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WPROWADZENIE 
 

Okazjż do wydania niniejszego, dziesiżtego tomu z zainicjowanej 
przeze mnie w 1993 roku serii ” Duchowosc w Polsceś, jest VIII Kongres 
Teologo w Polskich (KUL, 12-15 IX 2004) nt. ” Koscio ę w zyciu publicz-
nym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwanś. Dla Sekcji 
Duchowosci Teologo w Polskich, jak i dla pozostaęych Sekcji profesor-
skich, skupiajżcych specjalisto w z poszczego lnych dyscyplin teologicz-
nych, jest to bardzo wazne wydarzenie. Z jednej strony daje okazjó  do 
dokonania bilansu pracy badawczej i dydaktycznej, a z drugiej Ć  sęuzy 
wytyczeniu nowych sciezek rozwoju danej dyscypliny.  

Tak jest węasnie w przypadku Sekcji Duchowosci Teologo w Pol-
skich, kto ra juz w ubiegęym roku Ć  przezywajżc swoje dwudziestolecie 
Ć  miaęa sposobnosc dokonania pewnych podsumowan. W tym celu w 
dniach 5-6 V 2003 roku w Wyzszym Seminarium Duchownym Ksiózy 
Zmartwychwstanco w w Krakowie (ul. Pawlickiego 1) zwoęano ogo lno-
polskie sympozjum nt. ” Duchowosc w Polsceś  z udziaęem ponad stu teo-
logo w z caęego kraju. W czasie obrad podjó to pro bó  diagnozy polskiej 
duchowosci, wskazujżc na jej korzenie (ks. prof. dr hab. Jerzy Misiu-
rek), zagrozenia (ks. prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski), ambiwalen-
cje (prof. dr hab. Paweę Placyd Ogo rek OCD) i perspektywy w kontek-
scie jednoczżcej sió  Europy (ks. prof. dr hab. Stanisęaw Urbanski). Do-
peęnieniem obrad i ozywionych dyskusji byęo wystżpienie specjalnego 
goscia sympozjum Ć  ks. bp. dr. Zygmunta Zimowskiego, ordynariusza 
radomskiego, kto ry jest przewodniczżcym Komisji Nauki Wiary Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Ksiżdz Biskup przedstawię, jakie sż mozliwosci 
two rczego wkęadu Sekcji w zycie Koscioęa w Polsce. Uwienczeniem tego 
jubileuszowego spotkania byęa koncelebra przy grobie sw. Faustyny pod 
przewodnictwem Ksiódza Biskupa, kto ry w swej homilii podkreslię, ze to 
węasnie nam, Polakom, Jan Paweę II zlecię szczego lnż misjó  propagowa-
nia duchowosci mięosierdzia. To węasnie byęo zasadniczym motywem 
swió towania jubileuszu naszej Sekcji w Krakowie, niejako w cieniu 
Swiatowego Centrum Mięosierdzia.  

Integralnym elementem obchodo w dwudziestolecia Sekcji Ducho-
wosci Teologo w Polskich byę przygotowany z tej okazji ” sęownikś  teolo-
go w duchowosci pt. Teologowie duchowos ci w Polsce 2003 (red. M. 
Chmielewski, Lublin 2003, ss. 409), stanowiżcy o smy tom serii ” Du-
chowosc w Polsceś. Niestety, dzieęo to Ć  wbrew wczesniejszym zamie-
rzeniom Ć  okazaęo sió  niekompletne, i to nie tylko z uwagi na liczne 
drobne uchybienia edytorskie, bódżce wynikiem duzego pospiechu na 
ostatnim etapie opracowania, ale przede wszystkim ze wzglódu na to, ze 



 
sposro d okoęo 350. teologo w deklarujżcych swż przynaleznosc do Sekcji 
Duchowosci Teologo w Polskich, swoje biogramy i wykaz publikacji na-
desęaęo zaledwie 135. częonko w. Niemniej jednak daje ono pewien obraz 
dokonan tego towarzystwa naukowego, kto re stawia sobie za cel pro-
mowanie i rozwijanie polskiej duchowosci. 

Najwiókszym z dotychczasowych dokonan byęo opracowanie i opu-
blikowanie we wspo ępracy z Wydawnictwem ”Mś z Krakowa dęugo ocze-
kiwanego i przyjótego z entuzjazmem Leksykonu duchowos ci katolickiej. 
Tuz po jego ukazaniu sió , dnia 21 III 2003 roku w KUL zwoęano sesjó  
naukowż, podczas kto rej wspo ęautorzy i wydawcy dzieęa (ks. J. Misiu-
rek, ks. M. Chmielewski, ks. S. Urbanski, Ć  ks. prof. dr hab. Walerian 
Sęomka, prof. dr hab. Antoni J. Nowak OFM i ks. prof. dr hab. Henryk 
Wejman oraz dyrektor Wydawnictwa ” Mś  Ć  Zbigniew Sęup, omo wili je-
go genezó  oraz merytorycznż i dydaktyczno-duszpasterskż wartosc.  

Prawie wszystkie odczyty i wystżpienia z obydwu spotkan Sekcji 
Duchowosci Teologo w Polskich skęadajż sió  na tresc obecnego tomu. 
Dopeęniajż go ro zne studia, nadesęane w znacznej czósci przez męodych, 
swieckich teologo w duchowosci. Stworzenie bowiem mozliwosci dla 
pierwszych pro b publikowania wyniko w swoich badan jest jednym z ce-
lo w niniejszej serii ” Duchowosc w Polsceś. 

Jak wspomniano, VIII Kongres Teologo w Polskich, jest okazjż do 
wytyczenia dalszych kierunko w prac i rozwoju, takze dla Sekcji Ducho-
wosci Teologo w Polskich. Jedna z pierwszych sesji Kongresu przezna-
czona jest w caęosci na prace w poszczego lnych zespoęach specjalisto w. 
Teologowie duchowosci, opro cz spraw organizacyjnych, w ramach dys-
kusji panelowej pochylż sió  nad zagadnieniem profetycznej powinnosci 
duchowosci katolickiej wobec choroby »horyzontalizmuź spoęeczenstwa 
europejskiego (por. EiE 7-10. 34). W zwiżzku z wejsciem Polski w struk-
tury Unii Europejskiej odsęaniajż sió  bowiem zatem nowe obszary ba-
dawcze dla polskiej teologii duchowosci, kto ra jednak baczy pilnie, aby 
pod zadnym pozorem nie odciżc sió  od swoich korzeni. Chce byc jak o w 
ewangeliczny, roztropny ojciec rodziny, ” kto ry ze swego skarbca wydo-
bywa rzeczy nowe i stare (nova et vetera)ś  (Mt 13, 52). 

 
Lublin, sw. Ignacego Loyoli (31 VII 2004) 

 
(Ć ) Ks. dr hab. Marek Chmielewski, prof. KUL 

przewodniczżcy SDTP 
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Ks. Jerzy Misiurek 
 

WYBRANE ENCYKLOPEDIE  
I SłOWNIKI DUCHOWOS CI 

 
W zwiżzku z prezentowanym dzis Leksykonem duchowos ci katolic-

kiej, kto ry niewżtpliwie stanowi swego rodzaju duze wydarzenie, warto 
zwro cic uwagó  przynajmniej na niekto re z tego zakresu encyklopedie  
i sęowniki duchowosci. Ograniczenia czasowe i formalne nie pozwalajż 
na wyczerpujżce ujócie zagadnienia, nawet od strony historycznej. 

1. POJńCIE 

Przez encyklopedie (od gr. encyklikos Ć  tworzżcy krżg, caękowity, 
paideia Ć  wyksztaęcenie) rozumiemy publikacje zawierajżce caęoksztaęt 
wiadomosci z zakresu ro znych dziedzin wiedzy skęadajżcych sió  na 
ogo lne wyksztaęcenie (encyklopedie powszechne lub ogo lne), jak tez 
okreslonej dziedziny wiedzy, kultury, nauki, epoki (encyklopedie spe-
cjalne) podawanych w ukęadzie alfabetycznym bżdé tez systematycz-
nym. Przyjmuje sió , ze po raz pierwszy terminu ” encyklopediaś  uzyę so-
fista Hippiasz z Elidy (V w. przed Chr.) na okreslenie wyksztaęcenia 
uniwersalnego. Jesli chodzi o tytuę dzieęa encyklopedycznego, to zasto-
sowaę je po raz pierwszy w 1503 roku G. Reisch, potem J. Sterck van 
Ringelberg (w 1527) i w 1559 roku chorwacki humanista P. Skalic1. 

Z kolei przez sęowniki rozumiemy publikacje obejmujżce wykaz wy-
razo w, zwykle w ukęadzie alfabetycznym wraz z objasnieniami. Sż wióc 
sęowniki józykowe objasniajżce wyrazy istniejżce w danym józyku, na 
przykęad, sęownik ortograficzny, sęownik etymologiczny czy tez sęownik 
wyrazo w obcych, bżdé tez podajżce tęumaczenia na inne józyki. Mozna 
tez mo wic o sęowniku rzeczowym, tj. sęowniku encyklopedycznym lub 
leksykonie, podajżcym informacje o terminach z okreslonej dziedziny. 

Czym jednak sęownik lub leksykon ro zni sió  od encyklopedii? Od-
powiedé na to pytanie nie wydaje sió  zbyt trudna. Encyklopedia bowiem 
jest systematycznym zbiorem wiadomosci ze wszystkich nauk albo tez z 
jednej gaęózi wiedzy. Encyklopedia Katolicka (I Ć  Lublin 1973-) wyda-
wana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski jest aspektowż, daje bowiem 
przeglżd kultury religijnej, ukazuje poglżdy na zasadnicze zagadnienia 
teologiczno-filozoficzne i dziaęalnosc wspo lnot religijnych istniejżcych w 

† † † † † †  
1 Por. R. Ęukaszyk, Encyklopedia, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV, Lublin 1983,  

k. 985.  
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przeszęosci i obecnie. Z tej racji Encyklopedia ta, podobnie jak niekto re 
inne, nie zastópuje reprezentujżcych jednż z dziedzin wiedzy teologicz-
nej polskich encyklopedii i sęowniko w specjalnych. Ro wniez i prezento-
wany Leksykon duchowos ci katolickiej nie zastżpi nam innych opraco-
wan encyklopedycznych, zwęaszcza tych, kto re nie akcentujż w takiej 
mierze tej rzeczywistosci, jakż przedstawia zgodnie z aktualnym stanem 
badan. 

Opracowaniem sęowniko w i encyklopedii zajmuje sió  leksykografia, 
zas podstaw teoretycznych dostarcza nam leksykologia. Zgodnie ze 
swym éro dęosęowem leksykografia (gr. lexiko n Ć  sęownik; grapho Ć  pi-
szó) jest naukż o metodach, technice opracowywania sęowniko w. W Pol-
sce bardzo czósto na oznaczenie sęownika encyklopedycznego uzywa sió  
nazwy leksykon. Wspo ęczesne wydawnictwa nie rozgraniczajż juz scisle 
miódzy leksykonem a encyklopediż. Nie chodzi tu bowiem o przekaza-
nie samych tylko leksykograficznych wiadomosci, jakkolwiek i na takż 
informacjó  istnieje ogromne zapotrzebowanie. Dwudziestowieczny po-
stóp wiedzy teologicznej, jak tez innych nauk oraz rozwijajżce sió  nowe 
ich nurty, wytworzyęy sprzyjajżcy klimat i potrzebó  ich fachowego, en-
cyklopedycznego opracowania2. 

2. ENCYKLOPEDIE I SłOWNIKI SPECJALNE  
W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 

Wiadomo, ze encyklopedie jako takie powstawaęy juz w okresie sta-
rozytnosci, nawet przedchrzescijanskiej. Z okresu wczesnego srednio-
wiecza charakter encyklopedyczny miaęo dzieęo Kasjodora pt. Institu-
tiones divinarum et saecularium litterarum z 545 roku, kto rego przy-
najmniej pierwsza czósc zawieraęa zagadnienia teologiczne (PL 70, 
1105-1250). Wymienic tu wypada Rabana Maura De rerum naturis seu 
de universo z ok. 845 roku (PL 111, 9-614) oraz Hugona ze sw. Wiktora 
Didaskalion z 1 poę. XII wieku3; takze w krajach pozaeuropejskich po-
wstawaęy w tym czasie dzieęa o charakterze encyklopedycznym napisane 
w józykach arabskim i chinskim. W nastópnych stuleciach obserwujemy 
szybkie upowszechnienie sió  dzieę encyklopedycznych, kto re najczósciej 
majż charakter ogo lny. Dopiero od XVI wieku mozna mo wic o pierw-
szych encyklopediach specjalnych.  

† † † † † †  
2 Por. J. Misiurek, Katolicki Uniwersytet wydaje ”Encyklopediź  Katolickę ą , ” Biule-

tyn Informacyjny KULś  1(1986), s. 7-12.  
3 G. le Berurier, Un fragment inedit dèune copie du XIVe si c̀le de lèencyclopedie de 

Raban Maur, ” Cahiers archeologiquesś  22(1972), s. 47-54.  
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Tego rodzaju encyklopedie poswiócone sż okreslonym dziedzinom 
wiedzy, gęownie filozoficznej, teologicznej i humanistycznej, a takze ro z-
nym problemom naukowym. Za pierwsze dzieęo majżce charakter sęow-
nika specjalistycznego w zakresie teologii uwaza sió  J. Altenstaiga Vo-
cabularius theologicus (Hagenau 1517) kilkakrotnie wznawiane w ukęa-
dzie alfabetycznym, a po 60. latach wydane pt. Lexicon theologicum 
(Antwerpen 1576, K l̈n 1619). Na uwagó  zasęugujż ro wniez: Dictiona-
rium theologicum (Basilea 1567) opracowany przez J. Archeriusa, a tak-
ze Thesaurus novus utriusque theologiae (I-II, Freiburg im Br. 1609, 
16212) J. Lorichiusa, Lexicon theologicum (Hagenau 1612, Hannower 
16342) J. H. Alsteda, Dictionnaire theologique, historique, poetique, co-
smographique et chronologique (Paris 1643, 16728) D. de Juigne-
Brossini r̀eüa oraz R. Simona Grand dictionnaire de la Bible (I-II, Lyon 
1673, 17032) poswiócony zagadnieniom biblijnym. Pewnż wartosc 
przedstawia takze sęownik P. Bayleüa Ć  Dictionnaire historique et cri-
tique (I-II, Rottenburg 1695-97, Amsterdam 17304). 

Wiele sęowniko w powstaęo w XVIII stuleciu. W Polsce tego okresu 
odnotowac nalezy sęownik Ludwika Chybinskiego OFMConv. zatytuęo-
wany: Epitome sacrarum caeremoniarum in Ecclesia graeca, ambro-
siana et latina usitatarum (Warszawa 1741), w kto rym podaę ok. 70 ha-
seę z zakresu liturgii. Takze ks. Joachima Benedykta Chmielowskiego 
dzieęo pt. Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji peńna (I-II, 
Lwo w 1745-46, wydanie rozszerzone I-IV, Lwo w 1754-562) zawiera sze-
reg informacji dotyczżcych gęo wnie Warszawy, o wczesnych akademii, 
bibliotek i józyka polskiego. Dzieęo do niedawna jeszcze osmieszane, 
obecnie uznawane jest za pierwszż ciekawż pro bó  zestawienia dat histo-
rycznych zwiżzanych z Polskż przy zastosowaniu specyficznego stylu, 
kto rego nie znano dotżd na gruncie polskim. Wartosciowe jest ro wniez 
dzieęo bp. I. Krasickiego napisane w podobnym stylu pt. Zbio r potrzeb-
niejszych wiadomos ci porzę dkiem alfabetu uńo˙ony (I-II, Warszawa 
1781-83, 19792). Na uwagó  zasęuguje ro wniez Nuovo dizionario scienti-
fico e curioso, sacro-profano (I-XII, Venezia 1746-51), kto ry przygoto-
waę G. F. Privati. W sęowniku tym wiele miejsca poswiócię on religiom 
pozachrzescijanskim. Ponadto wymienic nalezy A. Calmeta Ć  Diction-
naire historique, chronologique, geographique et litteraire de la Bible 
(I-IV, Paris 1719, 17302), tęumaczony na inne józyki m.in. polski oraz 
ogo lnoteologiczny Ch. L. Richarda Ć  Dictionnaire universel, dogma-
tique, canonique, historique (I-VI, Paris 1760-65), zmieniony nastópnie 
jako Biblioth q̀ue sacree ou dictionnaire universel des sciences ec-
clesiastiques (I-XX, Paris 1821-27). 

Z opracowan typu sęownikowego w XIX stuleciu nalezy wspomniec 
F. A. Brockhausa Konversationslexikon oder Handw¨ rterbuch fur die 



16 Ks. Jerzy Misiurek 
 
gebildeten Stande (I-X, Leipzig 1809-11), kto rego ostatnie, rozszerzone 
wydanie ukazaęo sió  jako Brockhaus-Enzyklopadie (I-XX, Wiesbaden 
1966-7417). Podobny charakter ma zainicjowany przez J. Meyera Das 
grosse Conversations-Lexicon fur die gebildeten Stande (I-LII, Hild-
burghausen 1857-60), kto ry w ostatnim wydaniu zatytuęowano Meyers 
enzyklopadisches Lexikon (I-XXV, Mannheim 1971-799). Na uwagó  za-
sęuguje ro wniez Herders Conversations-Lexikon (I-V, Freiburg im Br. 
1854-57, I-IX, 19013), kto ry w wydaniu ostatnim nosi tytuę: Der grosse 
Herder. Nachschlagewerk fur Wissen und Leben (I-XII, Freiburg im 
Br. 1953-625). Wydawnictwo Larousse w Grand dictionnaire universel 
du XIXe si c̀le (I-VII, Paris 1865-90) zawaręo czósc scisle sęownikowż  
i encyklopedycznż. Taki charakter ma tez wydany w Hiszpanii w tym 
okresie Diccionario enciclopedico hispano-americano (I-XXVIII, Bar-
celona 1887-1910, London 19122) oraz w Grecji Enkyklopaidikon leksi-
kon (I-V, Smyrna 1864), kto ry węasciwie zawiera wiele haseę bódżcych 
przekęadem z józyka francuskiego. 

