świadkowie Jehowy, mormoni czy zielonoświątkow-
cy, odnotowuje się rozkwit nowej religijności typu ezoterycznego, pochodnej reli-
gii wschodnich (New Age), oraz religijności typu archaicznego (parapsychologia, 
jasnowidztwo, spirytyzm, okultyzm), które wyzwalają niespotykane dotąd posta-
wy religijne i charakteryzują się nieregulowanym w żaden sposób powstawaniem 
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nowych grup. Grupy te mają wspólny trzon biblijny, ezoteryczny, orientalny i po-
sługują się metodami psychotechnicznymi. Wiele z nich powstaje wokół „lidera” 
(lekarz, psycholog, guru, wróżbita).

Otóż, gdy próbuje się usystematyzować te sekty i nowe ruchy religijne, okazu-
je się, że najprościej można to zrobić w oparciu o klucz genealogiczny. Podobną 
typologię proponują zresztą redaktorzy publikacji, w której zebrane są ważniejsze 
fragmenty wypowiedzi papieża, konferencji episkopatów i dykasterii rzymskich, 
dotyczących sekt i nowych ruchów religijnych1. 

Upraszczając nieco, można zatem mówić o pięciu zasadniczych grupach ru-
chów religijnych:

1. fundamentalistyczne grupy biblijne lub o inspiracji judeochrześcijańskiej;
2. grupy wywodzące się z wielkich religii wschodnich;
3. profetyczne grupy i ruchy synkretyczne;
4. ruchy o tendencjach gnostycznych i mistycznych, szczególnie różne przeja-

wy ruchu New Age;
5. grupy pseudoreligijne o charakterze magicznym i okultystycznym.

III. WYZWANIE PASTORALNE DLA DZISIEJSZEGO KOŚCIOŁA

Dotykamy tu bardzo istotnego problemu, który powinien być nie tylko przed-
miotem uwagi wąskiego grona teologów, ale stałą troską duszpasterzy i wiernych 
świeckich biorących aktywny udział w życiu swoich Kościołów. Z jednej strony 
chodzi tu o zagadnienie postawy Kościoła wobec sekt i nowych ruchów religij-
nych (1), z drugiej – o próbę wysunięcia kilku postulatów w odniesieniu do zadań 
dzisiejszego duszpasterstwa w kontekście omawianej problematyki (2).

1. Jaka powinna być postawa Kościoła w stosunku do sekt i nowych 
ruchów religijnych?

Nie sposób nie zacząć od obserwacji, że z reguły na adeptów jakiejś sekty chrze-
ścijanie patrzą w sposób uproszczony, z uprzedzeniem w punkcie wyjścia, z dużą 
niechęcią, wręcz pogardą. Wygląda to tak, jak gdyby wszyscy adepci sekt byli 
przewrotni, a przynajmniej uwiedzeni za pomocą wyszukanych metod i pod wpły-
wem jakiejś presji moralnej czy psychicznej. Tymczasem przynależność do sekty 
łączy się często ze szczerym poszukiwaniem wartości i chęcią postępu duchowe-
go. Nie wnikając w kwestie nadużyć spowodowanych przez sekty i ich liderów, 
które niekiedy mają rzeczywiście miejsce, zwróćmy szczególną uwagę na dwa 
elementy, które winny charakteryzować postawę Kościoła i chrześcijan w stosun-
ku do sekt i nowych ruchów religijnych:

1  Zob. Sette e nuovi movimenti religiosi. Testi della Chiesa Cattolica (1986–1994), Roma 1995, s. 22.
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a) Zanim wyda się osąd wartościujący etycznie i doktrynalnie na temat jakiejś 
sekty, to najpierw, w imię uczciwości intelektualnej, trzeba postarać się o zebranie 
obiektywnych informacji o funkcjonowaniu grupy i zachowaniu osób. Nie ma 
zatem miejsca w takiej postawie na bezwarunkowe potępienie ludzi i grup religij-
nych w punkcie wyjścia, bez uprzedniego zgromadzenia faktów o ich działalności 
i starannego zapoznania się z ich zasadami organizacyjnymi.

b) W zetknięciu się z adeptem sekty chrześcijanin powinien przyjąć więc po-
stawę w duchu dialogu międzyreligijnego; starać się umożliwić spokojną i wolną 
od prozelityzmu wymianę poglądów i stanowisk. Taki dialog będzie jednocześnie 
pastoralny, ponieważ jest on świadectwem drogi duchowej samego chrześcijanina 
i przepowiadaniem Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa.

2. Kilka uwag na temat zadań duszpasterstwa dziś

Jeśli akceptuje się powyższą postawę, to następnie pojawia się oczywiście wiele 
pytań o kształt naszego duszpasterstwa. Chcąc spróbować na nie odpowiedzieć, 
należałoby najpierw – jak się wydaje – podjąć kilka kroków.

a) Starać się przywrócić lub rozwijać sens wspólnoty parafialnej. Chodzi 
tu o tworzenie wspólnot jeszcze bardziej braterskich, zatroskanych o żywą wia-
rę; wspólnot, które modlą się i są otwarte na ludzi zagubionych, rozwiedzionych 
i z tzw. marginesu społecznego. Chodzi też o uaktywnienie wierzących, poprzez 
zaangażowanie ich w pracę nad ożywianiem wspólnot i pomoc w ich zarządza-
niu. Ważna przy tym jest stała formacja nie tylko dla duszpasterzy, lecz także dla 
świeckich. Należy jednocześnie powierzać stopniowo zadania ludziom młodym 
w parafii, ponieważ to oni właśnie są najbardziej podatni na sekty, w których zleca 
im się odpowiedzialne zadania. 

b) Odnaleźć wymiar osobistego życia duchowego. Chodzi o uwypuklenie 
sensu doświadczenia chrześcijańskiego i osobistego przeżycia spotkania z Panem 
Jezusem w wierze. Powołanie wszystkich ochrzczonych do świętości nie jest ni-
czym innym jak powołaniem do osobistego uczestnictwa chrześcijanina w we-
wnętrznym życiu Trójcy Świętej.

c) Religia ma mówić do serca. Serce człowieka jest uprzywilejowanym miej-
scem nawrócenia. Unikać należy przedstawiania chrześcijaństwa jako surowego 
systemu doktrynalnego. Musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że 
dogmat i wewnętrzne życie wiary idą zawsze w parze: dogmat karmi wiarę, a wia-
ra ożywia dogmat.

d) Wprowadzić stałą formację dla chrześcijan, szczególnie biblijną. Cho-
dzi tu szczególnie o katechezę dla dorosłych i młodzieży. Pomocą byłby tu na 
pierwszym miejscu Katechizm Kościoła Katolickiego. W odniesieniu do problemu 
katechezy biblijnej trzeba pamiętać, że ogólny brak wiedzy biblijnej przyczynia 
się do sporego sukcesu jehowitów, którzy przywiązują ogromną wagę do takiej 
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formacji. Znajomość Biblii przez wiernych pozostaje wciąż palącym problemem, 
a w chwili obecnej ma nawet wyjątkową aktualność. 

e) Odnaleźć sens oczekiwania eschatologicznego. W obliczu millenaryzmu, 
sekt i głoszonego przez nie katastrofizmu należy śmielej mówić w Kościele o zna-
czeniu Paruzji dla chrześcijan. Liturgia, przepowiadanie słowa Bożego i kate-
cheza powinny podjąć w sposób odnowiony zawołanie Apokalipsy: Marana tha 
(Przyjdź, Panie), które zamyka Biblię. Wszak ta nadzieja pierwszych chrześcijan 
jest także nadzieją pokolenia chrześcijan naszych czasów.

f) Sens sacrum i pobożności ludowej. Kiedy stwierdza się dziś powszechny 
głód sacrum, czego wymownym przykładem jest chociażby wzmożona działal-
ność sekt, to nie trzeba nam bać się pobożności masowej, wpisanej w kulturę 
ludową i mającej na celu publiczne wyznanie przynależności do Kościoła i Chry-
stusa. Pielgrzymki do miejsc świętych i sanktuariów, procesje, manifestacje re-
ligijne i spotkania młodzieży powinny stać się stałym elementem praktyki dusz-
pasterskiej. Papież Jan Paweł II przypominał nam o tym w sposób jednoznaczny. 
Nie można tu nie wspomnieć o roli wszelkiego rodzaju błogosławieństw i nabo-
żeństw paraliturgicznych. Wykorzystanie symboli i znaków odwołujących się do 
wyobraźni powinno zajmować przemożne miejsce w katechezie i liturgii, która 
ofiaruje nam bogactwo znaków i symboli: woda, chleb i wino, baptysterium i na-
czynia liturgiczne, gesty i słowa, muzyka i śpiew.

ZAKOŃCZENIE 

Sekty zatem są sygnałem alarmowym cywilizacji w kryzysie. I wydaje się, że pró-
bują one „rozbić namiot” w tych miejscach, z których zostaliśmy wypchnięci. Ich 
sukces jest więc okazją do podjęcia przez nas autentycznego rachunku sumienia: 
chrześcijanie, czy jesteśmy dziś prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa, czy 
jesteśmy wierni swemu chrztowi?

Innymi słowy, sekty nie tyle są zagrożeniem, co wyzwaniem dla chrześcijan 
i Kościoła naszych czasów. Toteż pierwszym odruchem nie powinien być atak na 
sekty, lecz osobiste nawrócenie. Idąc tym tropem – i nie tracąc przy tym nigdy 
świadomości, iż nie ma jakiegoś cudownego leku przeciw „chorobie sekt” – może-
my zatem powiedzieć, że odtrutką na sekty jest prężne i autentyczne chrześcijań-
stwo, chrześcijaństwo bardziej ewangeliczne, zakorzenione w określonym miejscu 
i czasie, solidarne z dzisiejszym człowiekiem i otwarte na doświadczenia i dorobek 
poszczególnych narodów i ich kultur.
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ATEIZM, SATANIZM, OBŁUDA. TRZY PRZEJAWY 
KULTU SZATANA?

Ateizm, satanizm i obłuda – niby zupełnie inne, a jakże podobne. Więzią, jaka je 
łączy, jest zły duch. Są one jawnym lub ukrytym kultem diabła. I wbrew pozorom 
ateizm, choć nie jest dobry, jest z nich najmniej niebezpieczny. Spójrzmy najpierw, 
czym są one same w sobie, oddzielnie, aby móc zrozumieć, że są trzema aspektami 
tej samej niewiary i tego samego kultu szatana. 

ATEIZM 

Najprostszą definicją ateizmu jest brak wiary. Szczegółowych definicji jest wiele. 
Zwracają one uwagę na jakiś szczególny przejaw ateizmu, jakąś jego cechę prze-
wodnią i niejako ukazują podstawowy, ignorowany wraz z odrzuceniem Boga, 
fakt. I tak, ateizm to walka z Kościołem (instytucją kościelną) bardziej niż walka 
z Bogiem i religią (np. Kartezjusz1). Pomija się tu jednak fakt, czy można walczyć 
z czymś (lub Kimś), co (lub Kto) nie istnieje? Ateizm to niewiara w fakt, że Bóg 
w jakikolwiek sposób ingeruje w przebieg historii po stworzeniu (np. Voltaire2), 

1  Na temat poglądów Kartezjusza np.: H. Schnädelbach H., Filozofia, w: Filozofia. Podstawowe 
pytania, red. E.E. Martens, H.H. Schnädelbach, Warszawa 1995, s.57–97; R. Descartes, Medy-
tacje o filozofii pierwszej, Kraków 2002.

2  Na temat poglądów Voltaire’a (F.M.Arouet) np.: T. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświe-
cenia. Fragmenty filozoficzne, Warszawa 1994; Voltaire. Powiastki filozoficzne (Zadig, Tak toczy 
się światek, Kandyd, Prostaczek, Memnon, Historia podróży Skarmentada, Mikromegas, Historia 
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przy czym nawet jeśliby nie ingerował, to zakłada się, że mimo wszystko ten świat 
stworzył. Ateizm to niewiara w istnienie Boga transcendentnego i osobowego, 
z przekonaniem, że jest On siłą przenikającą naturę (np. panteizm, jogini, bardzo 
niebezpieczna odmiana – ludzie, którzy mówią, że słowo „Bóg” dla nich nie istnie-
je). Tyle że należałoby zapytać: jak siła mogłaby myśleć? Ateizm to przekonanie, 
że wiara nie daje żadnych możliwości zbliżenia się do prawdy, a do prawdy zbliża 
tylko rozum (np. Spinoza3). A tymczasem Bóg jest Prawdą, więc wiara w Niego 
jest jednocześnie wiarą w Prawdę. Ateizm to przekonanie, że idea Boga to iluzja 
(np. Feuerbach4). Tyle że nikt nigdy nie oddawał życia za samą ideę, tym bardziej 
za iluzję. Ateizm to przekonanie, że religia odbiera człowiekowi wolność i czyni 
z niego niewolnika Boga. A tak naprawdę tym, co zniewala, jest grzech i właśnie 
wolność od grzechu jest jedyną prawdziwą wolnością5. Ateizm to przekonanie, 
że ludzi nie stworzył Bóg, ale sam człowiek swoją pracą doprowadził do tego, że 
jest i że istnieje świat (np. Marks6). Tymczasem jest to wyraz naiwnej pychy, po-
dobnie jak przekonanie, jakoby ludzie sami doprowadzili do II wojny światowej, 
bez udziału złych duchów, choć sam człowiek nie byłby do tego zdolny7. Ateizm 
to przekonanie, że pisma religijne, teologiczne nie są niczym więcej jak tylko 
bajkami; przekonanie, że nawet jeśli nie sam Bóg, to przynajmniej Jego działanie 
powinno być widoczne dla naukowca i jeżeli Bóg istnieje, to muszą być na to do-
wody empiryczne (np. Stenger8). Taki pogląd stanowi jednakże swoistą ignorancję 
faktów, gdyż dowody istnieją, są cuda, zjawiska nadprzyrodzone, rzeczy, które 
jawią się ludzkim oczom bez naturalnej przyczyny. Ateizm to przekonanie, że 
istnienie Boga jest hipotezą naukową, taką samą jak każda inna (np. Dawkins9). 
A trzeba zauważyć, że na przykład w psychologii hipotezy często okazują się 

dobrego bramina, Białe i czarne, Jeannot i Colin, Człowiek o czterdziestu talarach, Biały byk, Uszy 
hrabiego Chesterfield i kapelan Gudman), oprac. T. Żeleński, Warszawa 1955.

3  Na temat poglądów B. Spinozy np.: S.M. Nadler, W. Jeżewski, Spinoza, Warszawa 2002; 
M. Janik, Ontologia polityczna Benedykta Spinozy, Warszawa 2017.

4  Na temat poglądów Feuerbacha np.: J.A. Kłoczowski, Człowiek bogiem człowieka, Lublin 
1979; L.A. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, Warszawa 1981.

5  Por. S. Wronka, Dialektyka wolności w listach św. Pawła, w: Jawicie się jako źródła światła 
w świecie (Flp 2,15), red. T.M. Dąbek,  Kraków 2010, s. 269–300.

6  Na temat poglądów Marksa np.: J. Steipanowa, Karol Marks. Szkic biograficzny, Moskwa 
1977; K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, 1844, w: K. Marks, F. Engels, 
Dzieła wszystkie, t. I, Warszawa 1962, s. 243–407.

7  Por. A. Rodewyk, Dämonische Besessenheit heute, Tatsachen und Deutungen, Aschaffenburg 
1966, s. 89.

8  Na temat poglądów Stengera np.: V.J. Stenger, Has Science Found God? The Latest Results 
in the Search for Purpose in the Universe, Amherst, NY 2003; V.J. Stenger, God: The Failed Hy-
pothesis: How Science Shows that God Does Not Exist, Amherst, NY 2007; V.J. Stenger, Quantum 
Gods: Creation, Chaos and the Search for Cosmic Consciousness, Amherst, NY 2009; V.J. Stenger, 
The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason, Amherst, NY 2009.

9  Na temat poglądów Dawkinsa np.: R. Dawkins, Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowo-
dzi, że świat nie został zaplanowany, Warszawa 1994; R. Dawkins, Bóg urojony, Warszawa 2007; 
R. Dawkins, Magia rzeczywistości. Skąd wiemy, co jest prawdziwe, Warszawa 2012.
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faktami. Ateizm to niewiara w zgodność opisu stworzenia świata z Księgi Rodza-
ju z dowodami naukowymi oraz pytanie o to, kto zaprojektował Boga, jeśli On 
zaprojektował świat. Tyle że zgodność istnieje, na przykład w dowodach przedsta-
wionych w znanym filmie Bóg nie umarł. Ateizm to kierowanie pod adresem Boga 
pretensji, że skoro istnieje, to dlaczego pozwala na wielkie cierpienia (np. Hit-
chens10). Przy czym zapomina się tutaj o tym, że cierpienie ma służyć nawróceniu 
i pokucie, gdyż ludzkie czyny pociągają za sobą pewne konsekwencje. Definicji 
jest jeszcze więcej. Tak więc niektórzy ludzie deklarują, że są ateistami i być może 
są. Wydaje się jednak, że każdy ateizm skrywa w sobie to, iż każdy w jakiś sposób 
i w jakimś stopniu w coś (w Kogoś) wierzy, gdyż pozostaje w człowieku jakiś 
ślad Boga, choćby skryty i niesłyszalny (choćby przez prawo naturalne zapisane 
w sercu każdego). Ateiści często wierzą w istnienie Boga, ale Go nienawidzą. 
Tymczasem, jak zauważył Kierkegaard, życie bez Boga nie ma sensu: „Jeżeli nie 
istnieje żadna wieczna świadomość w człowieku, jeżeli na dnie wszystkiego czai 
się tylko dziko działająca moc, która kłębiąc się w winie ciemnych namiętności 
zrodziła wszystko […], jeżeli pustka bezdenna i nigdy nie nasycona kryje się pod 
wszystkim, czymże innym staje się życie, jeśli nie rozpaczą? Jeżeli tak jest, […] 
jeżeli pokolenie za pokoleniem pozostaje jak liście, […] jeżeli pokolenia mijają 
[…] jak bezmyślne, bezowocne działanie, jeżeli wieczne zapomnienie wiecznie 
czyha na swą zdobycz i nie ma rzeczy, która byłaby dość silna, aby wyzwolić się 
od tego – jakże puste i beznadziejne wydaje się życie”11. Taki bezsens życia ,,woła” 
o poszukiwanie sensu, a jeśli człowiek nie znajdzie sensu w Bogu i w wierze, to 
często zwraca się do pseudoreligii, sekt i innych tym podobnych. Jest tu swoista 
pętla wiązana przez złe duchy, od wpajania ludziom jakoby Bóg nie istniał, aby 
w sposób ukryty związać ze sobą człowieka i doprowadzić go do jawnego kultu 
diabła, gdyż człowiek, który potrzebuje w coś (w Kogoś) wierzyć, gdy nie jest to 
Bóg, zwraca się do bożków (tzn. złych duchów).

SATANIZM

Satanizm jest to jawny kult szatana. Satanizm jest najgorszym z wszystkich moż-
liwych kultów; jest też najgorszą formą okultyzmu i najgorszą odmianą wszyst-
kiego, a sataniści stanowią najbardziej destrukcyjną z wszystkich sekt świata12. 
Satanizm odnosi się do różnorodnych systemów pseudoreligijnych wierzeń i prak-
tyk, które nawiązują do różnie rozumianego szatana. 

Ludzie wprowadzani w świat satanizmu dokonują na sobie szeregu inicjacji 
i wchodząc coraz głębiej w zło, wykonują kolejne zadania: profanują cmentarze, 

10  Na temat poglądów Hitchens np.: Ch.E. Hitchens, Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko 
zatruwa, Katowice 2007.

11  S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, Warszawa 1982, s. 13.
12  Por. B. Jaworowski, Zniewolenia duchowe, Poznań 2012.
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ściągają pasyjki z krzyży, profanują kaplice i kościoły, profanują tabernakula, 
kradną monstrancje i Najświętszy Sakrament, aby je sprofanować, aż dochodzą 
do odprawiania czarnych mszy. Czarna msza jest to parodia Mszy świętej, czy-
niona w najgorszy sposób, jaki można sobie wyobrazić. W czasie czarnej mszy 
dokonują koszmarnych i przerażających czynności, profanują Najświętszy Sakra-
ment, wszystkie ,,modlitwy” kierują do zła, do demonów. Czasem ich formy kultu 
są pełne okrucieństwa, często połączone z gwałtem, ze składaniem ofiar z ludzi; 
zdarza się, że torturują dzieci, a najczęściej zadowalają się zabijaniem zwierząt. 
Osoby, które uczestniczą w obrzędach satanistycznych, mogą również widzieć 
pewne manifestacje zła – realnie widzą jakieś siły (demony), które się wokół nich 
manifestują. Satanizm jest prawdopodobnie kulminacyjnym momentem ludzkiej 
przewrotności i odejścia człowieka od Boga, w nim człowiek wchodzi w bezpo-
średni kontakt ze złem, przywołuje to zło. Satanizm istnieje w swojej straszliwej 
rzeczywistości13.

Współczesny ruch satanistyczny (istnieją też różne formy pseudosatanizmu) 
zainicjował Anton Szandor LaVey (choć pojęcie satanizmu wywodzi się ze staro-
żytnej Palestyny), zakładając w 1966 lub 1967 r. ,,kościół szatana”. LaVey napisał 
Biblię Szatana, czyli wykład filozofii i praktyki satanistycznej. Grupa wyznaw-
ców satanizmu laveyańskiego to największa organizacja satanistyczna istniejąca 
współcześnie.

Symbolem satanistów jest odwrócony pentagram – pięciokątna gwiazda 
w okręgu (pieczęć Baphometa) z dwoma rogami skierowanymi ku górze, cza-
sem opisana na głowie kozła, który jest również odwróconym odpowiednikiem 
starożytnego znaku chrześcijańskiego, pentagramu, który symbolizował pięć ran 
Chrystusa. Głowa kozła jest wyszydzeniem Mesjasza-Baranka, podobnie jak inny 
symbol – odwrócony krzyż łaciński, który współcześnie często bywa używany 
w satanizmie jako znak „odwrócenia” wszystkiego, co chrześcijańskie14.

Satanizm nie dopuszcza miłości i uznaje, że miłość należy zamienić na nie-
nawiść. Sataniści znęcają się psychicznie i fizycznie nawet nad ludźmi, których 
lubią. Człowiek ma prawo zdecydować o własnej śmierci, ale niejednokrotnie jest 
zmuszany do zabijania innych. Sataniści zabijają zwierzęta i ludzi – często jako eg-
zamin, który muszą przejść członkowie sekty. Poza egzaminami, które polegają na 
popełnieniu przestępstwa lub innego grzechu, satanizm posiada swoje jedenaście 
przykazań satanizmu, dziewięć grzechów satanizmu i dziewięć twierdzeń satani-
zmu15. Na przykład dziewięć twierdzeń satanizmu opisał A.Sz. LaVey w prologu 
Biblii Szatana swojego autorstwa i są one podstawą filozofii satanizmu laveyań-
skiego. Przedstawiają szatana jako postać, która preferuje na przykład wysławianie 

13  Por. G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy, Rzym 1996, s. 58–62; por. również: B. Jaworowski, 
Zniewolenia duchowe….

14  Por. B.A. Robinson, Religious Satanism, 16th century Satanism, Satanic Dabbling, etc., On-
tario 2006.

15  Por. Lucas, Ucieczka z piekła. Pamiętnik satanisty. Warszawa 1996.
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ciała przez zaspokajanie żądz i nieczystość, otwartość myśli i swobodę duchową, 
przychylność dla miłości okazywanej zasłużonym, zemstę jako wyznacznik siły, 
odpowiedzialność za własne czyny przy potępieniu uwielbienia własnego ego16. 
Sataniści podobno opowiadają się za wolnością jednostki, a życie u nich jest gorsze 
niż życie więźnia, zarówno zewnętrznie, gdyż nie mogą się całkowicie swobodnie 
poruszać, jak i psychicznie, gdyż są w niewoli strachu i wiedzą, że nieposłuszeń-
stwo będzie ich drogo kosztować, a odejście skończy się pobiciem albo śmiercią. 
Są agresywni na zewnątrz, a z dnia na dzień rośnie w nich lęk wewnątrz. I pozo-
staje tylko nienawiść, spustoszona psychika i ogromne poczucie winy. 

Podczas obrzędów popełniane są przestępstwa, dochodzi nawet do morderstw, 
gwałtów i do składania w ofierze niemowląt oraz nienarodzonych dzieci17. W przy-
padku przestępstw popełnianych przez satanistów wykrycie ich sprawców jest 
wyjątkowo trudne. W grupach satanistycznych obowiązuje ścisłe dotrzymywanie 
tajemnicy, a chcącym odejść od grupy grozi się śmiercią. Również nierzadkie jest 
zjawisko, że ludzie chcący złożyć zeznanie o przestępstwach popełnianych przez 
satanistów są wyśmiewani, ponieważ urzędnicy uznają ich opowieści za niewia-
rygodne bzdury18. Tymczasem zbrodnie popełniane przez satanistów zdarzają się 
naprawdę i są bardzo podobne do pewnych pogańskich ofiar, które potępia Stary 
Testament, ostrzegając, aby nie znalazł się pośród ludu nikt, kto by przeprowadzał 
przez ogień swego syna lub córkę (przeprowadzanie przez ogień swego syna lub 
córki – to ofiary z ludzi19), ponieważ obrzydliwy jest dla Pana każdy, kto to czyni, 
a z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Bóg sprzed swego Oblicza20.

Satanistom trudno jest odejść z sekty, ponieważ wpaja się im, już od pierw-
szego spotkania z sektą, że w razie odejścia stanie się coś strasznego, co z reguły 
jednoznacznie oznacza śmierć. Podczas obrzędów kultowych wyznawcy są często 
świadkami, w jak brutalny sposób traktuje się zdrajców. Poza tym powoduje nimi 
strach przed sektą czy też przed szatanem. Sataniści oczekują kary od szatana. Tak 
więc, ponieważ niemożliwe jest odejście z sekty, zamiast odejść, próbują odebrać 
sobie życie. Satanista musi godnie umrzeć dla szatana, a więc w mękach, dlatego 
wybierają na przykład odłamki szkła21. I większość z nich umiera (najczęściej 
w wyniku popełnionego samobójstwa), gdyż prędzej czy później szatan niszczy 
narzędzie, którym się posługuje22. 

Jeśli ktoś opuszcza sektę satanistyczną, ważne jest, aby natychmiast umie-
ścić go w możliwie jak największej odległości od niej, gdyż jest narażony na ze-
mstę sekty, która wydaje na niego wyrok śmierci. Satanista, który opuścił sektę, 

16  Por. A.S. LaVey, Biblia Szatana, Wrocław 1999, prolog.
17  Por. Lucas, Ucieczka z piekła….
18  Por. J. Hauskeller, Przedmowa, w: Lucas, Ucieczka z piekła…, s. 3–16.
19  Por. G. Amorth, Wyznania egzorcysty. Częstochowa 2007, s. 138.
20  Por. Pwt 18,9–14; Kpł 20,1–5.
21  Por. Marites, Posłowie, w: Lucas, Ucieczka z piekła…, s. 168–178.
22  Por. B. Jaworowski, Zniewolenia duchowe….
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może też wymagać leczenia na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego, 
ponieważ jeśli ktoś się w końcu ,,obudzi”, zechce odrzucić zło i opuszcza sek-
tę satanistyczną, wtedy momentalnie pojawiają się koszmarne myśli, sny, wielki 
wewnętrzny lęk, myśli samobójcze, dręczenia demoniczne itp. Kościół i krzyż go 
palą (choć wcześniej mogły mu nie przeszkadzać), czasem pojawia się jakaś istota 
(demon), która do niego mówi. Taki człowiek ma rozbitą psychikę, nie tylko duszę. 
Jednakże, mimo że jest to bardzo trudne, można wyjść z sideł tej sekty23.