W zakresie teologii wyro znia sió  G. Moroniego Dizionario di erud-
izione storico-ecclesiastico da san Pietro ai nostri giorni (I-XIX, Vene-
zia 1840-79) zawierajżcy wiele biogramo w oso b zmaręych w pierwszej 
poęowie XIX wieku. Na gruncie niemieckim po Allgemeines Kirchen-
lexicon (I-IV, Mainz 1846-50) J. Aschbacha duzż popularnosc zdobyęo 
H. J. Wetzera i B. Weltego Kirchenlexicon oder Enzyklopadie der ka-
tholischen Theologie und ihrer Hilfswissenschaften (I-XIII, Freiburg 
im Br. 1847-60, 1880-19032), przetęumaczone nastópnie na józyk fran-
cuski, z kto rego wiele haseę weszęo do polskiej Encyklopedii Kos cielnej 
(I-XXXII, Warszawa 1873-1933). Rodzaj sęownika biblijnego stanowi D. 
Schenkela Bibellexicon (I-V, Leipzig 1869-75) i E. K. A. Riehma Hand-
w¨ rterbuch des biblischen Altertums (I-II, Bielefeld 1884, 1893-942), 
natomiast zagadnien apologetycznych dotyczy Dictionnaire apologe-
tique de la foi catholique (I-IV, Paris 1890, 18933) J. B. Jaugeyüa (wyda-
nie czwarte zredagowano pod kierunkiem A. düAl s̀a (I-IV, Paris 1911-
224; przedruk 1925-31). Charakter sęownika biblijnego ma ro wniez Dic-
tionnaire de la Bible (I-V, Paris 1895-1912) F. Vigouroux i A Dictionary 
of the Bible (I-V, Edinburgh 1898-1904) J. Hastingsa4. 

Nie potrzeba chyba dowodzic, ze wiek XX byę okresem szczego lnego 
rozwoju sęowniko w i encyklopedii specjalnych, zwęaszcza zas w dziedzi-
nie teologii. Na tym miejscu wypada tylko zasygnalizowac niekto re spo-
sro d wielu sęowniko w teologicznych, zaliczanych niejednokrotnie do 
opracowan encyklopedycznych. Nalezż do nich m.in. wydawany przez  
J. M. A. Vacanta, J. E. Mangenota i E. Amanna Ć  Dictionnaire de 
theologie catholique (I-XVI, Paris 1903-51, 1930-722) przez F. Cabrola  
† † † † † †  

4 R. Ęukaszyk, Encyklopedia, k. 985-996.  
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logie catholique (I-XVI, Paris 1903-51, 1930-722) przez F. Cabrola  
i H. Leclercqa Ć  Dictionnaire dèarcheologie chretienne et de liturgie  
(I-XV, Paris 1907-53, 1924-532) przez K n̈iga Waldenfelsa Lexikon der 
Religionen (Freiburg im Br. 1987, 19882; przekęad polski Leksykon reli-
gii, Warszawa 1997), w kto rym znajdujż sió  tez hasęa z zakresu teologii 
duchowosci oraz przez M. Villera, P. Cavallera, J. de Guiberta i A. Ray-
eza Ć  Dictionnaire de spiritualite ascetique et mystique (I-XVII + Ta-
bles generales, Paris 1937-95). Ten ostatni jest chyba pierwszym w za-
kresie teologii duchowosci sęownikiem. Nalezy tez zauwazyc Dictionna-
ire des mystiques et des ecrivains spirituels (Paris 1968) wydany przez 
R. Morela. Ponadto trzeba wymienic tęumaczony takze na józyk polski 
sęownik teologii biblijnej X. Leon-Dufoura pt. Vocabulaire de la the-
ologie biblique (Paris 1961, 19702) oraz wydany przez Y. Congara Voca-
bulaire oecumenique (Paris 1970). Karl Rahner i Herbert Vorgrimler 
wydali Kleines Theologisches W¨ rterbuch (Freiburg im Br. 197610; 
przekęad polski: T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Mańy sńownik teolo-
giczny, Warszawa 1987). Zbiorem artykuęo w problemowych jest Her-
ders theologisches Taschenlexikon (I-VIII, Freiburg im Br. 1972-73). 

Uwagó  zwraca z zakresu teologii duchowosci J. Fergusona An Illu-
strated Encyclopaedia of Mysticism (London 1976), Encyclopedie des 
mystique (I-IV, Paris 1977) wydana przez M. M. Davy, nadto anglojó-
zyczny Dictionary of Christian Spirituality (London 1984), wydany 
przez G. Wakefielda, Praktisches Lexikon der Spiritualitat (Freiburg im 
Br. 1988), wydany przez Ch. Schutza zawierajżcy m.in. biogramy nie-
kto rych teologo w duchowosci i kro tkż bibliografió  pod hasęami oraz 
W¨ rterbuch der Mystik, wydany przez P. Dinzelbachera (Stuttgart 
1989) z umieszczonymi tu przedstawicielami chrzescijanskiej mistyki  
i kro tkż bibliografió  pod hasęami, kto rej zabrakęo w polskim przekęadzie 
pt. Leksykon mistyki (Warszawa 2002), uzupeęnionym o polskich 
przedstawicieli (z bibliografiż obcojózycznż i polskż zamieszczonż pod 
koniec dzieęa) przez ks. prof. S. Urbanskiego. 

Z węoskich sęownikow uwagó  zwracajż: Dizionario ecclesiastico (I-III, 
Torino 1953-58) pod redakcjż A. Mercatiego i A. Pelzera, Dizionario di 
teologia morale (I-II, Roma 1955, 19684) F. Robertiego i P. Palazzinie-
go, Dizionario biblico (Roma 1955) F. Spadafory, Dictionarium morale 
et canonicum (I-IV, Roma 1962-68) P. Palazziniego i F. Galei, Diziona-
rio del Concilio Ecumenico Vaticano Secondo (Roma 1969)5 S. Garofala 
i T. Federiciego, Dizionario degli istituti di perfezione (I-VIII, Roma 
1973-83) G. Pellicia i G. Rocca, Dizionario enciclopedico di spiritualitŚ 
(I-II, Roma 1975 i wydanie rozszerzone I-III, Roma 1990) E. Ancillego, 

† † † † † †  
5 Lexikon gestern und heute, Leipzig 1976.  
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Dizionario di spiritualitŚ dei laici (I-II, Milano 1981) pod redakcjż E. 
Ancillego, Nuovo dizionario di spiritualitŚ (Roma 1979) S. De Fioresa  
i F. Goffiego oraz kard. Carlo Maria Martiniego Dizionario spirituale. 
Piccola guida per lèanima (Casale Monferrato 1997, przekęad polski: 
Sńownik duchowy. Mańy przewodnik dla duszy, Krako w 1999), jak 
wreszcie Dizionario di mistica (Citta del Vaticano 1998) wydany przez 
L. Borriello, E. Caruana, M. R. del Genio i N. Suffi, zawierajżcy terminy, 
przedstawicieli, a takze kro tkż bibliografió . W szczego lnosci cztery 
ostatnie pozycje sż godne uwagi dla naszych poszukiwan. 

W Polsce wspo ęczesnej opracowano m.in. nastópujżce sęowniki z za-
kresu teologii: ks. M. Kowalewski Ć  Mańy sńownik teologiczny (Poznan 
1960), ks. J. M. Szymusiak SJ i ks. M. Starowieyski Ć  Sńownik wcze-
snochrzes cijanskiego pis miennictwa (Poznan 1971), Romuald Gustaw 
OFM Ć  Hagiografia polska. Sńownik bio-bibliograficzny (I-II, Poznan 
1971-72), a pod redakcjż E. H. Wyczawskiego OFM zostaę opracowany 
Sńownik polskich teologo w katolickich (I-IV, Warszawa 1981-82). Cel 
duszpastersko-katechetyczny ma maęy leksykon wiary pt. Katolicyzm A-
Z (Poznan 1982) pod redakcjż ks. Z. Pawlaka. Hasęa z podstawowych 
dziedzin teologii zawiera Sńownik teologiczny (I-II, Katowice 1985-89), 
w kto rym obecne sż rowniez hasęa z teologii duchowosci. Ciekawe sż tez 
przekęady na józyk polski Geralda OüCollinsa SJ i Edwarda G. Farrugia 
SJ Ć  Zwiźzńy sńownik teologiczny (Krako w 1993; przekęad z józyka an-
gielskiego ks. Jan Ozo g) oraz Cesara Vidal Manzanaresa Ć  Prekursorzy 
nowej ery. Mańy sńownik (Warszawa 1994; przekęad Ewy Burskiej) do-
tyczżcy ro znych sekt, zwęaszcza o charakterze okultystycznym. 

Godnż zauwazenia inicjatywó  podjó li ks. M. Daniluk i K. Klauza, 
kto rzy opracowali Podrźcznę  encyklopediź  instytuto w ˙ycia konsekro-
wanego (Lublin 1994), zawierajżcż wiele haseę z duchowosci zakonnej. 
Redakcja Wydawnictw KUL wydaęa takze Encyklopediź  instytuto w ˙y-
cia konsekrowanego i stowarzyszen ˙ycia apostolskiego (Lublin 
2000), autorstwa M. Daniluka SCJ; stanowi ona poprawionż, znacznie 
poszerzonż i zaopatrzonż w bibliografió  wersjó  Podrźcznej encyklope-
dii. Aneksy zamieszczone pod koniec dzieęa obrazujż strukturó  i podziaę 
instytuto w zycia konsekrowanego, Kongregacji Instytuto w Z ycia Konse-
krowanego i Stowarzyszen Z ycia Apostolskiego; praca charakteryzuje 
sió  wysokimi walorami naukowymi 

3. CHARAKTERYSTYKA SłOWNIKO W DUCHOWOS CI 

Warto zauwazyc, ze teologia duchowosci nie moze poszczycic sió  
wieloma encyklopediami czy tez sęownikami z tej dziedziny. Zainicjo-
wany w 1937 roku przez M. Villera Dictionnaire de spiritualite asceti-
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que et mystique (I-XVII, Paris 1937-95) jest dzieęem o charakterze en-
cyklopedycznym i nie zawiera wprowadzenia czy wstópu w problematy-
kó  omawianych zagadnien. Obok haseę problemowych mamy tu wiele 
biogramo w oso b zasęuzonych dla rozwoju teologii duchowosci. Totez nic 
dziwnego, ze tego rodzaju encyklopedia-sęownik rozrosęa sió  do wielu 
tomo w i prace nad niż bardzo sió  wydęuzyęy. Pomimo to jest ona bardzo 
cennym éro dęem czerpania wiadomosci w zakresie zycia duchowego. 

Uwagó  naszż kierujemy ku sęownikom zwiżzanym z teologiż du-
chowosci opracowanym w józyku węoskim, a takze niemieckim. I tu na-
lezy przypomniec Dizionario enciclopedico di spiritualitŚ (I-II, Roma 
1975; I-II, 1990) E. Ancillego i Nuovo dizionario di spiritualitŚ (Roma 
1979) S. De Fioresa i T. Goffiego. Warto zauwazyc, ze ten ostatni zostaę  
przetęumaczony na józyk francuski: Dictionnaire de la vie spirituelle 
(Paris 1983). Dodac tu nalezy wartosciowy pod wzglódem merytorycz-
nym sęownik: Dizionario di mistica (Citta del Vaticano 1998) wydany 
przez L. Borriello, E. Caruana, M. R. del Genio i N. Suffi, zawierajżcy 
1301 stronic. Duzż wartosc naukowż posiada takze Praktisches Lexikon 
der Spiritualitat (Freiburg im Br., Basel, Wien 1988) opracowany przez 
Ch. Schutza, zawierajżcy 1503 stronic druku, jak i W¨ rterbuch der My-
stik (Stuttgart 1989), kto ry Ć  jak wspomniano Ć  ukazaę sió  ostatnio w 
przekęadzie polskim, a takze francuskim jako Dictionnaire de la my-
stique (Brepol 1993) zawózajżcy nieco zakres zagadnien z teologii du-
chowosci, ale podajżcy wybrane biogramy. Sęowniki te zamieszczajż 
kro tkie wprowadzenie i podajż wykaz skro to w oraz wspo ępracowniko w. 

Jesli chodzi o Dizionario spirituale (Casale Monferrato 1997; prze-
kęad polski: Sńownik duchowy, Krako w 1999) C. M. Martiniego, to ma 
on charakter ” praktycznyś, jest ksiżzkż ” dla zyciaś. W hasęach uęozonych 
wedęug porzżdku alfabetycznego, autor przekazaę refleksje nad sęowem 
Bozym dajżcym klucz do zrozumienia ro znych problemo w częowieka 
znajdujżcego sió  w ro znych sytuacjach. 

Na tych sęownikach zamykaęa sió  lista tego typu opracowan z dzie-
dziny teologii duchowosci. Korzystajżc z nich jednak musimy zwro cic 
wiókszż uwagó  na polonika, a wióc zagadnienia, kto re winny znaleéc 
takze odpowiednie dla nich miejsce. Tego miejsca zabrakęo w duzej mie-
rze w sęownikach obcojózycznych6. 

Wiadomo, ze publikowanie leksykono w specjalistycznych rzżdzi sió  
węasnymi zasadami edytorskimi umozliwiajżcymi prace komparaty-
styczne oraz ocenó  wydawniczż dzieęa. Z dotychczas wydanych polskich 

† † † † † †  
6 J. Misiurek, Problematyka Soboru Watykanskiego II w ”Encyklopedii Katolickieją , 

w: W dwudziestolecie Soboru Watykanskiego II, Lublin 1987, s. 208-210.  
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leksykono w teologicznych, Sńownik termino w teologii moralnej ks. 
Stanisęawa Witka stanowi edytorsko inny rodzaj (jest bowiem sęowni-
kiem etymologicznym), natomiast Mańy sńownik wyrazo w starocer-
kiewno-sńowianskich i terminologii cerkiewno-teologicznej (Warszawa, 
ChAT, 1983) ks. Aleksego Znosko ma charakter ogo lny, dotyczy bowiem 
integralnie potraktowanego wyznania chrzescijanskiego wraz z jego teo-
logiż. Natomiast Sńownik pisarzy wczesnochrzes cijanskich ks. J. M. 
Szymusiaka i ks. M. Starowieyskiego przez fakt dodawania bibliografii 
przedmiotowej przy poszczego lnych hasęach, moze byę uznany za opra-
cowanie encyklopedyczne. Sńownik czytelnika Biblii (Milwaukee 1973) 
O. Heita stanowi ciekawy wkęad do leksykografii biblijnej, ale odbiega 
od wymogo w stylu leksykograficznego. Interesujżca jest takze inicjaty-
wa o. Hugolina Langkammera OFM, kto ry opublikowaę Sńownik biblij-
ny (Katowice 1982, 19842) zawierajżcy (w drugim wydaniu) prawie 900 
haseę z zakresu biblistyki. Mozna przyjżc, ze jest to popularyzatorski 
leksykon specjalistyczny przekraczajżcy wyraénie zakres sęownika ety-
mologicznego. 

Z pobieznej chocby lektury niekto rych przynajmniej sęowniko w 
wiemy o istniejżcej ro znicy zachodzżcej pomiódzy opracowaniami typu 
sęownikowego a innymi opracowaniami naukowymi. Wyro znia je 
przede wszystkim specyficzny, zwiózęy styl przy ro wnoczesnym podaniu 
istotnych spraw zwiżzanych z omawianym zagadnieniem. Tak wióc za-
mieszczone w sęownikach hasęa w swej formie zblizajż sió  do opracowan 
encyklopedycznych. Przyznac trzeba, ze zaro wno na sęowniki, jak i en-
cyklopedie czy to o charakterze ogo lnym czy tez specjalistycznym istnie-
je zawsze duze zapotrzebowanie spoęeczne. Warto zatem zastanowic sió  
nad tym, dlaczego sęowniki i encyklopedie cieszż sió  duzż popularno-
sciż? Czego oczekujż czytelnicy od okreslonego sęownika czy tez ency-
klopedii? Prymas Tysiżclecia kard. Stefan Wyszynski pisaę we wprowa-
dzeniu do I tomu Encyklopedii Katolickiej: ” Sam wyraz †encyklopediaü 
budzi zawsze nadziejó . W iluz sytuacjach zyciowych odwoęujemy sió  do 
tej ksiógi! Panuje niemal powszechne zaufanie do encyklopedii, dykcjo-
narzy i leksykono w. Chcemy je miec pod rókżś7. Podobnie mozna mo wic 
o sęownikach, szczego lnie zas interesujżcym nas Leksykonie duchowo-
s ci katolickiej, kto ry ro wniez budzi naszż wielkż radosc i nadziejó . 

† † † † † †  
7 Encyklopedia Katolicka, t. I, Lublin 1973, s. XI-XII.  
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GENEZA I ZAłOZENIA  
LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ 

 
Zasadnicze tresci niniejszego wystżpienia zostaęy juz zawarte we 

Wprowadzeniu do Leksykonu duchowos ci katolickiej1. Korzystajżc jed-
nak z tak niecodziennej okazji, jakż jest jego promocja, warto dorzucic 
kilka istotnych szczego ęo w. 

1. GENEZA LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ 

Powstanie prezentowanego dzis dzieęa zbiorowego pt. Leksykon du-
chowos ci katolickiej wiżze sió  scisle z aktywnosciż naukowż Sekcji Du-
chowosci Teologo w Polskich, dziaęajżcej przy Radzie Naukowej Episko-
patu Polski. Obecnie to grono specjalisto w w dziedzinie zycia duchowe-
go liczy formalnie ponad 250 osob, z czego czynnie zaangazowanych jest 
prawie poęowa częonko w. W tym gronie jest 6 biskupo w, 9 profesorow 
tytularnych, 6 doktoro w habilitowanych i 93 doktoro w2. Sekcja Ducho-
wosci Teologo w Polskich powstaęa podczas V Kongresu Teologow Pol-
skich, kto ry odbyę sió  w KUL w dniach 14-16 IX 1983 roku.  

Juz wtedy, podczas zebrania zaęozycielskiego uznano za najpilniej-
sze zadanie opracowanie podrócznika teologii duchowosci dla semina-
rio w duchownych. Zaro wno pewne trudnosci organizacyjne, jak i brak 
klarownej koncepcji takiego dzieęa, sprawięy, ze prace nad nim trwaęy 
kilka lat. Ostatecznie przyjó to koncepcjó  syntezy zaproponowanż przez 
ks. prof. dr. hab. Waleriana Sęomkó , o wczesnego przewodniczżcego 
Sekcji. Na tó  syntezó  zęozyęy sió  22 artykuęy opracowane przez 17. auto-
ro w. Owocem tych prac byęa ksiżzka pt. Teologia duchowos ci katolic-
kiej (red. W. Sęomka, M. Chmielewski, J. Misiurek, A. J. Nowak, RW 
KUL Lublin 1993, ss. 414). Pomimo wielu usterek formalno-technicz-
nych, dzieęo zostaęo przyjó te z duzym zainteresowaniem, co poswiadcza-
jż zaro wno przychylne recenzje3, jak i szybkie wyczerpanie nakęadu li-
czżcego okoęo 2,5 tys. egz. 
† † † † † †  

1 Zob. Leksykon duchowos ci katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-Krakow 2002, 
s. 9-15.  

2 Sż to dane za rok 2000. 
3 Zob. E. Weron, Czy jest to seminaryjny podrźcznik teologii duchowos ci?, AK 

123(1994), s. 161-164; J. Lewandowski, Teologia duchowos ci katolickiej, ” Duszpasterz 
Polski Zagranicżś  45(1994), s. 433-437.  
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Wobec niemoznosci reedycji wspomnianego podrócznika, mo wiżcy 
te sęowa zgęosię pomysę opracowania nowej, obszerniejszej syntezy w po-
staci sęownika duchowosci na wzo r podobnych dzieę zachodnich, zwęasz-
cza węoskojózycznych, z kto rymi miaęem mozliwosc zapoznania sió  pod-
czas kilkumiesiócznego pobytu w Rzymie w ramach urlopu habilitacyj-
nego wiosnż 1994 roku. Pomysę ten poddano pod dyskusjó  podczas ze-
brania częonkow Sekcji Duchowosci Teologow Polskich, kto rzy 11 XI 1994 
roku uczestniczyli w ogo lnopolskim sympozjum nt. Bo g i czńowiek w 
modlitewnym prze˙yciu, zorganizowanym w KUL. Wo wczas powierzo-
no mi jako projektodawcy takiej syntezy opracowanie szczego ęowych 
wytycznych planowanego przedsiówziócia. Dalszym etapem prac przy-
gotowawczych byęo sympozjum naukowe teologo w duchowosci w Zale-
siu Go rnym koęo Warszawy w dniach 21-22 IV 1995 roku, podczas kto -
rego omawiano schemat planowanego dzieęa i zwro cono uwagó  na ko-
niecznosc peęniejszego uwzglódnienia polskiego wkęadu w duchowosc 
katolickż4. Podstawż do dyskusji byęy dwa odczyty: Posoborowe kon-
cepcje teologii duchowos ci Ć  ks. dr. M. Chmielewskiego i Leksykogra-
ficzne wymogi przygotowania polskiego sńownika duchowos ci Ć  ks. 
prof. dr. hab. Jerzego Misiurka, kto ry opierajżc sió  na wieloletnim do-
swiadczeniu pracy w zespole redakcyjnym Encyklopedii Katolickiej, 
udzielię wielu cennych wskazan. Owocem tego sympozjum byęa decyzja 
realizacji tego nieęatwego przedsiówziócia, przy czym ciózar odpowie-
dzialnosci merytorycznej zęozono na barki pracowniko w o wczesnej Sek-
cji Teologii Duchowosci KUL, a obecnie Instytutu Teologii Duchowosci, 
mnie zas uczyniono odpowiedzialnym za organizacjó  i koordynacjó  prac 
redakcyjnych. Zgęoszono takze caęy szereg sugestii do listy zapropono-
wanych haseę, w wyniku czego liczyęa ona okoęo 930 pozycji. Podzielono 
je na 15 dziaęo w tematycznych, analogicznie do koncepcji przyjó tej w 
ksiżzce pt. Teologia duchowos ci katolickiej, bódżcej w pewnym sensie 
pierwowzorem podjó tego dzieęa.  

W pierwotnym zamysle za kazdy dziaę tematyczny mieli odpowiadac 
wybrani wspo ęredaktorzy. Do ich zadan nalezaęo zatem znalezienie 
kompetentnych autoro w, zlecenie im opracowania haseę, a nastópnie 
merytoryczne ujednolicenie nadesęanych opracowan. W tym celu kazdy 
odpowiedzialny otrzymaę specjalny skrypt zawierajżcy wszystkie po-
trzebne informacje5. Szybko jednak okazaęo sió , ze taki podziaę pracy 
jest nieefektywny. Z koniecznosci kompetencje wspo ęredaktoro w przejżę 
† † † † † †  

4 Zob. M. Chmielewski, Polski sńownik duchowos ci. (Sprawozdanie z posiedzenia 
Sekcji Duchowos ci Teologo w Polskich), AK 125(1995), s. 280-282.  

5 Sekcja Duchowosci Teologo w Polskich, Leksykon duchowos ci katolickiej. Materiańy 
pomocnicze do zbiorowego opracowania dzieńa, opr. M. Chmielewski, Lublin 1995,  
ss. 43.  
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redaktor naczelny. Nalezaęo ro wniez zrewidowac i zredukowac listó  ha-
seę. W wielu przypadkach polegaęo to na poężczeniu haseę czżstkowych 
w wióksze hasęa. 

W tym czasie podjó to starania o dofinansowanie badan, niezbód-
nych dla opracowania niniejszego dzieęa. Komitet Badan Naukowych 
pozytywnie zaopiniowaę wniosek o grant zęozony w lipcu 1999 roku. 
Umowó  na kwotó  49480 zę zawarto dnia 15 V 2000 roku (Nr 
0315/H01/2000/18). Ostateczny termin finalizacji prac badawczych oraz 
druk dzieęa wyznaczono na koniec czerwca 2001. Niebawem okazaęo sió , 
ze jest to zbyt kro tki czas, jak na rozmiar przygotowywanego dzieęa. 
Aneksem do umowy wydęuzono termin realizacji do konca stycznia 
2002 roku. Majżc skromne, jak na rozmiary takiego przedsiówziócia, 
srodki finansowe, przystżpiono do jego realizacji. Wykorzystano je w 
caęosci gęownie na pokrycie koszto w materiaęowych, jak ro wniez na 
skromne honoraria dla autoro w majżcych najwiókszy udziaę w tym 
przedsiówzióciu. 

Caęy ciózar pracy badawczej, wynikiem kto rej byęo opracowanie 
wiókszosci haseę Leksykonu, wzió li na siebie pracownicy Instytutu Teo-
logii Duchowosci KUL, kto ry staę sió  formalnym podmiotem realizacji 
tego zadania. Doężczyli do nich inni teologowie duchowosci z caęej Pol-
ski, a takze pojedyncze osoby bezposrednio nie zwiżzane z Sekcjż Du-
chowosci Teologo w Polskich, lecz zywo zainteresowane tż problematy-
kż. W sumie 87. autoro w opracowaęo 433 hasęa. 

Kolejnż trudnosc stanowięo znalezienie wydawcy, kto ry byęby w sta-
nie podjżc sió  edycji tak duzego dzieęa, liczżcego 988 stron w formacie 
B 5. Poniewaz wstópne rozmowy z nieistniejżcż juz Redakcjż Wydaw-
nictw KUL nie przyniosęy oczekiwanych rezultato w, zwro cięem sió  z pro-
pozycjż do Wydawnictwa ” Mś, kto re duzo wczesniej zgęaszaęo zywe za-
interesowanie wydaniem takiego dzieęa. O sprawnosci organizacyjnej  
i rzetelnosci tego Wydawnictwa swiadczy fakt, ze caęy proces edytorski 
trwaę niespeęna jeden miesiżc, przy czym Wydawnictwu dostarczono go-
towy skęad Leksykonu, przygotowany przeze mnie. Pierwsze jego eg-
zemplarze zeszęy z maszyn drukarskich w ostatnich dniach stycznia br.  

2. METODOLOGICZNE ZAłOZENIA LEKSYKONU 

Tresc prezentowanego dzieęa nie jest efektem przypadku, lecz kon-
sekwentnej realizacji przyjó tych zaęozen metodologicznych, wypracowa-
nych zaro wno podczas plenarnych zebran Sekcji Duchowosci Teologo w 
Polskich, jak i indywidualnych konsultacji, zwęaszcza w gronie pracow-
niko w Instytutu Teologii Duchowosci KUL.  
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Choc Ć  jak wspomniano Ć  inspiracjż niniejszej syntezy duchowosci 
katolickiej byęy analogiczne dzieęa węoskojózyczne, to jednak odznacza 
sió  ona węasnym, oryginalnym stylem, kto ry wyznaczajż trzy gęo wne za-
ęozenia metodologiczne. 

Pierwszym i najbardziej podstawowym zaęozeniem jest poęozenie 
mocnego akcentu na to co polskie w katolickiej teologii duchowosci. 
Chodzi bowiem o to, aby w perspektywie jednoczżcej sió  Europy i coraz 
powszechniejszej wymiany kulturalnej, zdac sobie sprawó  z węasnej toz-
samosci i z tego, ze Polska jako naro d o mocnych korzeniach chrzesci-
janskich wraz z Koscioęem katolickim, nie tylko czerpaęa z kulturowego 
dziedzictwa europejskiego, ale zawsze two rczo uczestniczyęa w jego two-
rzeniu. Dodatkowż racjż uzasadniajżcż to zaęozenie jest fakt, ze w za-
chodnich syntezach historii i teologii duchowosci pro zno byęoby szukac 
rzetelnych informacji odnosnie do Polski. Nalezaęo zatem uwzglódnic 
szereg nowych i oryginalnych haseę: a) oddajżcych specyfikó  polskiej 
duchowosci, takich jak na przykęad: ”Bogurodzicaą , Czźstochowska 
Matka Bo˙a, Dolina Mińosierdzia, Kongresy Mińosierdzia Bo˙ego, Ma-
riawityzm, Papieskie pielgrzymki do Polski, Polska duchowos c , Polska 
szkońa duchowos ci; b) prezentujżcych typowo polskie ruchy, jak: Ruch 
Swiatńo-Zycie, ”Domowy Kos cio ńą  czy Ruch Czcicieli Mińosierdzia Bo-
˙ego, Ruch Rodzin Nazaretanskich; c) a takze promujżcych polskie 
osrodki mysli teologicznoduchowej: Instytut Teologii Duchowos ci KUL, 
Prymasowski Instytut Zycia Wewnźtrznego, Sekcja Duchowos ci Teo-
logo w Polskich, Sekcja Teologii Duchowos ci UKSW i inne. Ro wniez w 
pozostaęych hasęach starano sió  zauwazac polskie akcenty. Najbardziej 
widac to w zaężczanej do kazdego hasęa bibliografii, pozwalajżcej czytel-
nikowi pogęóbic i poszerzyc omawiane zagadnienie. Pod wzglódem me-
rytorycznym polska literatura teologicznoduchowa w niczym nie ustó-
puje literaturze zachodniej, aczkolwiek jest na ogo ę maęo znana i przez 
to rzadziej cytowana. 

Drugie zaęozenie metodologiczne polega na tym, ze ograniczono sió  
do zarysowania klasycznej problematyki teologicznoduchowej, posiada-
jżcej liczne opracowania monograficzne, pozostajżce nierzadko pod 
zbyt silnym wpęywem dogmatyki czy teologii moralnej. Zalezaęo nam 
wióc na tym, aby wiócej uwagi poswiócic tym kwestiom z dziedziny du-
chowosci, kto re sż maęo znane lub w ogo le dotżd nie podejmowane. Do 
nich nalezż m.in.: psychologiczny wymiar zycia duchowego, nowe zja-
wiska i trendy wspo ęczesnosci, a zwęaszcza: ekologia, polityka, globali-
zacja, postmodernizm, a takze niezwykle zywe wspo ęczesnie zaintereso-
wanie duchowosciż dalekowschodniż. Z uwagi na to w Leksykonie zna-
lazęy sió  hasęa poswiócone religiom Dalekiego Wschodu (Buddyzm, 
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Hinduizm, Joga, Koan, Mantra, Zen). Ich celem jest nie tyle prezenta-
cja obiektywnych wartosci religijno-kulturowych, co przede wszystkim 
troska o węasciwe ustosunkowanie sió  do nich i ewentualne two rcze wy-
korzystanie ich duchowego bogactwa zgodnie z naukż Koscioęa. 

Trzecim zaęozeniem metodologicznym prezentowanego dzieęa jest 
mocne osadzenie teologii duchowosci na fundamencie Objawienia i naj-
nowszego nauczania Koscioęa. Z tego wzglódu niemal w kazdym z opra-
cowanych haseę znajdujż sió  liczne odwoęania do Pisma swió tego, Ojco w 
i Doktoro w Koscioęa. Nie mogęo takze zabraknżc pilnego wsęuchiwania 
sió  w gęos Koscioęa nauczajżcego. Chodzi tu zwęaszcza o Sobo r Waty-
kanski II i dokumenty Jana Pawęa II, niezwykle bogate w tresci teolo-
gicznoduchowe. Znalazęo to wyraz w kilku hasęach wprost dotyczżcych 
jego posęugi w Kosciele (Dokumenty papieskie o ˙yciu duchowym, Pa-
pieskie pielgrzymki do Polski, Pontyfikat Jana Pawńa II). 

Uwzglódnienie wymienionych tutaj zaęozen metodologicznych spra-
więo, ze wiele haseę, kto re w pierwotnej postaci miaęy tylko sygnalizowac 
dany problem, przerodzięo sió  w obszerne traktaty. Tym miódzy innymi 
nalezy tęumaczyc dostrzegalnż niekiedy dysproporcjó  pomiódzy po-
szczego lnymi opracowaniami.  

Waznym elementem zawartych w Leksykonie tresci jest doężczona 
propozycja schematu wykęadu teologii duchowosci katolickiej, kto ra 
moze stanowic pewnego rodzaju przewodnik dla indywidualnego stu-
dium tej dyscypliny z zastosowaniem prezentowanego dzieęa. Redaktor 
posęuzyę  sió  tutaj węasnż koncepcjż systematyzacji rozlegęej problema-
tyki teologicznoduchowej, wypracowanż przy okazji przygotowywania 
rozprawy habilitacyjnej.  

To, czy i na ile Leksykon duchowos ci katolickiej przygotowany w 
oparciu o przedstawione tutaj zaęozenia metodologiczne speęnia swoje 
zadanie jako synteza duchowosci katolickiej, nie tylko na uzytek semi-
narzysto w czy nowicjuszy, ale takze szerokiego grona laikatu, okaze sió  
w niedalekiej przyszęosci. Dotychczasowe zywe zainteresowanie tym 
pionierskim i oryginalnym owocem pracy polskich teologo w duchowo-
sci, pozwala zywic nadziejó , ze pomimo pewnych niedoskonaęosci, wy-
nikajżcych raczej z pospiechu niz braku kompetencji, speęnia ono swe 
zadanie, jakim jest przyblizenie teologicznej wiedzy o intymnej relacji 
Boga do częowieka w procesie jego uswiócenia. Wychodzi ono takze na-
przeciw ” powszechnej potrzebie duchowosciś, o jakiej wspomina Jan 
Paweę II w Liscie apostolskim Novo millennio ineunte (por. NMI 33). 
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TEOLOGICZNO-DUCHOWA TRES C   
LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ 

 
Nie ulega wżtpliwosci, ze dla wspo ęczesnego częowieka pierwszym 

éro dęem informacji okazuje sió  leksykon, pewna odmiana encyklopedii. 
Towarzyszy ona częowiekowi juz od starozytnosci (IV w. przed Chr.), a 
dzis kazde z wydawnictw stara sió  jż wydac. Istniejż leksykony tzw. 
ogo lne, kto re zawierajż informacje z ro znych dziedzin wiedzy, oraz spe-
cjalistyczne, a wióc poswiócone okreslonej dziedzinie wiedzy, na przy-
kęad, teologii duchowosci. Publikacja obecnego Leksykonu jest dzieęem 
polskich teologo w duchowosci i znajduje sió  w tej grupie pozycji ksiżz-
kowych z zakresu teologii duchowosci, kto re bardzo dobrze oddajż ak-
tualny stan badan teologii zycia duchowego. Innymi sęowy, zawiera bo-
gaty materiaę teologiczny dotyczżcy duchowosci, kto ra wywaręa i wywie-
ra wciżz ogromny wpęyw na zycie wspo ęczesnego częowieka i swiata.  

1. STRUKTURA TEOLOGICZNA LEKSYKONU 

Nakreslenie doktryny wspo ęczesnej duchowosci chrzescijanskiej jest 
zamiarem trudnym i z koniecznosci niekompletnym. Ro zne doswiad-
czenia, postacie, tendencje szko ę i kierunkow, ro zne przejawy duchowej 
odnowy, wszystko to narazone jest na pragmatycznosc z powodu boga-
tej tresci teologicznej. Ocena ta jest tez spowodowana sprzecznymi in-
terpretacjami, koncepcjami, czósto relatywizacjż spowodowanż wielo-
ma zainteresowaniami, osobistym doswiadczeniem lub odmiennosciż 
prżdo w duchowych. Ta ro znorodnosc i zarazem bogactwo, zmusza do 
tworzenia nigdy nie zamknió tych syntez. Przykęadem jest niniejszy Lek-
sykon duchowos ci katolickiej, pierwszy w Polsce i po raz pierwszy Ć  co 
nalezy jeszcze raz podkreslic Ć  opracowany przez teologo w duchowosci. 

Leksykon Ć  mo wiżc najbardziej ogo lnie Ć  uwzglódnia w ramach 
mozliwosci tó  ro znorodnosc teologicznej interpretacji. Ale tez nie jest 
tylko pewnym rodzajem uporzżdkowanego zbioru wielosci i ro znorod-
nosci, poniewaz uwzglódnia tradycjó  i wspo ęczesnosc, ewolucjó  ro znych 
wymiaro w doswiadczenia mistycznego, zwiżzek pomiódzy dziaęaniem 
ęaski Boga a przejawami egzystencji ludzkiej. W ten sposo b jest pewnż 
syntezż przyjó tż przez autoro w, kto rzy z podstawowych pojóc, wchodzż-
cych w caęosc doktryny duchowosci, wydobywajż te wartosci, kto re 
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okreslajż i charakteryzujż teologicznoduchowż tresc duchowosci kato-
lickiej. Mozna powiedziec, ze autorzy rozwinó li refleksjó  teologicznż 
zmierzajżcż do pogęóbienia duchowosci indywidualnej chrzescijanina 
oraz wspo lnotowej, przewaznie wyrazonej w nowych naukach religij-
nych oraz pragnż sió  podzielic swoim doswiadczeniem intelektualno-
duchowym z innymi osobami. 