Satanizm jest szczególnie potępiany przez Kościół. Nowy Testament wyraźnie 
mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku 
duchom zwodniczym i naukom demonów24. A dla tych, którzy nie odwrócili się 
od dzieł swoich rąk, tak aby nie wielbić demonów ani bożków złotych, srebrnych, 
spiżowych, kamiennych, drewnianych, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, 
ani chodzić, ani nie odwrócili się od swoich zabójstw, swoich czarów, swego nie-
rządu i swoich kradzieży; dla niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, 
bałwochwalców i wszelkich kłamców – udział w jeziorze gorejącym ogniem i siar-
ką25. W Apokalipsie znajduje się także zapowiedź: „Oto przyjdę niebawem, a moja 
zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca […]. Na zewnątrz 
są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha 
i nim żyje”26. Bałwochwalcy Królestwa Bożego nie odziedziczą27.

OBŁUDA RELIGIJNA

Obłuda jest hipokryzją, dwulicowością. Obłudę powoduje jeden ze złych du-
chów – diabeł obłudy religijnej28. Obłuda polega na tym, że człowiek nie patrzy 
na to, co sam robi, ale oskarża, obmawia czy oczernia drugiego; widzi drzazgę, 
która jest w oku jego bliźniego i chce mu ją wyjąć, a nie dostrzega, że we wła-
snym oku ma utkwioną belkę29. Obłudnik nie robi tego, co myśli, nie czuje tego, 
co mówi, działa ,,na pokaz”, sam popełnia jakiś grzech, a krytykuje za taki sam 
grzech kogoś innego. Obłudnik ma dwie twarze, jakby dwie dusze – jedną ,,na po-
kaz”, drugą ,,gdy nikt nie widzi”; albo jedną dla pewnych osób, a drugą dla innych. 
Obłudnik nie umie przyznać się do swoich błędów, potrafi tylko widzieć ,,drzazgi” 
w oczach innych. Jest przez to małostkowy w duszy, która jest pełna błahostek 

23  Por. J. Hauskeller, Przedmowa, s. 3–16; por. również: B. Jaworowski, Zniewolenia ducho-
we…; G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy…, s. 58–62.

24  Por. 1 Tm 4,1–2.
25  Por. Ap 9,20–21; Ap 21,8.
26  Ap 22,12.15.
27  Por. Ga 5,19–21.
28  Por. A. Rodewyk, Dämonische Besessenheit heute…, s. 89.
29  Por. Łk, 6,39–42.
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i czczej gadaniny30. Wiara obłudnika jest bardzo płytka (o ile w ogóle istnieje) i nie 
ma odzwierciedlenia w życiu i w czynach. W Ewangelii jest mowa o takiej obłud-
nej wierze, na przykład kiedy Pan Jezus wytyka ludziom, że będą wzywali Boga: 
,,Panie, Panie, przecież nauczałeś na naszych ulicach”, ale On im powie, że ich nie 
zna31; i także, że nie każdy, kto Mu mówi: ,,Panie, Panie”, wejdzie do Królestwa 
Niebieskiego, lecz ten, kto pełni wolę Bożą32. Obłuda jest też ,,wiarą” heretyczną, 
niby wiarą w Boga, a zabijaniem ludzi; niby wiarą w Boga, ale kosztem swojego 
narodu; niby wiarą w Boga, a wystawianiem na niebezpieczeństwo swoich bliskich, 
aby pokazać, jakim jest się ,,wspaniałym i pomocnym” (to jak rzucanie swoich bli-
skich na pożarcie lwom, by zostać ogłoszonym bohaterem). Maryja, która płacze 
krwawymi łzami, płacze nad ludźmi, którzy przedkładają człowieka nad Boga, bez 
względu na to, kim taki człowiek jest. A to przedkładanie człowieka nad Boga – to 
właśnie jest obłuda. Obłuda jest wszędzie tam, gdzie kłamstwo jest przedstawiane 
jako prawda; gdzie religia nie prowadzi do Boga, lecz jest fałszywie wykorzysty-
wana, aby zniszczyć osobę, która może jest wyrzutem sumienia, a może obiektem 
zazdrości. Zdarzyła się na przykład kiedyś taka sytuacja, że dwie sąsiadki bardzo 
się nienawidziły i pewnego dnia jedna z nich przyniosła do zakrystii wielką świecę, 
prosząc księdza, żeby pozwolił jej zapalić ją blisko ołtarza i tam zostawić. Kiedy 
ksiądz zapytał dlaczego, kobieta odpowiedziała, że to w intencji znienawidzonej 
sąsiadki. W pierwszej chwili się ucieszył, potem jednak dopytał, czy to w intencji 
jej zdrowia, czy też żeby się z nią pogodzić. W odpowiedzi usłyszał: ,,Niech się 
ta baba roztopi jak ten wosk”. W obliczu tak perfidnej obłudy ksiądz oczywiście 
odmówił zapalenia świecy. 

Obłuda jest tam, gdzie okazuje się pogardę księdzu; gdzie okazuje się pogardę 
ludziom poświęconym Bogu, z równoczesną deklaracją rzekomej wiary i w prze-
konaniu (jakże fałszywym) o byciu lepszym. Podobnie oszczerstwa często po-
chodzą od ludzi obłudnych. Obłuda jest, gdy człowiek oczerni drugiego, a potem 
jakby nic się nie stało, idzie do kościoła, a nawet śpiewa: ,,gdzie miłość wzajemna 
i dobroć”. Obłuda jest tam, gdzie rzuca się niesłuszne i niesprawiedliwe oskarżenia 
i mówi się, że to słuszne podejrzenia i słowa, w trosce o czyjąś poprawę. Święty 
Jakub powiedział o języku: „oto mały ogień, a jak wielki las podpala”. I jak może 
z jednego źródła wytryskać woda słodka i gorzka, jak z ust jednej osoby mogą pa-
dać słowa wychwalające Boga i przeklinające bliźniego?33 To właśnie jest obłuda. 

Obłuda religijna jest gorsza od ateizmu i braku wiary, gdyż prowadzi do wiel-
kich wypaczeń i do zgorszenia, poza tym obłuda ma w sobie spore podobieństwo 
do ezoteryzmu. Biblia potępia obłudę, podając także jej przykłady34. Również 

30  Por. Papież Franciszek, Ryzyko obłudy. Papieska Msza święta w Domu św. Marty, 11 września 
2015 [dostęp: 15.02.2016].

31  Por. Łk 13,23–30.
32  Por. Mt 7,21–23.
33  Por. Jk 3,5–12.
34  Por. Mt 23; Mt 7,3–6; 1 J 2,4; Łk 18,9–14; Prz 11,9–20.
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w Apokalipsie Bóg ostro potępia obłudę: „Znam twoje czyny, że ani zimny, ani 
gorący nie jesteś. Obyś był zimy albo gorący! A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, 
ani zimny, chcę cię wyrzucić z ust Moich”35.

Co łączy ateizm, satanizm, i obłudę? Zły duch. Są one drogami do wiecznego 
potępienia i odmianami braku wiary w Boga oraz kultu szatana. Zwróćmy uwagę 
na najważniejsze podobieństwa.

Ateizm i satanizm. Oprócz satanizmu teistycznego, będącego kultem znane-
go w chrześcijaństwie diabła, istnieje także satanizm ateistyczny, który nie jest 
związany bezpośrednio z czcią jakiegokolwiek bóstwa, ale z kultem władzy, zmy-
słowości, sił natury. Stawia on na najwyższym miejscu w hierarchii świata swego 
przedstawiciela i całkowite zaspokajanie własnych potrzeb. Satanizm ateistycz-
ny stanowi więc pewną skrajną odmianę ateizmu, który przypisuje człowiekowi 
boskie zdolności. Ponadto, oprócz satanizmu osobowego, w którym szatan jest 
widziany jako ten, który przeciwstawia się Bogu i przekonuje, jakoby był moc-
niejszy od Boga i jakoby mógł dać człowiekowi szczęście, ofiarując mu zakazany 
owoc, domagając się dla siebie określonego kultu, osób jemu poświęconych i ofiar, 
istnieje także satanizm bezosobowy. Satanizm bezosobowy występuje w wielu 
systemach światopoglądowych. Na przykład w New Age szatan nie jest czczoną 
bezpośrednio osobą, lecz wskazuje na postawę człowieka skierowaną przeciwko 
Bogu, przeciwko moralności, przeciwko władzy, przeciwko wszelkim hamulcom 
i ograniczeniom. Człowiek często czyni to, na co ma ochotę, postępując tak, jak 
jemu wydaje się, że jest słusznie; uważa siebie za absolut, wolny i niezależny od 
jakiegokolwiek prawa i więzów. Efektem tego jest zawsze totalne zniszczenie36. 
I tak satanizm bezosobowy jest jakby jedną ze skrajnych odmian ateizmu, który 
postrzega Boga jako ograniczenie ludzkiej wolności.

Obłuda i ateizm. Obłuda religijna powoduje zgorszenie, przez co przyczynia 
się do ateizmu innych ludzi. Nie jest wprawdzie jedyną przyczyną ateizmu, lecz 
jedną z przyczyn, ale bywa przeważającą. Brak wiary w Boga wynika czasem ze 
zgorszenia postawą tych, którzy określają siebie mianem ,,chrześcijan”, ,,katoli-
ków”. Obłudnik swoim życiem pokazuje coś zupełnie innego, niż głosi przesłanie 
Ewangelii i katolicyzmu, ukazuje religię wypaczoną, a czasem wręcz naucza po 
swojemu, co nie ma pokrycia w prawdziwej religii. Obłudnik mówi to, co jest 
dla niego wygodne, a deklarując się jako ,,katolik”, staje się jak faryzeusz, który 
sam nie wchodzi do królestwa i jeszcze innym zabrania wejść37. Przykładem ta-
kiej obłudy może być postawa pewnych osób, które niby są zapisane do Odnowy 

35  Ap 3,15–16.
36  Por. B.A. Robinson, Religious Satanism…; por. również: B. Jaworowski, Zniewolenia ducho-

we…; G. Amorth, Egzorcyści i psychiatrzy…, s. 58–62.
37  Por. Mt 23,13.
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w Duchu Świętym, niby częściej bywają w kościele, a jednak mówią, że Duch 
Święty jest sprawcą wszystkiego, z pominięciem faktu, że Duch Święty nigdy 
nie powoduje zła, lecz to diabeł powoduje zło (przez co osoba niedouczona może 
wyciągnąć błędny wniosek co do tego, kto powoduje zło i popaść w wielkie błędy).

Obłuda i ateizm mogą być podłożem satanizmu, mogą stanowić jego etapy 
wstępne. Fundamentem ich wszystkich jest brak głębokiej wiary. Dla człowieka 
o chwiejnej, słabej wierze, chyba zwłaszcza młodego, który dopiero buduje swoją 
dorosłość, czar magii, siła złych mocy, ideologia zapewniająca przewagę, wyma-
gająca hartu ducha i posługująca się przemocą mogą okazać się ekscytujące, ta-
jemnicze i bardzo pociągające. Najpierw pozornie wolny ateizm, a potem satanizm 
wywiera duży wpływ na młodzież poszukującą satysfakcji, ale też na starszych, 
którzy czują, że w życiu się nie zrealizowali lub są rozczarowani. Jest tak ponieważ 
ofiaruje im zaspokojenie trzech wielkich namiętności: władzy, bogactwa, przyjem-
ności. Niektórzy wchodzą w satanizm nie w pełni świadomie, że jest to kontakt ze 
złem, najczęściej czyniąc to na przekór chrześcijaństwu, myśląc, że w ten sposób 
stają się wolni. Zaczynają od imprez, narkotyków, orgii, od utraty wiary w Boga 
(tzn. ateizmu: mówią., że wiara to jest ,,wymysł” księży, dziadków itd.). Istnieją 
też subkultury, które propagują, zwłaszcza wśród młodzieży, idee satanizmu za 
pomocą obrazów, książek, płyt, lub programy medialne, które redukują satanizm 
do sfery sensacji, przedstawiając go jako coś budzącego grozę albo coś dramatycz-
nego, albo jeszcze innym razem – jako coś śmiesznego. Satanizm niestety rozwija 
się z niewiary, w sercach, które porzucają Boga i zwracają się w stronę zła38.

Ateizm, satanizm i obłuda. Ludzie, którzy chcą być wolni od Boga, stają się 
niewolnikami grzechu39. I czynią to na zasadzie: ,,Panu Bogu świeczkę, a diabłu 
ogarek” (obłuda), gdy pod pozorem bycia wierzącymi żyją w grzechu; ,,diabłu 
świeczkę, a Panu Bogu ogarek”, gdy są ateistami, a jednak jakoś dopuszczają 
istnienie Boga, choćby był to jedynie Jego cień czy życie uczciwe; albo ,,diabłu 
świeczkę i ogarek” (satanizm) – co w efekcie przynosi totalne zniszczenie. Sata-
nizm najsilniej, ale obłuda i ateizm wielokrotnie również nakazują czynić innym 
to, co oni czynią, czyli zemstę, brak przebaczenia i szkodzenie swoim nieprzyja-
ciołom. Satanizm nakazuje, a obłuda i ateizm aprobuje, angażować się w aktyw-
ność seksualną zgodnie ze swoimi potrzebami, jakby człowiek był zwierzęciem, 
które powinno zaspokajać wszystkie swoje żądze. W różnych (odpowiednich dla 
siebie) stopniach nie dopuszczają one powściągliwości, altruizmu i zewnętrznych 
ograniczeń moralnych czy kulturowych. Satanizm przedstawia grzechy jako drogę 
do wyzwolenia, jako przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych, sa-
tysfakcję psychiczną, emocjonalną i fizyczną; ateizm i obłuda robią to samo, tylko 
grzechu nie nazywają wprost grzechem. Satanizm dopuszcza aborcję, podobnie 

38  Por. J. Hauskeller, Przedmowa…, s. 3–16; por. również: G. Amorth, Egzorcyści i psychia-
trzy…, s. 58–62; B. Jaworowski, Zniewolenia duchowe…; Papież Franciszek, Ryzyko obłudy….

39  Por. S. Wronka, Dialektyka wolności…, s. 269–292 [dostęp: 15.02.2016].
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jak tysiące ,,chrześcijan”, którym jest niewygodnie ponosić konsekwencje swoich 
wyborów. I podobnie jak ateiści, którzy uważają, że człowiek należy tylko do 
siebie. Sataniści chcą, aby alkohol, heroina, kokaina, metamfetamina, LSD, ma-
rihuana, tytoń i pochodne były dostępne. Tak samo jak młodzi ,,chrześcijanie”, 
dla których impreza jest ważniejsza od Mszy, czy też ateiści, którzy chcą żyć bez 
ograniczeń, myśląc jedynie o życiu chwilą – iluzorycznie szczęśliwą. Satanizm 
uważa, że upodobania seksualne ludzi i jakiekolwiek ich formy występujące mię-
dzy dorosłymi ludźmi (także homoseksualizm, biseksualizm itp.) są dozwolone. 
Dokładnie tak samo jak ,,chrześcijanie” mieszkający razem bez ślubu czy ateiści 
dążący do legalizacji małżeństw homoseksualnych.

Sataniści mówią, że satanizm sam w sobie nie jest zły i że wszyscy inni się 
mylą. Tak samo mówią ateiści, przekonani, jakoby nie było Boga. Obłudnicy także 
robią coś podobnego – albo w ogóle nie mają poczucia, że ranią Boga i krzywdzą 
ludzi, albo twierdzą (świadomie lub nie), że Bóg jest miłosierny, więc cokolwiek 
zrobią, to wszystko im wybaczy, ponieważ jest tylu ludzi gorszych od nich. Z dru-
giej strony istnieją także inni sataniści, którzy pod płaszczykiem swej ,,wiary” dają 
upust chorym pragnieniom, żądzom, chęci zadawania bólu, posiadania władzy, 
zabijania, znajdując usprawiedliwienie dla swoich czynów i chorej natury w kulcie 
szatana. Odrzucenie Boga bardzo często ma na celu danie upustu swoim chorym 
pragnieniom, również w ateizmie, który zwalnia z poczucia odpowiedzialności, 
gdyż gdyby Boga nie było, to ,,róbta, co chceta”. Skoro nikt nie widzi, to nie po-
niesie się konsekwencji. Życie zamyka się wtedy w ograniczoności ,,tu i teraz”. 
Po co bać się piekła, skoro po śmierci nie ma jak cierpieć – jeśli się nie istnieje, 
to się nie cierpi. Obłuda posuwa się tu do pozornej subtelności i twierdzi, że Bóg 
nie zajmuje się drobiazgami – jak gdyby było coś, co mogłoby Go nie obchodzić. 
A skoro Bóg ,,nie patrzy” na szczegóły, to wystarczy raz w roku pójść do spowie-
dzi i powiedzieć: ,,Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, nie mam grzechów, 
ale moja sąsiadka chyba ma romans, a mój syn pobił się z kolegami, a…” I tak oto 
okazuje się, że cały świat jest zły, a ,,wspaniała” parafianka musi zdać z tego relację 
,,Bogu, którego nie obchodzą szczegóły” – to właśnie jest obłuda. I jakkolwiek 
by na satanistów nie spojrzeć, sekta czcicieli szatana jest grupą ludzi chorych, 
okrutnych, nieznających litości, zmuszających do okropnych rzeczy, dla których 
miłość, przyjaźń, współczucie – to coś, co nie może dla nich istnieć. Niestety, tymi 
samymi przymiotnikami można opisać niektórych ateistów, a także pewnych ludzi 
obłudnych, którzy gdy postrzegają innych ludzi jako narzędzia do osiągnięcia 
swoich celów – wykorzystują ich, a gdy postrzegają ich jako przeszkody – niszczą 
bez skrupułów.

Według satanistów piekło i niebo nie istnieją. Nie wierzą oni w zbawienie i ży-
cie pozagrobowe. Punktem odniesienia dla satanizmu jest wiara w istnienie „zasa-
dy życia” jako siły personifikującej moc natury, seksualność i inne popędy. Ateiści 
także nie wierzą w niebo i piekło, gdyż nie da się wierzyć w wieczność, jeśli nie 
wierzy się w Boga. Niektórzy z nich wierzą w reinkarnację, ale ta wypaczona 
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wiara także odrzuca miejsce wiecznej szczęśliwości, jakim jest prawdziwe niebo. 
A obłudnik, to nawet jeśli powie, że wierzy, nawet jeśli złoży taką deklarację, to 
należy postawić pytanie: jak wierzy, skoro uważa, że niebo mu się należy, mimo 
że żyje w grzechu? Ostateczny wniosek będzie taki, że i on nie wierzy, bo jego 
wiara jest jakąś iluzją pełną samouwielbienia40.

ZAKOŃCZENIE 

Co dzieli satanizm, ateizm, i obłudę? Właściwie dwie główne rzeczy. Po pierwsze  
– jawność. Satanizm to jawny kult szatana, obłuda to kult ukryty pod płaszczy-
kiem wiary, a ateizm to kult ukryty pod płaszczykiem niewiary. Po drugie – sto-
pień oddalenia od Boga. Satanizm jest najdalej, gdyż schodzi do samego piekła. 
Obłuda jest w środku tych trzech, gdyż ignorując własną słabość i własny grzech, 
niejako zamyka się na prawdziwe, głębokie nawrócenie. Ateizm, wbrew pozo-
rom, jest z tych trzech najbliżej Boga, choć także daleko. Owo ,,obyś był zimny” 
z Apokalipsy41 wskazuje na to, że człowiek szczery, kiedy błądzi, łatwiej znajduje 
drogę nawrócenia, dzięki swojej szczerości. Ateista zwykle szuka prawdy, a kto 
szuka prawdy, ten znajdzie Boga, gdyż Bóg jest Prawdą (jak mówiła św. Edyta 
Stein). Przykładem może być historia pewnej studentki, która deklarowała się jako 
ateistka i z całym przekonaniem mówiła, że po śmierci zjedzą ją robaki i zniknie 
– to będzie koniec. Rozmawiała kiedyś ze znajomą siostrą zakonną, której powie-
działa, że gdyby mogła zobaczyć Boga, uwierzyłaby. Jakie było jej zdziwienie, gdy 
siostra odpowiedziała jej na to: ,,Ja widuję Go codziennie. Chodź, to ci Go poka-
żę”. To nie była św. siostra Faustyna, ale wiedziała ona, że widzenie Boga zależy 
od spojrzenia, a dokładniej od spojrzenia wiary. Studentka zgodziła się i poszła 
z siostrą na adorację Najświętszego Sakramentu. Wtedy szczere, choć zagubione 
serce uwierzyło, ponieważ spotkały się ze sobą trzy szczerości: szczerość duszy, 
która nie wierzyła, ale szukała Prawdy; szczerość duszy, która prawdziwie wierzy-
ła; szczerość Prawdy, która w tym momencie postanowiła się objawić. 

Na koniec – ostatnia cecha wspólna. Zawsze istnieje możliwość nawrócenia – 
z każdego stanu, z każdego grzechu. Nigdy jednak nie można cofnąć czasu i samo 
uklęknięcie u kratek konfesjonału nie wystarczy. Każdy grzech jest raną zadaną 
Jezusowi i dlatego oprócz porzucenia grzechu niezbędne jest zadośćuczynienie. 
Ateizm, satanizm i obłuda pociągają za sobą pewne konsekwencje, które wymaga-
ją wynagrodzenia Bogu, a czasami też i ludziom. Dopiero taka postawa, która chce 
naprawić uczynione zło, jest fundamentem owocnego nawrócenia. Iluż świętych 
nawróciło się właśnie z ateizmu.

40  Por. Lucas, Ucieczka z piekła…; por. również: A.S. LaVey, Biblia Szatana, Wrocław 1999, 
s. 3–292; B. Jaworowski, Zniewolenia duchowe….

41  Ap 3,15–16.
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Summary

Atheism, satanism and hypocrisy, despite the pretense, have a lot in common. 
Atheism is a declared lack of faith. Satanism is a public worship of satan. Hypocri-
sy is duplicity, a combination of sin with external manifestations of what seems to 
be faith. They are joined by an evil spirit. In fact, atheism, satanism and hypocrisy 
are variations of the lack of faith in God and the worship of satan. And the supre-
macy of man over God appearing in hypocrisy, as well as in satanism and atheism, 
is a simple way to eternal damnation, although salvation is always possible.
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Rita Bichi, Paola Bignardi (a cura di), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia 
(tłum. własne: Bóg w moim odczuciu. Młodzież i wiara we Włoszech), Vita e Pen-
siero, Milano 2015, 188 s., ISBN 978-88-343-3008-1.

Włochy to kraj, w którym badacze zjawiska religii i wiary mówią o pewnych 
fenomenach, używając czasu przeszłego. Chrzest dzieci był czymś równie natu-
ralnym, jak naturalne było jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku pójście na mszę 
św. w niedzielę, ślub w kościele czy odmawianie różańca w maju. W świetle zacho-
dzących w społeczeństwie włoskim zmian postanowiłem przyjrzeć się publikacji, 
którą – myślę – warto wyeksponować w środowisku wychowawców i ludzi nauki 
zajmujących się problemem młodzieży1. Wspomniane zmiany można zaobserwo-
wać w kontekście polskim, uwzględniając szczególnie okres po 1989 r., dlatego 
tym bardziej analiza swego rodzaju „fotografii” włoskiej może – moim zdaniem – 
przyczynić się do lepszego zrozumienia również współczesnej młodzieży polskiej 
i procesów zachodzących na płaszczyźnie religijnej.

Z badań socjologicznych i ze statystyk duszpasterzy włoskich wynika, że młodzi 
ludzie w zdecydowanej większości nie zawierają kościelnego związku małżeńskiego.. 
Często też zastanawiają się nad sensem przyjmowania kolejnych sakramentów. 
Analizując jednak recenzowaną publikację, dostrzegamy, że młode pokolenie 
ujawnia nieco inną wrażliwość religijną, która – jak się okazuje – nie umarła, ale 
przeradza się w inne formy, zdecydowanie różniące się od tych odnotowywanych 
w przeszłości.

Recenzowana publikacja została przygotowana pod redakcją Rity Bichi, pro-
fesor socjologii na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, oraz Paoli Bignardi, 
publicystki i członkini Fundacji Toniolo, która zajmuje się kwestiami edukacyj-
nymi młodzieży. Badania zamieszczone w książce Dio a modo mio przeprowa-
dzono metodą wywiadów pogłębionych. Wzięło w nich udział 150 młodych ludzi 
w dwóch przedziałach wiekowych: 19–21 lat i 27–29 lat (czas wchodzenia w okres 
młodości i czas wychodzenia z okresu młodzieńczego). Te socjologiczne badania 
są o tyle cenne, że swym zasięgiem obejmują wszystkie regiony Włoch. Ich auto-
rzy wykazali się nowymi podejściami, szeroko już przetestowanymi przez zespół 
naukowców z Fundacji Toniolo i prezentują w miarę całościową wizję i naukowo 
poprawną analizę dotyczącą młodych ludzi we Włoszech. Badania mają charakter 

1  Synod biskupów włoskich (2018), który ma zgłębiać temat: Młodzi, wiara i rozpoznanie po-
wołania ożywił poniekąd dyskusję dotyczącą młodzieży włoskiej w kontekście eklezjalnym. Warto 
w tym wymiarze zauważyć chociażby ostatnią pozycję książkową Bruno Forte, I giovani e la fede, 
Queriniana Edizioni, Brescia 2017.
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jakościowy i odnoszą się do ściśle wyselekcjonowanej próby narodowej. Problemy 
badawcze dotyczyły tego wszystkiego, co przeplata się w świadomości religijnej 
młodzieży, czyli: kwestia Boga, Jezusa Chrystusa i życia chrześcijańskiego, kwe-
stia przekazów międzypokoleniowych, edukacji religijnej, relacji między wiarą 
i palącymi problemami dyktowanymi przez życie. W badaniach poruszano rów-
nież zagadnienie Kościoła, modlitwy, sakramentów i odniesienia do innych reli-
gii. Autorzy zbiorowej publikacji dają więc czytelnikowi chyba po raz pierwszy 
pełny obraz tego, czym jest wiara dzisiaj dla osób młodych, urodzonych w latach 
1982–2000. Zagadnienia poruszane w badaniach można uznać więc za ważne 
z punktu widzenia socjologii religii, katechetyki, a także socjologii młodzieży. 
Podjęty przedmiot badań wzbogaca zatem włoską panoramę naukową i wydaje się 
owocny, gdyż posiada bezpośrednie implikacje operacyjne w różnych dziedzinach 
życia społecznego.

Praca zawiera 14 artykułów opracowanych przez 16 autorów. Multidyscypli-
narne badanie podzielone jest na dwie duże sekcje. Pierwsza, nosząca tytuł Histo-
ria żywej wiary, przedstawia różne etapy wiary, specyfikę wiary w kontekście żeń-
skim i młodzieżowym, zróżnicowanie ścieżek młodych ludzi żyjących na północy 
i południu Włoch. Druga część, zatytułowana Kościół i przynależność, porusza 
problem relacji młodych ludzi z różnymi postaciami i realiami napotykanymi na 
ścieżce życia: ksiądz, rodzina, doświadczenie grupy, przynależność stowarzysze-
niowa młodzieży, media społecznościowe w życiu młodego człowieka.

Cenne jest to, iż autorzy, ukazując różne etapy rozwoju/zastoju reli-
gijnego młodego człowieka, nie uskarżąją się, nie szukają winnych, ale 
w sposób merytoryczny kreślą profile młodych ludzi, ich ścieżkę życia 
w perspektywie rozwoju wiary lub jej porzucania.. Młodzi ludzie dostrzegają na 
różnych etapach swojego rozwoju związek pomiędzy życiem a wiarą, co zostaje 
wyeksponowane przede wszystkim przez C. Pasqualiniego (Percorsi di fede dei 
giovani (di) oggi [Ścieżki wiary młodzieży dzisiaj], s. 15–26). W kilku autobiogra-
ficznych ścieżkach oddalenia/zbliżenia się do wiary rysują się profile młodzieży 
przeżywającej swoje wzloty i upadki: od traumatycznego braku przywiązania do 
wiary, nieobecności na praktykach religijnych, słabej inicjacji chrześcijańskiej do 
odkrywania wiary poprzez chorobę, podróż misyjną, wolontariat w krajach ubo-
gich, spotkanie z księdzem lub z jakąś charyzmatyczną postacią.