Pojawiajżcy sió  na polskim rynku wydawniczym Leksykon ducho-
wos ci katolickiej w sposo b pionierski, a zarazem bardzo dobrze oddaje 
ducha katolickiej duchowosci, stanowiżc uniwersalnż i globalizacyjnż 
pomoc dla rzesz wierzżcych, kto rym nie jest obca droga swió tosci. 

Autorzy Leksykonu, a węasciwie redakcja, tresc teologicznoduchowż 
ujó ęa wedęug alfabetu, umieszczajżc mniej lub wiócej haseę problemo-
wych, ale najbardziej istotnych dla tej tresci. Refleksja bowiem nad zy-
ciem duchowym częowieka widzianym z perspektywy ontycznej i antro-
pologicznej wskazuje na te pęaszczyzny jako najbardziej konieczne w 
rozwoju swió tosci. Dlatego autorzy w sposo b merytoryczny podajż wy-
kęadnió  pojóc teologii duchowosci, kto re Ć  jak juz zaznaczyęem Ć  ukęa-
dajż jej syntezó , ozywionż nurtami duchowosci, przygotowujżc wspo ę-
czesnego częowieka do realizacji zycia duchowego. Jednoczesnie ukazujż 
caęy potencjaę tajemnicy Boga i częowieka. 

Pojawienie sió  Leksykonu jest jakby uwienczeniem stworzenia teo-
logii duchowosci jako nauki i samoistnej dyscypliny teologicznej. Pomi-
jajżc jej historió  powstawania, trzeba stwierdzic, ze w kro tkim czasie 
wypracowaęa drogó  duchowż, jednoczżc doswiadczenie kontemplacyjne 
z teologiż ęaski i mistyki XIX wieku. Ro wnoczesnie na kanwie tradycji 
przede wszystkim szkoęy dominikanskiej, jezuickiej i karmelitanskiej 
przedstawiciele tych szko ę w XIX wieku przygotowali drogó  dla opraco-
wan systematycznych dżzżcych do stworzenia tej dyscypliny naukowej. 
Byęa to dęuga droga ewolucji i ewaluacji mysli teologicznej Koscioęa, 
kto ra szęa poprzez zakony obok uniwersyteto w, kto rej punktem docelo-
wym staęa sió  teologia duchowosci. Jako wiedza proponuje studium nad 
zyciem wewnó trznym częowieka jako rzeczywistosciż dynamicznż doko-
nujżcż sió  na pęaszczyénie relacji Bo g-częowiek. Szczego lnie widac tó  
nadprzyrodzonż rzeczywistosc w rozwoju mistyki. Wszystko to czyni 
ona za pomocż scisęej metody teologicznej, nie odrywajżcej zycia kon-
templacyjnego i mistycznego od ” normalnejś  drogi duchowej częowieka, 
poniewaz jest to jedna droga ascezy duchowej, kto ra wyrasta dzióki ęa-
sce z zycia mistycznego. Jest to droga kontemplacji, az do mięosnego 
zjednoczenia z Bogiem. Zatem mistyka i swió tosc nie przeciwstawiajż 
sió  sobie, ale idż zawsze razem, wiodżc częowieka drogż duchowż, czyli 
do realizacji celu zycia. Rozwinió ta wo wczas dyskusja przyczynięa sió  do 
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naukowego opracowania teologii duchowosci, z biegiem czasu docenia-
jżcej aspekt psychologiczny. 

Ten nurt jednosci bardzo mocno widac w Leksykonie, poniewaz po-
zwala on, wychodzżc od konkretnego fenomenu swió tych, odkryc jej 
tozsamosc, a zarazem potrzebó  weryfikacji pomiódzy teologiż duchowo-
sci a naukami humanistycznymi, szczego lnie filologiż badajżcż prozó   
i poezjó  mistycznż. Uwidacznia sió  wióc refleksja nad doswiadczeniem 
kontemplacyjnym. 

W kontekscie tej jednosci zauwazamy juz nowe pojócia, jak: Do-
s wiadczenie, Dialogowos c , Materializm, Homo novus, Solidarnos c , 
Wolnos c , kto re podkreslajż teologió  duchowosci jako naukó  autonomicz-
nż o charakterze bardziej antropologicznym i egzystencjalnym. Mysl 
teologicznoduchowa idzie w kierunku doswiadczenia codziennej egzy-
stencji w obecnosci Boga, w Jego zazyęosci, czyniżc to doswiadczenie 
formalnym przedmiotem badan.  

Niniejszy Leksykon powstaę kilkadziesiżt lat po Soborze Watykan-
skim II, dlatego w tresci teologicznoduchowej znajdujż sió  hasęa od-
zwierciedlajżce odnowó  Koscioęa zachodzżcż w gęóbi sumien ludzkich 
(Nawro cenie ż  Swiźtos c , Sumienie ż  Grzech, Opźtanie Ć  Sakrament, 
Ciańo Ć  ùaska, Praca Ć  Zjednoczenie itd.). Oczywiscie, ze w kontekscie 
tej nowej wizji pojawia sió  kilka cech charakterystycznych kęadżcych na-
cisk na Sęowo Boze Ć  Ewangelió  (Duchowos c  biblijna), kto re jest éro -
dęem i celem zycia duchowego, i chrystoformizacjź , kto ra staje sió  bazż 
tegoz zycia duchowego. Nie ma bowiem zycia wewnó trznego bez przej-
scia przez Krzyz Jezusa. Dynamizm Bozego misterium aktualizuje sió   
i postópuje w historii w kierunku celu, kto ry Bo g nakreslię przez krzyz. 
Rzeczywistosc ta kontynuowana jest w Kosciele przez zycie sakramen-
talne. Jest w centrum zycia teologicznego i pneumatologicznego, po-
winna zatem wcielac sió  kazdego dnia w codzienne zycie przez wysięek 
ascetyczno-duchowy kazdego chrzescijanina. Stżd m.in. hasęa: Asceza, 
Lenistwo duchowe, Rozwo j wewnźtrzny czy Polityka, Pycha, Pokora, 
Swiat czy Mźczenstwo itd. Ro wnoczesnie w rozumieniu soborowym 
chrystoformizacja oznacza nieutozsamienie sió  ze swiatem, ale komunió  
z ubogimi. Chodzi o to, aby z tego ludu, kto ry nie zostaę zaproszony na 
ucztó , narodzię sió  nowy Koscio ę. 

Szczego lne miejsce w teologicznoduchowej mysli Leksykonu zajmu-
je dziaęanie Ducha Swió tego. Misterium Trzeciej Osoby Boskiej objawia 
sió  jako rzeczywistosc permanentna, kto ra ozywia poszczego lnego 
chrzescijanina. Dlatego charyzmat i Koscio ę harmonizujż sió  w dziaęa-
niu, Duch Swió ty wzbogaca bowiem zycie duchowe zaro wno Koscioęa, 
jak i częowieka. Charyzmato w zatem nie traktuje sió  jako faktu para-
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eklezjalnego, lecz jako owoc hojnosci Ducha i wybrania, kto re moze byc 
jedynie traktowane jako dawanie siebie i sęuzba. Stżd tez mamy przed-
stawionż w Leksykonie duchowosc ro znych rucho w charyzmatycznych, 
duchowosc kapęanskż i zakonnż, powszechne powoęanie wiernych. 
Dziaęanie Ducha Swió tego ężczy sió  z rozwojem zycia wiary jako daru. W 
tym aspekcie wiara stanowi dar, aby chrzescijanin mo gę wzrastac w po-
znaniu i jednosci z Bogiem, az do peęnego uczestnictwa w Jego Boskim 
zyciu. Profetyczna funkcja Ducha Swió tego uswiadamia zas, ze zycie do-
czesne jest poczżtkiem zycia wiecznego, dlatego stwarza duchowy dy-
namizm wobec czasu i historii. Ta pneumatologiczna perspektywa osta-
tecznie prowadzi do najwazniejszej prawdy w zyciu duchowym Ć  do 
misterium Boga Tro jjedynego, dajżcego nam odro znienie duchowosci 
katolickiej od innych religii. 

W Leksykonie zauwaza sió  zwro cenie uwagi na duchowosc laikatu. 
Ludzie swieccy posro d rzeczywistosci ziemskiej przezywajż węasne zycie 
duchowe, uswiócajżc sió  w pracy, w rodzinie, w polityce itd. Motorem 
tej duchowosci jest mięosc, majżca éro dęo w chrzcie swió tym, czerpiżc  
z niego autentycznż sięó  do swiadectwa wiary. W ten sposo b Leksykon 
ukazuje duchowosc jako przestrzen doswiadczenia wszystkich wierzż-
cych, kto rzy pragnż w aktualnym czasie swiadczyc o Bogu i zyc z Nim w 
przyjaéni. Tak rozumiana duchowosc znalazęa swoje odzwierciedlenie w 
ro znych ruchach religijnych zwiżzanych z jakims nurtem mysli czy z ja-
kims mistrzem duchowym. Powyzszym ruchom Leksykon poswióca 
wiele miejsca. Omawia miódzy innymi ruch Pomocnikow Matki Koscio-
ęa, Neokatechumenat, Ruch dla Lepszego Swiata, Ruch Rodzin Nazare-
tanskich, Sodalicje Marianskie, Ruch Czcicieli Mięosierdzia Bozego, Le-
gion Maryi. Sż wióc w nim wymienione zaro wno ruchy Koscioęa po-
wszechnego, jak i czysto polskie. Wszystkie sęuzż pogęóbieniu zycia du-
chowego swieckich oraz ężczż potrzebó  kontemplacji i walki duchowej, 
doswiadczenia i transcendencji. Zasadniczo wyrazajż doswiadczenie, 
kto re trzeba uczynic zywym. Mozna powiedziec, ze duchowosc tych ru-
cho w pragnie aktualizowac to, czego wspo ęczesna teologia uczy. Chce 
uczynic mięosc przedmiotem radykalizmu ewangelicznego i zjednocze-
nia z Bogiem, dlatego czósto w duchowosci tych rucho w wystópuje dro-
ga doswiadczenia duchowego i modlitwy, potrzeba pustyni swego wnó-
trza i zycia liturgicznego. Oceniajżc jednak ogo lnie, fakt istnienia w Ko-
sciele tych zjawisk oznacza prawdziwż odnowó  zycia duchowego. 

Ponadto Leksykon prezentuje nowoczesnż mysl duchowosci kapęan-
skiej i zakonnej. Pojawia sió  ona na skutek zmiany metody oraz per-
spektyw apostolskich w obecnym swiecie. W metodzie przezyciowej za-
wiera sió  to wszystko, co wyraza upodabnianie sió  prezbitera do Chry-
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stusa Gęowy, Oblubienca i Pasterza Koscioęa. Węasnie identyfikowanie 
sió  z kapęanstwem Chrystusa, odwzorowywanie w sobie Jego pragnien, 
czyno w i postaw oraz pozostawanie z Nim w scisęej komunii stanowi 
najbardziej autentycznosc wspo ęczesnego kapęana. Takż identyfikacjó  
kapęan osiżga przez poznawanie Chrystusa w wierze i doswiadczenie Go 
w ęasce mięosci, a takze przez nasladowanie Jego cno t i postaw. Tylko 
identyfikacja uzdalnia do owocnej posęugi nauczania, uswiócania i rzż-
dzenia. Przejawem takiej postawy jest wewnó trzny dialog kapęana z Bo-
giem, prowadzony w prawdzie i mięosci, a takze ulegęosc Duchowi Swió-
temu.  

Podobne mysli dotyczż duchowosci zakonnej, w kto rej szczego lnie 
odznacza sió  radykalizm ewangeliczny, czyli zycie w duchu ewangelicz-
nego posęuszenstwa, czystosci i ubo stwa. Z ycie zakonne jest szczego l-
nym darem Bozym, uzdatniajżcym do radykalnego wypeęniania zobo-
wiżzan chrzcielnych. Ten zamiar wyężcznego poswiócenia sió  Bogu 
znajduje swo j najbardziej skuteczny wyraz w zobowiżzaniu sió  do za-
chowywania rad ewangelicznych. Od strony wewnó trznego przezycia 
istotnym elementem zycia zakonnego jest dobrowolna ofiara, zęozona z 
siebie Bogu. Ofiara ta jest caękowitym i wyężcznym oddaniem sió  Bogu, 
kto re zżda oderwania od stworzen oraz rezygnacji ze wszystkich osobi-
stych skęonnosci w dżzeniu do osobistej swió tosci. Wszystkie te elemen-
ty zostaęy zawarte w opracowanych hasęach, a takze znalazęy sió  u pod-
staw powstaęych instytuto w swieckich. 

W nurcie teologicznoduchowej mysli Leksykonu odkrywamy ro w-
niez tradycyjne szkoęy duchowosci Koscioęa powszechnego z uwzglód-
nieniem polskich szko ę duchowosci tysiżcletniej tradycji. Mozemy tez 
wymienic duchowosc maryjnż i misyjnż, niekto re elementy z duchowo-
sci Dalekiego Wschodu, roló  humoru w zyciu duchowym itd. 

2. WSPO łCZESNA DUCHOWOS C  W LEKSYKONIE 

Pomijajżc omo wienie dalszych struktur blokowych Leksykonu, 
trzeba jeszcze zwro cic uwagó  na te elementy tresci haseę, kto re wyrazajż 
ujócie duchowosci w swietle najnowszych badan i nauczania Koscioęa, 
poniewaz wspo ęczesny częowiek czuje potrzebó  orientacji i rozeznania w 
obecnej sytuacji, aby mo gę przezywac jż swiadomie i w jednosci z Jezu-
sem. Mozemy wióc powiedziec, ze dzisiejszż duchowosc trzeba okreslic 
jako personalistycznż, zaangazowanż w doczesnosc. Tresci haseę mocno 
podkreslajż integracjó  wartosci ziemskich w ideale swió tosci, adaptacjó  
duchowosci do ro znych kondycji zycia, o czym byęa mowa nieco wyzej. 
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Dowartosciowujż duchowosc pracy, wyzwolenia, apostolatu, wolnego 
czasu, sportu itd. Ukazujż jej wartosc akulturowż i inkulturowż, ewan-
gelicznż, czyli odrzucajżcż indywidualizm na rzecz zycia braterskiego, 
komunii ludzkiej, szeroko otwartej na ducha misyjnego Koscioęa, na 
ekumenizm i dialog z religiami niechrzescijanskimi.  

Obok tych czynnikow o charakterze zewnótrznym, duchowosc wspo ę-
czesna ujó ta jest przez autorow ro wniez przez wymiar sytuacji we-
wnó trznej częowieka. Akcent poęozony jest na antropologió  w rozszerze-
niu jej na problematykó  egzystencjalnż, uzewnó trzniajżc jż i podnoszżc 
do poziomu ęaski. Akcent postawiony jest na to, co ” ludzkieś  i co ” bo-
skieś. Dlatego taka postawa czyni duchowosc zdolnż do autentycznosci, 
realizowanż przez wspo ęczesnego częowieka. Częowiek duchowy, nawro -
cony, przemieniony zyje bowiem w gęóbi swego jestestwa misterium 
Chrystusa. Jako duchowosc ewangeliczna i chrystocentryczna, a przy 
tym duchowosc doswiadczenia Boga (Mistagogia) pojawia sió  rowniez 
duchowosc kobiety (Kapńanstwo kobiet). Jest ona takze typowa dla po-
stawy mistyka, poniewaz wyraza postawó  przyjmowania tego, co Boze, 
aby osiżgnżc dojrzaęosc węasnego częowieczenstwa w Chrystusie i z Nim 
mistyczna jednosc.  

Idżc tym tokiem rozumowania autorzy haseę dochodzż do wyraza-
nia Boga jako Ojca i jako obecnego w Tro jcy Swió tej. Ojcostwo Boga  
i Jego Tro jjedynosc nie mo wiż tylko o panowaniu Boga w historii, ale o 
nasladowaniu Jezusa, kto re jest zawsze aktualne. Rodzi sió  zatem teolo-
gia duchowosci narracyjnej, czyli teologii biograficznej, hagiografii, au-
tobiografii duchowej lub teologii kontekstualnej, pozwalajżcej nadac 
ksztaęt ewangeliczny spoęeczenstwu obecnemu, a zarazem zachowujżcej 
wiernosc temu, co specyficzne dla Koscioęa i dla Chrystusa. Rodzi sió  
wióc swiadomosc Koscioęa jako tego, kto ry swiadczy o Bogu zywym i 
obecnym w gęóbi częowieka oraz w zyciu ludzkosci (hasęa: Chwila obec-
na, Consectratio mundi). Ten rodzaj duchowego kierunku prowadzi tez 
do teologii polityki, u podęoza kto rej powinien lezec osżd nad historycz-
nym dziaęaniem i dobrem wspo lnym ludzi. Osżd ten ma bazó  kontem-
placyjnego i misyjnego poszukiwania wartosci w polityce, kulturze, 
mass mediach, rodzinie, w gospodarce itp.  

Inkarnacyjna duchowosc staęa sió  przyczynż poszukiwania orygi-
nalnosci i nowatorstwa na pęaszczyénie biblijnej, liturgicznej, patry-
stycznej, ekumenicznej, misyjnej oraz przyczynż odwoęania sió  do psy-
chologii, psychoanalizy, pedagogiki, ekologii. To ostatnie odwoęanie sió  
do nauk humanistycznych Ć  czego sż swiadomi autorzy Ć  moze niesc 
niebezpieczenstwo posęugiwania sió  tymi dyscyplinami bez ich precy-
zyjnego poznania i okreslenia. Autorzy bódżc tego swiadomi, uwazajż, 
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ze kazda duchowosc naznaczona jest aktualnż sytuacjż kulturowż, so-
cjo-politycznż, socjo-eklezjalnż, odczytanż w swietle Magisterium (Psy-
chologia eklezjalna). 

Obecna epoka wykazuje duze zainteresowanie duchowosciż. To zain-
teresowanie nie jest tylko węasciwosciż spoęeczenstwa polskiego. To samo 
zjawisko obserwujemy na caęym swiecie. W spoęeczenstwach bogatych 
coraz wiócej ludzi zwraca sió  ku wartosciom duchowym. Wartosci he-
donistyczne i uzytkowe nie wystarczajż im. Poszukujż nowych srodko w  
i form swojej religijnosci. Powro t do utraconych wartosci i ksztaętowa-
nie nowych form zycia duchowego jest procesem dęugim i nieęatwym. 
To nie pierwszy raz w historii ludzkosci najbardziej swiadome jednostki 
dochodzż do przekonania, ze bez tych wartosci nie mozna prowadzic 
wewnó trznego zycia. Chrzescijanstwo chcżc je zrozumiec doęozyęo do 
nich cnoty teologalne: wiaró , nadziejó  i mięosc, a Rewolucja Francuska: 
wolnosc, ro wnosc i braterstwo. Dzisiaj dorzuca sió  do nich Ć  jak piszż 
autorzy Ć  godnosc osoby ludzkiej, godnosc dziecka Bozego, solidarnosc, 
poko j. Wartosci te ksztaętujż ludzi wierzżcych w postawie kontempla-
tywnej, solidarnej, mocno zakotwiczonej w Ewangelii, zjednoczonej z 
Koscioęem katolickim. Jest to przejaw nowego samookreslenia węasnej 
tozsamosci duchowej chrzescijanina w nowoczesnym swiecie, w nowej 
kulturze (hasęa: Kultura, Swiat, Rzeczywistos ci ziemskie).  

Problem tozsamosci duchowej jest obecnie bardzo aktualny i wiżze 
sió  scisle z procesem globalizacji. Wszyscy sobie uswiadamiajż, ze pro-
cesy globalizacyjne sż nieuniknione, i jezeli ktos chce nadal istniec ze 
swojż duchowosciż, to musi jż sobie peęniej uswiadomic i jż swiadomie 
ksztaętowac. Najlepszż obronż przed osęabieniem węasnej osobowosci 
wskutek procesu globalizacji, jest lepsza znajomosc teologii duchowosci, 
umięowanie tego, co wypęywa i rozwija zycie duchowe częowieka w kon-
tekscie dziedzictwa kulturowego i tradycji religijnej w nowych uwarun-
kowaniach. Lepsza znajomosc teologii duchowosci, chociazby w tym za-
rysie w Leksykonie, stano w przezyc ducha, ksztaętowanie dojrzaęosci 
osobowo-duchowej, wyrastajżcej z tradycji szko ę duchowosci jest obro-
nż przed zalewem obcych wartosci i osęabieniem przez nie autentyczne-
go zycia duchowego. Procesy globalizacji stanż sió  wo wczas drogż do 
rozwoju zycia duchowego i ascezy, modlitwy i walki z szatanem (Opźta-
nie). Nalezy o tym mo wic i uswiadamiac, ale w sposo b two rczy, wskazu-
jżc na mozliwosci rozwoju osobistej swió tosci w zakresie ro znych sekt  
i wyznan. Trzeba szukac nowych srodko w wyrazu naszej duchowosci 
tzn. gęóbokiej, mistycznej wiózi z Bogiem i z bliénimi. Nowy styl zycia 
duchownego, jaki proponujż ro zne wspo lnoty religijne, dotyczy tej wió-
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zi, a dzisiaj jeszcze bardziej z biednymi, bezrobotnymi, wyzyskiwanymi 
ekonomicznie (duchowosc biednych). 

Wszystkie te cechy wspo ęczesnej duchowosci znalazęy swoje miejsce 
w tresci poszczego lnych haseę. Autorzy wiedzż bowiem, ze to gęo wnie w 
Europie, a wióc i w Polsce, ksztaętowaęa sió  uniwersalna duchowosc 
chrzescijanska przeniknió ta Chrystusowym oródziem zbawczym skie-
rowanym do wszystkich ludzi (misyjnosc Koscioęa) w swietle relacji 
miódzy wiarż a kulturż, sztukż i religiż. W tak rozumianej duchowosci 
nie ma miejsca na propagowanż ” religió  wolnosciś, kto ra nie jest tole-
rancyjna wobec tradycji duchowej chrzescijanstwa. Nie przyjmuje ona 
wartosci chrzescijanskich, uwazajżc swo j swiatopoglżd za jedynie sęusz-
ny kierunek rozwoju swiata wspo ęczesnego. Dlatego danie polskiemu 
czytelnikowi kompendium wiedzy z zakresu teologii duchowosci przy-
czynic sió  moze do pogęóbienia zycia duchowego i stanowic prawidęowż 
alternatywó  przeciw synkretyzmowi duchowemu (New Age). 

Byc moze, ze w swiecie globalizacji duchowosc chrzescijanina węż-
czona w nowż rzeczywistosc historii bódzie duchowosciż wyjscia ku no-
wej rzeczywistosci, duchowosciż migracji i pielgrzymowania, aby wcielic 
Boze przesęanie w zawsze zmieniajżce sió  warunki historyczne (Papie-
skie pielgrzymki). Wszystko to zaczyna sprzyjac dowartosciowaniu du-
chowosci. Widzimy to szczego lnie w hasęach dotyczżcych kryzysu i do-
skonaęosci, kto re dotykajżc egzystencji częowieka, otwierajż go na Boga  
i na przyjócie takich wartosci, jak kreatywnosc, spontanicznosc i dyspo-
zycyjnosc. W ten sposo b rodzi sió  ” nowy spirytualizmś, prowadzżcy do 
syntetycznych rozwazan oraz globalnych ocen w sektorze duchowosci. 
Oczywiscie, ze zawsze bódż kontemplatycy, inkarnacjonisci i eschatolo-
gisci, entuzjasci i zimni racjonalisci. Caęosc jednak elemento w charakte-
rystycznych dla tej duchowosci obejmuje nowa eklezjalnosc (Kos cio ń), 
bódżca ostatecznym kryterium dla jej autentycznosci. W przeciwnym 
przypadku przewazy praktyczny ateizm, czy tzw. ateizm eklezjalny. 

W nurcie teologiczno-duchowej mysli haseę  zauwaza sió  silne zwro -
cenie uwagi autoro w na odnowó  zycia modlitwy. Moze mniej sęyszy sió  o 
modlitwie prosby, a bardziej preferuje sió  medytacjó , modlitwó  Jezusa i 
kontemplacjó  oraz inne formy poboznosci i mistyki. Odzwierciedlajż 
one pragnienie doswiadczenia modlitwy, czego wyrazem sż ro zne 
osrodki i nurty modlitewne (Ko ńka Ro ˙ancowe, Zywy Ro ˙aniec, Droga 
Krzy˙owa, Mantra) Rozwijanie modlitwy poprzez nowe techniki i me-
dytacje ciaęa przyblizyęo duchowosc chrzescijanskż do duchowosci 
wschodniej (Zen, Cwiczenia duchowos ci, Cwiczenia pobo˙nos ci, Joga, 
Koan). 
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Trzeba jeszcze zaznaczyc, ze docenienie ” cielesnosciś, czyli aspektu 
przezycia w jego konkretnosci, wiedzie do tzw. duchowosci kosmotean-
drycznej, kto ra ężczy kosmos, Boga i częowieka, podjó ta przez nurty eko-
logiczne. Jest to duchowosc, kto ra zyskuje nowż jakosc poprzez zanu-
rzenie ewolucyjnosci sytuacji i pojawienie sió  wciżz nowych problemo w, 
broniżca przed neognozż. 

 
Leksykon duchowos ci katolickiej stanowi pomoc dla tych ludzi wie-

rzżcych, kto rzy pragnż w syntetyczny, kro tki sposo b ” dotknżcś  ducho-
wosci, niejako sió  z niż zapoznac, by przyblizyc sobie podstawowe 
aspekty duchowosci potrzebne dla jej rozwoju. Dlatego częowiek musi 
odkryc wewnó trzny wymiar węasnego zycia, dla stworzenia ro wnowagi 
pomiódzy swiatem nadprzyrodzonym a urzeczywistnieniem sió  w do-
czesnosci. Prezentowane dzieęo jest tez ” podrócznikiemś  dla wszystkich, 
w taki czy inny sposo b, korzystajżcych z syntez duchowych odtwarza-
nych na nowo, przekazywanych poprzez komunikacjó  spoęecznż. 

 
 



 
 
 

Antoni J. Nowak OFM 
 

PSYCHOLOGIA EKLEZJALNA  
I CHRYSTOFORMIZACJA  

W LEKSYKONIE DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ 
 

Leksykon duchowos ci katolickiej, wydany pod red. ks. Marka Chmie-
lewskiego (Lublin-Krako w 2002), nie zawiera hasęa ” religiaś  Ć  i sęusz-
nie. Termin ” religiaś  byęby zanieczyszczeniem Leksykonu. Nie spotyka-
my w nim ro wniez hasęa ” psychologia religiiś  Ć  i sęusznie, Leksykon 
bowiem dotyczy bardzo specyficznej duchowosci, kto ra zaistniaęa w kul-
turze rodzaju ludzkiego z faktem i tajemnicż Wcielonego Sęowa. 

Psychologia religii jest bardzo waznym dziaęem wsro d dyscyplin 
psychologicznych. Nie miaęaby ona racji bytu, gdyby religijnosc częo-
wieka nie byęa genotypiczna, podobnie jak genotypiczna jest zdolnosc 
mo wienia. Psychologia religii powinna zatem poszukiwac w ludzkiej na-
turze swoistego esse, kto re warunkuje przebiegi psychiczne natury reli-
gijnej. Trzeba stanowczo podkreslic, ze psychologia religii moze badac 
boga jako factum psychologicum, nie posiada jednak absolutnie zad-
nych metod, by mo wic na temat Boga jako factum ontologicum. Bez re-
ligijnosci psychika ludzka byęaby absurdem i dlatego ateizm to ” nerwica 
wielkich miastś1. Istnieje ro wniez religijnosc bez Boga (por. PDV 37). 
Poniewaz częowiek jest religijny w sensie genotypicznym, dlatego wy-
miar ten mozna uchwycic badaniami eksperymentalnymi, stżd sęusznie 
mo wimy o psychologii religii. Niestety ta bardzo ciekawa dyscyplina 
psychologiczna nie sprecyzowaęa sobie materialnego przedmiotu badan. 
Nadto psycholodzy chrzescijanscy patrzż na religió  pod kżtem ęaski wia-
ry, co sięż rzeczy wprowadza bardzo powazny baęagan metodologiczny.  
W badaniach empirycznych nie ma jasnego rozumienia terminu ” religiaś. 
Uzywa sió  zamiennie termino w ” religiaś  i ” wiaraś. Do wymiaro w religij-
nosci zalicza sió  globalny stosunek do wiary, praktyki religijne, wspo l-
notó  religijnż, wiedzó  religijnż, ideologió  religijnż, doswiadczenie reli-
gijne, moralnosc religijnż itp.2. Psychologia religii mowi o religijnosci 
wewnó trznej i zewnó trznej, zaangazowanej, uzgodnionej, instytucjonal-
nej, intensywnej, nieintensywnej, centralnej, peryferyjnej, personalnej, 

† † † † † †  
1 Por. G. C. Jung. Psychologia religii, Warszawa 1970, s. 174.  
2 W. Piwowarski, Religijnos c  miejska w rejonie uprzemysńowionym, Warszawa 1977.  
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apersonalnej, rozbudowanej, nierozbudowanej, staęej, zmiennej, autono-
micznej, nieautonomicznej, dojrzaęej i niedojrzaęej3.  

Niestety wiókszosc psychologo w badajżcych religijnosc częowieka 
ma na uwadze ęaskó  wiary uzywajżc zamiennie termino w: wierzżcy-
niewierzżcy, religijny, areligijny, niereligijny; badajżc swymi metodami 
częowieka nowego powiókszajż baęagan terminologiczny. Psychologia 
religii utozsamia to co jest w ludzkiej naturze ” religijnosciżś, z tym co 
jest ” ęaskż wiaryś. Nie wolno nawet umniejszac ro znic pomiódzy religiż 
a ęaskż wiary, kto ra jest zawsze chrystocentryczna (por. DJ 7-8). 

Gdybysmy nawet przyjó li, ze częowiek staje sió  religijny, gdy nawiżze 
relacjó  osobowż z Absolutem (Bogiem) osobowym, to przeciez w tym 
okresleniu sż az trzy bęódy: antropologiczny, teologiczny i eklezjalny. 
Prawdziwa antropologia rozpoczyna sió  dopiero z faktem i tajemnicż 
wcielenia Sęowa (por. NMI 23). Z aden test nie wytestuje godnosci osoby 
ludzkiej. Termin ” osobaś, tak jak termin ten dzis rozumiemy, jest po-
chodzenia chrzescijanskiego, jest dzieęem nowego częowieka. W sensie 
teologicznym częowiek nie jest zdolny o węasnych sięach nawiżzac relacji 
osobowej z Bogiem. Bo g musi byc pierwszy, częowiek moze zaproszenie 
odrzucic. Wreszcie w znaczeniu eklezjalnym podane okreslenie jest 
bęódne. Koscio ę Swió ty nie zna Boga osobowego, w konsekwencji mieli-
bysmy trzech bogo w osobowych. Koscio ę Swió ty zna tylko Boga Tro j-
osobowego. Pod terminem ” Bo gś, Koscio ę Swió ty nie rozumie osobó , 
lecz Osoby, kto re Wspo ę-Sż. Religia byęaby zatem relacjż częowieka do 
jakiegos Ty-transcendentnego, a wióc religiż: ja Ć  Ty. Ojcowie Koscioęa 
uwazali za ateisto w ludzi, dla kto rych Bo g byę jakims odlegęym Ty-trans-
cendentnym, jakims ” Tyś, kto re nie potrafi częowieka dotknżc4.  

Inaczej ma sió  sprawa z ęaskż wiary. Częowiek przyjmujżc ęaskó  wia-
ry mo wi do Chrystusa: Panie, wierzó  w Ciebie. Co czyni Chrystus? Sta-
wia pomiódzy Sobż a wierzżcym po prostu częowieka. Znaczy to, ze po-
stawa do częowieka, do kazdego częowieka jest empirycznym dowodem 

† † † † † †  
3 Por. dla przykęadu: W. Prózyna, Intensywnos c  postawy religijnej a osobowos c , Lu-

blin 1973; Z. Uchnast, Psychologiczne aspekty dojrzańos ci religijnej, ” Czóstochowskie 
Studia Teologiczneś  3(1975), s. 313-327; tenze, Koncepcja religijnos ci w psychologii hu-
manistycznej, w: Psychologia religii, red. Z. Chlewinski, Lublin 1982, s. 123-143; P. So-
cha, Religijnos c  jako zro dńo zro ˙nicowania osobowos ci pod wzglźdem autonomii, War-
szawa 1988; Z. Chlewinski, Religijnos c  dojrzańa, w: Wybrane zagadnienia z psychologii 
pastoralnej, red. Z. Chlewinski, Lublin 1989, s. 9-25; R. Jaworski, Psychologiczne korela-
ty religijnos ci personalnej i apersonalnej, Lublin 1989; H. Krzysteczko, Psychologiczno-
religijne korelaty postaw penitento w wobec spowiedzi, Katowice 1998.  

4 Por. J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen uber den Dreieinigen Gott, 
Munchen 1977, s. 73.  
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wiary w Chrystusa. Nie mozna zdżzac do Chrystusa w pojedynkó , omija-
jżc częowieka. Jest to absolutnie nowa rzeczywistosc. Nowy częowiek 
wie, ze nawet Bo g Tro josobowy nie moze traktowac manipulacyjnie 
osoby ludzkiej. Tej nowej rzeczywistosci pragnie wyjsc naprzeciw psy-
chologia eklezjalna. Metodami psychologii religii mozna badac wszyst-
kich ludzi, kazdy bowiem jest religijny. Metodami psychologii eklezjal-
nej mozna badac tylko nowego częowieka zyjżcego sakramentalnie.  

Nowosc i innosc częowieka wiary pióknie opisaęa znajoma rodziny 
Steino w, charakteryzujżc Edytó  Stein: ” Jestem przekonana, ze zmiana, 
jaka zaszęa w Edycie, a kto ra z niej promieniowaęa jako moc nadprzyro-
dzona, rozbięa paniż Stein. Bódżc kobietż bogobojnż czuęa Ć  choc tego 
nie pojmowaęa Ć  cos swió tego, co tchnó ęo od jej co rki; chociaz bo l jej 
byę miazdzżcy, widziaęa jasno swż niemoc w walce z tajemnicż ęaski. My 
wszyscy dostrzeglismy od pierwszego wejrzenia, ze Edyta staęa sió  inna 
mimo, ze przedtem i potem odnosięa sió  z najwióksza mięosciż do swo-
ich i robięa wszystko, by nie dopuscic do jakiejkolwiek zmiany w stosun-
kach z krewnymiś5.  

Ta węasnie nowosc nie moze byc badana metodami psychologii reli-
gii, bowiem homo religiosus przeszedę z zycia religijnego do sakramen-
talnego, do komunii oso b. Warto w tym miejscu podkreslic, ze Edyta 
Stein charakteryzuje system M. Heideggera jako ” filozofia nieczystego 
sumieniaś. Trwoga i lók, jak sobie tego zyczy Heidegger, nie sż Ć  zda-
niem Edyty Stein Ć  uczuciami dominujżcymi. Owszem, tak jest, gdy sió  
tylko filozofuje; kto wierzy, ten zyje w ufnosci, a nie w lóku6.  

Wżska droga sakramentalnego zycia jest tylko dla nowych ludzi: Vi-
ta christiarum est peregrinatio cum Christo (sw. Grzegorz z Nazjanzu 
ä 389). Warunkiem wejscia na tó  zbawczż drogó  jest przymierze zawarte 
z Chrystusem w sakramencie chrztu sw. Homo religiosus nie potrafi 
przejsc o węasnych sięach w status homo novus. Musi byc przyjó ty do 
Ciaęa Mistycznego Chrystusa. Jest to swoiste χαιρε (ciesz sió), ze mozesz 
isc za Chrystusem, gdy wytrwasz w tym marszu az do konca, wejdziesz 
w potózne Αλλελουια. Tak wióc droga nowego częowieka rozpoczyna sió  
radosciż doczesnż i konczy sió  radosciż wiecznż. Na wżskiej drodze sa-
kramentalnego zycia nie brak ambiwalencji, dobra i zęa, upadkow i wzlo-
tow, grzechu i szczego lnych ęask. Tylko nowy częowiek moze przyjżc sa-
kramentalne rozgrzeszenie. Moze ustawicznie powracac do Chrystusa 
Mięosiernego, kto ry kocha grzeszniko w. Te stany psychiczne, kto re to-

† † † † † †  
5 Teresa Renata od Ducha Swió tego, Edyta Stein. Filozof i karmelitanka, Paris 1973, 

s. 63.  
6 Por. Edyta Stein, Byt skonczony a wieczny, Poznan 1995, s. 67.  
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warzyszż nowym ludziom na wżskiej drodze sakramentalnego zycia sż 
materialnym przedmiotem psychologii eklezjalnej.  