W wielu artykułach autorzy wskazują na fakt, iż w życiu młodzieży dostrzega 
się swoisty brak ciągłości pomiędzy przeszłością, w której na etapie dzieciństwa 
obecne były pewne praktyki religijne, a teraźniejszością, w której ta religijność 
wydaje się rozmyta i słabo zdefiniowana przez młodego człowieka. Zgłębiając 
poszczególne wypowiedzi badanych w różnych artykułach, można odnieść wraże-
nie, że młodzież ceni sobie fakt wiary w Boga (zob. C. Stercal, E’ bello credere in 
Dio [Ważna/Piękna jest wiara w Boga], s. 27–40). Większość młodych ludzi w re-
ligijnej perspektywie życia upatruje nadzieję, bezpieczeństwo, siłę w stawianiu 
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czoła życiowym problemom, odnalezienie sensu życia, przebaczenia i wiecznego 
przeznaczenia człowieka.

Wart odnotowania jest fakt, że w wypowiedziach młodzieży wybrzmiewa idea, 
iż w relacjach z młodymi ważne jest koncentrowanie się na wymiarze osobistym 
oraz indywidualnym zaangażowaniu, a nie tylko postrzeganie życia młodych ludzi 
przez pryzmat formalnych, teologicznych „dyrektyw” (C. Stercal, E’ bello crede-
re…, s. 39–40). W kwestii, na ile wiara zmienia życie młodych, czytelnik powoli 
wchodzi niejako w tragizm tych ludzi, gdyż stopniowo zaznajamiany jest z tym, 
iż współczesnej młodzieży trudno jest przekuć swoją wiarę/religię na konkretne 
życiowe decyzje. Na taki stan rzeczy składa się przede wszystkim problem po-
strzegania wiary w społeczeństwie jako czegoś przeszłego, nieistotnego; problem 
mylenia wiary z etyką chrześcijańską i Dekalogiem i wreszcie współczesna ten-
dencja młodych, by wiarę utożsamiać z własnymi uczuciami i emocjami, wska-
zując na emocje jako podstawę jakości samego życia i atrybut istnienia. Do tego 
uwypuklany jest również problem wierności przyjętym zobowiązaniom, kultury 
indywidualizmu i subiektywizmu, co znajduje również odzwierciedlenie w sposo-
bie przeżywania wiary w Boga (zob. A. Montanari, La fede cambia vita? [Wiara 
zmienia życie?], s. 41–50). Przez samych młodych ludzi, mimo iż wybór wiary 
(bycia chrześcijaninem) jawi się jako trudny, wymagający odwagi i ofiary, proces 
ten nie jest sprowadzany jedynie do intymnej relacji z Bogiem, ale często jest 
ubogacony o inny wymiar, jakim jest służba bliźniemu poprzez przynależność do 
ruchów i stowarzyszeń działających w Kościele.

Jakkolwiek można mówić o rozczarowaniu młodzieży postawą Kościoła, 
o nieufności i zobojętnieniu wobec tej instytucji, to jednak autorzy kreślą również 
pewne pozytywne symptomy ożywienia czy nadziei na powrót do Kościoła tej 
młodzieży, która utraciła już w dzieciństwie poczucie przynależności. Niemniej 
jednak młodzi ludzie posiadają zarówno obraz „cieplejszy” Kościoła, przypomi-
nający wartości i więzi, rodzinę, dom, społeczną aktywność, jak również obraz 
nieco „chłodniejszy”, kojarzony z władzą, biznesem i formalizmem. P. Triani pod-
sumowuje, że młodzi, którzy oczekują i pragną zdecydowanej odnowy w Kościele, 
widzą w poczynaniach i słowach Papieża Franciszka wielką szansę. Doceniają 
jego styl, chęć reformowania Kościoła i odrzucania pewnych przywilejów, dba-
łość o biednych i cierpiących (P. Triani, Il rapporto con la Chiesa [Stosunek do 
Kościoła], s. 93–103).

Ważnym głosem w dyskusji na temat wiary młodych ludzi jest artykuł S. Al-
fieri i in. (Seconda stella a destra… [Druga gwiazda po prawej stronie…], s. 117–
134), który porusza kwestię roli rodziny w wychowaniu do wiary swoich dzieci. 
Z pewnością w literaturze naukowej nie brakuje badań, które ukazują rodzinę nie 
tylko w perspektywie socjalizacji dziecka, ale również jako miejsce transmisji 
wartości międzypokoleniowych i przekazu wiary. W omawianym artykule au-
torki słusznie nie ukrywają problemów, z jakimi boryka się współczesna rodzina 
w wymiarze religijnym (zaniedbana religijność i brak autentycznego świadectwa 
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ze strony rodziców). To, co buduje czytelnika, to fakt, iż młodzi ludzie nadal 
poszukują w rodzinie zdrowego klimatu do wzrostu w duchu wiary i wartości. 
Wiarę postrzegają jako swobodny wybór, a nie jako odgórnie narzucony przymus. 
Pozytywny jest też fakt, iż w omawianym artykule ważnym czynnikiem rozwoju 
religijnego młodych ludzi jest propozycja wiary płynąca od dziadków, przyja-
ciół oraz cenionych świadków wiary. Słuszna wydaje się również sugestia, aby 
młody człowiek przebywał w orbicie stowarzyszeń, ruchów kościelnych (dobro-
czynność, służba). Z pewnością rozwija to poczucie przynależności do wspólnoty, 
spaja relacje i otwiera młodych na nowe doświadczenia związane z faktem bycia 
chrześcijaninem.

Wartością dodaną recenzowanej publikacji jest fakt, iż autorzy śmiało wy-
powiadają również słowa krytyki pod adresem Kościoła. Większość badanej 
młodzieży nie czuje, że przynależność do wspólnoty i doświadczenie bycia 
chrześcijaninem jest wartością. Jej wiara, nawet jeśli nacechowana jest „zindy-
widualizowaną” modlitwą, to jednak przeżywana jest w sposób samotny, indywi-
dualistyczny, anonimowy i często staje się sposobem wyrażania swoistego buntu 
młodego człowieka wobec Kościoła. Młodzi ludzie kontestują w Kościele odwo-
ływanie się do „mechanicznych” ćwiczeń pobożności, w których formuły powta-
rzane są na pamięć. Osoby biorące udział w badaniach wytykają Kościołowi jego 
przestarzały i abstrakcyjny język w kontakcie z wierzącymi. Badani w większo-
ści nie utożsamiają się z Kościołem instytucjonalnym i nie darzą go zaufaniem. 
Dostrzegają w jego łonie brak pogłębionych relacji międzyludzkich i możliwości 
spotkania się z osobami znaczącymi (świadkowie wiary). Nawet funkcja kapła-
na w wypowiedziach wielu młodych jest niezrozumiała, chociaż patrzą na nie-
go z nieukrywaną „życzliwą obojętnością” i nie byliby w stanie wyobrazić sobie 
Kościoła bez księży. Wielu młodych kwestionuje również pośrednictwo kapłana 
pomiędzy Bogiem a człowiekiem (zob. F. Introini, Non di soli media [Nie samymi 
mediami], s. 145–156).

Recenzowana książka uwydatnia problemy, z którymi boryka się współczesna 
młodzież włoska (wiara subiektywistyczna), ale też otwiera przed czytelnikiem 
nowe perspektywy w postrzeganiu młodych ludzi (konieczność personalizacji 
własnej wiary w ogólnym horyzoncie wspólnotowym, rozeznanie i budowa wła-
snej chrześcijańskiej tożsamości).

W moim przekonaniu oryginalności sondażu zaaplikowanego w omawianej 
publikacji można upatrywać właśnie w tym, iż jest on jakościowo zorientowany na 
badanie doświadczenia religijnego i doświadczenia wiary młodych ludzi. Publika-
cja, pozbawiona statystycznych wartości procentowych, zmusza niejako czytelni-
ka do tego, aby bezpośrednio wsłuchać się w problemy młodych (problem inicjacji 
chrześcijańskiej, internalizacji wymogów wiary itp.). Czytelnik, zachęcony otwar-
tością i szczerością młodych ludzi, wchodzi w ich intymny świat, spontanicznie 
dostrzegając tematy, które łączą się z delikatnymi momentami życia młodego czło-
wieka (np. porażki w życiu religijnym i duchowym). Nagrodą dla czytelnika za 
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jego cierpliwe wsłuchiwanie się w problemy młodzieży jest uzyskanie swoistego 
profilu duchowego osób badanych, którzy poniekąd zaprzeczają stwierdzeniom, iż 
pokolenie współczesnych młodych Włochów jest pokoleniem bez Boga.

Trzeba przyznać, że przeprowadzone analizy i zgromadzone odpowiedzi na 
pytania stawiane młodzieży stanowią bogatą i oryginalną dokumentację widzianą 
oczyma socjologów, psychologów, teologów i wychowawców. Z pewnością są to 
dane, które mogą stać się dla instytucji kościelnych zaangażowanych w procesy 
formacyjne młodych ludzi inspiracją do działań i dalszych refleksji na temat prze-
kazu wiary i wychowania religijnego młodego pokolenia.

ks. Bogdan Stańkowski

Ks. Zdzisław Janiec, Marcin Tkaczyk OFMConv, Halina Irena Szumił (red.), 
Ksiądz Wincenty Granat. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – kan-
dydat do chwały ołtarzy, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (Źródła i monografie 442), 499 s.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II obchodzi w 2018 r. stulecie istnienia. 
Fakt ten ma szczególną wymowę z racji zbieżności czasu fundacji uniwersytetu 
i odzyskania przez Polskę niepodległości. W stuletnią historię KUL wpisują się 
wielcy nauczyciele, wychowawcy niejednego pokolenia podejmującego odpowie-
dzialność za swoje osobiste losy i losy Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej. Są 
wśród profesorów stuletniej uczelni ludzie wielcy duchem, w tym słudzy Boży: 
ks. Wincenty Granat, ks. Franciszek Blachnicki, o. Jacek Woroniecki OP. KUL 
szczyci się swoim świętym profesorem, kard. Karolem Wojtyłą – św. Janem Paw-
łem II. 

Pamięć o profesorach – nauczycielach akademickich, odważnych badaczach 
i bezkompromisowych heroldach prawdy, obrońcach dobra i promotorach piękna 
(wartościach konstytuujących kulturę ludzką) – jest jedną z misji uniwersytetu.

Ksiądz Wincenty Granat był nauczycielem i wychowawcą licznych teologów 
(w tym wybitnych profesorów), prezbiterów, humanistów. Urodził się 1 kwietnia 
1900 r. w Ćmielowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Zmarł 11 grudnia 1979 r. 
w Sandomierzu. W 1918 r., ukończywszy Męską Szkołę Filologiczną w Sando-
mierzu, wstąpił tam do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1924 r. Następnie podjął studia na jezuickiej uczelni „Gregorianum” w Rzymie, 
gdzie uzyskał dwa doktoraty: w 1925 r. z filozofii i w 1928 r. z teologii. Studia 
na uniwersytecie prowadzonym przez Towarzystwo Jezusowe na pewno zainspi-
rowały jego pragnienie zostania jezuitą. Niespełnione pragnienie – tak sądzę – 
kształtowało jednakże jego życie, jako kapłana i uczonego, czyniącego „Wszystko 
na większą chwałę Bożą” (Omnia ad maiorem Dei gloriam). 
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Doskonale przygotowany do pracy naukowej – po rzymskiej uczelni – tra-
fił w 1928 r. do szkolnictwa podstawowego i średniego w Radomiu. Pełnił tam 
do 1933 r. funkcje prefekta. Zaprawiony w dydaktyce na niełatwej linii „fron-
tu” dydaktycznego – w pracy z dziećmi i młodzieżą – podjął w 1933 r. pracę 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 

Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim związał się w 1952 r., a zatem w wieku 
wypróbowanej, statecznej dojrzałości, znaczonej już mądrością życiową. W 1961 r. 
ks. W. Granat został profesorem. W latach 1973–1979 był członkiem Komitetu 
Redakcyjnego Encyklopedii katolickiej (t. 1–3). W 1965 r. podjął funkcję rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z godności tej zrezygnował w 1970 r. 

Ksiądz W. Granat, obdarzony pięknym tytułem, mówiącym tak wiele o jego 
życiu – Doctor humanus, był mężem Bożym zmagającym się o godność człowieka 
w czasie II wojny światowej i w okresie „pozornego” pokoju – w okresie powojen-
nym. Lata następujące po zakończeniu wojny to wszakże czas narzucania Polsce 
obcej polskiemu etosowi ideologii marksizmu i leninizmu oraz jednocześnie coraz 
większego spętania proletariackich mas antyludzką teorią i praktyką życia. Był 
to okres szalejącej pogardy do życia, wyrażającej się w aborcjach dokonywanych 
w skali niemal „przemysłowej”. Miliony istnień ludzkich zostały unicestwione pod 
sztandarami proletariackiej ideologii niszczącej polskość, a dla niepoznaki nagła-
śniającej propagandowe „okrzyki” typu: „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli 
dostaniej”. W czasie PRL Kościół był przez sprawujących rządy prześladowany, 
a Bóg publicznie wyśmiewany. 

W takiej rzeczywistości ks. W. Granat promieniował dobrem, które rozświetla-
ło szarzyznę życia. Nigdy nie szukał własnej chwały. Otaczał innych życzliwością 
i duchową spolegliwością. Był ojcem dla studentów „przepędzanych” z różnych 
uczelni epoki PRL, którzy mieli odwagę sprzeciwić się ustrojowi komunistycz-
nemu. KUL był ich miejscem „ucieczki”. Dawał możliwość zdobycia wykształce-
nia, co w przypadku osób napiętnowanych przez totalitarny system na uczelniach 
państwowych nie tylko było trudne, ale wręcz niemożliwe. Podejmując działania 
mające na celu uwolnienie zatrzymanych przez Milicję Obywatelską, deklarował 
gotowość pójścia do więzienia na ich miejsce. 

Po rezygnacji z urzędu rektora KUL zamieszkał w Opolu Lubelskim, mia-
steczku oddalonym od Lublina ok. 50 km. Kontynuował tam prace pisarskie oraz 
angażował się w działalność duszpasterską. Od 1933 r. aż do śmierci pozostawał 
w bliskich kontaktach ze Zgromadzeniem Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej (tzw. Służek z Mariówki), których dom generalny znajduje się w Ma-
riówce (pow. Przysucha), a dom prowincjalny w Sandomierzu.

Dorobek naukowy i spuścizna teologiczna ks. W. Granata są imponujące. Na-
pisał on szereg prac. Wydał monumentalne dzieło: Dogmatyka katolicka (t. 1–9, 
Lublin 1959–1967) oraz dwutomową pracę pt. Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie 
(t. 1–2, Lublin 1972–1976; wyd. 2, Lublin 2013–2016), stanowiącą „jakby stresz-
czenie uzupełnione przez Sobór Watykański II” tejże Dogmatyki). W książkach 
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tych zwracał uwagę na konieczność uwspółcześnienia teologii (aggiornamento) 
tak, aby jej wywód, argumentacje, uzasadnienia nie mijały się z człowiekiem, 
jego problemami i w ogóle z jego „sprawą”, lecz były odpowiedzią na wszelkie 
pytania, w tym pytania o sens istnienia ludzkiego. Cechą charakterystyczną teo-
logii ks. Wincentego Granata – jak uważa jego uczeń, abp Alfons Nossol – był 
„personalistyczny humanizm, antropologiczno-chrystologiczne uwspółcześnienie 
teologii oraz nurt pastoralno-kerygmatyczny” (W. Hryniewicz, A. Nossol, „Rocz-
niki Teologiczno-Kanoniczne” 19 (1972), z. 2, s. 5–9).

Osobie i dziełom, czy też – parafrazując tytuł książki K. Wojtyły, Osoba i czyn 
(Kraków 1969, wyd. 1) – osobie i czynom jednej z najważniejszych postaci w stu-
letnich dziejach KUL poświęcona została recenzowana – rekomendowana książka. 
Dzieło pt. Ksiądz Wincenty Granat. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go – kandydat do chwały ołtarzy przygotowali do publikacji: ks. Zdzisław Janiec, 
Marcin Tkaczyk OFMConv oraz Halina Irena Szumił. Ukazało się ono nakładem 
Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w ramach „Źródeł i monografii” (nr 442). W lekturę pracy wprowadza „wymow-
ne” motto – dedykacja: „W dowód wdzięczności Opatrzności Bożej za 100-lecie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jego rektora ks. Wincen-
tego Granata, prezbitera Diecezji Sandomierskiej świętującej 200-lecie istnienia”. 

Na strukturę książki składają się następujące części: Przedmowa Biskupa San-
domierskiego; Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II; Wstęp Postulatora Beatyfikacyjnego; sześć rozdziałów; pięć aneksów; Wykaz 
skrótów; Indeks nazwisk. 

Rozdział I: „Sługa Boży ks. Wincenty Granat (1900–1979)” zawiera jeden tylko 
tekst, pt. Życiorys ks. Wincentego Granata (1900–1979), napisany przez osobę naj-
bardziej znającą dorobek naukowy tego uczonego, siostrę zakonną tzw. ukrytego 
zgromadzenia honorackiego – służkę z Mariówki, dr Halinę Irenę Szumił. Przed 
laty była ona najbliższą współpracownicą Sługi Bożego. Przygotowywała do dru-
ku jego publikacje. Opracowywała indeksy i skorowidze jego prac. Po śmierci ks. 
W. Granata stała się promotorką myśli i osiągnięć naukowych swojego Mistrza. 

Rozdział II: „Ksiądz Wincenty Granat w refleksji naukowej” składa się z na-
stępujących tekstów: Chrześcijańska tożsamość w teologii ks. Wincentego Granata 
(ks. Czesław Rychlicki); Misterium Bożego Miłosierdzia w nauczaniu ks. Wincen-
tego Granata (Halina I. Szumił); Idea wolności w personalizmie ks. Wincentego 
Granata (ks. Stanisław Kowalczyk); Sługa Boży ks. Wincenty Granat w dokumen-
tach Instytutu Pamięci Narodowej (Halina I. Szumił); Personalistyczna koncep-
cja Eucharystii w ujęciu ks. Wincentego Granata (ks. Tomasz Serwin); Księdza 
Wincentego Granata teologia sakramentu namaszczenia chorych (ks. Czesław 
Krakowiak); Dynamika procesu beatyfikacyjnego (Wiesław Bar OFMConv); Kult 
Maryi w świetle publikacji ks. Wincentego Granata (ks. Zdzisław Janiec). 

W rozdziale III: „Ksiądz Wincenty Granat w pamięci i wypowiedziach ludzi 
uniwersytetu” zaprezentowane zostały teksty opatrzone tytułami: Wspólnotowy 
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wymiar modlitwy. Świadectwo (Piotr Kopiec); Cierpliwy w służeniu Bogu i Ojczyź-
nie (Piotr Paweł Gach); „Młodzieży bitej i krzywdzonej nie mogę opuścić”. Ksiądz 
Wincenty Granat – obrońca prześladowanych studentów (Maria Wrzeszcz); 
Ksiądz Wincenty Granat – opiekun młodzieży akademickiej (Janusz Bazydło); 
Ksiądz Wincenty Granat – sługa Bożej mądrości i dobroci (Zbigniew Narecki).

Rozdział IV: „Ksiądz Wincenty Granat w nauczaniu biskupów i prezbiterów” 
prezentuje następujące wypowiedzi: Trwamy w dziękczynieniu za osobę ks. Win-
centego Granata (bp Henryk Tomasik); Świętość, czyli Bóg w naszej codzienności 
(ks. Krzysztof Guzowski); Sługa Boży ks. Wincenty Granat świadkiem wiary na 
wzór Maryi (ks. Zdzisław Janiec); Osoba i twórczość Sługi Bożego przesłaniem dla 
współczesnych (ks. Stanisław Kowalczyk); „Magister veritatis et vitae” (Ireneusz 
Sławomir Ledwoń OFM); Wkład sługi Bożego ks. Wincentego Granata w teolo-
gię Bożego miłosierdzia (ks. Marek Chmielewski); Podwójny wymiar Miłosier-
dzia Bożego i jego praktyka według ks. Wincentego Granat (ks. Zdzisław Janiec); 
Oblicze eschatologiczne Miłosierdzia Bożego według sługi Bożego ks. Wincen-
tego Granata (ks. Zdzisław Janiec); Apostoł Jezusa świadkiem miłosierdzia (bp 
Krzysztof Nitkiewicz); Wcielenie Syna Bożego objawieniem Bożej Opatrzności 
w nauczaniu ks. Wincentego Granata (Marcin Tkaczyk OFMConv); Droga praw-
dy i łaski w Kościele (abp Wacław Depo). 

W rozdziale V: „Ksiądz Wincenty Granat w mediach i publikacjach” zamiesz-
czone zostały: 1. Wywiady; 2. Artykuły w periodykach; 3. Teksty w pracach zbio-
rowych – łącznie dwanaście pozycji. 

Rozdział VI: „Ksiądz Wincenty Granat w przestrzeni wizualnej” zawiera trzy 
eseje oraz „eksponuje” szereg zdjęć, dokumentujących zarówno życie i dzieła Słu-
gi Bożego, jak i pamięć o jego osobie.

W dziele zamieszczono pięć aneksów. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni – 
Aneks 5, w którym Halina Irena Szumił zamieściła zestawiony przez siebie Wykaz 
prac dyplomowych z myśli teologicznej ks. Wincentego Granata z lat 1972–2016 
(łącznie 154 prace: magisterskie, licencjackie i doktorskie, zrealizowane na róż-
nych uczelniach polskich).

Książkę zamyka Wykaz skrótów oraz Indeks nazwisk. 
Lektura rekomendowanego dzieła, nawet jeśli niesystematyczna, ale tylko „do-

raźna” i wybiórcza, pozwala dostrzec duchową oraz intelektualną wielkość ks. 
W. Granata. W jego teologii jest „obecny” Bóg. Jest On „osobowym życiem” i tak 
winien być postrzegany przez wierzących w Niego. Dogmaty, które analizował 
uczony, a następnie wykładał studentom, nie były „odległą prawdą”, lecz taką, 
która ma egzystencjalny walor. Dogmat bowiem – przekazywał ks. W. Granat – 
„z życia Bożego pochodzi i o życiu ludzkim mówi”. Wierzący zawsze pozostają 
w relacji do żywego Boga, a nie do Jego idei czy wyobrażenia. Ważnym zadaniem 
życiowym było dla ks. Wincentego Granata, aby „prawdę czynić w miłości” (por. 
Ef 4,15). Tym imperatywem kierował się, służąc Katolickiemu Uniwersytetowi 
Lubelskiemu jako jego rektor. 
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W uznaniu za zasługi na polu naukowym Mistrz i Nauczyciel z Sandomierza 
i z Lublina obdarowany został tytułem Doctor humanus. Nie dał się „przekupić” 
medalami, którymi władza PRL chciała za wszelką cenę „pozyskać” nagrodzo-
nego dla siebie. Zawsze i skutecznie odmawiał przyjęcia jakiegokolwiek „orderu”, 
który reżim koniecznie chciał mu „podarować”. 

Wielość opracowań opublikowanych w omawianym dziele przybliża osobę 
wybitnego uczonego, a zarazem pokornego człowieka, który – parafrazując tytuł 
wskazanej wyżej jego pracy autorskiej – dążył cierpliwie i wytrwale „ku człowie-
kowi i Bogu w Chrystusie”. Obszerna – rzec można „monumentalna” – księga 
zawiera wybrane teksty. Mogłoby być ich wszakże więcej. Te, które zostały za-
mieszczone, pozwalają nie tylko zapoznać się ze Sługą Bożym, ale wejść z nim 
w relację, zgodnie z teologiczną prawdą o świętych obcowaniu. 

Zapoznając się z osobą ks. prof. dra hab. Wincentego Granata, czytając za-
równo źródła, jak i opracowania, poprosiłem dr Halinę I. Szumił o kilka słów 
świadectwa o Słudze Bożym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W od-
powiedzi na moją prośbę otrzymałem następujący tekst: „W 1948 r. ks. Wincenty 
Granat pisał: «Nauczanie teologii dogmatycznej podejmowane jako funkcja wycho-
wania powinno z konieczności oprzeć się na teoretycznym poznaniu prawdy i wzię-
tej z objawienia, i zdobytej wysiłkiem rozumu, a jednak wykrywanie związków 
między zdaniami, snucie nowych wniosków myślowych z pominięciem postulatów 
życiowych, tj. łączności pozytywnej z konkretnym człowiekiem i żywą kulturą, 
dało by nam w rezultacie wiedzę abstrakcyjną i nie odnawiało by oblicza ziemi […]. 
Chrystianizować życie, które ciągle bije żywym rytmem – jest to naczelne zadanie 
katolickie i kapłańskie, czego dość spory wycinek stanowi teoretyczne nauczanie 
prawd wiary» (W. Granat, Nauczanie teologii dogmatycznej w seminariach du-
chownych jako funkcja wychowania, „Polonia Sacra” 1 [1948], s. 340). Teologię 
dogmatyczną (a i każdą naukę teologiczną) – czytamy dalej – należy wprowadzić 
w centrum zainteresowań teoretycznych i praktycznych współczesnego człowieka, 
w przeciwnym razie życie przejdzie obok nas i nie spełnimy nakazu św. Pawła: 
«Veritatem facienttes in caritate crescamus in illo per omnia qui est caput Christus» 
(Ef 4,15) (tamże, s. 343).

Sługa Boży – podkreślała Halina I. Szumił – nie tylko uczył, ale całą swą osobowo-
ścią, codziennym życiem, podejmowaniem wysiłków naukowych i wychowawczych 
wpływał na kształtowanie postaw umysłowych i duchowych swych wychowan-
ków. Nadto miał ogromne poczucie odpowiedzialności za formację uczniów, kiedy 
pełnił obowiązki prefekta w szkołach radomskich, później alumnów w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Sandomierzu, a także kapłanów studiujących na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz innych wiernych, których spotkał na 
drodze swego kapłańskiego życia. O tym świadczą wspomnienia i świadectwa wielu 
z nich. Na każdym poziomie nauczania był znakomitym pedagogiem, wychowaw-
cą, pozostawiając w umysłach i sercach swych wychowanków niezatarty ślad. Był 
dobrym znawcą przedmiotu, który wykładał, dobrym nauczycielem, przyjacielem 
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młodzieży, radosnym chrześcijaninem, przedstawicielem Kościoła i nade wszystko 
świadkiem Chrystusa. W swoim środowisku promieniował swoją wiedzą, kulturą 
osobistą, prawością i ogromną życzliwością dla innych. Szedł do ludzi, do ludzkich 
trosk z prostotą i dostojeństwem człowieka, który innych szanuje, których stara się 
zrozumieć, których kocha. Zawsze pamiętał o ich potrzebach i spieszył z pomocą. 
Był człowiekiem niegorszącym się nigdy z nędzy natury ludzkiej, człowiekiem, któ-
ry mocno wierzy w zwycięstwo w duszy ludzkiej lepszych pierwiastków nad tymi, 
co w niej są niskie. Żył, jak wierzył i nauczał”.

Powyższe słowa stanowić mogą zachętę, by sięgnąć po dzieło poświęcone tej 
niezwykłej osobie, będącej darem dla KUL i dla Kościoła w Polsce w mrocznej 
epoce PRL, negującej człowieka i Boga. Doctor humanus to patron tych wszystkich, 
którzy kierują się w swoim życiu hasłem, będącym dewizą kościelnego uniwersytetu 
w Lublinie: Deo et Patriae. 

Na tzw. „plecach” okładki książki podana została wypowiedź ks. Zdzisława 
Jańca, Postulatora Procesu Beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. W. Granata, która 
ma wymowę profetyczną: „Osobiście ufam, iż wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi 
Bożego przyczyni się między innymi do realizacji wzniosłego i podstawowego celu, 
jakim jest przekazywanie Prawdy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Paw-
ła II”. Uzupełniając tę wypowiedź, można wskazać na wszystkie wydziały teologii 
i teologiczne, funkcjonujące w Polsce na państwowych uczelniach i na kościelnych 
fakultetach, jako miejsca poszukiwania i przekazywania Prawdy, której ostatecz-
nym źródłem jest sam Bóg. Nie ma wszakże w Polsce miejsca teologicznego, gdzie 
uprawiana jest nauka o „Bogu i człowieku w Chrystusie”, w którym nie byłby znany 
ks. Wincenty Granat, jeden z najwybitniejszych teologów polskich XX w. 