Osoba zawierajżc przymierze z Chrystusem zapuszcza w Niego ko-
rzenie Ć  postawa (por. Kol 2, 7), to jednak w modelu zachowania Ć  
osobowosc, czósto odbiega od Chrystusa, stżd ustawiczny wysięek inte-
gracyjny, by osoba w swojej postawie i osobowosci byęa jasnym obrazem. 
Integracja ta dokonuje sió  w sakramencie pokuty. Z yjżc Logosem eucha-
rystycznym partycypuje nowy częowiek w fiat Maryi, jest nosicielem 
Chrystusa. Fiat Niepokalanej jest podwo jne, w nim jest zawarte przyzwo-
lenie na wcielenie i na odkupienie. Nowy częowiek zyjżc Logosem eucha-
rystycznym, partycypuje w fiat Niepokalanej, zgadzajżc sió  na zaslubienie 
częowieka z Bogiem. Psychologia eklezjalna patrzy na nowego częowieka 
pod kżtem jego integracji w Chrystusie (przedmiot formalny). 

Koscio ę Swió ty nie jest religiocentryczny, ani eklezjocentryczny, lecz 
chrystocentryczny. Kazdego nowego częowieka integruje w Chrystusie 
na miaró  otrzymanych ęask i zdolnosci. Integracja ta zostaęa wyrazona 
na kartach Pisma sw. w procentach: 10%, 30%, 60% (por. Mt 13, 18-23). 
Nowy częowiek nie powinien stawiac oporu Koscioęowi swiótemu, kto ry 
pragnie, aby na obliczu częowieka nowego jasniaęo oblicze Syna Bozego, 
by w nim zostaę uksztaętowany obraz Chrystusa (por. Rz 8, 29; 2 Kor 3, 
18; Ga 4, 1. 3). Im wyraéniejszy obraz Syna Bozego w częowieku, tym 
wióksze ma w nim upodobanie Bog Ojciec. Jezeli nowy częowiek nie sta-
wia oporu Koscioęowi Swió temu, nawet nie zauwaza jak Matka-Koscio ę 
go chrystoformizuje. Nie jest to jakies zwykęe wychowanie religijne lecz 
po prostu uchrystusowienie częowieka. Mozemy tutaj przywoęac sęowa 
Apostoęa Pawęa i skierowac je na Matkó  Koscio ę swió ty, kto ra tak dęugo 
rodzi nas w bo lach, az w nas uksztaętuje obraz Chrystusa (por. Ga 4, 19).  

Tak wióc częowiek nowy w procesie progresywnej chrystoformizacji 
nabywa w porzżdku ęaski swoistej postawy, kto ra nie polega na nosze-
niu w sobie częowieka ziemskiego, lecz obrazu Częowieka doskonaęego Ć  
Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15, 48-49). Kto za Chrystusem postópuje, 
staje sió  coraz bardziej częowiekiem (por. GS 41). Tak wióc chrystofor-
mizacja, polegajżca na uksztaętowaniu w częowieku obrazu Chrystusa, 
ro wnoczesnie wydobywa z częowieka prawdziwie częowieka. Częowiek 
religijny zawierajżc przymierze z Chrystusem w sakramencie chrztu sw. 
staje sió  nowym częowiekiem, zapuszczajżc korzenie w Chrystusa naby-
wa bardzo swoistego modelu zachowania, kto ry zostaę nazwany ” oso-
bowosciż sakramentalnżś.  

Zaro wno zakotwiczenie w Chrystusa, sięa zakotwiczenia jak i model 
sakramentalnego zachowania mogż byc badane pod warunkiem, ze me-
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tody badawcze sż znormalizowane i adekwatne do populacji, kto rż sta-
nowiż ludzie zywej wiary w Chrystusa. 

Co z dasz, lub kogo dasz w zamian z Chrystusa? 
Jakż religiż, ideologiż zastżpisz Koscio ę Swió ty, kto ry ma moc 

uswiócenia częowieka? 
Koscio ę Swió ty Ć  Matka nasza nosi w sobie Logos eucharystyczny, 

podobnie jak Niepokalana nosięa Sęowo Wcielone. 
 



 
 
 

Ks. Henryk Wejman 
 

ZASTOSOWANIE  
LEKSYKONU DUCHOWOS CI KATOLICKIEJ  

W FORMACJI DUCHOWEJ I DUSZPASTERSTWIE  
 

Wartosc rzeczy w znacznym stopniu warunkowana jest jej celem. Im 
cel jest wznioslejszy, tym wartosc rzeczy staje sió  wióksza. W swietle 
wióc powyzszej maksymy ukazanie wartosci Leksykonu dla formacji du-
chowej i duszpasterstwa, mozliwe bódzie wo wczas, gdy wpierw okresli 
sió  ich naturó  i cel, a nastópnie ukaze węasciwż dla ich dziaęalnosci me-
todó . Zasadnosc tej czynnosci badawczej tkwi w tym, ze okreslenie natu-
ry, celu i metody formacji duchowej i duszpasterstwa wytycza dobo r 
odpowiednich srodkow. A jednym z nich węasnie jest Leksykon. Dopie-
ro w tym kontekscie mozliwe staje sió  zaprezentowanie, w miaró  do-
gęóbne i wszechstronne, jego wartosci.  

1. NATURA I CEL FORMACJI DUCHOWEJ I DUSZPASTERSTWA 

Wychodzżc od etymologii pojócia formacja (od ęac. formare Ć  
ksztaętowac), mozna jż okreslic jako proces nadawania ksztaętu temu, co 
jest jeszcze nie zorganizowane1. Uzycie zas przy rzeczowniku formy 
przymiotnikowej wyraénie konkretyzuje kierunek tego procesu, a zara-
zem ustala jego zakres; chodzi mianowicie o ksztaętowanie duchowe 
częowieka. Dlatego tez pod pojóciem formacji duchowej nalezy rozumiec 
caęoksztaęt dziaęan formatora skierowanych na uksztaętowanie w for-
mowanym postawy duchowej2. A przez postawó  duchowż rozumie sió  
relacjó  podmiotu do przedmiotu percypowanego w trojakim wymiarze: 
intelektualno-poznawczym, emocjonalno-wartosciujżcym i behawioral-
nym3. Takie zas rozumienie postawy wytycza konkretnie pęaszczyzny 
oddziaęywan formatora, kto re stanowiż sfera intelektualna i wolitywna 

† † † † † †  
1 J. W. Gogola, Ogo lne wprowadzenie do formacji zakonnej, w: Formacja zakonna,  

t. 1, red. J. W. Gogola, Krakow 1997, s. 11; F. X. Eggersdorfer, Formazione, w: Dizionario 
Enciclopedico di Pedagogia, t. 2, Torino 1969, s. 348.  

2 H. Wejman, Formacja duchowa, w: Leksykon duchowos ci katolickiej, red. M. 
Chmielewski, Lublin-Krakow 2002, s. 281.  

3 K. Wojtyęa, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Krakow 1988, 
s. 173.  
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formowanego. Tym samym ujawnia sió  ro wniez dynamiczny charakter 
formacji duchowej. Staje sió  ona swego rodzaju procesem, jaki dokonuje 
sió  pomiódzy podmiotem formujżcym a podmiotem formowanym, kto -
rego zasadniczż orientacjó  stanowi uksztaętowanie w tym ostatnim du-
chowego stylu bycia. 

Tego rodzaju cel nie moze byc realizowany bez fundamentu, jako 
pewnej pęaszczyzny odniesienia, stanowiżcej wyznacznik tak dla dziaęan 
formujżcego, jak i formowanego. Tym fundamentem jest osoba Jezusa 
Chrystusa, w kto rym znajdujż uosobienie wszelkie wartosci ewangelicz-
ne. To sprawia, iz istota formacji duchowej sprowadza sió  do oddziaęy-
wania formujżcego na formowanego w duchu mięosci Chrystusowej, 
czyli na Jego wzo r. Odsęania sió  w ten sposo b przyczyna wzorcza forma-
cji, kto rż węasnie stanowi Jezus Chrystus. A On zas dziaęa w Duchu 
Swió tym i stżd tez Duch Swió ty jest jej przyczynż sprawczż. Z tego wy-
nika zaro wno dla osoby formujżcej, jak i formowanej powinnosc sęu-
chania natchnien Ducha Swió tego i wzorowania relacji oddziaęywania 
pomiódzy nimi na Chrystusie. 

Nakresliwszy naturó  i cel formacji duchowej, nalezy teraz Ć  zgodnie 
z ustalonym na poczżtku przedęozenia zaęozeniem metodologicznym Ć  
okreslic w tym samym wymiarze rzeczywistosc duszpasterstwa. W naj-
szerszym tego sęowa znaczeniu oznacza ono urzeczywistnianie zbawcze-
go dzieęa Chrystusa przez Koscio ę. Swym zakresem wióc obejmuje nie 
tylko aktywnosc pasterskż biskupo w i kapęano w, ale takze dziaęalnosc 
ludzi swieckich. Przez uczestnictwo bowiem w powszechnym kapęan-
stwie Chrystusa caęy lud Bozy ma udziaę w zbawczej aktywnosci Koscioęa. 
W konsekwencji tego cel duszpasterstwa identyfikuje sió  z celem zba-
wienia, polegajżcym na wyzwoleniu częowieka z mocy grzechu i smierci 
(aspekt soteriologiczny) oraz wprowadzeniu go przez mięosc w relacjó  
jednosci z Bogiem i z drugim częowiekiem (aspekt eschatologiczny)4. 
Wynika z tego, iz Koscio ę jest nie tylko podmiotem duszpasterstwa, ale 
takze jego przedmiotem, jest bowiem adresatem zbawienia. 

Swojż duszpasterskż aktywnosc, w kto rej dokonuje sió  urzeczywist-
nianie zbawczego dzieęa i realizacja wartosci chrzescijanskich w swiecie, 
Koscio ę rozwija w dwo ch zasadniczych kierunkach: kierownictwa du-
chowego, obejmujżcego swym zakresem dziaęania administracyjno-
dyscyplinarne i ascetyczne, do kto rego zalicza sió  przepowiadanie Sęowa 
Bozego i posęugó  sakramentalnż, oraz dziaęalnosc charytatywnż poprzez 
praktykó  czynnej mięosci bliéniego. Tó  aktywnosc zas urealnia w trzech 

† † † † † †  
4 Z. Pawlak, Duszpasterstwo, w: Katolicyzm A ż  Z, red. Z. Pawlak, Poznan 1982,  

s. 85.  
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zasadniczych pęaszczyznach: parafialnej Ć  tzw. duszpasterstwa para-
fialnego, rodzinnej Ć  tzn. przez rodzinó , kto ra jako podstawowa ko-
mo rka spoęeczna z jednej strony stanowi przedmiot dla instytucjonalnej 
dziaęalnosci duszpasterskiej Koscioęa, a z drugiej staje sió  podmiotem  
i miejscem Jego zbawczej aktywnosci przez wspo ęzycie i oddziaęywanie 
jej częonko w na siebie wzajemnie, oraz indywidualnej Ć  tzw. duszpa-
sterstwa indywidualnego realizowanego przez spotkanie duszpasterskie, 
czyli dialog kapęana z częowiekiem, kto remu winna towarzyszyc swiado-
mosc obecnosci Chrystusa udzielajżcego mocy Ducha Swiótego, a kto ry 
moze miec charakter sakramentalny (spowiedé) lub pozasakramentalny.  

Z tż ostatniż pęaszczyznż realizacji duszpasterstwa scisle zwiżzana 
jest, chociaz nie wyężcznie, formacja duchowa. I w tym wzglódzie sta-
nowi ona jego skęadowż czósc. Faktycznie tak jest, gdyz skoro duszpa-
sterstwo jest urzeczywistnianiem zbawczego dzieęa Chrystusa przez Ko-
scio ę, to ona staje sió  jednym ze sposobo w jego realizacji.  

2. METODA FORMACJI DUCHOWEJ I DUSZPASTERSTWA  

Okreslona natura i cel duszpasterstwa oraz wchodzżcej w jego za-
kres formacji duchowej, wytycza stosowanie węasciwej metody, czyli 
sposobu interioryzowania przez formowanego z pomocż formujżcego 
wartosci ewangelicznych uosobionych w Chrystusie. Najwęasciwszż me-
todż jest wspo ęuczestnictwo, kto re stanowi swego rodzaju wypadkowż 
dwo ch dziaęan formacyjno-duszpasterskich. 

Pierwsze dziaęanie wychodzi od formatora i polega na zaprezento-
waniu przez niego prawdy o Bogu, w swietle kto rej dopiero jasnieje peę-
nia prawdy o częowieku. W kontekscie tego dziaęania powinnosciż for-
matora staje sió  poznanie prawdy Bozej i rozeznanie stanu dojrzaęosci 
intelektualno-emocjonalnej i duchowej formowanego w celu dostoso-
wania do jego poziomu percepcji poznanej przez siebie prawdy. Zas kie-
runek drugiego dziaęania wypęywa od formujżcego i sprowadza sió  do 
poznawania przez niego osobistych umiejó tnosci i mozliwosci natural-
nych oraz daro w nadprzyrodzonych, a takze konfrontowania ich ze 
wskazaniami formatora, aby odsęonic w ten sposo b węasnż tozsamosc 
ludzkż i chrzescijanskż i dostrzec węasciwż dla siebie drogó  ku Chrystu-
sowi5. Obydwa wióc dziaęania wzajemnie sió  warunkujż. Formowany ma 

† † † † † †  
5 Por. J. Ridick, J. Dyrud, Training, insegnamento, transformazione nella forma-

zione religiosa, w: Antropologia interdisciplinare e formazione, red. F. Imoda, Bologna 
1997, s. 279-280; L. M. Rulla, Antropologia della vocazione cristiana, t. 1, Casale Mon-
ferrato 1985, s. 307-313.  
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wykazac dobrż woló  formowania, zas formujżcy winien jż odczytac i na 
jej miaró  udzielac wskazan. W perspektywie tej metody styl dziaęania 
obydwu podmiotow formacji staje sió  stylem nieustannego dialogu i wza-
jemnego poszukiwania rozwiżzan oraz korygowania bęódo w. W tym 
kontekscie osoba formowana o tyle bódzie ksztaętowac siebie, o ile poęż-
czy osobisty wysięek z podjóciem wskazan osoby formujżcej6. 

Metoda ta, akcentujżc podmiotowosc oso b, stawia wymagania za-
ro wno formowanemu, jak i formujżcemu. Pierwszego zobowiżzuje do 
podjócia odpowiedzialnosci za węasnż formacjó , drugiego zas obliguje 
nie tylko do nabywania umiejó tnosci w formowaniu, ale takze do pogęó-
biania jakosci zycia osobistego, kto re winno znamionowac sió  umięowa-
niem Boga i gorliwosciż w Jego sęuzbie oraz dojrzaęosciż osobowż wyra-
zajżcż sió  w bezinteresownosci, mżdrosci, gotowosci do sęuchania in-
nych i umiejó tnosci panowania nad uczuciami, od kto rych przeciez uza-
lezniona jest skutecznosc jego oddziaęywania.  

3. WARTOS C  LEKSYKONU W DZIAłALNOS CI FORMACYJNEJ  
I DUSZPASTERSKIEJ 

Cel i metoda w formacji i duszpasterstwie decydujż o wyborze srod-
ko w. Węasnie w pęaszczyénie srodko w nalezy sytuowac Leksykon du-
chowos ci katolickiej. Zatem zaprezentowana wyzej istota, cel i metoda 
dziaęalnosci formacyjnej i duszpasterskiej, zgodnie z zaęozeniem meto-
dologicznym, orientuje ku srodkom i w ich dopiero kontekscie nalezy 
upatrywac wartosci Leksykonu. Mozna wióc jż ukazac w podwo jnym 
aspekcie: od strony podmiotu czynnosci formacyjnych i duszpasterskich 
i od strony poddanych tymze czynnosciom.  

A. Z punktu widzenia podmiotu formacji  
i duszpasterstwa 

Skutecznosc formacji duchowej i rozmaitych form duszpasterstwa 
uwarunkowana jest w znacznym stopniu umiejó tnosciami formatora 
dotyczżcymi samej techniki prowadzenia tych czynnosci. Do tych umie-
jó tnosci sw. Teresa z Avila i sw. Jan od Krzyza zaliczali wiedzó , roztrop-

† † † † † †  
6 Por. K. Dyrek, Formacja ludzka do kapńanstwa, Krakow 1999, s. 110-113; J. Kal-

niuk, Odpowiedzialni za formacjź  w instytutach ˙ycia konsekrowanego, w: Formacja 
zakonna, t. 5, red. J. W. Gogola, Krakow 1999, s. 18-19; H. Wejman, Posńuga ojcostwa 
duchowego w polskich seminariach duchownych, w: Ojcostwo duchowe. Teoria i prak-
tyka, red. M. Chmielewski, Lublin 2001, s. 38-40.  
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nosc i doswiadczenie. ” Bardzo wiele zalezy na wyborze kierownika roz-
tropnego Ć  uwrazliwiaęa wiernych sw. Teresa Ć  kto ryby i rozum miaę 
wytrawny i doswiadczenie; jesli przy tym jeszcze bódzie miaę naukó , tym 
lepiejś7. Podobnego zdania byę sw. Jan od Krzyza. ” Zaznaczam Ć  przy-
pominaę Ć  ze do tej drogi, a przynajmniej do najwyzszej jej czósci (cho-
dzi tu o zjednoczenie mistyczne duszy z Bogiem), a rowniez do srodko-
wej (ma na uwadze drogó  oswiecenia), z trudnosciż znajdzie sió  biegęy 
przewodnik, obdarzony wszystkimi potrzebnymi przymiotami, gdyz 
pro cz wiedzy i roztropnosci potrzeba mu jeszcze doswiadczenia. Chociaz 
bowiem fundamentem dla prowadzenia duszy jest wiedza i roztropnosc, 
to jednak, gdy przewodnikowi duchowemu brakuje doswiadczenia w 
rzeczach czysto duchowych, nie potrafi prowadzic duszy, kto rej Bo g sió  
oddaje, gdyz nie potrafi nawet tego zrozumiecś8.  

Obydwoje Mistycy Karmelu, jak wynika z ich wypowiedzi, akcentujż 
potrzebó  zwartosci przymioto w formatora, tj. wiedzy, roztropnosci i do-
swiadczenia, ale na pierwszym miejscu wyliczajż wiedzó  i to fachowż 
dotyczżcż kwestii rozwoju duchowego częowieka. Przyznanie jej priory-
tetu w hierarchii przymioto w nie jest bez znaczenia, albowiem fachowa 
wiedza jest jednym z najistotniejszych gwaranto w owocnosci posęugi 
formatora. 

W tym węasnie kontekscie Leksykon duchowos ci katolickiej jawi sió  
jako éro dęo, wrócz kopalnia, fachowej wiedzy z zakresu duchowosci, bez 
kto rej zaden formator ani duszpasterz nie byęby w stanie dobrze speęnic 
powierzonej mu funkcji. Dostarcza wióc on wiedzy najpierw w dziedzi-
nie zycia duchowego, umozliwiajżc formatorom i duszpasterzom po-
znanie jego éro deę i istoty, poszczego lnych faz jego rozwoju i struktury, 
udziaęu ludzkich węadz we wspo ępracy z udzielajżcym sió  Bogiem czy tez 
przeszko d utrudniajżcych jego wzrost i sposobo w ich przezwyciózania. 
Zasadniczej zas tresci w tej materii dostarczajż takie miódzy innymi ha-
sęa, jak: Chrystocentryzm i Chrystoformizacja, Cwiczenia duchowne  
i Cwiczenia pobo˙nos ci, Doskonańos c  i Duch Swiźty, ùaska i ùaska 
stanu, Noc zmysńo w i Noc ducha, Oczyszczenie i Organizm duchowy, 
Poznanie siebie i Zjednoczenie, czy w koncu Zycie duchowe i Zycie we-
wnźtrzne. Studium tychze haseę i im podobnych pozwoli formatorom  
i duszpasterzom zapoznac sió  nie tylko z podstawowymi zasadami zycia 
duchowego, ale nabyc takze pewnego rodzaju sprawnosci w postaci 
przejrzystego formuęowania wskazan, kto ra w znacznym stopniu prze-
ciez bazuje na posiadaniu wiedzy. 

† † † † † †  
7 Teresa z Avila, Ksiźga ˙ycia, 13, 16.  
8 Jan od Krzyza, Zywy pńomien mińos ci, III, 30.  
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Rozwo j zycia duchowego w pewnej mierze warunkowany jest natu-
ralnym usposobieniem częowieka. W tym ro wniez wzglódzie Leksykon 
stanowi éro dęo wiedzy, przede wszystkim antropologicznej. W nim bo-
wiem formatorzy i duszpasterze mogż znaleéc wiadomosci na temat 
ludzkich temperamento w i charakteru oraz ich wpęywu na wzrost du-
chowosci (zob. hasęa: Charakter, Ciańo, Czńowiek, Identyfikacja, Indy-
widualizacja, Instynkt, Introwersja, Osobowos c  sakramentalna, On-
togeneza, Psychosomatyka, Proces progresywnej personalizacji itd.). 
W krógu tych zagadnien przedmiotem zainteresowania Leksykonu sż 
takze kwestie dotyczżce zjawisk psychopatologicznych oraz rozro zniania 
ducho w, znajomosc kto rych stanowi nieodzowny element owocnosci za-
rowno formacji, jak i duszpasterstwa (zob. hasęa: Dezintegracja, Psycho-
patologia, Rozpacz, Rozeznawanie duchowe itd.).  

Wartosc Leksykonu dla formatoro w i duszpasterzy ujawnia sió  z ko-
lei w dziedzinie srodko w rozwoju zycia duchowego. W nim mogż oni 
znaleéc nie tylko podstawowe wiadomosci dotyczżce podmiotowego 
charakteru modlitwy jako dialogu częowieka z Bogiem przez Chrystusa 
w Duchu Swió tym i jej rodzajo w, tj. modlitwy uwielbienia, dziókczynie-
nia, przeproszenia, prosby, kto rej kryterium podziaęu stanowi cel modli-
twy indywidualnej i wspo lnotowej, podzielonej ze wzglódu na podmiot  
i modlitwy ustnej, medytacyjnej i kontemplacyjnej, wyodróbnionej ze 
wzglódu na sposo b modlenia (zob. hasęa: Modlitwa, Modlitwa Jezuso-
wa, Odpocznienia, Uczuc , Kontemplacja, Medytacja itp.) i natury sa-
kramento w, bódżcych osobowym spotkaniem Chrystusa z częowiekiem 
(zob. hasęa: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Spowiedz, Namasz-
czenie chorych, Kapńanstwo itp.) oraz istoty ascezy chrzescijanskiej, ro-
zumianej jako trening duchowy i jej wymiaro w: moralnego, kultycznego 
i mistycznego (zob. hasęo: Asceza), ale takze zapoznac sió  ze szczego ęo-
wymi kwestiami w tej materii, niezwykle istotnymi dla formacji.  

W dziedzinie wióc modlitwy Leksykon dostarcza wiedzy na temat 
przebiegu procesu mistycznego zjednoczenia częowieka z Bogiem (zob. 
hasęa: Ekstaza, Dotyk mistyczny, Rany mińos ci, Zarźczyny duchowe, 
Zas lubiny mistyczne, Zjednoczenie itp.), zjawisk paramistycznych po-
rzżdku poznawczego i porzżdku somatycznego oraz ich roli i miejsca w 
tymze zjednoczeniu (zob. hasęa: Stygmaty, Zjawiska nadzwyczajne 
itp.), takze trudnosci w modlitwie i ich relacji do rozwoju zycia ducho-
wego, wzajemnej zaleznosci miódzy rozmyslaniem, medytacjż i kon-
templacjż oraz ich odniesieniem do medytacji dalekowschodnich, za-
kresu percepcji technik medytacyjnych Dalekiego Wschodu w medytacji 
chrzescijanskiej (zob. hasęa: Hinduizm, Joga, Zen itp.).  
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Z kolei w dziedzinie sakramentalnego wymiaru duchowosci Leksy-
kon podejmuje zagadnienia skutko w duchowych wywoęywanych przez 
sakramenty, szczego lnie Eucharystii i pokuty (zob. hasęa: Eucharystia, 
Spowiedz, Pokuta itd.), zas w dziedzinie ascezy, opro cz podstawowej 
wiedzy na jej temat, porusza on kwestie dynamicznego charakteru asce-
zy, tj. jej rozwoju i wpęywu na wzrost zycia duchowego częowieka (zob. 
hasęa: Asceza, Walka duchowa itd.). 

Sęuzebny charakter Leksykonu, tj. jego przydatnosci dla dziaęalnosci 
formacyjnej i duszpasterskiej, zaznacza sió  takze w dziedzinie kierow-
nictwa duchowego. Opro cz prezentacji teologicznych przesęanek kierow-
nictwa, zdefiniowania jego natury i okreslenia przymioto w oraz obo-
wiżzko w kierownika duchowego (wskazujżc wsro d przymioto w tech-
nicznych na: wiedzó , rozsżdek, doswiadczenie; wsro d moralnych na: 
poboznosc, gorliwosc apostolskż, dobroc, pokoró  i bezinteresownosc; 
zas wsro d powinnosci na: znajomosc kierowanego, sprawowanie pieczy 
nad jego zyciem duchowym, korygowanie bęódo w i zachowanie tajemni-
cy), a takze samego penitenta (akcentujżc z jego strony potrzebó  zmia-
ny, odpowiedzialnosci za siebie i konkretnego zaangazowania w osobi-
stż przemianó), Leksykon podaje pewne wskazo wki co do sposobu jego 
prowadzenia w zaleznosci od rodzaju pęci i przynaleznosci do stanu zy-
cia (zob. hasęa: Kierownictwo duchowe, Kierownik duchowy itd.). Do-
starcza on ro wniez w tej dziedzinie wskazan dotyczżcych symptomo w 
kryzysu duchowego i sposobu jego przezwyciózania przez praktykó  cwi-
czen duchownych (zob. hasęo: Cwiczenia duchowne) oraz roli w niej 
cwiczen poboznych takich, jak: Lectio divina, codzienny rachunek su-
mienia, udziaę w nabozenstwach ku czci Móki Panskiej, maryjnych, eu-
charystycznych (zob. hasęo: Adoracja, Cwiczenia pobo˙nos ci, Czter-
dziestogodzinne nabo˙enstwo, Droga krzy˙owa, Gorzkie ˙ale, Lectio 
divina, Zywy ro ˙aniec itp.). 

Istotnego wkęadu Leksykonu w dziaęalnosc formacyjno-duszpaster-
skż nalezy upatrywac w prezentacji duchowosci poszczego lnych stano w 
zycia, tj. zakonnej, kapęanskiej i laikatu. Ukazanie bowiem przez niego 
specyfiki kazdej z nich, a zarazem komplementarnosci istniejżcej mió-
dzy nimi ,stanowi doskonaęy przyczynek do odkrywania przez formato-
ro w spoęecznego wymiaru wiary chrzescijanskiej i tworzenia przez nich 
solidarnosci oraz wspo lnoty miódzy ludémi, kto ra winna wyrazac sió  we 
wzajemnym udzielaniu sobie pomocy zgodnie z otrzymanymi darami 
(zob. hasęa: Duchowos c , Kapńanstwo, Laikatu duchowos c , Osoba kon-
sekrowana, Zakon itp.). W materii duchowosci stano w zycia wartosc 
Leksykonu ujawnia sió  jeszcze i w tym, ze prezentuje rozmaite formy 
duchowosci zakonnej w postaci tzw. szko ę duchowosci (zob. hasęa: au-
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gustianska, benedyktynska, cysterska, dominikanska, franciszkanska, 
ignacjanska, karmelitanska, kartuzjanska, liguorianska, marianska, 
oratorianska, pallotynska, paulinska). Tego rodzaju prezentacja nie tyl-
ko odsęania bogactwo charyzmatyczne wspo lnoty Ludu Bozego, ale sęu-
zy takze ksztaętowaniu postawy jednosci w wielosci dro g do swió tosci. 

Wartosc Leksykonu w dziaęalnosci formacyjno-duszpasterskiej moz-
na ro wniez dostrzec na pęaszczyénie ekumenicznej. Prezentujżc bowiem 
duchowosc: hindiuzmu, islamu, prawosęawnż, protestanckż i katolickż, 
Leksykon stwarza formatorom szansó  na ksztaętowanie postaw posza-
nowania odróbnosci duchowosci ludzi ro znych wyznan i tworzenia mió-
dzy nimi atmosfery dialogu.  

W koncu nie mozna nie zwro cic uwagi i podkreslic przydatnosci,  
a co za tym idzie wartosci Leksykonu dla zachowania duchowej tozsa-
mosci poszczego lnych narodo w Europy w kontekscie ich jednoczenia 
sió . Opisujżc duchowosci niekto rych narodo w europejskich, na przy-
kęad, Anglii, Czech, Francji, Niemiec, Polski, Sęowacji, Węoch, Leksykon 
dostarcza formatorom doskonaęego materiaęu do ksztaętowania w pod-
opiecznych swiadomosci tozsamosci narodowej i postaw wiernosci du-
chowemu dziedzictwu, a zarazem otwartosci na duchowe bogactwo in-
nych narodo w i budowania dopiero na tym podęozu wspo lnoty.  

B. Od strony poddanych dziaÓalnos ci formacyjnej  
i duszpasterskiej 

Wartosci Leksykonu w wymiarze dziaęalnosci formacyjno-duszpas-
terskiej nalezy upatrywac nie tylko w odniesieniu do podmiotu podej-
mujżcego tó  dziaęalnosc, ale takze od strony podmiotu jej poddanego. W 
systemie formacyjnym i duszpasterstwie podstawó  wzrostu stanowi Bo-
ze objawienie zrealizowane w peęni w Jezusie Chrystusie. Dzióki niemu 
formowany moze uksztaętowac we węasciwy sposo b mięosc samego sie-
bie, mięosc Boga i bliéniego. Ten ujawniony przez Chrystusa w Duchu 
Swió tym ideaę nowego częowieka, kto ry zarazem stanowi dla formowa-
nego miaró  ksztaętowania siebie samego odsęania węasnie Leksykon w 
takich hasęach, jak: Bo g, Duch Swiźty i jego dary oraz Jezus Chrystus. 

Realizacja konkretnego ideaęu, w tym przypadku nadprzyrodzone-
go, jakim jest zjednoczenie z Bogiem, staje sió  mozliwa wo wczas, gdy 
formowany posiada węasciwż wizjó  siebie samego. Osiżgniócie celu przez 
podmiot jest scisle zwiżzane, wrócz opiera sió  na caęosciowym widzeniu 
siebie. Węasnie Leksykon sprawia, ze częowiek jako podmiot formujżcy 
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sió  moze widziec siebie jako jednosc psycho-fizyczno-duchowż (zob. ha-
sęa: Czńowiek, Duchowos c , Homo faber, Homo novus, Synostwo).  

Częowiek jest jednak w stanie ksztaętowac osobisty styl bycia jedynie 
w wolnosci, rozumianej oczywiscie nie jako swoboda dziaęania, lecz jako 
wybo r najwyzszego dobra. W tej materii wkęad Leksykonu uwidacznia 
sió  w tym, ze wskazuje formowanemu sposo b two rczego poznania siebie 
i wyksztaętowania w sobie zdolnosci wolnej ekspresji two rczej. W ten 
sposo b pomaga mu w przechodzeniu od przyzwyczajenia do wspania-
ęomyslnego korzystania z wolnosci, kto re w ostatecznosci gwarantuje 
nawiżzanie węasciwej wiózi z Bogiem, z bliénimi i ze stworzeniami (zob. 
hasęa: Poznanie siebie, Wolnos c ).  

 
Powyzsza analiza jasno ukazuje, ze wartosc Leksykonu duchowos ci 

katolickiej w formacji i duszpasterstwie jest bezprecedensowa. On uka-
zujżc wspaniaęosc zycia duchowego częowieka, jawiżcego sió  jako zespo ę 
jego powiżzan z Boskimi Osobami Tro jcy Przenajswió tszej az do pozio-
mu mistycznego zjednoczenia w mięosci, speęnia funkcjó  sęuzebnż wo-
bec oso b formowanych, jak i formujżcych. Kazda z tych oso b dzióki 
niemu moze zorientowac sió  w dynamizmie zycia duchowego jako jed-
nolitego procesu, realizujżcego sió  w rzeczywistosci doczesnej i nad-
przyrodzonej i w sposo b wolitywny podjżc jego wezwanie, a tym samym 
wejsc i trwac w komunii z Bogiem. 
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SPECYFIKA POLSKIEJ DUCHOWOS CI 
KATOLICKIEJ 

 
Chcżc w sposo b syntetyczny ukazac specyficzne cechy polskiej du-

chowosci katolickiej, nalezy najpierw zauwazyc, ze nie sprzyjaęy jej 
ksztaętowaniu sió  ro zne dziejowe okolicznosci. W ciżgu bowiem swej 
ponad tysiżcletniej historii Polska, jak chyba zaden inny kraj europejski, 
przezywaęa niezwykle trudne okresy: najazdy ze strony panstw oscien-
nych i hord tatarskich, rozbicie dzielnicowe, wojny z Zakonem Krzyzac-
kim, Turkami i Szwedami, pozbawienie węasnej panstwowosci, czasy 
zaboro w i niewoli. Pomimo to mozna mo wic o pewnym rozwoju, a na-
wet specyfice polskiej duchowosci. Wyrazaęa sió  ona Ć  najogo lniej mo -
wiżc Ć  w chrystocentryzmie, wymiarze trynitarnym, maryjnym i ekle-
zjalnym, a swym zasiógiem obejmowaęa przede wszystkim stan zakon-
ny, a takze duchowienstwo i osoby swieckie. 

1. CHRYSTOCENTRYZM POLSKIEJ DUCHOWOS CI 

Wsro d specyficznych cech polskiej duchowosci na czoęo wysuwa sió  
ukierunkowanie chrystocentryczne. Pozornie moze sió  to wydawac rze-
czż zupeęnie normalnż, mamy tu bowiem na mysli duchowosc chrzesci-
janskż, kto ra gęosi, ze ” Jezus Chrystus jest osrodkiem wszechswiata  
i historiiś  (RH 1). Jednakze polska mysl teologiczna od samego jej zara-
nia akcentowaęa w szczego lny sposo b zwiżzek zycia duchowego częowie-
ka z Boskż Osobż Wcielonego Sęowa w ro znych jego aspektach. Juz w 
pierwszej polskiej piesni Bogurodzica Dziewica, kto rej najstarszy róko-
pis pochodzi z XIII wieku, zostaęa wyrazona prawda o zbawczym po-
srednictwie Maryi, kto ra u swojego Syna ” Gospodzinaś  pozyskuje dla 
nas potrzebne ęaski. To węasnie ” Kyriosś, a nie Ona ma okazac zmięowa-
nie; Maryja bowiem nie rozkazuje Panu, lecz moze Go prosic i dawac 
swiatu, jak we wcieleniu1. Takze modlitewniki szesnastowieczne akcen-
towaęy bo stwo i częowieczenstwo Jezusa Chrystusa, wzywajżc jednocze-
snie do przezywania wraz z Nim Jego cierpien2. Zdaniem kard. Stani-

† † † † † †  
1 Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowos ci katolickiej, t. I, Lublin 

1994, s. 19-20.  
2 Na przykęad, Modlitewnik kro la Zygmunta I Starego pt. Pozdrowienie wszystkich 

czńonko w Pana Jezusa; por. M. Laterna, Harfa duchowna, Krakow 1601, s. 360.  
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sęawa Hozjusza (ä 1579) duchowosc winna koncentrowac sió  woko ę oso-
by Jezusa Chrystusa Boga Częowieka i Zbawiciela swiata, bódżcego fun-
damentem swió tosci kazdego chrzescijanina. To w tym celu staę sió  On 
częowiekiem, aby ludzie mogli stac sió  ” uczestnikami boskiej naturyś. 
Chrystus nie tylko pojednaę ludzi z Bogiem, lecz takze pragnżę, aby juz 
pojednani mogli chodzic w nowosci zycia, a wióc w sprawiedliwosci  
i swió tosci. Byc częowiekiem usprawiedliwionym znaczyęo dla Hozjusza 
” przywdzianie Chrystusa, stanie sió  synem Bozym przybranymś. Innymi 
sęowy ” sprawiedliwosc usprawiedliwionychś jest uczestnictwem w spra-
wiedliwosci samego Boga. Polega ona nie tylko na odpuszczeniu grze-
cho w, ale takze na wewnó trznej odnowie częowieka3. 