Eugeniusz Sakowicz

Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Zwierciadło muzyki, Tyniec Wydawnictwo 
Benedyktynów, Kraków 2016, 276 s.

W historycznej refleksji nad znaczeniem muzyki ścierają się dwa zasadnicze 
nurty, pochodzące z antyku. Pierwszy sprowadza muzykę do obszaru zmysłów 
(zwłaszcza słuchu) oraz pamięci, dzięki której pojedyncze dźwięki tworzą me-
lodię. Drugi zaś – szczególnie popularny w średniowieczu – widzi muzykę jako 
sferę liczb, akcentując płaszczyznę intelektu i rozważań intelektualnych. Stąd 
też pochodzi określenie musica speculativa, czyli będąca przedmiotem oglą-
du intelektualnego. Średniowieczny uczony badał relacje zachodzące między 
dźwiękami za pomocą wzroku, utrwalone w zapisie muzycznym. Dostrzegał tu 
– niczym w zwierciadle – ukryte oraz niezmienne prawdy, wyrażające boską 
proporcję.
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Podział na dwa ujęcia muzyki (zmysłowe – umysłowe, cielesne – duchowe) 
sugeruje podobieństwo dzieła ludzkiego do samego twórcy muzyki i jego natu-
ry, która zawiera podobną dychotomię. Określenie „zwierciadło muzyki” można 
rozszerzyć z tradycyjnego rozumienia muzyki jako odbicia Boskiej harmonii na 
uznanie jej za zwierciadło, w którym przegląda się człowiek.

Książka Zwierciadło muzyki stanowi zbiór esejów z lat 2005–2015, poświę-
conych zagadnieniu wyjaśniania muzyki, współczesnej trudności mówienia o jej 
naturze oraz istocie, nieadekwatności dzisiejszego języka i pojęć w zestawieniu 
z logicznym, spójnym systemem rozumienia tego fenomenu w świecie antycznym.

Autorka recenzowanej monografii, Antonina Karpowicz-Zbińkowska, jest 
doktorem nauk teologicznych i muzykologiem. W swoim dorobku posiada liczne 
publikacje, spośród których należy wymienić: Bach i chwała, „Fronda” 68 (2013), 
s. 98–105; Boecjusz naszych czasów, „Christianitas” 56–57 (2014), s. 303–311; 
Chorał – tchnienie wieczności, „Christianitas” 36 (2008), s. 121–125; Co ma mu-
zyka do duszy, „Christianitas” 29–30 (2006), s. 203–208; Czy koncert w koście-
le to świętokradztwo?, „Christianitas” 65 (2016), s. 171–181; Dies irae, „Fronda 
Lux” 73 (2014), s. 140–147; Dwa spojrzenia na istotę muzyki, „Christianitas” 
59 (2015), s. 170–181; „Logike mousike”. O wychowawczych aspektach muzyki 
kościelnej, „Christianitas” 58 (2014), s. 38–46; Luterański chorał w katolickiej 
liturgii, „Christianitas” 31–32 (2007), s. 179–183; Muzyczna droga do prawdy, do-
bra i piękna. Rozmowa Antoniny Karpowicz-Zbińkowskiej i Bartosza Izbickiego, 
„Christianitas” 55 (2014), s. 192–211; Muzyczność ludzkiej natury, „Christianitas” 
37–38 (2008), s. 193–205; O tradycji muzycznej – katastroficznie, „Christianitas” 
43 (2009), s. 215–220; Sacrum i profanum, „Christianitas” 40 (2008), s. 95–98; 
Symbolika muzyczna, „Christianitas” 34 (2007), s. 145–149; Teologia muzyki w dia-
logach filozoficznych św. Augustyna, Kraków 2013; W poszukiwaniu kryteriów sa-
kralności muzyki, „Christianitas” 33 (2007), s. 169–174; Wieczność i przygodność 
w muzyce, „Fronda Lux” 72 (2014), s. 204–211.

Książka Zwierciadło muzyki obejmuje trzy grupy esejów. Pierwsza składa 
się z tekstów dotyczących antycznej teorii muzyki, rozumienia oraz tłumaczenia 
przy jej pomocy natury świata, człowieka, adaptacji tego ujęcia przez Boecjusza 
i św. Augustyna do chrześcijańskiej filozofii i teologii muzyki. Zawarte w tej czę-
ści eseje mówią również o tym, jak tę syntezę myśli realizowano w praktyce, na 
przykładzie muzyki Jana Sebastiana Bacha i mistrzów polifonii renesansowej.

Druga grupa zawiera teksty poruszające tematykę iluzji postępu w muzyce, 
czyli o zachowaniu tradycji muzycznej w kompozycjach Bacha, odmienności dróg 
liturgicznej muzyki katolickiej i protestanckiej, rewolucji romantycznej burzącej 
antyczne rozumienie muzyki oraz zmieniającej podejście do praktyki wychowania 
przez muzykę, różnicy między antycznym pojmowaniem związku duszy ludzkiej, 
muzyki i natury świata a jego współczesnym wyjaśnianiem na przykładzie esejów 
Hansa Ursa von Balthasara.
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Trzecią grupę stanowią teksty poświęcone muzyce sakralnej i liturgicznej. 
Znajdują się tu refleksje o traktowaniu ze szczególnym pietyzmem chorału gre-
goriańskiego (tradycja katolicka) i protestanckiego; o kryteriach pozwalających 
ustalić prawdziwą sakralność muzyki; o niepowetowanej stracie, jaką spowodo-
wało usunięcie z liturgii katolickiej sekwencji Dies irae; o delikatnej równowa-
dze między duchowością a cielesnością muzyki sakralnej; o wyjątkowej roli prac 
kardynała Josepha Ratzingera, który dokonał syntezy dotychczasowej myśli za-
chodniej na temat muzyki sakralnej oraz połączył w swoim nauczaniu zachodnie 
i wschodnie podejście do roli muzyki liturgicznej.

W omawianej publikacji pojawia się wiele cennych myśli na temat muzyki, 
które zasługują na uwagę. Autorka słusznie podkreśla, że muzyka potrafi oddawać 
i wywoływać różne uczucia, leczy, ułatwia kontakt z emocjami. Dobrze wyjaśnia-
ją ten proces starożytni myśliciele przy pomocy złożonego systemu musica mun-
dana, humana i instrumentalis. Tłumaczy on rzeczywistość jako współbrzmienie 
trzech rodzajów harmonii. Muzyka wszechświata (musica mundana) to niesły-
szalna dla ludzkiego ucha harmonia sfer. Człowiek – dzięki duchowo-cielesnej 
strukturze – posiada wewnętrzną muzykę (musica humana). Ludzie tworzą też 
muzykę, która jest słyszalna (musica instrumentalis). Muzyka w człowieku naśla-
duje harmonię sfer świata zewnętrznego, zaś muzyka słyszalna potrafi przez swoją 
harmonię wpływać na muzykę wewnątrz człowieka.

Harmonia sfer, duszy i ciała ludzkiego oraz muzyki słyszalnej mają pokrewną 
naturę. Są trzema rodzajami muzyki. Jedne rodzaje harmonii wpływają na drugie. 
Różne tonacje (skale) muzyczne posiadają zróżnicowane charaktery, wywierając 
wpływ na stany ludzkiej duszy.

Starożytni Grecy nazywali człowieka „istotą muzykalną”, wskazując na 
niekwestionowaną wartość zagadnień muzycznych w refleksji kosmologicz-
nej i antropologicznej. Powyższe rozważania stanowią podstawę systemu, 
opartego na teorii etosu, która zakłada pewną współzależność wszechświata, 
duszy i muzyki. Teoria ta zajmuje się ich współbrzmieniem. Podkreśla po-
dobieństwo między muzyką a duszą – istnienie w obydwu swoistych napięć 
i poruszeń, wskutek czego przez muzykę słyszalną można wpływać na stany 
duszy.

Według św. Augustyna muzyka to sztuka dobrego kształtowania ruchu (duszy), 
umiejętność przestrzegania właściwej miary (scientia bene modulandi). Obejmuje 
liczby, którymi są rytmiczne i melodyczne stosunki tonów: dźwięki słyszalne, 
wrażenie słyszącego, czynność wypowiadającego, istniejące w duszy wieczne 
wzorce, pozwalające dostrzegać harmonię.

Etos muzyczny ma polegać na odwróceniu się duszy od spraw ziemskich 
i zwróceniu się – za pomocą liczb cielesnych – ku liczbom wiecznym, a przez 
nie ku Bogu. Zadaniem muzyki jest nauczyć człowieka odwracania wzroku 
od spraw ziemskich (doczesnych) i kierowania spojrzenia na Stwórcę. Jej rola 
polega na prowadzeniu ludzkości do piękna wiecznego, bezcielesnego.
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Istota muzyki polega na wznoszeniu człowieka ponad to, co przyziemne. Przez 
liczby zmysłowe przenosi się do proporcji wiecznych, a za ich pośrednictwem 
ku samemu Bogu. Koncepcja ta zostaje zapomniana przez współczesność, kiedy 
odrzuca ona harmonię.

W czasach starożytnych muzyka jest nauką posiadającą także cechy tradycji. 
Przez wieki zmienia się rozumienie jej znaczenia. Od romantyzmu w muzyce nastę-
puje zmiana optyki z harmonii kosmicznej na konkretnego człowieka, artystę, jego 
duchowe i emocjonalne zmagania. Muzyka nie opowiada już własnej harmonii, 
odzwierciedlającej porządek wszechświata, lecz przeżycia i uczucia kompozytora. 

Muzyka łączy się z kulturą. Jeśli przestajemy ją rozumieć, to nie pojmujemy 
też kultury, a co za tym idzie – także siebie. Pierwotnie mówi ona również o czło-
wieku, wyznaczając mu miejsce we wszechświecie.

Muzyka to sztuka przestrzegania właściwej miary. Tworzenie muzyki polega 
na tym, że człowiek spogląda wewnątrz siebie, by ujrzeć tam złożone przez Boga 
ślady idealnej harmonii i piękna. Są one wyrażone przez doskonałe proporcje 
duchowe i odwzorowane za pomocą liczb materialnych, a te uwiecznione w po-
staci słyszalnych dźwięków. Istotę muzyki stanowi „kształtowanie” (modulatio), 
które polega na wyznaczaniu i zachowywaniu właściwej miary według wiecznego 
wzorca. Jest ona ujęciem Boskiej harmonii, śladów Boga złożonych w naturze 
świata i człowieka, a także dążeniem do nich.

W ujęciu starożytnych myślicieli muzykę można porównać z systemem połą-
czonych zwierciadeł (musica speculativa): muzyka wszechświata ukazuje Boski 
porządek; muzyka w człowieku (wewnętrzna) wyraża Boską harmonię; muzyka 
słyszalna (tworzona przez człowieka) naśladuje Boży ład. Dzisiejsza muzyka staje 
się zwierciadłem odbiorcy. W kontakcie z nią człowiek może obcować tylko ze 
sobą. Wyraża ona samotne „ja”.

Muzyka posiada wymiar sakralny, kiedy wznosi duszę ku Bogu, przekazuje 
słowo Boże, integruje naturę ludzką. Zapewnia harmonię duszy i ciała. Jest narzę-
dziem wychowania, prowadząc człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Prawdziwa 
muzyka angażuje całego człowieka. Odbierana przez zmysły, odwołuje się do in-
telektu, który potrafi ocenić i odnieść do wiecznych wzorców. Służy zharmoni-
zowaniu natury ludzkiej, jej wszystkich władz. Umożliwia przejście na wyższy 
poziom, ponad siebie, ku Bogu.

Książka Zwierciadło muzyki to pozycja szczególna z zakresu historycznych, 
filozoficznych i teologicznych rozważań nad muzyką. Przedstawia dzieje muzyki 
od czasów starożytnych po współczesność, odwołując się do filozofii greckiej, teo-
logii chrześcijańskiej. Ukazuje muzykę nie tylko jako odbicie Boskiej harmonii we 
wszechświecie, człowieku i jego twórczości, ale też zwierciadło, w którym może 
przeglądać się człowiek. Powyższą publikację warto polecić wszystkim osobom 
zainteresowanym muzyką w jej szerokim kontekście.

Paweł Szuppe
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Antonio Sorrentino, Riforma della riforma?, Wydawnictwo Dottrinari, Pellezzano 
(SA) 2014, 206 s., ISBN 978-88-95983-19-6.

Autor recenzowanej książki jest prezbiterem diecezji Salerno we Włoszech. Świę-
cenia prezbiteratu przyjął 29 czerwca 1964 r. W macierzystej diecezji pełnił i nadal 
pełni funkcje, które w znacznym zakresie oscylowały bądź oscylują wokół liturgii 
i duszpasterstwa liturgicznego. Przez lata był też wykładowcą liturgiki w Instytu-
cie Teologicznym w Salerno. Nie dziwi więc fakt, że problematyka liturgiczna jest 
mu bliska i jej właśnie poświęcił w zdecydowanym stopniu swą dotychczasową 
twórczość wydawniczą. Warto w tym miejscu uświadomić czytelników „Studiów 
Pastoralnych”, że jedna z monografii ks. Sorrentino, mianowicie ta zatytułowana 
L’arte di presiedere le celebrazioni liturgiche. Suggerimenti ai sacerdoti (seria: 
„Comunità celebrante”, Wyd. San Paolo, Cinisello Balsamo 1997), przetłumaczo-
na została na język polski przez Pawła Cembrowicza i w 2001 r. opublikowana 
w krakowskim Wydawnictwie „M”. Przekład polski opatrzono tytułem: Sztuka 
przewodniczenia celebracjom liturgicznym. Praktyczne sugestie dla kapłanów 2.

Lektura książki pt. Riforma della riforma?, którą niniejszą recenzją pragniemy 
przybliżyć, prowadzi do wniosku, że jej autorem jest człowiek o ogromnej erudy-
cji i doświadczeniu. Te dwie cechy sprawiają, że ks. Sorrentino należy do takiej 
grupy osób, które nie mogą sobie pozwolić na to, by beztrosko i bezrefleksyjnie 
przechodzić obok wydarzeń oraz faktów, jakie się dzieją w łonie współczesnego 
Kościoła i są dla niego istotne – szczególnie jeżeli chodzi o liturgię. Te cechy au-
tora udzielają się podczas lektury jego książki również czytelnikom i powodują, że 
także oni czują się pobudzeni do czujności i zmobilizowani do refleksji nad tym, 
co wiąże się z szeroko pojętą, zainspirowaną ponad 50 lat temu przez Sobór Waty-
kański II reformą liturgiczną, na przestrzeni długich dziesięcioleci pieczołowicie 
przygotowywaną w ramach ruchu liturgicznego, a mimo to wciąż kontestowaną 
przez niektóre grupy chrześcijan, wśród których „poczesne” miejsce zajmują od 
lat zwolennicy abpa Marcela Lefebvre’a, który wraz ze swoimi zwolennikami 
zanegował ostatni sobór powszechny, a sprawy związane z liturgią traktuje tak, 
jakby ten sobór w ogóle się nie odbył. Ksiądz Sorrentino proponuje nam przyjętą 
i zastosowaną w książce metodę spokojnego podejścia do kwestii związanych z li-
turgią zreformowaną z inspiracji Soboru Watykańskiego II, jakże często nerwowo 
prezentowanych, a nawet apodyktycznie narzucanych przez lefebrystów oraz przez 
szeroko pojęte środowisko tzw. tradycjonalistów. 

Właśnie takie podejście ze zdrowo pojętym dystansem do zagadnienia reformy 
liturgicznej, a jednocześnie z pogłębioną refleksją nad sensem stawianych dziś 
w debacie nad ową reformą kwestii proponuje już sam tytuł książki: Riforma 

2  Kilka lat później Wydawnictwo „M” dokonało wznowienia tej książki pod tytułem: Cele-
bracje liturgiczne. Sztuka przewodniczenia. Praktyczne wskazówki dla kapłanów, Kraków 2009,  
183 s. Zob. recenzję tego polskiego wydania książki w: „Łódzkie Studia Teologiczne” 19 (2010), 
s. 310–312 (autor recenzji: Paweł Maciaszek).
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della riforma? Ten tytuł zbudowany jest w formie pytania. I choć jest krótki, to 
prowokuje każdego (zarówno zwolennika posoborowej reformy liturgicznej, jak 
i jej przeciwnika) do zastanowienia się nad tym, o czym w ogóle jest dziś mowa 
i kto jakimi kompetencjami odznacza się w prowadzonej współcześnie debacie. 

Odpowiedź na postawione w tytule książki pytanie jest ważna dla każdego, kto 
nie chce sprawy, „nad którą przeszedł Duch Święty”, a taką był wzmiankowany 
Sobór Watykański II, sprowadzić do kwestii typowo ludzkiej, a więc w gruncie 
rzeczy ziemskiej, czyli motywowanej i rozgrywanej na gruncie wyłącznie socjo-
logicznym! Przeciwnicy reformy liturgicznej muszą się poczuć sprowokowani do 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego swymi tendencjami uparcie odrzucają prawdę 
o obecności i działaniu w Kościele Ducha Świętego? Zwolennicy zaś takiej refor-
my muszą też pytać samych siebie o to, na ile prezentowanym przez nich sposobem 
sprawowania oraz przeżywania liturgii poświadczają, że pozostają wciąż wierni 
natchnieniom tego Ducha, który do zwołania soboru doprowadził, swą mocą prze-
nikał jego przebieg i spowodował, że nie można o nim mówić i myśleć inaczej, 
jak tylko w sposób zgodny z wypowiedzią Jana XXIII, w której zdefiniował go 
on jako „widzialny owoc działania Ducha Świętego”, a także z wypowiedzią Paw-
ła VI, który z kolei tenże sobór przedstawił jako „wydarzenie potężne i podstawo-
we dla przyszłości Kościoła3. 

Faktycznie, potężne i w gruncie rzeczy fundamentalne stało się przekonanie 
Soboru Watykańskiego II o tym, że liturgia zbudowana jest z tego, co jest pocho-
dzenia Boskiego i co – w związku z tym – pozostaje niezmienne (jako że tworzy 
istotę liturgii), jak również z tego, co Kościół z biegiem czasu mógł i wciąż może – 
lub nawet powinien – zmieniać, gdy tylko nabierze wiedzy i przekonania o tym, że 
„wkradły się [do niej] elementy niezupełnie odpowiadające wewnętrznej naturze 
samej liturgii albo [o tym, że niektóre jej] części stały się mniej odpowiednie” (KL 
21). Bazując na takiej, odświeżonej dzięki soborowemu wydarzeniu, świadomo-
ści, ks. Sorrentino przekonuje, że wielką zasługą ojców Soboru Watykańskiego II 
było to, iż opracowaniem konstytucji Sacrosanctum Concilium wcielili oni w czyn 
pragnienie reformy, jakie nosił w sercu papież Pius X, nadali kształt wysiłkom po-
czynionym w tym względzie przez ruch liturgiczny, jak też spowodowali, że kon-
kretną formę przybrała znaczna część inicjatyw podjętych przez papieża Piusa XII 
i częściowo wprowadzonych w życie Kościoła już za jego pontyfikatu (por. s. 22). 

Sobór Watykański II przypadł na czas, w którym Kościołowi przewodzili dwaj 
papieże: Jan XXIII (zm. 3.06.1963), który 11.10.1962 r. ten sobór zwołał, a także 
Paweł VI (wybrany na papieża 21.06.1963), który z kolei 8.12.1965 r. go zakończył. 
O pierwszym z nich mówi się w książce jako o kimś, kto zwołał sobór, by wpuścić 
do Kościoła trochę świeżego powietrza (por. s. 17), drugiego natomiast ukazuje się 
jako autora i apostoła reformy, jak też mądrego i roztropnego animatora prac, jakie 

3  Obydwie te wypowiedzi przytoczone są na s. 18 recenzowanej książki.
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zaraz po zamknięciu soboru należało podjąć, by zapewnić reformie praktyczne 
zaistnienie i stopniowe zakorzenienie się w życiu. 

Autor książki utwierdza nas w przekonaniu, w którym – jak się wyczuwa – sam 
tkwi mocno i zdecydowanie, że obaj papieże byli nie tylko odważni, ale i opatrz-
nościowi, a przy tym mądrzy – oczywiście nie ludzką, lecz Bożą, nadprzyrodzoną 
mądrością. Mądrość ta towarzyszyła im, a zarazem konieczna była, podczas trwa-
nia soboru, choć nie sposób było się bez niej obejść i po jego zakończeniu. Wtedy 
to bowiem rodziło się zapotrzebowanie na swoistą „mistagogię w sobór”. Trzeba 
też było odpowiednio (mądrze) reagować na pierwsze i kolejne reakcje na sobór – 
a były one często odmienne: od entuzjastycznych po przybierające formę oporu. 
Reforma posoborowa przemierzyła okres zadowolenia, ale i swoistego impasu, 
była wprowadzana w życie w zgodzie z duchem soboru, ale też niekiedy jakby 
na opak. W naszych czasach doszła do tego jeszcze reakcja inspirowana z jednej 
strony rozczarowaniem i rezygnacją, z drugiej zaś nostalgią za przeszłością i próbą 
powrotu do tego, co stare, oceniane i propagowane jako bardziej odpowiednie dla 
kultu i dla wewnętrznego zaangażowania wiernych (por. s. 31). 

Powyższym kwestiom poświęcona jest pierwsza część omawianej książki 
(s. 15–33). Natomiast na całą jej treść składa się jeszcze pięć innych części. Druga 
z nich traktuje o „bolesnym” – jak się wyraża autor – wydarzeniu lefebrystów 
(s. 35–42). Autor, zwracając tu naszą uwagę na reprezentowany przez nich ekstre-
mizm, sprowadzający się w gruncie rzeczy do tego, że chętnie prezentują się jako 
wierni stróże tradycji i zdecydowani obrońcy „odwiecznego Kościoła”, natomiast 
odrzucają w całości Sobór Watykański II (por. 36). Taki jest powód, dla którego 
wierność Mszy przedsoborowej traktują jako najbardziej wymowny symbol od-
rzucenia wszystkich innowacji soborowych, a mianowicie: kolegialności, wolności 
religijnej, ekumenizmu, dialogu z religiami i ze światem (por. s. 36). Uświada-
miając sobie taki stan rzeczy, papież Paweł VI napominał abpa Lefebvra i zwią-
zaną z nim wspólnotę, że forsowany przez nich powrót do Mszy Piusa V stanowi 
„wymowny symbol sprzeniewierzenia się soborowi”, albowiem za flagą Mszy 
trydenckiej kryje się odrzucenie przez nich i wszystkich tworzących grupę tzw. 
tradycjonalistów teologicznego i pastoralnego dorobku Soboru Watykańskiego II, 
tj. jego nauki na temat wolności religijnej, dialogu ekumenicznego, eklezjologii 
komunii czy otwarcia na świat współczesny (por. s. 36). 

Dialogu z lefebrystami poszukiwał też Jan Paweł II, który zezwolił bisku-
pom na wydanie specjalnego indultu dla kapłanów i wiernych świeckich, którzy 
zwracaliby się do nich z prośbą o zgodę na Mszę celebrowaną z użyciem mszału 
z 1962 r., byleby jednak takie osoby nie „podważały prawomocności i doktrynalnej 
poprawności mszału promulgowanego przez papieża Pawła VI” (s. 39). Jeszcze 
dalej w trosce o dialog z lefebrystami posunął się papież Benedykt XVI, który nie 
tylko zdjął ekskomunikę z biskupów wyświęconych nielegalnie w 1988 r., ale też 
listem Summorum Pontificum udzielił kapłanom i wiernym prawa do swobodnego 
posługiwania się mszałem potrydenckim z 1962 r., jak też zarysował perspektywę 
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utworzenia dla Bractwa św. Piusa X prałatury personalnej. Na takie kroki m.in. 
zdecydował się Benedykt XVI, by przyłożyć rękę do zahamowania nadużyć, jakie 
po Soborze Watykańskim II upowszechniły się w sprawowaniu liturgii. Jego wy-
siłki nie osiągnęły jednak spodziewanego rezultatu, a nawet przeciwnie, napotkały 
na mur zamknięcia się lefebrystów na jego otwarcie i miłość pasterską. W związku 
z tak rozwiniętą sytuacją ks. Sorrentino wyciąga w zakończeniu drugiej części 
swej książki wniosek podkreślający fakt jak najbardziej uzasadniony, że miano-
wicie „odrzucając wielkoduszną inicjatywę Benedykta XVI, mającą na celu po-
jednanie, lefebryści odkryli się całkowicie, to znaczy udowodnili klarownie, że 
nadmierne obstawanie przy rycie trydenckim było – niestety – tylko pretekstem, 
pewnego rodzaju parawanem tuszującym ich prawdziwą intencję, sprowadzającą 
się mianowicie do całkowitego odrzucenia Soboru Watykańskiego II w kwestiach 
najistotniejszych, którymi są: eklezjologia komunii i dialog” (s. 42). 

W części trzeciej omawianej książki autor czyni wysiłek mający na celu przy-
bliżenie nam sposobu myślenia tzw. „rewizjonistów” (s. 43–58). Tak ks. Sorrentino 
nazywa tych, o których sporo już powiedział na wcześniejszych stronach książki. 
Chodzi tu więc w dalszym ciągu o lefebrystów i o szeroko pojętą grupę „kibicują-
cych powrotowi Kościoła do rytu trydenckiego” (s. 44), a więc o tzw. tradycjona-
listów, badanych i przenikanych teraz jakby od wnętrza. Posłużenie się terminem 
„rewizjoniści” ma bez wątpienia uzasadnienie etymologiczne, jako że nawiązuje 
do łacińskiego revisio – czasownika wskazującego na ponowne spojrzenie, jak też 
na dążenie do zmiany określonego stanu rzeczy lub poglądów oraz na ponowne 
rozpatrzenie tego, co zostało już ustalone, na poddanie faktów ocenie w oparciu 
o inne kryteria4. W związku z powyższym zwraca się tu uwagę na racje, jakie leżą 
u podstaw artykułowanej przez rewizjonistów krytyki, jak też cytuje się konkret-
ne ich wypowiedzi, pozwalające na wniknięcie w mechanizm ich rozumowania, 
determinujący ich do takiego, a nie innego sposobu widzenia oraz interpretowania 
tego, co ponad 50 lat temu klarownie i jasno teologicznie wyłożył w swoich doku-
mentach Sobór Watykański II. Studium przeprowadzone jest w tej części książki 
na przykładzie wypowiedzi autorstwa kard. Josepha Raztingera/Benedykta XVI 
(s. 47–51), ks. Nicoli Buxa (s. 51, 52) i ks. Maura Gagliardiego (s. 52–55). Studium 
to ułatwia nam uświadomienie sobie, że jako członkowie świętego Kościoła Chry-
stusowego „znajdujemy się dziś w prawdziwym dyskomforcie, łagodzonym po 
części spokojem, jaki bije z papieża Franciszka” (s. 57).

Część czwarta książki noszącej tytuł Riforma della riforma? stanowi właści-
wie jej rdzeń, tworzy jej punkt ciężkości. Taki wniosek pozwala wysnuć już sama 
niemal stustronicowa objętość tej części (s. 59–154), choć istotniejsza jest tu oczy-
wiście jej treść. W treści tej autor precyzuje zarzuty, jakie tradycjonaliści formu-
łują pod adresem reformy liturgicznej zainicjowanej przez Sobór Watykański II, 

4  Por. hasło „rewizjonizm” w: Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1972, 
s. 648.
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a następnie ustosunkowuje się do tych zarzutów i kwestii podnoszonych przez 
przeciwników soboru, przedstawianego jako wydarzenie zrywające z prawdzi-
wą Tradycją Kościoła. Wszystkie te kwestie udało się ks. Sorrentino opracować 
w dziesięciu punktach. W pierwszym z nich wyjaśnia kwestię, którą tradycjonali-
ści uważają za fundament „liturgicznych dewiacji, jakie ich zdaniem wtargnęły do 
idei przewodniej reformy i ogarnęły jej przebieg oraz urzeczywistnianie w prak-
tyce” (s. 60). Chodzi w tym przypadku o tzw. „zwrot antropologiczny”, który 
„spowodował, jak twierdzą, że zbyt dużo miejsca przyznaje się teraz człowiekowi, 
a jednocześnie redukuje się przestrzeń dla Boga. W konsekwencji takiego procesu 
do Mszału Pawła VI wtargnęły czynniki patogenne, które naruszają jego spu-
ściznę i skuteczność oddziaływania, a nawet przyczyniają się do wynaturzenia 
prawdziwego kultu chrześcijańskiego” (s. 60). Jest w obliczu takiego stwierdzenia 
powód – tłumaczy ze spokojem ks. Sorrentino – „by się zatrzymać nad kwestią, 
która jest delikatna, a jednocześnie ma znaczenie fundamentalne” (s. 60). Zatrzy-
muje się więc nad nią i ze stoickim spokojem, a jednocześnie z wyczuwalną kom-
petencją, tłumaczy, że antropologia teologiczna przenika całą teologię i zwraca 
uwagę na antropologiczny komponent całego orędzia chrześcijańskiego. Termin 
„antropologiczny” – uważany przez tradycjonalistów za główną kość niezgody 
– to nie to samo, co interesowanie się człowiekiem czy zatrzymanie się na nim. 
W użyciu tego terminu chodzi o to, by naukę o człowieku wyczytać ze wszystkich 
wypowiedzi, jakie składają się na orędzie chrześcijańskie, by dostrzec, jak – wła-
śnie dzięki liturgii – na obecnym etapie historii zbawczej drogi Boga nieuchronnie 
krzyżują się z drogami człowieka (s. 61, 62). Trudno pod wpływem prowokujących 
stwierdzeń tradycjonalistów nie odnieść się do tego, co konstytucja Gaudium et 
spes przypomina w numerze 38: że mianowicie każdy człowiek – od momentu, 
w którym Chrystus przyjął na siebie i w pełni zrealizował zbawczy plan Boga – 
zajmuje centralne miejsce w historii zbawienia, która jest cała zorientowana na 
Chrystusa, który już przyszedł, który wciąż przychodzi i przychodzić będzie. 
Liturgia, będąc wydarzeniem-syntezą całej historii zbawienia, odwołuje się do 
samego misterium Chrystusa, jeżeli chodzi o zasadę wcielenia i przemienienia, 
przekładając konsekwencje, jakie wynikają z obu tych zbawczych wydarzeń, na 
sprawowane w ramach liturgii obrzędy (por. s. 64). Do liturgii trzeba więc pod-
chodzić jak do owocu historii, który na jej łonie dojrzewa, dla komunikowania 
poszczególnym pokoleniom misterium zbawczego w kluczu dynamiki wcielenio-
wej, co oznacza obwieszczanie tegoż misterium za pomocą znaków widzialnych, 
które (za wyjątkiem tego, co pochodzi bezpośrednio od Boga) z natury rzeczy 
osadzone są w kontekście historycznym i kulturowym. W takim kontekście ks. 
Sorrentino omawia w podpunktach niektóre kwestie ściśle związane z dobrze po-
jętą liturgią. I tak traktuje o dynamizmie celebracji chrześcijańskiej (s. 66–68), 
eksponuje wartość symboliczną celebracji (s. 68–70), przypomina, że liturgia jest 
działaniem Boga i człowieka (s. 70, 71), a także zarysowuje dialogowy model Boga 
w Objawieniu i w celebracji (s. 71–74). 
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Dalsze strony recenzowanej książki zatrzymują nas nad kwestią związku Ko-
ścioła i sprawowanej przez niego oraz w nim liturgii z tradycją (s. 75–83). Refleksja 
przeprowadzona w tym miejscu wychodzi od stwierdzenia Piusa XII i w duchu 
tego stwierdzenia jest w całym drugim punkcie konstruowana. Brzmi ona nastę-
pująco: „ponieważ liturgia jest żywym organizmem, tak zresztą jak Kościół – za-
wsze starożytny i zawsze nowy, dlatego manifestuje ona jego religijną żywotność 
i w związku z tym nie może być rozumiana jako coś skamieniałego. Liturgia musi 
się rozwijać, jak faktycznie się dotąd rozwijała paralelnie do wszystkich innych 
form żywotnej manifestacji Kościoła”. Sobór Watykański II uznał za konieczne 
i potrzebne dokonanie „ogólnego odnowienia liturgii” (KL 21), zwracając jedno-
cześnie uwagę na to, że „nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form 
już istniejących” (KL 23). Niektórzy natomiast z tzw. tradycjonalistów kierują 
wciąż pod adresem soborowej reformy zarzut, jakoby wykraczała ona poza orbitę 
tradycji i nie przyczyniała się już do jej organicznego rozwoju, lecz prowadziła 
Kościół w stronę prawdziwej rewolucji (zob. s. 75). 

W trzecim punkcie omawianej tu czwartej części książki (s. 84–91) autor odno-
si się do rzekomego „zatracenia sensu misterium” w posoborowej liturgii, dającego 
o sobie znać w takich faktach, jak: zanik milczenia i kontemplacji, wyzbycie się 
języka łacińskiego i śpiewów gregoriańskich, jak też ustawienie ołtarza i kapłana 
przodem do wiernych (por. s. 84). Przy okazji tak formułowanych opinii ks. Sor-
rentino daje ciekawy i warty poznania wykład na temat misterium. Tłumaczone 
są przede wszystkim sprawy elementarne, a mianowicie zwrócona zostaje uwaga 
na to, czym misterium nie jest, a czym jest. Zwraca się uwagę na mówienie o mi-
sterium językiem potocznym. Przede wszystkim jednak odsyła się czytelnika do 
teologii biblijnej, do dokumentów kościelnych, do wypowiedzi niektórych ojców 
Kościoła i bardziej lub mniej współczesnych teologów. 

Punkt czwarty centralnej części książki (s. 92–103) pozwala nam uświadomić 
sobie, że tradycjonalistom chodzi w dużej mierze o powrót do łaciny (poddawa-
nej przez nich niemal sakralizacji) i śpiewu gregoriańskiego. Ksiądz Sorrentino, 
tłumacząc istotę rzeczy, przywołuje wypowiedź Cipriana Vagagginiego, którego 
podejście do łaciny i języków narodowych w liturgii jest trafne i wciąż aktualne. 
Pisał on tak: „sakralność misterium sprawowanego w liturgii nie znika, a – wręcz 
przeciwnie – zostaje jeszcze bardziej podkreślona w przypadku kogoś, kto rozu-
miejąc liturgiczny język, łatwiej dostrzega, że chodzi o rzeczywistość duchową, 
której język jest tylko nośnikiem. W przeciwnym razie należałoby powiedzieć, 
że charakter sakralny, czcigodny i misteryjny liturgii nie istniał dla pierwotnych 
chrześcijan, którzy rozumieli język łaciński, i nie istnieje dziś dla kleru, który też 
go rozumie” (s. 93). Na temat śpiewu gregoriańskiego odnajdujemy w analizowa-
nej książce dużo istotnych i ważnych treści, ułatwiających nam uświadomienie 
sobie związanych z tym śpiewem kwestii historycznych oraz tych, które odnoszą 
się do piękna liturgii i jej harmonii, jaką budować powinny wszystkie tworzące 
ją elementy. Śpiew gregoriański stwarza możliwość głębszego przeżycia jedności 
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kościelnej. Niemniej wypada zdawać sobie sprawę z tego, że muzyka liturgiczna 
musi być „możliwa do wykonania” dla tzw. przeciętnych wiernych zgromadzo-
nych na liturgii, a związanie się z jednym tylko stylem muzycznym nie jest w li-
turgii dozwolone. Konstytucja Sacrosanctum Concilium (nr 112 i 118) oraz Ogólne 
wprowadzenie do Mszału rzymskiego (nr 39) uznają oficjalnie, że w przypadku 
śpiewu liturgicznego trzeba podczas celebracji pamiętać o różnicach kulturowych 
poszczególnych ludów, jak też o możliwościach muzycznych poszczególnych grup 
społecznych. Ten fakt każe nam zachować żywą świadomość o tym, że o ile treść 
pieśni musi być zgodna z kontekstem liturgicznym, to styl muzyczny musi od-
zwierciedlać kulturę, w której żyje na co dzień zgromadzenie liturgiczne (por. 
KL 119). Nie zabrania to jednak – zauważa w swym wykładzie ks. Sorrentino 
– wykonywania prostych, przynajmniej podstawowych śpiewów gregoriańskich 
(Kyrie, Sanctus, Agnus Dei) w naszych parafiach, w których mogą one pełnić 
funkcję znaku przynależności eklezjalnej (zob. s. 103). 

W kolejnym, piątym, punkcie analizowanej części (s. 104–115) chodzi o kwe-
stię uczestnictwa czynnego w liturgii, a więc o najbardziej ewidentny aspekt refor-
my liturgicznej, zainspirowanej przez Sobór Watykański II. Oczywiście sobór ten 
nie wymyślił w tym względzie czegoś zupełnie nowego, lecz przyczynił się do od-
zyskania tego, co było typowe dla liturgii pierwszych wieków, a co niestety w póź-
niejszych czasach (poczynając już od IV w.) było stopniowo zarzucane, prowadząc 
do utraty czucia się przez wiernych podmiotem sprawującym liturgię. Liturgia 
stawała się coraz bardziej zrytualizowana, szafarze stopniowo klerykalizowali się, 
aż w końcu wszystkie funkcje skumulowane zostały w osobie księdza zwanego 
factotum, czyli w osobie kogoś, kto zawsze i wszystko wykonywał sam osobiście. 
Proces coraz większego sakralizowania osoby księdza spowodował, że stał się on 
jedynym i wyłącznym „aktorem” celebracji. Wierni natomiast byli w konsekwen-
cji spychani do roli swoistych „usługobiorców”, bez możliwości wspólnotowego 
uczestniczenia w liturgii w sposób aktywny i odpowiedzialny. Ich uczestnictwo 
stawało się coraz bardziej wizualne i duchowe, pośrednie i indywidualistyczne 
(s. 104). Na taką pasywność skazują wiernych duszpasterze, którzy dziś decydu-
ją się na sprawowanie liturgii przedsoborowej, pod wieloma względami dalekiej 
nam, wychowanym w innych warunkach i funkcjonujących dziś na innych „fa-
lach” kulturowych. Wielką wartością i zasługą Soboru Watykańskiego II stało się 
przywrócenie czy odzyskania idei zgromadzenia liturgicznego, jako aktywnego 
i wspólnotowego podmiotu sprawowania liturgii, która jest pełnieniem kapłańskiej 
funkcji Chrystusa (i dlatego mają brać w niej czynny udział wszyscy). Ponowne 
nabycie tej świadomości stało się możliwe dzięki odkryciu w XX wieku eklezjo-
logii wspólnoty. Dziś wiemy już dobrze, że liturgia to sprawa Kościoła jako ludu 
Bożego, zwoływanego na sprawowanie kultu, kierowanego przez wyświęconych 
szafarzy, tworzącego wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza i uczestniczącego 
w kapłaństwie Chrystusa. Ten lud jest oświecany i formowany przez słowo Boże, 
wraz z kapłanami jednoczy się na sprawowanie Ofiary Chrystusa, napełniany jest 



575RECEnzJE I OmÓWIEnIA

łaską zbawczą i posyłany do świata, by dawać w nim świadectwo o Chrystusie 
i pociągać innych do Niego. Takie „objawienie Kościoła” ma znamiona żywotności 
i pogody, radości i skromności, a jednocześnie wskazuje na poczucie odpowie-
dzialności wierzących przed Bogiem za siebie i za cały świat. Już nie tylko kapłan 
jest czynną stroną celebracji liturgicznej, ale cały lud zjednoczony we wspólnotę 
i kierowany przez niego (por. s. 107, 108).

Punkt szósty czwartej części swej książki (s. 116–126) ks. Sorrentino poświę-
cił przestudiowaniu kwestii brzmiącej „między rytualizmem a kreatywnością”. 
Autorowi zależało w tym punkcie na przypomnieniu tego, co po Soborze Wa-
tykańskim II stało się oczywiste, że mianowicie liturgia nie jest czymś tylko 
statycznym, że nie utożsamia się wyłącznie z zimnym rytualizmem. Oprócz tego 
bowiem, że składają się na nią elementy zasadnicze i niepodlegające zmianom 
(np. czytania biblijne, formuły sakramentalne, teksty euchologijne, modlitwy eu-
charystyczne, Credo, śpiewy obrzędowe), występują w niej też elementy, których 
szata literacka może ulegać modyfikacji, musi być tylko zachowana ich treść 
i uwypuklony ich podstawowy sens. Stąd każdy, kto dziś przewodniczy liturgii, 
ma starać się o dynamizowanie jej w sposób dopuszczalny i przewidziany przez 
normy liturgiczne, a wszyscy jej uczestnicy (świeccy wraz z wyświęconym prze-
wodniczącym liturgii) mają ją traktować jako dar przekazany przez Chrystusa 
Kościołowi i wciąż dojrzewający pod nieustannym działaniem Ducha Świętego, 
który ożywia Kościół i jest jego przewodnikiem (por. s. 116). Logicznym wnio-
skiem, jaki się nasuwa po lekturze omawianego punktu, jest przekonanie o tym, 
że kreatywność w liturgii jest ze wszech miar wskazana, a nawet konieczna. Cho-
dzi tylko o to, by nie przeradzała się ona w ekstrawagancję i nie była robiona „na 
dziko”, lecz dokonywała się według reguł dobrze pojętej mądrości, ugruntowanej 
na bogatej Tradycji Kościoła (por. s. 124). 

Wraz z punktem siódmym recenzowanej książki przemieszczamy się w obszar 
teologiczno-liturgiczny, w którym autor mówi o Mszy św. jako Ofierze i Uczcie 
(s. 127–134). Dotyka on tutaj kwestii chętnie dziś podnoszonej przez tradycjona-
listów, formułujących zarzut, jakoby reforma liturgiczna po Soborze Watykań-
skim II przyczyniła się do zaprzepaszczenia wymiaru ofiarniczego Mszy św., ak-
centując przesadnie i zbyt jednostronnie jej aspekt biesiadny i sprawując ją w taki 
sposób, jakby chodziło tylko o celebrację braterskiej uczty (warto w takim kon-
tekście przypomnieć fakt zaprzepaszczenia w całym czterystuleciu potrydenckim 
aspektu biesiadnego Eucharystii, choć tak oczywistą jest prawda potwierdzona 
przez księgi Nowego Testamentu, że Chrystus ustanowił ją w kontekście Wiecze-
rzy Paschalnej – por. s. 128). Ksiądz Sorrentino zaprezentował w tym fragmencie 
swej książki wyjątkowo mądry sposób podejścia do zagadnienia, jako że nie po-
służył się tu ostrością języka i czystą spekulacją, lecz jako mądry teolog-liturgista 
i doświadczony duszpasterz postanowił odświeżyć w naszych umysłach i sercach 
katolicką doktrynę na temat Mszy św. W tym celu przypomniał o istnieniu licz-
nych dokumentów, jakie po Soborze Watykańskim II zostały wydane po to, by 
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nam klarownie uzmysłowić fakt, że „Msza święta, czyli Wieczerza Pańska, jest 
jednocześnie, i to w sposób nierozdzielny, ofiarą, w której uwiecznia się Ofia-
ra Krzyża; pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana […]. We Mszy świętej 
Ofiara i Święta Uczta […] należą do tej samej tajemnicy”. Początek wykładowi 
ks. Sorrentino na temat Mszy św. rozumianej i sprawowanej przez Kościół jako 
Ofiara-Uczta daje zacytowana tu we fragmencie (nr 3) instrukcja Eucharisticum 
Myterium (25.05.1967). Dalszy natomiast przebieg tego wykładu przywołuje w sto-
sownych fragmentach Pismo Święte, a także takie dokumenty, jak: Katechizm 
Kościoła Katolickiego, encykliki, adhortacje i listy apostolskie Jana Pawła II czy 
Benedykta XVI. W końcu głos zostaje oddany wybitnym mistrzom chrześcijań-
skiej doktryny i teologom – poczynając od św. Tomasza z Akwinu i słynnej jego 
modlitwy O święta Uczto, a kończąc na wybranych współczesnych autorach opra-
cowań dotykających zagadnienia Mszy św. pojmowanej i interpretowanej jako 
Ofiara-Uczta.

„Frontalne usytuowanie ołtarza i kapłana” – to tytuł ósmego punktu czwartej 
części książki, której dedykowana jest ta recenzja (s. 135–144). Takie usytuowanie 
ołtarza i kapłana w pomieszczeniach poświęconych gromadzeniu się chrześcijan 
na Eucharystię to nie jest żadna nowość wymyślona i zainicjowana przez Sobór 
Watykański II, lecz raczej powrót do źródeł, a przez to odejście od pompatycznych 
nastaw ołtarzowych (retabulów), które na przeciągu drugiego tysiąclecia prze-
kształcane były z elementów drugorzędnych i zamieniane w komponenty domi-
nujące i przewartościowujące sprawy dotyczące liturgii, doprowadzając do zredu-
kowania prawdziwego ołtarza do marmurowej, wąskiej, przylegającej do ściany 
absydy i długiej listwy, na której sytuowane były monumentalne tabernakula, 
a celebrans sprawował przy nich liturgię odwrócony plecami do zgromadzenia 
(por. s. 136). Dzięki reformie liturgicznej wprowadzanej w życie po Soborze Wa-
tykańskim II ołtarz zwrócony versus populum przestał być jednym z elementów 
podziwianych monumentów sztuki, a stał się tym, czym z natury rzeczy być po-
winien, a mianowicie znakiem Chrystusa, wokół którego gromadzi się lud. Ołtarz 
jawi się nam dziś jako złącze (sprzęg) między Bogiem i człowiekiem (por. s. 138). 
Autor książki zaznajamia nas w omawianym punkcie z argumentami przemawia-
jącymi za współcześnie stosowanym sposobem sytuowania ołtarza w przestrzeni 
liturgicznej. Przybliża też istotne w tym kontekście elementy posoborowej teologii 
zgromadzenia liturgicznego, które jako podmiot celebracji sprawuje ją w sposób 
hierarchicznie zorganizowany pod kierunkiem przewodniczącego liturgii. Poza 
tym frontalna pozycja ołtarza i kapłana gwarantuje bardziej bezpośrednie uczest-
nictwo całego zgromadzenia w składanej ofierze niż pozycja ołtarza przesuniętego 
do ściany absydy i kapłana odwróconego plecami do ludu. Oczywiście ważną jest 
rzeczą, co wyraźnie podkreśla ks. Sorrentino, aby wszystkiemu, o czym tu mowa, 
towarzyszyła właściwie pojęta duchowość liturgiczna i troska o przejrzystość oraz 
poprawność organizacji prezbiteriów, tzn. o zgodność stosowanych rozwiązań 
z zasadami artyzmu, liturgicznymi przepisami i dobrym zmysłem. 
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W punkcie zatytułowanym „Zwrot w kierunku Wschodu” (s. 145–147) autor 
skupia naszą uwagę na ciekawym i od starożytności towarzyszącym chrześcijań-
stwu zagadnieniu modlenia się oraz sprawowania liturgii w postawie zwrócenia ku 
Wschodowi, jednak nie wschodowi astronomicznemu (na wzór kultu pogańskiego), 
lecz ku Jezusowi – prawdziwemu „Słońcu Sprawiedliwości i Światłości świata”. 
Świadectwo tego odnajdujemy już w Konstytucjach apostolskich (IV wiek). Ten 
zwyczaj dotknął z czasem również budownictwa sakralnego, w związku z czym 
pojawiła się praktyka orientowania (zwracania absydą ku wschodowi) kościołów, 
choć nie stała się nigdy zjawiskiem bezwzględnie powszechnym, o czym świadczy 
bazylika św. Piotra w Rzymie, zorientowana absydą na zachód. Dla podkreślenia 
zwrotu modlących się ku Chrystusowi pojawiła się też praktyka wznoszenia oczu 
ku niebu (obecna do dziś w Pierwszej Modlitwie Eucharystycznej) oraz rąk ku 
górze. Do dziś w dialogu przed prefacją zachęcani jesteśmy do „wznoszenia serc 
w górę”. Oznacza to, że w całym naszym życiu powinniśmy być permanentnie 
zwróceni ku Temu, który przyszedł z góry (z nieba) na ziemię, do nieba odszedł po 
swoim Zmartwychwstaniu i ku niebu prowadzi nas wszystkich (por. s. 146). Słusz-
nie więc Benedykt XVI nawołuje do wpatrywania się w Pana ukrzyżowanego, 
jako że krucyfiks służy za wewnętrzny wschód wiary, gdy bezpośrednie wspólne 
zwrócenie się ku wschodowi nie jest możliwe (por. tamże). Przy okazji omawia 
się w tym punkcje kwestie związane z ustawianiem krucyfiksu i świeczników na 
czas sprawowania liturgii – szczególnie eucharystycznej. 

W ostatnim, czyli dziesiątym, punkcie czwartej części książki (s. 148–154) 
ks. Sorrentino traktuje o tzw. decentralizacji tabernakulum. Doszło do niej w okre-
sie posoborowym, a to ze względu na fakt, iż w czasach wybiegających w odległe 
wieki przed Soborem Watykańskim II nastąpiło zcentralizowanie liturgii i po-
bożności chrześcijan na Eucharystii przechowywanej dla adoracji. Jak bowiem 
w pierwotnym Kościele karmiono się Ciałem Pańskim podczas każdej Mszy św., 
a przechowywano je tylko dla Komunii chorych i umierających, tak w nieco póź-
niejszym okresie zaczęto coraz bardziej Eucharystię traktować jako przedmiot 
kultu i adoracji, przystępować do Komunii rzadko (poza Mszą św.), w zamian zaś 
rozwijać tzw. „komunię wzrokową” (duchową) i absolutyzować obecność Chrystu-
sa pod postaciami eucharystycznymi dla adoracji, bez kojarzenia jej z liturgiczną 
celebracją. Cały ten proces trzeba było odwrócić i właściwie uporządkować, by 
ołtarz służący dotąd niejednokrotnie za podstawę dla tabernakulum, wyraźnie 
eksponowanego w jego centrum (a tym samym w centrum retabulum i całego ko-
ścioła), przestał być traktowany jako ośrodek kultu eucharystycznego (por. s. 149). 
Chodziło też o to, by w ołtarzu dostrzegano przestrzeń dla składania ofiary oraz 
stół biesiadny, a nie miejsce, z którego można odczytywać słowo Boże i przewod-
niczyć całej liturgii, na którym nawet podczas celebracji Mszy św. można adoro-
wać Pana obecnego w tabernakulum (por. s. 151). Ostatnia partia treści analizo-
wanego tu punktu książki przypomina i porządkuje wiadomości odnoszące się do 
posoborowej teologii Eucharystii w jej dynamicznym, a nie statycznym, aspekcie, 
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jak też do aktualnie obowiązujących norm w odniesieniu do ołtarza i pomieszcze-
nia do przechowywania Najświętszej Eucharystii, ale również do baptysterium 
czy pomieszczenia penitencjarnego – pojmowanych jako przestrzenie niezbędne 
do celebrowania liturgii we wspólnocie Kościoła (por. s. 154). 

W części piątej książki (s. 155–179) autor wypowiada swoje „nie” dla rozwiązań 
skrajnych w Kościele, szczególnie w obszarze sprawowanej przez Kościół liturgii – bo 
takie rozwiązania, jak uczy historia (również ta najnowsza, związana z abp. Lefe-
bvrem i jego zwolennikami), prowadzą w radykalnych przypadkach do podziałów, 
w mniej drastycznych natomiast do niedomówień czy animozji we wzajemnych od-
czuciach oraz w nastawieniu do siebie. Ksiądz Sorrentino wyraźnie opowiada się – 
i słusznie – za złotym środkiem, który w kwestii opisanej w pierwszym punkcie tej 
piątej części (s. 156–166) utożsamia się ze szczerym i pełnym zaufania otwieraniem 
się przewodniczących liturgii na bogactwo modlitw eucharystycznych, jakie po Sobo-
rze Watykańskim II zostały przez Kościół przyjęte i wprowadzone do Mszału rzym-
skiego. W ten sposób autor uwrażliwia na niebezpieczeństwo wystawiania wiernych 
na przeżyciowe ubóstwo, jeżeli ci, co przewodniczą Mszy św., z uporem stosują tylko 
Kanon rzymski (znakomity pod względem treści i dostojny pod względem formy 
literackiej, niemniej zawierający w sobie więcej mankamentów niż zalet – s. 160) lub 
tylko Drugą (najkrótszą) Modlitwę Eucharystyczną. Przy okazji uwrażliwiania nas 
na ten problem, z którym wciąż mamy do czynienia w aktualnej praktyce duszpaster-
skiej, autor serwuje bogactwo wiedzy na temat modlitw eucharystycznych w ogóle, 
ich genezy oraz teologicznych treści, jakie są w nich zawarte. 

W tym samym duchu ks. Sorrentino traktuje dalej o szatach liturgicznych 
(punkt drugi, s. 167–172). Tłumaczy najpierw, jak doszło do tego, że w historii 
Kościoła wykrystalizowały się one i na trwałe związały z liturgią, jak też, że pod 
wpływem czasu niektóre z nich modyfikowały się i różnicowały. Tak działo się 
na przykład z ornatem, który pierwotnie miał formę płaszcza okrywającego całe 
ciało i określany był mianem casula (gothica). Z czasem ów płaszcz poddawany 
był redukcji (jak tłumaczono, dla zapewnienia większej swobody ruchów) i prze-
kształcany w coś w rodzaju dwupłatowego szkaplerza (przy czym przedniemu 
płatowi – krótszemu – nadawano kształt gitary), do którego przykleiła się łacińska 
nazwa planeta (romana). W takim ornacie – i tylko w takim – kapłani celebrowali 
Msze św. przez cały właściwie okres potrydencki, czyli aż do Soboru Watykań-
skiego II, który otwierając Kościół na reformę liturgii, przywrócił starszy i z pew-
nością bardziej wymowny ornat gotycki (casula). Ten właśnie ornat ze względu na 
swą symboliczną wymowę rozpowszechnił się w czasach posoborowych niemal 
wszędzie i traktowany jest jako uprzywilejowany strój przewodniczących liturgii 
(zob. s. 171, 172), choć Kościół nigdy nie przeciwstawił ani nie przeciwstawia go 
ornatowi rzymskiemu. Jedyne, na co się w czasach posoborowych zwraca uwagę, 
to to, by wyboru jednego albo drugiego ornatu nie dokonywać dla podkreślenia 
i wyrażenia niepożądanych kontrastów oraz podziałów w łonie Kościoła. Przy-
pominając nam, że do celebransów należy swobodny wybór jednego lub drugiego 
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ornatu, ks. Sorrentino słusznie, choć w zasadzie retorycznie, pyta: „Jeżeli […] 
dozwolone jest stosowanie jednego albo drugiego ornatu w liturgii, to dlaczego 
w praktyce przeciwstawiać je sobie nawzajem?” (s. 170). 

Dlaczego też sprzeczać się o sposób udzielania (przyjmowania) Komunii świę-
tej – każe nam w trzecim punkcie omawianej części (s. 173–179) pytać się ks. Sor-
rentino – skoro bieżące regulacje kościelne są na ten temat jasne i przejrzyste, choć 
nie są sterowane centralnie, lecz należą do gestii pasterzy Kościołów lokalnych. 
Dużo światła na ten temat rzuca odwołanie się do tradycji, która poświadcza, że 
dozwolone dziś przyjmowanie Komunii na rękę nie jest w naszych czasach żad-
ną nowością, ale powrotem do tego, co stanowiło praktykę kultywowaną jedno-
myślnie w całym Kościele w pierwszym milenium chrześcijaństwa (por. s. 173). 
Rzeczą, na którą się dziś (po wydaniu 5.03.2004 r. przez Kongregację ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów stosownej instrukcji, mającej na celu skorygo-
wanie i zahamowanie nadużyć) zwraca szczególną uwagę jest kwestia poszanowa-
nia wolności w sposobie przyjmowania (na rękę bądź na język) konsekrowanego 
Chleba przez uczestników uczty eucharystycznej. Nikt na wiernych nie powinien 
w tym względzie wywierać żadnej presji, jeżeli tylko zachowują oni dyspozycje, 
jakie w omawianej materii wydał ich własny biskup lub Konferencja Episkopatu, 
a zaaprobowała Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wyją-
tek stanowi sytuacja, w której udziela się Komunii pod dwiema postaciami (przez 
zanurzenie konsekrowanej Hostii w konsekrowanym Winie), jak też roztropnie 
zdobyte przekonanie o niebezpieczeństwie braku odpowiedniego szacunku lub 
czci dla przyjmowanej na rękę Hostii. Wtedy należy Komunii udzielać do ust – 
czy jednak w postawie stojącej czy też klęczącej, to reguluje wyraźnie Ogólne 
Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (nr 160). Ksiądz Sorrentino odwołuje się 
do tego dokumentu, jak też podkreśla wagę procesjonalnego podchodzenia do 
Komunii, które wyraża eklezjalny aspekt Eucharystii i eksponuje prawdę o tym, że 
wszyscy tworzymy lud postępujący na spotkanie z Panem, oraz odświeża w naszej 
świadomości prawdę o tym, że jesteśmy mistycznym Ciałem Chrystusa. Również 
eschatologiczny aspekt Eucharystii odnajduje w procesjonalnym postępowaniu ku 
ołtarzowi (na spotkanie z Panem) właściwy sobie wyraz (por. s. 178). 

Ostatnia, szósta, część recenzowanej książki (s. 181–199) wskazuje na coś bardzo 
istotnego dla Kościoła w sytuacji, w jakiej dziś żyje i sprawuje świętą liturgię. Pod-
kreśla się tu mianowicie, że Kościołowi potrzebny jest dialog krzewiony w spoko-
ju, prowadzony bez obronnego okopywania się na własnych pozycjach, w pokorze, 
pełnym otwarciu i bez uprzedzeń (por. s. 183, 184). Nic przecież pozytywnego nie 
wniesie ani nie przysporzy wierzącym wiarygodności obstawanie przez zwolenni-
ków i przeciwników reformy liturgicznej przy swoim subiektywnym nastawieniu do 
siebie w sytuacji, kiedy Benedykt XVI – w przeciwieństwie do rozwiązania zapro-
ponowanego przez Jana Pawła II, dla którego prawomocnym pozostawał tylko ryt 
Pawła VI, a ryt Piusa V mógł mieć zastosowanie po spełnieniu przewidzianych indul-
tem warunków – stworzył w Summorum Pontificum przed grupami wiernych i przed 
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każdym pojedynczym kapłanem możliwość wolnego wyboru formy (zwyczajnej lub 
nadzwyczajnej) sprawowania liturgii (por. s. 186). Ten fakt ma swoje konsekwencje 
i wpływa raczej demobilizująco na zachowanie przez celebransów konsekwentnej 
wierności postanowieniom oraz kierunkom reformy liturgicznej wytyczonym przez 
Sobór Watykański II i wydane w jego duchu dokumenty posoborowe, choć jasną 
jest rzeczą, że za priorytetowe powinno się traktować odkrywanie bogactwa Mszału 
Pawła VI i sprawowanie celebracji liturgicznych z zachowaniem zawartych w nim 
norm, korygując wszelkie nadużycia, jakie się wkradły podczas wprowadzania wspo-
mnianej reformy w życie. Chodzi bowiem o to, by posoborowa liturgia sprawowana 
była w duchu – a jeżeli trzeba, to powracała na tory – kontynuacji, a więc wierności 
najprawdziwszej tradycji Kościoła. Jest to istotne dlatego, że – jak zauważa papież 
Ratzinger – w Soborze Watykańskim II nie ma zerwania, lecz bije z niego integralny 
obraz nienaruszonej doktryny Kościoła. Dlatego należy bronić się przed nadużycia-
mi, z jakimi można się spotkać w praktyce duszpasterskiej (por. s. 183). 

Pomijając zrozumiałe i chwalebne intencje, jakie przyświecały Benedykto-
wi XVI, by mianowicie zaproponowanymi w Summorum Pontificum rozwiąza-
niami umocnić w Kościele jedność i zgodę (por. s. 186), wiemy, że do takiej zgody 
i pełnej harmonii póki co nie doszło. Być może trudność w powrocie do pełnej 
harmonii w Kościele powodowana jest faktem, że oprócz samej kwestii sprawo-
wania liturgii, której reforma – jak utrzymują jej przeciwnicy – inspirowana jest 
zbyt szeroko zakrojoną interpretacją ustaleń soboru, chodzi na pierwszym miejscu 
o sam sobór, który w treści swoich dokumentów daje się – jak twierdzą tradycjona-
liści – poznać jako zbyt otwarty na ducha modernistycznego, zbyt skłaniający się 
ku światowym i oświeceniowym tendencjom (por. s. 188). Z twierdzeniem takim 
nie zgadza się ks. Sorrentino, który wykazuje, że zarysowana w dokumentach so-
borowych wizja teologiczna stanowi owoc rozwoju, jaki dokonywał się na prze-
strzeni dziesiątków lat dzięki badaniom, odkryciom i osiągnięciom, które pomogły 
Kościołowi uniknąć ryzyka działania w próżni i braku otwarcia się na człowieka, 
który jest ewidentnie taki jak zawsze, niemniej odznacza się wrażliwością typową 
dla jego kontekstu historyczno-egzystencjalnego (por. s. 188). Przy tej okazji warto 
za autorem recenzowanej książki uświadomić sobie fakt, że żyjemy w świecie, 
który cechuje tymczasowość i przemijalność. Stąd ze względu na potrzebę troski 
o pokorę i przetrwanie zgody oraz jedności w Kościele, musimy tę cechę świata 
przyjąć i radzić sobie z nią tu, gdzie żyjemy – przynajmniej do czasu pojawienia 
się odmiennych dyspozycji i rozporządzeń (por. s. 189). Mimo wszystko bowiem 
wierzymy i za soborowymi papieżami, Janem XXIII i Pawłem VI, wyznajemy, że 
Sobór Watykański II to widzialny owoc działania Ducha Świętego, który otworzył 
drzwi, jakie już nigdy się nie zamkną (por. s. 18). Jeżeli więc dzieło tego soboru, 
jakim jest nade wszystko reforma liturgiczna, pochodzi rzeczywiście od Boga, to 
nikt nie potrafi go zniszczyć, a nawet może się z czasem okazać, że prowadzona 
jest walka z Bogiem (por. Dz 5,39). Oczywistą jest rzeczą, że istnieje też druga 
strona medalu, polegająca na tym, iż wielu współczesnych liturgów (duchownych 
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i świeckich) zdaje się ignorować Ducha Świętego i Jego podmiotową obecność 
w liturgii, sprawując ją (przewodnicząc jej lub w niej czynnie uczestnicząc), jakby 
chodziło o działanie o podłożu antropologicznym, a nie teandrycznym. Nie trzeba 
się bać przyznać za autorem omawianej książki do tego, że w ferworze odnowy 
dochodziło nieraz, i wciąż niestety dochodzi, do różnych przegięć (por. s. 189). 
Problem jednak polega na tym, że nadużyć nie eliminuje się metodą powrotu do 
starej obrzędowości, z jednoczesnym odwracaniem się od zreformowanej litur-
gii i pozostawianie jej swojemu losowi, jak też doznawanie swoistej satysfakcji 
(nieukrywanej przez tradycjonalistów) z powodu malejącego uczestnictwa w niej 
wiernych oraz powiększania się zwolenników rytu św. Piusa V (s. 192). Wiadomą 
jest rzeczą, konstatuje ks. Sorrentino na zakończenie drugiego punktu szóstej części 
książki, że nam nie może chodzić o to, aby powrócić do drobiazgowości minio-
nych czasów. Nam chodzić powinno o to, byśmy byli żywo przekonani do tego, że 
współczesna rzeczywistość domaga się często zdecydowanej interwencji, służącej 
przywołaniu kogo trzeba do przestrzegania norm liturgicznych (s. 193). Dlatego 
w trzecim punkcie tejże ostatniej części książki (s. 194–199) autor formułuje kilka 
praktycznych i bardzo przydatnych uwag, za pomocą których reasumuje niejako 
treść zaprezentowanego przez siebie wykładu na jakże istotny i żywo obecny wśród 
chrześcijan problem – z jednej strony respektowania prawa do Mszy w formie nad-
zwyczajnej, z drugiej zaś domagania się tego, by nie uprawiano prozelityzmu na 
rzecz starego rytu i by go nie przeciwstawiano formie zwyczajnej rytu rzymskiego, 
wypracowanej przez Sobór Watykański II i potwierdzonej autorytatywnie przez 
papieży (s. 197). 

Na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić wszystkich 
do lektury omówionej książki, bogatej w treść, jaką autor przedstawił klarownie 
i wyłożył ją dobrym oraz fachowym, a przy tym bardzo przystępnym językiem. 

Ks. Andrzej Żądło

Ewelina Gładysz, Przemysław Radzyński, Helena. Misja możliwa, Wydawnictwo 
Salwator, Kraków 2018, 440+XVI s.

W dniach od 3 do 28 października 2018 r. w Rzymie przewidziano obrady 
XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. Te-
mat synodu został sformułowany następująco: Młodzież, wiara i rozeznawanie 
powołania. W ramach przygotowań do tego ważnego wydarzenia opublikowano 
najpierw 13 stycznia 2017 r. „Dokument przygotowawczy”, następnie „Doku-
ment finalny” będący owocem spotkania przedsynodalnego młodych w dniach 
19–24 marca 2018 r. w Rzymie, wreszcie w dniu 19 czerwca 2018 r. zaprezento-
wano Instrumentum laboris najbliższego zgromadzenia Synodu Biskupów. Należy 
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mieć również na uwadze różne spotkania, sympozja, specjalne strony internetowe 
poświęcone temu wydarzeniu. Wspomniane Instrumentum laboris zawiera trzy 
części i zostało zbudowane wokół trzech słów-kluczy: poznanie, interpretacja, 
dokonanie wyboru. W dokumencie została podjęta próba charakterystyki współ-
czesnej młodzieży. Zwrócono uwagę m.in. na problem kryzysu w budowaniu re-
lacji międzyludzkich, a także na trudności młodego pokolenia w podejmowaniu 
wiążących decyzji życiowych związanych z wykształceniem, wyborem zawodu 
czy życiem osobistym. Podkreślono także oczekiwania młodych ludzi względem 
Kościoła związane z rozeznaniem powołania szeroko rozumianego, a nie tylko 
jako powołania do kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Istotnym elementem 
w tym rozeznaniu jest towarzyszenie, które może być rozumiane dwojako: jako 
rodzaj „chrześcijańskiego coachingu”, wpisującego się w coraz modniejszy nurt 
doradztwa, jak i związane z duchowością chrześcijańską kierownictwo duchowe. 
Instrumentum laboris zwraca nadto uwagę na potrzebę oceny dotychczasowych 
propozycji w duszpasterstwie młodzieży, jak również konieczność przygotowania 
nowych propozycji, adekwatnych do współczesnych wyzwań. Istotne jest tworze-
nie środowisk, które będą pomocne w dorastaniu ludzi młodych.

Nie wiemy, jakie będą owoce i wytyczne synodu biskupów poświęconego mło-
dzieży, ale w kontekście tego ważnego dla Kościoła i jego przyszłości wydarzenia, 
warto zwrócić uwagę na książkę Helena. Misja możliwa. Jej bohaterką jest Helena 
Kmieć (ur. 9 lutego 1991 r. w Krakowie), wolontariuszka z Wolontariatu Misyjnego 
Salvator, zamordowana w nocy z 24 na 25 stycznia r. 2017 w Cochabambie w Bo-
liwii podczas napadu na ochronkę prowadzoną przez siostry służebniczki dębic-
kie. Przez pół roku miała tam pomagać siostrom najpierw w remoncie sierocińca, 
a później w jego prowadzeniu. Po powrocie planowała się zaręczyć.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Salwator z Krakowa 9 lutego 
2018 r., w 27. rocznicę urodzin Heleny. Zasadniczy jej korpus (s. 11–438) stanowią 
24 wywiady przeprowadzone przez Ewelinę Gładysz i Przemysława Radzyńskie-
go. Zawiera nadto wstęp napisany przez ks. Mirosława Stanka SDS, dyrektora 
Wolontariatu Misyjnego Salvator (s. 5–7), słowo od autorów (s. 9–10), spis treści 
(s. 439–440) i fotografie wolontariuszki (s. I–XV) oraz informacje o Fundacji im. 
Heleny Kmieć (s. XVI). Prace nad książką trwały niespełna rok. Pierwsze z roz-
mów odbyły się kilka tygodni po tragicznych wydarzeniach w Boliwii, ostatnie 
w grudniu 2017 r. Wśród rozmówców są osoby jej najbliższe – z rodziny i takie, 
które znały wolontariuszkę i miały możliwość bliższego poznania jej oraz współ-
pracy z nią. Są to jej rodzice, Barbara i Jan Kmieć, siostra Teresa Kmieć, Michał 
Szuścik, z którym miała się zaręczyć po powrocie z Boliwii, wujek – bp Jan Zając 
z Krakowa, przyjaciele ze studiów i duszpasterstwa akademickiego w Gliwicach 
oraz Wolontariatu Misyjnego Salvator, duszpasterze akademiccy i ze wspomnia-
nego wolontariatu, prowincjał salwatorianów, koleżanka i nauczycielka śpiewu 
ze szkoły muzycznej, siostry służebniczki dębickie. Wśród rozmówców są m.in. 
wolontariuszka Anita Szuwald, która była razem z Heleną na misji w Boliwii 
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i stała się świadkiem ostatnich chwil życia Heleny oraz s. Bejzyma Jodłowska, 
przełożona wikariatu misyjnego sióstr służebniczek w Cochabambie. 

Autorzy wywiadów, Ewelina Gładysz i Przemysław Radzyński z Trzebnicy, 
zaznaczają we wstępie, że „Helena przyszła do nas przez pomyłkę, a właściwie 
razem z dziennikarską nierzetelnością. W pierwszych informacjach o drama-
tycznych wydarzeniach w Boliwii, które pojawiły się w mediach, wprowadzano 
w błąd, pisano m.in. o salezjanach zamiast salwatorianach i o Trzebnicy – naszym 
rodzinnym mieście – zamiast o Trzebini” (s. 9). Dodają zarazem ważną uwagę, 
że „wszystkie wspomnienia są bardzo osobiste, ale też subiektywne i co ważne 
– na tym etapie nieweryfikowalne. Pewnie czytelnik w kilku miejscach znajdzie 
nieścisłości, które i nas zatrzymały, ale to nie jest książka dokumentalna. Nie usta-
laliśmy faktów, wysłuchaliśmy wspomnień, a jak wiemy, pamięć ludzka rządzi się 
swoimi prawami. Forma wywiadu nie zawsze to oddaje, ale bohaterami naszych 
spotkań były też często: cisza, łzy, niedopowiedzenia... oraz pokora wobec pytań, 
które chcieliśmy zadać i na które było zdecydowanie za wcześnie” (s. 10). 

Tytuł książki nawiązuje do strony fanpage na Facebooku, którą wolontariuszki 
wyjeżdżające na misję do Boliwii utworzyły i nazwały: Bolivia: Mission Possi-
ble  (Boliwia: Misja możliwa). Ksiądz M. Stanek w słowie wstępnym do książki 
napisał: „Drogi Czytelniku, oddajemy w twoje ręce opowieść o osobie, dla której 
nie było misji niemożliwych do zrealizowania. To opowieść o kimś, kto dla dobra, 
radości czy uśmiechu innych potrafił zdziałać bardzo wiele – czasem rzeczy wręcz 
niemożliwych. To opowieść o osobie, która zaplanowała misje swego życia dość 
dokładnie i wytrwale pracowała nad tym, aby jej plan został zrealizowany, aby dać 
świadectwo «misji możliwej», możliwej do wykonania w codzienności, ale przede 
wszystkim w perspektywie opartej o piękno świętego życia wieczności” (s. 5).

Jaki obraz Heleny Kmieć rysuje się po lekturze 24 wywiadów? Można ująć 
krótko: wielobarwny, bardzo bogaty i dynamiczny. To jak tęcza mieniąca się bo-
gactwem kolorów, iskrząca pięknem i zarazem zachwycająca swoim urokiem. 
Przez osoby, które zgodziły się na rozmowę, jesteśmy prowadzeni od domu ro-
dzinnego w Libiążu k. Krakowa, przez jej wyjazd do Anglii, by tam uczyć się 
i ukończyć szkołę średnią, następnie studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach 
łączone z nauką w szkole muzycznej, aktywne zaangażowanie w duszpasterstwo 
akademickie i Wolontariat Misyjny Salvator, wyjazdy misyjne na Węgry (2012), 
do Zambii (2013), Rumunii (2014) i Boliwii (2017), po pracę jako stewardessa w li-
niach lotniczych Wizz Air. Wyjazd do Boliwii miał być jej ostatnim wyjazdem mi-
syjnym. Równie bogaty i barwny jest obraz jej cech ludzkich, wrodzonych i naby-
tych, oraz jej portret duchowy życia wiarą w Boga i obecnością w życiu Kościoła. 
Dla zobrazowania tych uwag przywołajmy fragmenty niektórych wypowiedzi.

Helena jawi się w tych wypowiedziach jako osoba utalentowana: „Była bardzo 
zdolna. miała świetną pamięć. po trzeciej klasie szkoły podstawowej Helenka nie 
poszła do czwartej klasy, tylko od razu do piątej. Cały materiał z czwartej zalicza-
ła równolegle” (matka Barbara Kmieć, s. 12), pracowita i dobrze zorganizowana: 
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„Ona dała radę wszystko pogodzić. U Heleny, poza studiami, dochodził jeszcze 
przecież wolontariat. W ostatnim roku, kiedy nasi uczniowie przygotowują reci-
tal dyplomowy, Helena wyjechała do zambii. po powrocie pojawiły się problemy 
zdrowotne. Helenka pokazała jednak, że i takie trudności można pokonać” (Jo-
anna Wojnowska, s. 222). A przy tym skromna i pokorna, uznająca swoje grani-
ce:  „Helena nie planowała studiów na Akademii muzycznej. miała świadomość, 
że są lepsi. mogę powiedzieć, że według mnie sprawiała wrażenie, że jej to nie 
przeszkadza, że sobie z tym radzi. znała swoją wartość – wiedziała, w czym jest 
dobra, w czym słabsza. nie robiła z tego żadnego problemu” (Joanna Wojnow-
ska, s. 224–225). Była zaangażowana w wiele inicjatyw i zabiegana, ale przy tym 
rozmodlona osobiście i szukająca wspólnoty wiary: „Helenę często można było 
znaleźć w kaplicy. Jak kończyły się jakieś obowiązkowe spotkania, brała gita-
rę, szła tam i zaczynała śpiewać. Bardzo często siedziała skulona blisko ołtarza. 
Gromadzili się wokół niej ludzie. Tylko że oni się zmieniali, a ona tak siedziała 
dwie-trzy godziny. Na mszy św. siedziała zawsze w pierwszym rzędzie. Nie mia-
ła z tym problemu, żeby być blisko ołtarza. Zachęcała do modlitwy. Budziła na 
jutrznię. Sama wstawała pierwsza, nawet jeśli przed chwilą poszła spać...” (Dorota 
Klabacha, s. 272). Wielu rozmówców w swoich wypowiedziach zwraca uwagę na 
jej skromność. Dopiero po śmierci nawet najbliżsi odkrywali jej różnorodne pola 
zaangażowania, których byli nieświadomi, chociaż byli blisko niej: „Taka właśnie 
była – robiła tyle rzeczy, a wieści o tym docierały do nas po fakcie. Przyznam, że 
znajomość różnych informacji o Helence wynikała z tego, że byłam trochę wścib-
ska… Na początku naszego wspólnego mieszkania, podczas rozmów, niektóre 
historie po prostu z niej wyciągałam, dopytywałam o wiele rzeczy... Z niej ciężko 
było cokolwiek wyciągnąć, zwłaszcza gdy miała coś dobrego powiedzieć o sobie. 
Helenka była bardzo skromną dziewczyną. Nie czuła potrzeby, by się chwalić”  
(Monika Kostka, s. 179–180). Niektórzy rozmówcy zwrócili uwagę na jej cechy 
kobiece: „Helena miała w sobie wiele kobiecego wdzięku. Jednocześnie potrafiła 
się wszystkimi zaopiekować i miała w sobie tę dziewczęcą delikatność i otwar-
tość na męską opiekę” (Kamil Błyszczak, s. 150). Wiele osób podkreśliło, że nie 
zamierzała wstąpić do jakiegoś zgromadzenia sióstr zakonnych, ale nosiła w so-
bie pragnienie małżeństwa i szczęśliwej rodziny: „Nie chciała pójść do zakonu. 
Ona po prostu bardzo chciała mieć świętą rodzinę” (Teresa Kmieć, s 43). Dla niej 
bardzo ważny był drugi człowiek: „Helena miała azymut na drugiego człowieka” 
(Kamil Błyszczak, s. 141). Była w tym autentyczna i normalna: „Znałam jedną 
Helenkę – ona nikogo nie udawała, zawsze była sobą. Chciałabym, żeby ludzie, 
którzy będą ją poznawać, mieli świadomość, jak ważna jest jej autentyczność. 
I normalność. Radość z życia. Obserwując jej życie, myślę, że najważniejsza była 
dla niej relacja z Bogiem i drugim człowiekiem. Bycie tu i teraz dla drugiego 
człowieka. Prawda. Miłość” (Monika Kostka, s. 184). Podkreślając ukierunko-
wania Heleny na drugiego człowieka i jej więź z Bogiem, przyjaciele ze studiów 
i duszpasterstwa akademickiego porównali Helenę do witrażu: „Dla nas Helenka 
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była jakby przeźroczysta – widać było przez nią Boga i Jego miłość. Witraż spra-
wi, że będziemy uczestniczyć w tej relacji, jaka zaistnieje pomiędzy oglądającym 
a źródłem światła” (Michał Tempiński, s. 100). W wielu wywiadach powraca spo-
strzeżenie, że Helena była konsekwentna w decyzjach. Kierowała się przy tym 
określonym systemem wartości wynikającym z Ewangelii i nauczania Kościoła:  
„Helena miała wewnętrzny kompas i była skuteczna w działaniu. Karierę, trofea 
zawodowe odkładała na bok, chociaż wszystko było w zasięgu jej możliwości. 
Jednak priorytetem była dla niej służba, bycie dla innych. I takimi decyzjami: «Nie 
chcę Oksfordu (rzeczywiście miała możliwość studiowania tam), chcę duszpaster-
stwo», pokazała, że ona ma ten kompas – wybiera wartości. Wartości duchowe, 
a nie materialne. To się ujawniło, kiedy podejmowała decyzję o Boliwii. Wiedziała, 
że dzieci tam potrzebują miłości, chciała im ją przekazać, chociaż w perspektywie 
miała swoje szczęście. Potrafiła je jednak odłożyć na później, wybrała pomoc 
innym. I skuteczność. Matka Teresa z Kalkuty nie mówiła dużo, ale dużo robiła. 
Helenka miała to samo. Z nią nie toczyło się rozmów mainstreamowych, tak jak 
to często dzieje się w środowisku kościelnym, np. na temat aborcji itp. Wszyscy 
jednak wiedzieli, jakimi wartościami żyje Helena. Wszyscy wiedzieli, że to jest 
piękna, dobra, czysta dziewczyna, że ma te wszystkie wartości poukładane jak 
mało kto” (Joanna Błyszczak, s. 155). W podobnym tonie wypowiada się ks. Jakub 
Trzópek SDS, pomysłodawca i inicjator Wolontariatu Misyjnego Salvator, pełnią-
cy swoją posługę w Meksyku: „Chciałem podkreślić, kim była Helenka. Trochę 
ją znałem – zależało mi, żeby pokazać innym, jaka była odważna, jak poświęciła 
część swojego życia, swojej młodości, by być świadkiem, by być osobą, dla której 
priorytetem są wartości odnoszące się do wiary, życiowej pasji, do tego, co nas 
wewnętrznie napełnia; w przeciwieństwie do tego, co jest przyziemne, czyli przy-
wiązania do dóbr materialnych. Śmierć na misjach to nie jest codzienność. To była 
misja wiary” (s. 244).

Powracając do myśli związanych z przygotowaniem do synodu biskupów 
o młodzieży, zasadne staje się pytanie o znaczenie zebranych w książce wypowie-
dzi. Na początek trzeba wyrazić uznanie dla Autorów, Eweliny Gładysz i Przemy-
sława Radzyńskiego, którzy nie znając bohaterki, podjęli się trudu dotarcia do tak 
wielu osób związanych z wolontariuszką i w sposób niezwykle taktowny potrafili 
wydobyć w rozmowach bardzo osobiste zwierzenia na jej temat. Trzeba mieć na 
uwadze, że rany powstałe po tragicznej śmierci Heleny były świeże i wciąż bardzo 
bolesne dla najbliższych.

Kolejna uwaga dotyczy kwestii, dlaczego warto promować Helenę Kmieć i jej 
postawę w kontekście dylematów związanych z młodzieżą i jej duszpasterstwem. 
W wielu wywiadach powraca myśl o jej niezwykłości, ale zarazem zwyczajności. 
Przywołajmy kilka wypowiedzi potwierdzających taką ocenę: „Dla mnie Hele-
na była świętą, zwyczajną dziewczyną. Nawet ja jestem tego potwierdzeniem: 
w końcu miała chłopaka! Ludzie powinni się o niej dowiedzieć. Powinni ją zoba-
czyć, poznać. Ona pięknie żyła. Pokazała, że można” (Michał Szuścik, chłopak 
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Heleny, s. 84). „Dla mnie najpiękniejsze jest to, że Helena była taką zwykłą dziew-
czyną. Nie brylowała, nie była zawsze najlepsza. Nikt wcześniej się nią nie za-
chwycał. Była zwyczajną osobą, a taką dobrą. Taka codzienna świętość. Nie robiła 
wielkich rzeczy, ale tych pozornie niewielkich i nieważnych nazbierało się tyle, 
że jest co podziwiać. Nie trzeba przenosić gór, a można zostać świętym. Można 
być blisko Pana Boga w drobnych rzeczach. Misje nie były szaleńczym pomy-
słem, a konsekwencją tych drobnych spraw. Helena tak właśnie budowała relację 
z Panem Bogiem – i to był naturalny, kolejny krok w jej wierze. Całe swoje życie 
układała tak, by się przygotować na tę ostatnią misję” (Franciszek Krupa, s. 121). 
„Jej niezwykłość polegała na normalności. Jeśli mówimy o pięknym życiu, o świę-
tości tego życia, to w Helence to jest piękne, że w niej nie ma nic, co w pierwszym 
momencie mocno rzucałoby się w oczy” (ks. Mirosław Stanek SDS, s. 348).

Wielu rozmówców w wywiadach zwraca uwagę na proces wewnętrznego doj-
rzewania Heleny, zwłaszcza w okresie studiów i jej zaangażowania w duszpaster-
stwo akademickie i Wolontariat Misyjny Salvator: „Helena na początku studiów 
z ochotą podchodziła do wielu działań, ale – nie wiem, jak to powiedzieć – wyda-
wało mi się to trochę dziecinne. Za dużo było tych planów, za dużo działania, za 
dużo w tym beztroski. Obserwowałam ją przez kolejne lata i wszystko nagle wyda-
wało mi się coraz bardziej celowe. Mogę powiedzieć, że wraz z ukończeniem stu-
diów wykształciła się w niej pewna dojrzałość” (Magdalena Krupa, s. 112). „Hele-
na bardzo się zmieniła w trakcie studiów. Właściwie nie tyle zmieniła, co po prostu 
rozkwitła” (Joanna Błyszczak, s. 139). To wszystko związane było z szukaniem 
woli Bożej, na co zwrócił uwagę duszpasterz akademicki z Gliwic: „Pamiętam, 
że rozmawialiśmy o słuchaniu Pana Boga i szukaniu Jego woli. Helenka, chyba 
jak większość z nas, rozmawiała o swoich problemach z pewnym trudem. Jednak 
chętnie przyjmowała wsparcie i była wdzięczna za modlitwę w jej intencji. […] 
na początku te poszukiwania dotyczyły rzeczy podstawowych. To były poszuki-
wania młodej dziewczyny, która tęskni za miłością, za bliskością. […] Jej duchowe 
poszukiwania dotyczyły tego, czy jej życie i decyzje aby na pewno się Bogu podo-
bają. Czy to, co robi, jest dobre, czy nie marnuje czasu w życiu. Rozmawialiśmy też 
o tym, że szukanie woli Bożej, tego, kim mam być w życiu, zaczyna się od pytania, 
jakie mamy pragnienia w sercu” (ks. Wojciech michalczuk, s. 202–203). Dojrzałość 
wiary Heleny wyrażała się m.in. w jej zaangażowaniu i odważnym świadectwie 
o Bogu i wartościach, które dla niej były fundamentem: „Helena miała ogromną 
ufność do Boga. Ufała Mu całkowicie i dostrzegała Jego obecność w swoim życiu 
na co dzień. Nigdy jednak nikomu Pana Boga nie narzucała. Przykład. Nigdy nie 
przekonywała mnie, że misje są dla mnie drogą, że są drogą dla wszystkich, że 
Wolontariat Misyjny to miejsce dla wszystkich. Sam trafiłem tam dopiero po jej 
śmierci. W towarzystwie nigdy nie wstydziła się swojej wiary, jednocześnie nie 
obnosiła się z nią. To było ciekawe w kontekście jej pracy w liniach lotniczych. To 
nie jest rozmodlone środowisko. Jednocześnie wiele razy słyszałem o sytuacjach, 
w których temat wiary był tam poruszany. Helena zawsze nosiła krzyżyk, misyjny 
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zresztą. Chciała pokazać, że Pan Bóg jest dla niej ważny. Często była inicjatorem 
modlitwy” (Michał Szuścik, s. 71).

W rozmowach powraca wielokrotnie pytanie o świętość życia Heleny, ewen-
tualny proces beatyfikacyjny i o to, komu mogłaby patronować. Rodzona siostra 
stwierdziła: „Zdaję sobie sprawę, że mogę idealizować siostrę, a wiem, że nie była 
idealna, bo nikt nie jest. Myślę, że jej siła polega właśnie na tym – była człowie-
kiem jak każdy z nas, dlatego każdy może być taki jak ona. To nie była święta 
z księżyca, niepokalanie poczęta i predestynowana do śmierci męczeńskiej od 
urodzenia” (Teresa Kmieć, s. 41–42). Z kolei jeden z przyjaciół z duszpasterstwa 
akademickiego powiedział: „Przyszła sobie taka dziewczyna... Do dziś w naszym 
męskim towarzystwie duszpasterskim, gdy rozmawiamy o trudnościach życia 
i o tym, jak trząść światem w poszukiwaniu świętości, wspominamy: przyszła taka 
mała smarkula i wszystkich nas zawstydziła sposobem swojego bycia, życia…” 
(Kamil Błyszczak, s. 153). „Helena nie wyróżniała się na tle swojego otoczenia 
– powiedziała profesorka Heleny ze szkoły muzycznej. – To nie była święta z au-
reolą. Ona była normalną dziewczyną – pełną energii, pomysłów. Zaangażowaną. 
Ale… no właśnie, kiedy nawet była zmęczona i było to po niej widać, nigdy o tym 
nie mówiła. To była osoba niezwykle pogodna” (Joanna Wojnowska, s. 226). Na-
tomiast przyjaciel z duszpasterstwa akademickiego w Gliwicach powiedział: „Po-
winna też patronować studentom, duszpasterstwom akademickim, bo jest dobrym 
przykładem, jak pogodzić studia, zaangażowanie w duszpasterstwo, inne pasje, 
wierność Panu Bogu” (Franciszek Krupa, s. 119). Dyrektor Wolontariatu Misyj-
nego Salvator zwrócił uwagę na misję Heleny po jej śmierci, którą nazwał drugą 
misją: „To pokazały pierwsze dni po śmierci, a także po pogrzebie. Chociażby 
reakcje mediów, które nie doszukiwały się sensacji, ale w bardzo pozytywny spo-
sób mówiły o jej życiu. Mam wrażenie, że to, co się stało w Boliwii, umożliwiło 
pokazanie jej osoby światu. Nie chodzi tylko o kwestię samego wyjazdu misyjnego 
czy pobytu w Boliwii, ale o całe jej życie, jej wybory. Dziś to może stanowić wzór 
dla wielu – zwłaszcza młodych – ludzi. Większość z nas poznawała jej całe życie 
dopiero po śmierci. Wcześniej znaliśmy tylko fragmenty. Poza zaangażowaniem 
misyjnym na jej życie składa się przede wszystkim zwyczajna codzienność, ta 
w Gliwicach, w rodzinnym domu. Helena jest wzorem codziennego życia. To jest 
właśnie ta misja, o której mówiłem, ten element, z którego wyniknie z pewnością 
więcej dobra niż za jej życia” (ks. Mirosław Stanek SDS, s. 353).

Niezwykłym walorem książki Helena. Misja możliwa jest ukazanie piękna Ko-
ścioła. Kościół w wypowiedziach jawi się jako wspólnota ludzi młodych, zaan-
gażowanych w życie wspólnoty akademickiej czy wolontariat. To nie jest Kościół 
ludzi sfrustrowanych, marudzących, ale Kościół żywy, rozmodlony, braterski, mi-
syjny i świadczący o swojej wierze, a przy tym radosny. W ten sposób jest to żywe 
potwierdzenie słów Jana Pawła II, że wiara rozwija się, gdy jest przekazywana. 

Innym walorem książki, godnym podkreślenia, jest ukazanie środowisk pomoc-
nych w dojrzewaniu osobowościowym i we wzrastaniu w wierze. W przypadku 
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Heleny Kmieć i rozmówców są to przede wszystkim dom rodzinny, duszpaster-
stwo akademickie i wolontariat misyjny. Zwrócenie uwagi na te środowiska jest 
istotne w dobie atomizacji i indywidualizmu, kryzysu międzyludzkich relacji. Jak 
ważne jest świadectwo wiary i środowisko, w którym czujemy się akceptowa-
ni, ilustruje wypowiedź jednego z przyjaciół Heleny z Wolontariatu Misyjnego 
Salvator: „Na pewno była jedną z osób, które motywowały mnie do odważniej-
szego życia. Pokazała, że nasze marzenia rzeczywiście można realizować. Trudno 
powiedzieć, czy to miało związek z WMS-em, czy ze znajomością z nią, ale to 
był okres w moim życiu, kiedy zacząłem spełniać swoje marzenia, podróżować, 
jeździć autostopem, chodzić po górach. To czas, kiedy stwierdziłem: nie chcę, żeby 
moja praca zawodowa była tylko zarabianiem pieniędzy, chcę, żeby komuś niosła 
pomoc – albo indywidualnie, albo w jakiś sposób zmieniała świat na lepszy. Chcę 
zostawić po sobie jakiś ślad. Nie chcę życia po prostu przeżyć, ale chcę je czemuś 
poświęcić. Nie chcę robić wyłącznie czegoś dla siebie, ale coś dla świata, dla in-
nych ludzi. Na takie myślenie miały decydujący wpływ: Wolontariat i znajomość 
z nią. To Helena nauczyła mnie zaangażowania na rzecz innych, poświęcania cza-
su innym. Nauczyła mnie też nawiązywania głębszych relacji z ludźmi – wcześniej 
nie spędzałem połowy nocy na rozmowach. Wiem, że przez tych pięć lat bardzo 
się zmieniłem” (Paweł Kuś, s. 172).

Mankamentem recenzowanej książki jest brak krótkiego biogramu Heleny 
Kmieć. Zrozumiałe jest, że taki opis nie mógł pojawić się w samych wypowie-
dziach, ale można go było umieścić w słowie od autorów lub jako samodzielny 
fragment przed wywiadami. Wtedy czytelnik miałby podstawowe informacje o jej 
życiu, śmierci i pogrzebie, miejscu pochówku i pośmiertnych odznaczeniach oraz 
inicjatywach upamiętniających postać i dzieło wolontariuszki.

Niemniej książka Helena. Misja możliwa zasługuje na uwagę i promocję z ra-
cji prezentowanych treści, autentyczności wypowiedzi, bogactwa informacji. Nie 
bez znaczenia jest również dobra strona edytorska książki. To wszystko staje się 
jeszcze bardziej aktualne, gdy weźmiemy pod uwagę dylematy zasygnalizowane 
w ramach przygotowań do synodu biskupów poświęconego młodzieży. 

Ks. Bogdan Giemza SDS

Dariusz Henryk Pater, Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia – me-
dycyna – praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, Warszawa 2017, 274 s. 

Przed laty, zanim pojawiła się „kulminacyjna fala” informacji naukowej zapisanej 
cyfrowo na różnych internetowych portalach, sięgano do słowników wyrazów 
obcych bądź też leksykonów, by zrozumieć sens określonego „rzadkiego” słowa, 
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czasami pojawiającego się w mowie potocznej albo powoli, ale konsekwentnie 
wchodzącego do codziennego języka. Takim słowem jest przymiotnik: „holistycz-
ny”, odmieniany przez rodzaje (oprócz męskiego, żeński i nijaki). Zanim przymiot-
nik ten stał się terminem popularnym, funkcjonowało inne pojęcie (filozoficzne) 
– „holizm”. To do tego rzeczownika dostosował się interesujący nas przymiotnik. 

Dziś powszechnie szuka się znaczenia danego terminu obcego nie w dostoj-
nych, monumentalnych często księgach, stojących „w powadze” na półkach biblio-
tek prywatnych – domowych czy publicznych – lecz w Internecie. W ten sposób 
bardzo szybko zdobywa się wymaganą informację, zarówno tę niemającą autora 
(niepodpisaną), jak i niezweryfikowaną.  

Z Internetu (https://synonim.net/synonim/holistyczny) „wydobyć” możemy, 
i tym samym poznać, „synonimy słowa «holistyczny» z podziałem na grupy zna-
czeniowe”. Są to – wedlug anonimowego autora (autorów) opracowania – grupy 
znaczeniowe: 1. w odniesieniu do czegoś obejmującego wiele elementów; 2. w kon-
tekście czegoś, co tworzy całość.

W pierwszej grupie synonimami słowa „holistyczny” są: „całościowy, dogłęb-
ny, generalny, globalny, gruntowny, kompleksowy, łączny, niepowierzchowny, 
ogólny, rozległy, syntetyczny, systemowy, szeroki, wielostronny, wszechobejmu-
jący, wszechogarniający, wszechstronny, zbiorczy”. W grupie drugiej są natomiast 
następujące synonimy: „całościowy, kompleksowy, syntetyczny, tworzący całość”. 

Przymiotnik „holistyczna (-y, -e)” wszedł bardzo mocno do języka medycz-
nego. Mówi się dziś wprost o medycynie holistycznej. Promuje się holistyczny 
model zdrowia. Wskazuje na holistyczne jego ujęcie. Ważne jest nade wszystko 
holistyczne podejście do człowieka chorego i w ogóle do człowieka. Istotna jest 
holistyczna opieka nad człowiekiem, w tym holistyczna opieka okołoporodowa. 

Podkreśla się dziś również konieczność holistycznego spojrzenia na wiele 
spraw (nie tylko medycznych) oraz docenia imperatyw holistycznego nauczania, 
edukacji. 

W kontekście powyższej refleksji spójrzmy na książkę Dariusza Henryka Pate-
ra, pt. Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia – medycyna – praktyka. 
Pozycja ta ukazała się w 2017 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie. Współfinansowana 
została przez gminę Ożarów Mazowiecki. Druk i oprawa jest natomiast „zasługą” 
Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej „Adam” w Warszawie, od wielu lat współ-
pracującej z UKSW. Recenzje wydawnicze pracy napisali jej pierwsi czytelnicy: 
prof. nadzw. Wanda Stankiewicz z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii 
im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie oraz ks. prof. nadzw. dr hab. Jaro-
sław Babiński z UKSW. 

Autor dzieła ks. Dariusz H. Pater jest prezbiterem diecezji radomskiej. Pracuje 
na Wydziale Teologicznym UKSW w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego. 
Prowadzone przezeń kierunki prac naukowo-badawczych sytuują się w ramach  
teologii dogmatycznej, teologii pastoralnej, filozofii, katolickiej nauki społecznej, 



590 RECEnzJE I OmÓWIEnIA

bioetyki oraz psychoonkologii. Ksiądz D.H. Pater napisał szereg artykułów oraz 
kilka monografii naukowych, m.in.: Człowiek wobec bólu i cierpienia. Reflek-
sja pastoralna (Warszawa 2012) oraz omawiana pozycja – Holistyczna koncepcja 
człowieka chorego. Pod jego redakcją powstały natomiast m.in. książki: Ból i cier-
pienie. Ognisko światła i ciemności. Zaburzenia psychiczne (Warszawa 2017); 
Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Medycyna – teologia – kultura  
(Warszawa 2017). Wydawcą tych dwóch ostatnich dzieł jest notabene Okręgowa 
Izba Lekarska w Warszawie

Dorobek artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii 
i medycyny ks. D.H. Patera jest imponujący. Zasygnalizujmy jedynie dwie notki: 
Christus Medicus – wobec bólu i cierpienia. Posługa kapelana szpitalnego, „War-
szawskie Studia Pastoralne” 2016, z. 2;  Odzyskanie zdrowia jako proces integral-
ny w myśli Hildegardy z Bingen, w: Święci w wierze, tradycji, literaturze i sztuce. 
Inspiracje do badań hagiologicznych, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2017. 

Ksiądz D.H. Pater w 2011 r. zainicjował konferencje bioetyczne, których jest 
organizatorem. Od 2012 r. organizuje ponadto cykl konferencji Służby Zdrowia 
pt. Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. 

Krótki szkic biograficzny pozwoli bardziej „holistycznie” spojrzeć na reko-
mendowaną książkę. 

Słowa prof. Wandy Stankiewicz, recenzentki pracy, umieszczone na okładce 
(na jej tzw. „plecach”), stanowić mogą zachętę, by zapoznać się z przemyślenia-
mi autora: „Człowieka należy ujmować całościowo, tj. nie tylko pod względem 
jego wymiernie mierzalnego stanu (w sensie medycznym), ale także w zakresie, 
który pomiarowi matematycznemu nie podlega (dusza, wiara). O ile lekarz opiera 
się w diagnostyce i terapii wyłącznie na parametrach medycznych, to ogranicza 
swoją pełną skuteczność pomagania cierpiącemu, ponieważ zapomina o aspekcie 
psychologicznym. Kościół proponuje holistyczne podejście do walki z chorobą”. 
I dalej recenzentka podkreśla: „Jeśli medycyna współczesna ma nadal być huma-
nitarna, to lekarze zgodnie z zasadą primum non nocere powinni pamiętać o tym, 
że to, co niewidzialne, jest również bardzo istotne (dla wierzących to dusza, dla 
niewierzących psyche)”. 

Strukturę książki tworzą następujące jej części: wykaz skrótów; wprowadze-
nie; cztery rozdziały; zakończenie; bibliografia. Rozdział pierwszy: „Możliwości 
współczesnej medycyny wobec postulatu budowania holistycznej wizji człowie-
ka” (s. 13–74) prezentuje człowieka właśnie w ujęciu holistycznym (całościowym, 
zgodnie z arystotelowską antropologią, która jest antidotum na wszelkie wypacze-
nia antropologiczne, chociażby takie, jakie głosił marksizm), by następnie przy-
bliżyć wyzwania dzisiejszej medycyny i zaprezentować podmiotowe traktowanie 
osoby chorej w obecnych procedurach medycznych. 

W rozdziale drugim: „Współczesne zagrożenia zdrowia i życia  człowie-
ka” (s. 75–113) autor omawia zjawiska chorobowe, koncentrując się na choro-
bach nieuleczalnych, społecznych i cywilizacyjnych oraz wywołanych przez 
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zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W tym samym rozdziale skupia się 
również na kontrowersyjnych kwestiach bioetycznych, wobec których nie można 
przechodzić obojętnie ani nimi manipulować. Dziecko nienarodzone nie może 
być traktowane przedmiotowo. Jest bowiem ludzkim podmiotem, a nie rzeczą. 
Wielkim zagrożeniem jest eutanazja, która promowana w niektórych tzw. demo-
kracjach jest bardzo wyraźnym przejawem kultury śmierci i w ogóle pogardy dla 
człowieka słabego, chorego, starca. Z kolei eksperymenty medyczne, na których 
skupia się w dalszym toku analizy autor, nie mogą być wykonywane według planu 
eugeniki. Ludzki embrion, czy w ogóle organizm człowieka, nie jest materiałem 
eksperymentalnym, lecz człowiekiem, któremu należny jest szacunek ze względu 
na niezbywalną godność osobową, darowaną mu przez Boga w chwili poczęcia. 

„Zaangażowanie Kościoła w ochronę zdrowia i konfrontację z cierpieniem” (s. 
115–197) – to tytuł rozdziału trzeciego, w którym autor zwraca uwagę na promo-
wanie chrześcijańskiej wizji zdrowia i postrzegania cierpienia. Wskazuje na życie 
i zdrowie jako dary Boże. Podkreśla walor godności człowieka będącej inspiracją 
i motywem „holistycznej koncepcji troski o zdrowie”. W dalszym toku anali-
zy autor skupia się na aktywności pastoralnej Kościoła, która stanowi integralny 
element polityki prozdrowotnej. Omawia też opiekę paliatywną, stającą się dziś 
kluczowym przejawem działalności opiekuńczej państwa i Kościoła. Rozdział ten 
zamyka prezentacja wybranych instytucji Kościoła, zaangażowanych w służbę 
ludziom chorym oraz cierpiącym. Są to: Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia (w 2017 r. przestała istnieć, a jej kompetencje przejęła nowo utworzona 
przez papieża Franciszka Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka); Papie-
ska Akademia Obrony Życia (powinno być: Papieska Akademia Życia); Komisja 
Bioetyczna Konferencji Episkopatu Polski; Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy 
Polskich. 

Rozdział czwarty, ostatni, pt. „Wyzwania dotyczące ochrony zdrowia i opieka 
nad chorymi (wnioski)” (s. 199–248) ma charakter podsumowania całego dzieła. 
Tytuły kolejnych paragrafów tego rozdziału stanowią nie tylko jednozdaniowe 
résumé analizy w nich przeprowadzonej, ale też wyznaczają pola aktywności w ra-
mach szeroko pojętej medycyny: 1. Wartość i godność człowieka jako principium 
wobec najnowszych osiągnięć medycznych; 2. Rozwój duszpasterstwa służby 
zdrowia; 3. Uwrażliwienie na poważne problemy dotyczące zdrowia i opieki zdro-
wotnej;  4. Człowiek chory – laboratorium konfrontacji z cierpieniem; 5. Popiera-
nie służby wolontariatu; 6. Propagowanie praktyki zdrowotnej, promowanie higie-
ny psychicznej; 7. Postulaty dla służby zdrowia dotyczące działalności leczniczej.

Problem cierpienia „rozwiązywany” jest przez wszystkie religie świata, zarów-
no te z przeszłości, jak i te z doby współczesnej. Nie ma religii, która uciekałaby 
od pytania o sens życia, cierpienia, bólu fizycznego i duchowego, choroby. Autor 
prezentowanej książki skupił się na chrześcijaństwie, a konkretnie na katolicy-
zmie, które chce rzucić światło teologicznej interpretacji na fenomen choroby. Nie 
istnieje ona bez podmiotu – bez człowieka. Z kolei nie ma życia ludzkiego bez 
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cierpienia. Nawet człowiek, który nie choruje, mimo wszystko cierpi. Stąd cierpie-
nie jest stałym komponentem istnienia człowieka, fundamentalnym jego „wymia-
rem”. W Jezusie Chrystusie i przez Niego cierpienie i choroba zostały odkupione. 

Cierpienie wiąże się z kondycją bytową istoty ludzkiej. Człowiek „posiadają-
cy” ciało jest bezsilny, słaby, podatny na wielorakie urazy. „Uposażony” w duszę 
odczuwa ból duchowy, psychiczny, moralny. Cierpienie i choroba, w której ono się 
ujawnia, wyznacza rzeczywistość wieloaspektową, złożoną, ale też dynamiczną. 

Publikacja Holistyczna koncepcja człowieka chorego. Teologia – medycyna 
– praktyka ma wymiar personalistyczny. Mówi o człowieku jako bytowej cało-
ści. Nie może być nigdy osoba ludzka rozpatrywana jako chaotyczny „zlepek” 
przypadkowych komponentów. Kierowanie się w pracy medycznej imperatywami 
Ewangelii – Dobrej Nowiny o człowieku nie ogranicza wolności badań. Otwiera 
natomiast na osobę ludzką i każe ją widzieć jako pierwszą i najważniejszą we 
wszelkich medycznych procedurach. Nie dokumentacja, nawet najbardziej dosko-
nała, będąca zapisem badań przeprowadzonych z wykorzystaniem najnowocze-
śniejszego sprzętu komputerowego, lecz pacjent jest najważniejszy. 

We współczesnym czasie (termin „współczesny” przewija się nie tylko w spi-
sie treści, ale w całej książce jako wiodący) osoba ludzka została podzielona na 
„segmenty”. Zrozumiałe jest, iż badanie fragmentów nigdy nie będzie wyrażało 
całościowego spojrzenia na osobę ludzką. W wywiadzie lekarskim nie można 
pomijać spotkania z pacjentem, chociaż w niektórych państwach stało się to nor-
mą. Brak kontaktu osobowego między lekarzem a pacjentem jest podważeniem 
międzyludzkich relacji zachodzących w sytuacji granicznej, a taką jest niewątpli-
wie choroba, nawet jeśli nie każda, to z pewnością ta poważna, niegdyś określana 
nawet jako śmiertelna.   

Choroba stanowi w gruncie rzeczy „drugą stronę” zdrowia. Wpisana została 
w „kondycję człowieka”, w jego byt – od narodzin aż po śmierć. Truizmem jest 
stwierdzenie, iż nie ma choroby bez zdrowia, jak też i zdrowia bez choroby. Chrze-
ścijaństwo „wypowiadało się” i wciąż „zabiera głos” na temat choroby. Interpretuje 
ją, odwołując się do argumentów filozoficznych, teologicznych czy po prostu ogól-
noegzystencjalnych związanych z ludzkim istnieniem, a będących odpowiedzią 
na pytanie o sens narodzin, życia i śmierci. Właśnie w tej perspektywie należy 
spojrzeć na chorobę.

Klamrą spinającą całość rozważań przeprowadzonych przez D.H. Patera są 
pierwsze i ostatnie akapity książki. Już w pierwszym akapicie autor pisze: „Życie 
człowieka stanowi wielką wartość, stąd powinno być otaczane należytym szacun-
kiem i ochroną. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości następował także 
rozwój wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka. Wiedza ta z czasem przerodziła 
się w naukę zwaną medycyną (łac. medicina – «sztuka lekarska»). W ten sposób 
mandat troski o życie człowieka został złożony na ręce wykwalifikowanej kadry 
ludzi uczonych – lekarzy” (s. 9). W ostatnim zaś akapicie znalazły się słowa: 
„Świadomość istoty medycyny, źródła, z którego powstała, służba człowiekowi 
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cierpiącemu, postawa otwartości, umiejętność właściwej współpracy w zespole 
terapeutycznym, kierowanie się właściwą filozofią życia, wysoki poziom przygo-
towania zawodowego, a także etyka stanowią paletę podstawowych składników, 
bez których medycynie, w różnych jej aspektach, zagraża niebezpieczeństwo za-
gubienia siebie. Jeżeli taki scenariusz się zrealizuje, ludzie cierpiący zostaną po-
zostawieni sobie samym” (s. 251).

Wspólna troska medycyny i teologii o człowieka wyraża się przede wszystkim 
w podejmowaniu wszelkich działań chroniących go przed uprzedmiotowieniem. 
Uważna lektura dzieła Holistyczna koncepcja człowieka chorego, własne przemy-
ślenia czytelnika na kanwie rozważań i analiz autora, doświadczenie osobistego 
życia i życia osób najbliższych może wygenerować przekonanie o konieczności 
zastąpienia słowa „koncepcja” słowem „rzeczywistość”. Gdyby tak się stało, to 
decyzja wzięcia rekomendowanej książki do ręki okazałaby się słuszna i nade 
wszystko owocna.

Eugeniusz Sakowicz
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Eucharystia – tajemnica celebrowana 
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Łódź 12–14 września 2017

We wskazanych wyżej dniach, tj. od 12 do 14 września 2017 r., odbyło się dorocz-
ne spotkanie wykładowców liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych 
Seminariach Duchownych w Polsce. Był to już 53. zjazd tego gremium, a jego 
miejscem stało się tym razem Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. Tematyką, 
jakiej wspomniani liturgiści poświęcili tegoroczne sympozjum, była Eucharystia 
rozważana w aspekcie tajemnicy celebrowanej. 

Zgodnie z przesłanym wcześniej uczestnikom programem, wszystko rozpoczę-
ło się 12 września (wtorek) modlitwą „w ciągu dnia”. Po niej powitał uczestników 
sympozjum rektor WSD w Łodzi, ks. dr Jarosław Pater, który przypomniał, że 
30 lat wcześniej odbył się w Łodzi kongres eucharystyczny, a jego uczestnikiem 
był Jan Paweł II, który w swym wystąpieniu zwrócił uwagę zebranych na Eucha-
rystię jako konieczny do życia Pokarm. Ksiądz Pater podkreślił ciekawą zbieżność 
obu – rozciągniętych w czasie trzydziestu lat – wydarzeń naukowych.

Po rektorze WSD głos zabrał Przewodniczący Sekcji Wykładowców Liturgiki 
w Polsce, ks. dr. hab. prof. KUL Waldemar Pałęcki MSF. Wprowadził on swoim 
wystąpieniem w problematykę, powitał przybyłych na obrady (szczególnie pod-
kreślając obecność emerytowanych wykładowców liturgiki), a także zachęcił do 
modlitwy w intencji chorych liturgistów. Wspomniał też o tym, że tegoroczna 
problematyka stanowi swego rodzaju kontynuację spotkania ubiegłorocznego, 
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poświęconego słowu Bożemu. Następnie poprosił ks. prof. Stanisława Araszczu-
ka (PWT Wrocław) o przewodniczenie pierwszej sesji. Ksiądz Araszczuk zapo-
wiedział problematykę, jakiej poświęcono pierwszą sesję obrad, a także nazwiska 
autorów składających się na tę sesję trzech wystąpień. Chodziło o ks. dra hab. prof. 
KUL Piotra Kulbackiego (KUL), ks dra hab. prof. UMK Daniela Brzezińskiego 
(UMK) i ks. dra hab. prof. UAM Dariusza Kwiatkowskiego (UAM). 

Ksiądz Kulbacki zaprezentował referat zatytułowany Eklezjologia eucharystycz-
na. W swym wystąpieniu wyszedł od przypomnienia nauki Soboru Watykańskie-
go II na temat roli liturgii w życiu Kościoła i nierozerwalnego związku Kościoła 
z liturgią. Później nawiązał do pierwotnego Kościoła, który miał poczucie bycia 
znakiem (sakramentem) zbawczego misterium Chrystusa, który z kolei po to posłał 
apostołów na świat, aby się w nim owo misterium skutecznie urzeczywistniało. Na 
pierwowzorze, jakim dla Kościoła był lud Boży Starego Testamentu sprawujący sobie 
właściwą liturgię, wzorował się ówczesny Kościół w kształtowaniu pewnych form 
liturgii nowotestamentalnej, której początek dał sam Jezus Chrystus. Gromadzący się 
na sprawowaniu liturgii lud Boży w Nowym Testamencie urzeczywistnia w stopniu 
najdoskonalszym Kościół, o którym Sobór Watykański II mówi w kategoriach nie 
tylko ludu Bożego, ale też wspólnoty eucharystycznej. Stąd – jak wskazał prelegent 
– tematykę eklezjologii liturgicznej, a szczególnie eucharystycznej, trzeba zaliczyć 
do tematów centralnych najnowszego soboru, a kwestię wtajemniczenia (mistagogii) 
w liturgię postrzegać należy jako konieczną, albowiem bez dobrze pojętej i zorgani-
zowanej mistagogii trudno jest myśleć o czynnym uczestnictwie wiernych w liturgii – 
a tego domaga się najwyraźniej po wspólnocie eucharystycznej Sobór Watykański II. 

Drugi referat przedstawił zebranym ks. dr hab. prof. UMK Daniel Brzeziński. 
Poświęcony on był tematowi brzmiącemu „Ars celebrandi” Eucharystii jako mista-
gogia liturgiczna. Na początku swego wystąpienia ks. Brzeziński uściślił pojęcia, 
jakimi posłużył się w wykładzie, dopowiadając, iż jego wykład stanowić będzie 
kontynuację toku myślowego, jakiemu bieg nadał ks. Kulbacki, choć z innej strony 
podejdzie on do prezentowanej kwestii. W trakcie swego wystąpienia podkreślił, że 
ars celebrandi to inaczej sztuka sprawowania celebracji, domagająca się nie jedne-
go, lecz wielu spotkań, a nawet permanentnej formacji i szeregu fachowych opra-
cowań. W tej sztuce bowiem chodzi nie tylko o odpowiedź na pytanie „jak” (a więc 
w gruncie rzeczy o rubrycystykę), ale – bardziej jeszcze – na pytanie „dlaczego 
tak, a nie inaczej” (a więc o umotywowaną teologię duchowości). W tak ustawionej 
refleksji nad zagadnieniem ważną rolę odgrywa historia (tak wynika z historii), 
teologia (takie ma to znaczenie teologiczne) i formacja (przez odpowiedni sposób 
celebrowania formujemy siebie i innych). Wszystkie te trzy pojęcia ogniskują się na 
sztuce sprawowania i przeżywania liturgii, a także na stosownej mistagogii, obec-
nej w historii sprawowania kultu liturgicznego w czystej lub alegorycznej postaci. 
Tematyce związanej z mistagogią poświęcił ostatnio sporo uwagi papież Benedykt 
XVI, a także Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Traktował 
o niej również Jan Paweł II, który w liście na Wielki Czwartek 1980 r. przypomniał, 
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że kapłan podczas liturgii działa in persona Christi, dlatego nie może uważać siebie 
za pierwszego jej bohatera, bo Pierwszym w liturgii jest zawsze sam Chrystus, 
a czynności liturgiczne nie są czyimiś czynnościami prywatnymi, ale należą do ca-
łego Kościoła. Sztuce sprawowania liturgii nie służy nigdy improwizacja – zauwa-
żył z naciskiem ks. Brzeziński, bo jest ona czymś skrajnie przeciwnym do sztuki. 
Ars celebrandi można porównać do muzyki, którą co prawda kompozytor zapisuje 
na kartach papieru, ale wykonuje ją konkretny śpiewak lub muzyk i ważne jest to, 
jakim on jest człowiekiem. Tak więc w sposobie sprawowania liturgii winna odbijać 
się – jak w lustrze – świętość uczestniczących w niej (z jej przewodniczącym na 
czele), a sposób ten winien być zgodny z liturgicznym prawem Kościoła.

Po przerwie na kawę głos zabrał trzeci z prelegentów, a był nim ks. dr hab. prof. 
UAM Dariusz Kwiatkowski. Zaprezentował on temat: Elementy pentekostalne w kulcie 
eucharystycznym. Na wstępie nawiązał do mającego miejsce w naszym kraju zjawi-
ska, które polega na tym, że następuje łączenie liturgii z modlitwami o uzdrowienie. 
O tych zjawiskach pisał niedawno ks. dr hab. Andrzej Kobyliński (UKSW), a tak-
że mówił bp Andrzej Czaja w Częstochowie. Tematowi pentekostalizacji warto po-
święcić odpowiednią uwagę, jako że szerzy się ona wyraźnie, a wiemy, że za plecami 
zjawiska stoi wyznanie zielonoświątkowców, nacierających w sposób wpływowy na 
naszą pobożność. W nacieraniu tym można wyróżnić trzy fazy. Pierwsza przypadła 
na XIX wiek, druga miała miejsce w wieku XX, trzecia natomiast zbiega się z naszy-
mi czasami. W pierwszej fazie oddziaływanie było – można powiedzieć – spokojne. 
W drugiej formy działania stawały się coraz bardziej radykalne. W trzeciej, najnowszej, 
a więc współczesnej, dochodzi do wtapiania się środowisk pentekostalnych w katolic-
kie zgromadzenia liturgiczne. Przykładem na to jest modlitwa o uzdrowienie łączona 
często z wystawieniem Najświętszego Sakramentu albo też ze sprawowaniem Mszy 
św. w intencji o uzdrowienie. Podczas takich mszy kaznodzieje nie głoszą homilii, lecz 
katechezy o tematyce dotyczącej uzdrowienia, a także praktykuje się tzw. spowiedź 
furtkową, wyraźnie zakazaną przez Konferencję Episkopatu Polski. Rzeczą bowiem 
niebezpiecznie krzewioną przy okazji takich spotkań o uzdrowienie jest zaszczepianie 
w świadomości wiernych przekonania, że istnieją tzw. grzechy pokoleniowe, tj. dzie-
dziczone po przodkach. W związku z tym nad tymi, którzy taką świadomość w sobie 
rozbudzają, odmawia się modlitwy albo sprawuje msze o wyzwolenie ich z takich grze-
chów (dziedziczonych – jak się przekonuje – nawet do szesnastego pokolenia). Temat 
zaprezentowany przez ks. Kwiatkowskiego był ważny, a przede wszystkim wychodził 
naprzeciw przestrodze wystosowanej do wiernych przez Komisję Teologiczną Episko-
patu Polski, zwracającej uwagę na fakt, że uleganie nauce o grzechach pokoleniowych 
jest znakiem braku wiary, jak też zakazującej sprawowania mszy i modlitw w intencji 
o uwolnienie z takich grzechów. 

Po zaprezentowaniu zebranym wszystkich zasygnalizowanych wyżej referatów 
nastąpiła dyskusja nad usłyszanymi treściami, mająca na celu dopowiedzenie nie-
których kwestii, doprecyzowanie ich lub wyjaśnienie zagadnień, które w formie 
pytań zrodziły się podczas dotychczasowych obrad. 
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Po dyskusji wszyscy zebrani udali się do usytuowanej nieopodal seminarium 
katedry, aby uczestniczyć tam we Mszy św., której przewodniczył i homilię wy-
głosił administrator apostolski diecezji, bp Marek Marczak. 

Po kolacji odbyło się – jak co roku – spotkanie organizacyjne, w czasie którego 
zastanawiano się i dyskutowano nad tematem, terminem i miejscem spotkania 
przyszłorocznego (2018), choć konsensusu nie osiągnięto, a w związku z tym po-
stanowiono, że temat, termin i miejsce spotkania w roku 2018 zostaną ustalone 
w późniejszym czasie i przesłane do wiadomości wszystkich zebranych. 

Drugi dzień obrad (13 IX 2017) rozpoczęła liturgia jutrzni. Po niej był czas na 
śniadanie, a o 9.30 wszyscy zebrali się w auli im. bpa Wincentego Tymienieckiego 
(pierwszego biskupa łódzkiego), aby podjąć obrady przewidziane i zaplanowane 
na ten dzień. Obradom tym przewodniczył ks. dr hab. prof. KUL Bogusław Migut 
(KUL), który po krótkim wstępie oddał głos pierwszemu referentowi tego dnia 
(czwartemu z kolei), ks. dr. Krystianowi Kletkiewiczowi (WSD Gdańsk).

Ksiądz Kletkiewicz podjął temat: Nadzwyczajna forma Mszy św. a formacja 
seminaryjna. Początek jego wystąpieniu dało odniesienie się do Benedykta XVI, 
który wyraźnie zwrócił uwagę na fakt, iż reforma liturgiczna dokonana z impulsu 
Soboru Watykańskiego II jest nieodwracalna. Wyjaśnił następnie, że wobec formy 
nadzwyczajnej sprawowania Mszy św. trzeba stosować hermeneutykę historyczną, 
a całą problematykę z tym zagadnieniem związaną oprzeć na dwóch faktorach, tzn. 
na studium historii i na konsekwentnej edukacji liturgicznej. Jeżeli chodzi o na-
uczanie seminaryjne, to ks. Kletkiewicz zwrócił uwagę, iż na bazie obecnie obo-
wiązujących dokumentów kościelnych, które przywołał w swoim wystąpieniu, nie 
ma obowiązku przygotowywania seminarzystów w ramach zajęć dydaktycznych 
do nadzwyczajnej formy sprawowania Mszy św. Tym bardziej byłoby to sztuczne, 
że alumni przechodzący obecnie formację liczą sobie około 20 lat, czyli są ludźmi, 
którzy wyrośli już na liturgii sprawowanej w oparciu o Mszał Pawła VI i żadnego 
związku z tzw. liturgią potrydencką nie mieli, choć zdarzają się przypadki, kiedy 
to nieliczni alumni przejawiają z różnych powodów i przyczyn zainteresowanie 
tamtą liturgią. Biskupi polscy wielokrotnie ostatnio, jak zauważył ks. Kletkiewicz, 
podkreślili potrzebę sprawowania w naszych parafiach liturgii w formie zwyczaj-
nej, a nie nadzwyczajnej. Również nowe ratio studiorum, nad którym trwają prace 
redakcyjne, spodziewa się, że w dydaktyce liturgicznej będzie obecny historyczny 
aspekt poszczególnych obrzędów i rodzajów liturgii, ale nie nadzwyczajna forma 
sprawowania Mszy św. 

Ksiądz dr Andrzej Grzelak (Gniezno) był kolejnym już (piątym z kolei, a drugim 
tego dnia) referentem. Jemu przypadł w udziale temat Msza św. z udziałem dzieci – 
między „participatio actuosa” a infantylizmem. Zwrócił on w swym wystąpieniu 
uwagę na fakt, że wiele jest elementów mających wpływ na udział dzieci we Mszy 
św., choć szczególne miejsce wśród nich zajmuje homilia, kierowana do całego zgro-
madzenia, którego strukturę tworzą także dzieci; głoszona zawsze przez osobę wy-
święconą, dla podkreślenia, że podstawowym Liturgiem jest Chrystus. W przypadku 
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mszy sprawowanych z udziałem dzieci ważnych jest kilka elementów, na które zwró-
cił uwagę ks. Grzelak. Ważne jest mianowicie to, jakim językiem posługuje się ka-
znodzieja (nie może to być bowiem ten sam język, co i na katechezie). Ważny jest też 
dialog, jednak prowadzony nie tylko z dziećmi (co zdarza się najczęściej w naszych 
parafiach), lecz ze wszystkimi. Dobrze jest wykorzystywać – twierdził ks Grzelak 
– podczas homilii liturgiczne paramenty (np. ornat, kielich itd.). Jeżeli ktoś wyko-
rzystuje podczas homilii maskotki, to musi pamiętać o tym, żeby ich wykorzysta-
nie wspomagało wiernych w uczestnictwie w misterium. Wypada niekiedy podczas 
homilii nawiązywać do architektury świątyni, przekonywał ks. Grzelak, w której 
sprawuje się liturgię, a także do miejsc sprawowania poszczególnych jej obrzędów. 
Ważną sprawą, jak twierdził prelegent, pozostaje przygotowanie dzieci do uczest-
nictwa w liturgii dokonywane w domu przez rodziców, którzy powinni nie tylko 
przyprowadzać dzieci do kościoła, ale w domu tłumaczyć im wiele i nieustannie. 
Ważne są też prowadzone podczas liturgii komentarze, objaśniające i wspomagające 
uczestnictwo wszystkich w celebracji. Ksiądz Andrzej Grzelak wskazał w swym 
wystąpieniu również na zasady, jakie warto zachowywać, by chronić dzieci przed 
infantylizmem ich uczestnictwa w liturgii. Pierwszą z takich zasad jest uczestnictwo 
dzieci w liturgii wraz z całym zróżnicowanym wiekowo zgromadzeniem. Drugą 
jest troska o stosowne wprowadzanie dzieci w istotę społecznych funkcji, a nie tylko 
techniczne przygotowanie ich do wykonywania pewnych czynności. Ważny pozo-
staje też dobór repertuaru modlitw i śpiewów, a także stosowna troska o zachowanie 
dzieci podczas liturgii, o odpowiednie wykonywanie poszczególnych czynności, ge-
stów oraz zajmowanie postaw. U podstaw participatio actuosa leży nade wszystko 
wiara – stwierdził ks. Grzelak na zakończenie swego wystąpienia. Stąd podstawową 
troską dorosłych o dzieci powinno być praktyczne dawanie świadectwa dzieciom, jak 
trzeba się modlić, jak chwalić Boga codziennym życiem, jak miłować Go w bliźnich, 
z którymi żyjemy na co dzień. 

Po referacie ks. Grzelaka nastąpiła przerwa na kawę, a po niej podjęto dyskusję 
nad dwoma przedpołudniowymi referatami, choć w większości dyskusja ta skupiła 
się na tematyce zasygnalizowanej w pierwszym referacie (ks. Kletkiewicza). 

W dalszej części czasu poświęconego na dyskusję ks. Pałęcki przeszedł m.in. 
do podzielenia się doświadczeniami z udziału w I. Kongresie Teologii Praktycznej 
pt. Polska krajem misyjnym?, jaki odbył się w Warszawie w dniach od 19 do 21 
września 2016 r. 

Obrady przedpołudniowe drugiego dnia zjazdu zakończyła modlitwa połu-
dniowa „w ciągu dnia”, po której był obiad. Po obiedzie cała grupa uczestników 
sympozjum udała się autokarami do Pabianic, by nawiedzić rodzinną parafię 
św. Maksymiliana Kolbego pw. św. Mateusza. Tam wspólnie sprawowano liturgię 
nieszporów, a po nich nawiedzono Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Łasku. 
W tym sanktuarium sprawowano świętą Eucharystię, później zaś grupa udała się 
na kolację do ośrodka konferencyjno-rekolekcyjnego w Porszewicach. Tak zakoń-
czył się drugi dzień dorocznego zjazdu polskich wykładowców liturgiki. 
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W trzecim dniu obrady były zaplanowane na porę przedpołudniową. Wszyst-
ko rozpoczęło się celebracją Eucharystii sprawowanej wraz z jutrznią, po czym 
nastąpiło śniadanie. Godzina 9.30 wyznaczyła czas na kolejną turę obrad, której 
przewodniczył ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło (UŚ). Dedykowana ona była tym 
razem komunikatom, jakie zaprezentowali czterej liturgiści, reprezentujący kolej-
no ośrodki teologiczne w: Poznaniu, Tarnowie, Warszawie i Lublinie. 

Pierwszy komunikat zaprezentował ks. dr Maciej Przybylak z Poznania, 
a jego temat brzmiał: Prywatne modlitwy eucharystyczne przykładem nadużyć od-
nowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. W trakcie tego komunikatu zostały 
zebranym przekazane informacje, których niejeden z uczestników sympozjum nie 
był do tej pory świadom. Okazuje się bowiem, że praktyka tworzenia prywatnych 
modlitw eucharystycznych wyprzedziła znacznie Sobór Watykański II, jako że 
sięga roku 1956 (wtedy powstały, według ks. Przybylaka, pierwsze prywatne mo-
dlitwy eucharystyczne). Najbardziej płodna była, jak się okazuje, w tym względzie 
Holandia. Innymi ośrodkami stosunkowo aktywnymi na tym polu były: Essen 
w Niemczech i Lucerna w Szwajcarii. Powstały w nich modlitwy eucharystyczne 
na bardzo różne okazje, między innymi na okazję łączenia Mszy św. z sakramen-
tami i sakramentaliami lub modlitwy „tematyczne”. Analiza treści tych modlitw 
prowadzi do wniosku o wielu nadużyciach w nich obecnych (np. zatarcie funkcji 
przewodniczącego, brak doksologii, brak myśli o Eucharystii jako ofierze i jej 
charakterze dziękczynnym, jak też przewaga aspektu moralizatorskiego). Wśród 
wzmiankowanych przez ks. Przybylaka modlitw eucharystycznych są takie, które 
nie mają słów konsekracji, pozbawione są epiklezy i troski o jedność Kościoła. 
Chrystus w tych modlitwach jest przedstawiany jako Człowiek (z różnymi dookre-
śleniami), a Kościół jako instytucja charytatywna. Przebija w nich protestanckie 
podejście do Eucharystii, jak też problematyka polityczno-społeczna. 

Drugi z komunikatów, zaprezentowany przez ks. dra Grzegorza Rzeźwic-
kiego z Tarnowa, dotyczył tematu Celebracja pierwszego pełnego uczestnictwa 
dzieci w Eucharystii – współczesne propozycje. Uwaga więc prelegenta skupiona 
była w sposób zdecydowany na współczesnych propozycjach odnoszących się do 
pierwszego uczestnictwa dzieci w Eucharystii. Okazuje się, że w Polsce istnieje ok. 
100 takich propozycji. Zagadnienie, jakim zajął się w tym komunikacie ks. Rzeź-
wicki, jest o tyle ważne, że sakrament ten poddawany jest w naszych czasach 
procesowi desakralizacji, a sama Pierwsza Komunia Święta nie funkcjonuje często 
w świadomości wierzących jako jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześci-
jańskiego. W trakcie swej prezentacji ks. Rzeźwicki przypomniał o opracowaniach 
dedykowanych omawianemu zagadnieniu – m.in. o tym, które wyszło spod pióra 
abpa Nowowiejskiego. Zwrócił następnie uwagę na fakt, że udaną próbą takiej 
propozycji była ta autorstwa ks. Blachnickiego, choć – jak stwierdził – zabrakło 
w niej aspektu współpracy z rodzicami dzieci. Po linii ks. Blachnickiego poszedł 
w swym opracowaniu również ks. Stanisław Hartlieb, który jednak swoje opraco-
wanie wzbogacił propozycją współpracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 
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W dalszej części komunikatu wspomniane zostały i krótko omówione propozycje 
archidiecezji krakowskiej i diecezji opolskiej.

Trzeci komunikat zaprezentował zebranym ks. dr Waldemar Bartocha z Warsza-
wy, a jego tytuł brzmiał: Relikwie eucharystyczne a kult tajemnicy eucharystycznej 
poza Mszą św. Autor komunikatu zwrócił uwagę słuchaczy na samym początku, 
że nie istnieje autorytatywny dokument Kościoła na omawiany przez niego temat. 
Liczne – jak się okazuje – opracowania, jakie w tej materii się ukazały, mają charakter 
raczej opisowy i nie podejmują w tym względzie dyskusji teologicznej. Najlepszym 
z tych opracowań – jak podkreślił ks. Bartocha – jest to, które wydała diecezja legnic-
ka. Rzecz sama w sobie, a omawiana w komunikacie, dotyczy tzw. cudów euchary-
stycznych, które z natury rzeczy powinny umacniać naszą wiarę w trwałą obecność 
Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi, bo wskazują na pewne aspekty tajem-
nicy eucharystycznej, choć – jak wiadomo – nie utożsamiają się z uobecnieniem tej 
tajemnicy. Ważna w tym względzie, jak to wyraźnie podkreślił prelegent, pozostaje 
nauka Kościoła, utrwalona i przekazana nam w Katechizmie Kościoła Katolickiego, 
a także w dokumentach Kościoła, z których wymienione zostały niektóre z doku-
mentów Jana Pawła II. Zwrócono też uwagę na nauczanie bpa Zbigniewa Kiernikow-
skiego z Legnicy, sprowokowane niedawnymi wydarzeniami cudownymi na terenie 
diecezji legnickiej, związanymi z Eucharystią. 

Ostatni, czwarty z kolei, komunikat wygłosił ks. dr Andrzej Megger z Lubli-
na. Dotyczył on Nieodkrytego dokumentu: „Compendium eucharisticum” (2000). 
Ksiądz Megger zawarł treść swego komunikatu w trzech następujących punktach: 
1) Historia dokumentu; 2) Co wnosi ten dokument?; 3) Podsumowanie. Jak wy-
nikało z treści przedłożenia, inspirujący wydźwięk dla wydania dokumentu (19 
X 2009 r.) miał synod o Eucharystii z 2005 roku, którego ojcowie postulowali, by 
w jednym tomie ukazały się wszystkie najważniejsze teksty o Eucharystii oraz 
wybrane teksty Mszału zarówno obecne, jaki i historyczne. Chodziło o stworze-
nie instrumentu zawierającego elementy doktrynalne, liturgiczne, katechetyczne, 
jak też pobożnościowe. Wzmiankowane kompendium przygotowała Kongregacja 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów we współpracy z Kongregacją Nauki 
Wiary, a na jego treść składają się trzy rozdziały dedykowane zasadom dydaktycz-
nym (1), tekstom liturgicznym o Eucharystii (2), różnym modlitwom służącym 
do przygotowania się do Mszy św. (3). W dokumencie podaje się też dwie znane 
litanie (Do Krwi Chrystusa i Do Chrystusa Kapłana) oraz kilka litanii nowych 
(m.in. Do Pana Jezusa Chrystusa, Do Jezusa Chrystusa – Boga i Człowieka, Do 
Jezusa, naszego Zbawiciela). Kompendium zamyka specjalny dodatek. 

Po przedstawieniu treści wszystkich komunikatów nastąpiła dyskusja. Po niej 
sprawowano liturgię godzin („Modlitwa w ciągu dnia”). 

Obiadem zakończono 53. Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach 
Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, jakie w roku 2017 odbyło 
się w Łodzi. 
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Sprawozdanie ze Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów 
Duszpasterstwo młodzieży w Polsce, 

Licheń 23–24 kwietnia 2018 r.

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2018 r. odbył się kolejny Zjazd Polskiego Sto-
warzyszenia Pastoralistów. Miejscem obrad była aula Domu Pielgrzyma „Arka” 
w Licheniu. Celem zjazdu było podjęcie dyskusji nad duszpasterstwem młodzie-
ży w Polsce w kontekście mającego odbyć się w październiku XV Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego młodzieży. W związku 
z podjętym tematem na konferencję została zaproszona Rada KEP ds. Duszpaster-
stwa Młodzieży oraz duszpasterze młodzieży z poszczególnych diecezji w Polsce. 
Zjazd rozpoczął się Walnym Zebraniem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, 
na którym m.in. podjęto dyskusję nad przesłanymi propozycjami nowego Ratio 
studiorum w Polsce. 

Tegoroczny zjazd składał się z trzech sesji. W pierwszej zaprezentowano pod-
stawy teologiczne, w drugiej uwarunkowania, a w trzeciej realizację duszpaster-
stwa młodzieży.

Pierwszą sesję rozpoczął wykład ks. dra hab. prof. KUL Dariusza Lipca na 
temat podstaw teologicznych duszpasterstwa młodzieży. Prelegent w wygłoszo-
nym wykładzie skoncentrował się na nauczaniu św. Jana Pawła II, Benedykta XVI 
i Franciszka na temat młodzieży. W świetle nauczania tych papieży zaprezentował 
trynitarne, patrylogiczne, chrystologiczne, pneumatologiczne, mariologiczne oraz 
eklezjologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży. Wykazał, że bardzo obfite 
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alokucje na temat młodzieży w nauczaniu papieży zawierają silny imperatyw do 
podejmowania duszpasterskiej troski o młodzież oraz wielorakie wskazania i za-
sady dotyczące form realizacji tejże troski.

Drugi wykład zaprezentowała dr Jolanta Kurosz z UAM. Nosił on tytuł: Toż-
samość duszpasterza młodzieży i animatora. Prelegentka omówiła istotę dusz-
pasterstwa młodzieży, a następnie tożsamość pastoralną duszpasterza młodzieży 
i animatora. Wnioskiem podjętych rozważań było stwierdzenie, że wspólnie podej-
mowane działania prezbiterów i animatorów w duszpasterstwie młodzieży jawią 
się jako konieczne, jednak harmonijna współpraca przyniesie spodziewane efekty 
tylko wtedy, kiedy posługujący będą działali zgodnie ze swoim powołaniem, do 
jakiego zostali wezwani. Dzięki takiej postawie istnieje duża szansa, że młody 
człowiek, widząc świadectwo wiary i umiłowania Kościoła u swoich przewodni-
ków, sam będzie podejmował służbę na rzecz eklezjalnej wspólnoty.

Dopełnieniem tej prelekcji był wykład ks. dra hab. Mieczysława Polaka,  prof. 
UAM, pt. Formacja prezbitera duszpasterza młodzieży i animatora. Nakreślając 
najważniejsze kompetencje duszpasterza i animatora młodzieży, prelegent wska-
zał na konieczność uwzględnienia zarówno pastoralnej tożsamości, jak i specyfiki 
duszpasterstwa ludzi młodych. Formacja duszpasterzy i animatorów polega na 
kształtowaniu tych kompetencji. Proces ten jest długofalowy i dokonuje się na róż-
nych płaszczyznach. Szczególne znaczenie w formacji  posiada autoformacja, czyli 
podjęcie osobistej odpowiedzialności za wiarygodną realizację apostolskiej misji. 
Pierwszy dzień Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów został uwieńczony 
Eucharystią w bazylice Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej pod przewodnic-
twem bpa dra W. Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej oraz „braterskim 
świętowaniem”.

Drugi dzień zjazdu składał się z dwóch części: sesji plenarnej i tematycznej. 
W pierwszej sesji zostały zaprezentowane trzy referaty. Pierwszy – ks. Emila Pa-
rafiniuka (sekretarza Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży) – na temat aktu-
alnego obrazu duszpasterstwa młodzieży w Polsce w kontekście refleksji nad do-
kumentem końcowym ze spotkania presynodalnego w Rzymie; drugi –  prof. dra 
hab. Krzysztofa Koseły (UW) –  wskazał, czym różni się dzisiejsza młodzież od 
tej sprzed lat; trzeci – dra Mateusza Jakuba Tutaka  – ukazał aktualne konteksty 
życia religijnego młodzieży. Po tych referatach był czas na dyskusję. 

W ramach sesji tematycznej uczestnicy zjazdu podzielili się na trzy grupy 
(duszpasterstwo indywidualne; duszpasterstwo wspólnotowe i katecheza młodzie-
żowa;   preewangelizacja  młodzieży), w których odbyła się  dyskusja w kontekście 
wygłoszonych referatów wprowadzających: Indywidualne towarzyszenie młodemu 
człowiekowi w dojrzewaniu wiary (ks. dr hab. Z. Zarembski, prof. UMK);  Rola 
zrzeszeń religijnych we wspólnotowym towarzyszeniu młodzieży w rozwoju wia-
ry (o. dr hab. M. Fiałkowski OFMConv, prof. KUL); W służbie dojrzewania wiary 
młodzieży. Między szkołą a parafią (ks. prof. dr hab. J. Szpet z UAM); Preewan-
gelizacyjna rola Kościoła w kontekście duszpasterstwa młodzieży  (ks. dr hab. 
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B. Drożdż, prof. PWT we Wrocławiu). Na zakończenie nastąpiło sprawozdanie 
z sesji tematycznych oraz dyskusja. Warto nadmienić (co niewątpliwie wzbogaciło 
merytorycznie zjazd), iż uczestnicy spotkania mogli nabyć przygotowaną książ-
kę, w której znalazły się wygłoszone referaty oraz wiele innych tekstów na temat 
podstaw teologicznych, uwarunkowań oraz realizacji w praktyce duszpasterstwa 
młodzieży w Polsce (Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych 
przemian, red. P. Ochotny, M.J. Tutak, T. Wielebski, Warszawa 2018 [Teologia 
Pastoralna w Polsce 5], 480 s.).
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