Polscy teologowie duchowosci wzywali do nasladowania Jezusa Chry-
stusa. Tak na przykęad, S. Hozjusz pisaę: ” Naszż drogż jest Chrystus. 
Koniecznż jest rzeczż, abysmy postópowali Jego sladami ku niebuś4. 
Natomiast Jakub Wujek SJ (ä 1597) wskazywaę, ze dla osiżgniócia 
chrzescijanskiej doskonaęosci niezbódne jest odstżpienie z mięosci ku 
Chrystusowi od wszystkiego, co zęe i po jscie za Nim. Wpatrujżc sió  w 
Chrystusa, nalezy cwiczyc sió  w uczynkach mięosiernych, nasladowac Go 
w dobroci, pokorze, cichosci i cierpliwosci. Mięosc na wzo r Chrystusa 
winna byc zdolna do najwiókszych poswiócen i ofiar dla bliénich5. Zda-
niem ks. Hieronima Powodowskiego (ä 1613) duchowe odrodzenie 
częowieka ma sió  dokonywac w scisęej wiózi z Jezusem Chrystusem. 
Wszystkie cnoty, kto rymi jasniaę Zbawiciel winny stac sió  ro wniez naszż 
węasnosciż, abysmy i my mogli chodzic w nowosci zycia. Wielkosc  
i swió tosc Chrystusa mamy odzwierciedlac takze w swoim zyciu6. 

Trzeba podkreslic, ze chrystocentryzm polskich teologo w duchowo-
sci przejawię sió  takze w dowartosciowaniu dla zycia duchowego czóstej 
komunii swió tej. W okresie sredniowiecza bp Mateusz z Krakowa 
(ä 1410) zalecaę korzystanie z czóstej komunii swió tej takze dla oso b 
swieckich dżzżcych do doskonaęosci. Wprawdzie ze wzglódu na opozy-
cyjne stanowisko duchowienstwa ta praktyka nie zdoęaęa sió  wo wczas 
przyjżc, to jednak dzióki bp. Mateuszowi synod praski z 1391 roku po-
zwalaę swieckim przyjmowac komunió  raz w miesiżcu. Byęo to osiżgnió-

† † † † † †  
3 S. Hozjusz, Confessio fidei catholicae christiana, w: Opera omnia, t. 1, Coloniae 

1584, s. 269.  
4 Tamze, s. 16.  
5 J. Wujek, Postilla catholica, to jest kazania na ka˙dę  niedzielź  i na ka˙de s wiźto 

przez cańy rok, Krakow 1575, cz. 2, s. 444.  
6 H. Powodowski, Christologiae seu sermonem de Christo, t. 1, Cracoviae 1602,  

s. 152.  
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cie duzej wagi w o wczesnej Europie. Bp Mateusz z Krakowa podkreslaę, 
ze sam wierzżcy decyduje w swym sumieniu, czy moze przystżpic do 
komunii. Uwazaę, ze koniecznym stanem jest czyste usposobienie.  
Z uwagi na korzysci duchowe, jakie daje komunia, lepiej jest czósciej 
komunikowac. Mięosc Boza i ufnosc w Jego mięosierdzie to gęowne moty-
wy przystópowania do czóstej komunii swió tej7. W kazdym bżdé razie 
wypowiedzi tego teologa polskiego, dotyczżce zwęaszcza spowiedzi  
i komunii swió tej, stanowiż powazny krok naprzo d w rozwoju srednio-
wiecznej mysli teologicznej. 

Autor Konfesji katolickiej kard. Stanisęaw Hozjusz dowodzię, ze 
przez komunió  swió tż jednoczymy sió  scisle z Jezusem Chrystusem. Eu-
charystia jest ” sakramentem poboznosci, znakiem jednosci i wózęem mi-
ęosciś. Spozywajżc ” jeden chleb, stanowimy jedno ciaęoś  (1 Kor 10, 17). 
Sakrament ten daje częowiekowi ” zycieś. Dzióki przyjmowaniu Euchary-
stii stajemy sió  z Chrystusem ” jednym ciaęemś. Jednakze przyjmowany 
przez nas Chrystus w Eucharystii jednoczy ze sobż wszystkich przyjmu-
jżcych. Takze codzienne sprawowanie Najswió tszej Ofiary, bżdé tez 
uczestnictwo w niej rozbudza w nas mięosc, napeęnia cnotami i umacnia 
przeciw zęu8. 

Swiadom znaczenia Eucharystii dla rozwoju zycia duchowego, Mar-
cin Laterna SJ wzywaę  do dziókowania Bogu za ten sakrament Jego mi-
ęosci, kto ry jest zadatkiem wiekuistej szczósliwosci, dopuszczajżcym nas 
do udziaęu w zasęugach Chrystusa. Zamieszczone w modlitewniku roz-
wazania nawiżzujż do wydarzenia Wieczerzy Panskiej i posięku Chry-
stusa Zmartwychwstaęego z uczniami w Emaus9. Takze Piotr Skarga SJ 
(ä 1612) podkreslaę, ze Chrystus w Eucharystii jest éro dęem wszelkich 
duchowych daro w. To dzióki niej częowiek bardzo scisle jednoczy sió   
z Chrystusem, kto ry z kolei niejako spowinowaca sió  z ludémi. W Naj-
swió tszym Sakramencie znajdujż sió , wedęug Skargi, wszelkie ” smaki  
i sęodkosc rzeczy duchowychś. Z przyjmowania komunii bierzemy sięó  
do peęnienia dobra i moc do walki ze zęem. Komunia sprawia w nas we-
wnó trznż radosc i poko j. Zalecajżc czóstż komunió , Skarga zaznaczyę, ze 
Eucharystia to ” powszedni duszy naszej chlebś, kto ry zostaę nam dany 
” jako pokarm i posilenieś  dla utrzymania zdrowia duszy. Nie jest ona 
nagrodż za dobre czyny, ale lekarstwem na nasze sęabosci i grzechy. 
Czósta komunia sprawia, ze mniej popeęniamy grzecho w, przemieniamy 

† † † † † †  
7 Mateusza z Krakowa Opuscula theologica dotyczę ca spowiedzi i komunii; Textus 

et studia, t. 2, 1974, fasc. 1, s. 352-353.  
8 S. Hozjusz, Confessio fidei, s. 137.  
9 M. Laterna, Harfa duchowna, s. 291.  
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na lepsze nasze obyczaje, czuwamy nad czystosciż naszego sumienia, 
otrzymujemy pomoc w peęnieniu dobra10. 

Szczego lne miejsce w dziejach polskiej duchowosci zajmuje Kasper 
Druzbicki SJ (ä 1662). Jego mysl teologiczna koncentrowaęa sió  gęo wnie 
woko ę osoby i dzieęa Jezusa Chrystusa. Autor ten wyakcentowaę zwęasz-
cza jako jeden z pierwszych teologo w Koscioęa katolickiego wartosci du-
chowe kultu Serca Jezusowego. Wskazujżc na Serce Zbawiciela jako 
éro dęo Jego niezmierzonej mięosci ku Bogu i ludziom, dostrzegaę w Nim 
ro wnoczesnie caęe bogactwo wewnó trznego zycia Boga-Częowieka. Gęó-
bió  tó  uwydatniajż przede wszystkim cnoty, kto rymi sió  Chrystus odzna-
czaę i to w stopniu najwyzszym. Zamieszczone w jego dzieęku Meta cor-
dium Cor Jesu kontemplacje miaęy jako zadanie pobudzic umysę do 
gęóbszego poznania Jezusowego Serca, zas woló  i uczucie do zespolenia 
sió  gorliwż mięosciż ku Najswió tszemu Sercu. Druzbicki zachócaę, by 
stosowano je jako przygotowanie sió  do przyjócia komunii swió tej albo 
tez jako dziókczynienie po niej11. Autor Meta cordium Cor Jesu wyrazię 
tez mysl o poswióceniu siebie wraz z Sercem Jezusa Sercu Boga Ojca. 
Mamy wióc tu zarysowanż mysl o poswióceniu albo raczej oddaniu sió  
Sercu Bozemu na zupeęnż Jego węasnosc. Opro cz tej idei, Druzbicki 
uwydatnię ro wniez mysl o potrzebie wynagradzania Sercu Jezusowemu 
za grzechy ludzi. Podkreslaę, ze wszyscy winnismy poczuwac sió  do 
skęadania zadoscuczynienia Sercu Jezusowemu, aby w ten sposo b ukoic 
Jego bo l zadawany Mu przez zniewagi Boskiego majestatu12. Nasz autor 
wzywaę tez do nasladowania cno t Jezusowego Serca, aby osiżgnżc swió-
tosc zycia. Swió tosc ta wyraza sió  przede wszystkim w podporzżdkowa-
niu węasnej woli Jezusowemu Sercu13. 

Godne podkreslenia jest, ze duchowosc chrystocentrycznż zogni-
skowanż na kulcie Serca Jezusowego propagowaę Druzbicki na wiele lat 
przed objawieniami w Paray-le-Monial i przed sw. Janem Eudesem.  
W oparciu o teksty Pisma swió tego Starego i Nowego Testamentu,  
a takze pisma ojco w Koscioęa i pisarzy wczesnochrzescijanskich i sre-
dniowiecznych, Druzbicki trafnie ukazaę teologiczne podstawy i przed-
miot tego kultu oraz jego duchowe wartosci. 

Z szeroko upowszechnionego w Polsce kultu Serca Jezusowego roz-
winżę sió  z czasem kult Mięosierdzia Bozego, szczego lnie zywy na prze-
ęomie XX i XXI stulecia. Pewne jego slady mozna spotkac w polskiej du-

† † † † † †  
10 P. Skarga, Kazania o siedmiu sakramentach, Krakow 1871, s. 134-135.  
11 K. Druzbicki, Meta cordium Cor Jesu, Calissii 1683, s. 52.  
12 Tenze, Nauki do prźdkiego w drodze Bo˙ej postźpku, Lwow 1746, s. 86.  
13 Tenze, Droga doskonańos ci chrzes cijanskiej, Kalisz 1665, s. 99-102.  
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chowosci wieko w ubiegęych, gęo wnie w pismach i dziaęalnosci P. Skargi, 
kto ry wskazywaę na mięosc mięosiernż Jezusa Chrystusa jako charakte-
rystyczny rys Jego zyciowej postawy14. Poczżtkiem jednak kultu Mięo-
sierdzia Bozego w formach zaproponowanych przez sw. Faustynó  Ko-
walskż jest dzien 22 II 1931 roku. Tego dnia zobaczyęa ona w swej celi 
Zbawiciela ubranego w biaęż szató  z rókż wzniesionż do bęogosęawien-
stwa. Dwa wielkie promienie: biaęy i czerwony wychodzięy z piersi Chry-
stusa, kto ry polecię jej wymalowac obraz wedęug oglżdanego rysunku  
z napisem: ” Jezu, ufam Tobieś  (Dz. 47-48). Warto zauwazyc, ze samym 
centrum obrazu mięosiernego Chrystusa jest serce. Chrystus objawiajżc 
sió  sw. Faustynie w Wielki Piżtek 1935 roku, daę jej poznac, ze owe dwa 
promienie namalowane na obrazie wychodzż węasnie z Jego Serca. Fau-
styna pisze, ze mięosierdzie przechodzi do naszych serc przez Bosko-
ludzkie Serce Jezusa, podobnie jak promien sęonca przez krysztaę. Jezus 
chcżc uksztaętowac nasze serca na wzo r swego Serca pozwala poznac, ze 
Jego Serce jest ” morzemś  mięosierdzia. Jedynym jednak warunkiem, 
kto ry stawia Jezus pragnżcym dostżpic ęaski mięosierdzia, jest ufnosc, 
stżd wymownym jest napis: ” Jezu, ufam Tobieś15.  

Ten charakterystyczny rys polskiej duchowosci rozwijany przez ta-
kich teologo w, jak ks. Michaę Sopocko, Jacek Woroniecki OP, ks. Ignacy 
Ro zycki, ks. Antoni Sęomkowski, ks. Wincenty Granat jest bardzo wy-
mowny na progu XXI stulecia. Wspiera go autorytet Jana Pawęa II, pa-
pieza z rodu Polako w, autora encykliki Dives in misericordia, kto ry w 
2002 roku uroczyscie zainaugurowaę gęowne sanktuarium w Krakowie-
Ęagiewnikach, gdzie spoczywajż doczesne szczżtki sw. Faustyny Kowal-
skiej. Mozna zatem powiedziec, ze doswiadczenie węasnej grzesznosci  
i odkrycie w Jezusie Chrystusie Boga mięosierdzia poprzez akt nawro ce-
nia stanowi drogó  do peęni spotkania. Aby częowiek mo gę w rzeczywisto-
sci spotkac sió  z Bogiem mięosierdzia, winien zrozumiec, ze jest powoęa-
ny, aby czynic mięosierdzie (por. Mt 5, 7). Akceptacja idei mięosierdzia 
objawia sió  w konkretnym postópowaniu, tak indywidualnym jak i wspo l-
notowym. Chrzescijanskie mięosierdzie moze sió  rozwijac jedynie w kli-
macie wiary. W przeciwnym bowiem razie, częowiek moze zamykac sió  
w sobie ksztaętujżc węasnż doskonaęosc, kto ra nie jest przydatna dla in-
nych. Sęusznie tedy zauwaza abp Stanisęaw Nowak: ” Cywilizacjó  wszyst-

† † † † † †  
14 P. Skarga, Bractwo Mińosierdzia, w: Piotra Skargi pisma wszystkie, t. 4, Warsza-

wa 1928, s. 6.  
15 Por. I. Werbinski, Idea mińosierdzia jako rys duchowej postawy chrzes cijanskiej w 

ujźciu siostry Faustyny, w: Mińosierdzie w postawie ludzkiej (” Homo meditansś , t. 5), 
red. W. Sęomka, Lublin 1989, s. 192.  
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kich kontynento w budowac nalezy na mięosierdziu Bozym. W obliczu 
zagrozen dzisiejszej cywilizacji i kultury Europy, idziemy w przyszęosc 
jako w przestrzen nieskonczonego mięosierdzia Bozego, niosżc w dęo-
niach ikonó  danż swió tej Faustynie z napisem: »Jezu, ufam Tobieźś16.  

Z yjżc myslż o Bozym mięosierdziu winnismy stawiac pytania, czy 
nie przechodzimy obojó tnie obok potrzebujżcych naszej pomocy. Nauka 
polskich teologo w duchowosci jest wióc naukż doswiadczenia wiary, nie 
zas doktryny17. Rozwijajżcy sió  kult Mięosierdzia Bozego w formach za-
proponowanych przez sw. Faustynó  ukazuje jego charakter uniwersalny, 
a przy tym jest najwęasciwszż odpowiedziż Boga Ojca bogatego w mięo-
sierdzie na potrzeby wspo ęczesnego częowieka18. 

2. TRYNITARNY WYMIAR POLSKIEJ DUCHOWOS CI 

Wnikajżc gęóbiej w dzieje duchowosci katolickiej w Polsce dostrze-
gamy przede wszystkim jej rys trynitarny. Wyrazię sió  on juz w najwcze-
sniej spotykanych modlitewnikach, na przykęad, w modlitewniku Węa-
dysęawa Warnenczyka z pierwszej poęowy XV w. napisanym ” ad laudem 
Sanctae Trinitatisś, czy tez w modlitewniku Węadysęawa Jagiellonczyka, 
w kto rym spotykamy modlitwó : ” Omnipotens et misericors Deus, com-
mendo corpus et animam meam in potestatem Sanctae Trinitatis, Patris 
et Filii et Spiritus Sancti. Pater Sanctae serva me in nomine tuo et da 
mihi benedictionem tuam in saeculum saeculi, reple me spirituali et 
corporali laetitia, laetifica me semper in gaudio cum vultu tuo contra 
omnes adversarios meos visibiles et invisibiles. Benedicat me Deus Pa-
ter, qui me creavit. Benedicat me Filius, qui me de morte aeterna pra-
etiosissimo sanguine suo redemit. Benedicat me Spiritus Sanctus qui 
super me effusus est in baptismo. Et ipsa benedicta Trinitas liberet me 
ab omni peccato et ab omnibus angustiis et necessitatibus meis pra-
esentibus, praeteritis et futuris. Amenś19. Widzimy zatem, jak wielkż ro-
ló  przypisywano w zyciu duchowym Tro jcy Swió tej. Podkresla sió  

† † † † † †  
16 S. Nowak, Posńannictwo s w. Faustyny Kowalskiej dla Europy wobec kryzysu cy-

wilizacji wspo ńczesnej, w: Duchowos c  Europy, red. S. Urbanski, M. Szymula, Warszawa 
2001, s. 48.  

17 Por. I. Werbinski, art. cyt., s. 196-197.  
18 Por. P. Socha, Rozwo j kultu Bo˙ego Mińosierdzia w Polsce, w: In Christo Redemp-

tore, red. J. M. Popęawski, Lublin 2001, s. 112.  
19 Rókopis tego modlitewnika przetrwaę  do naszych czasow i znajduje sió  w Bibliotece 

Uniwersytetu Jagiellonskiego, choc bez poczżtku i zakonczenia, stżd tez nie ma nazwy. 
Przyjmuje sió  ogo lnie tytuę: Orationale Vladislai II Regis Bohemiae et Hungariae, k. 189.  
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zwęaszcza zadania Tro jcy Swió tej: ochrona przed wrogami ” widzialnymi 
i niewidzialnymiś. Tro jca Swió ta to jednoczesnie uosobienie mocy nad-
przyrodzonej, praworzżdnosci, mżdrosci i ęaskawosci20. 

Natomiast kard. Hozjusz podkreslaę, ze częowiek stworzony na ” po-
dobienstwo Boześ  jest obrazem caęej Tro jcy Swió tej. Jesli Bo g jest du-
chem, to i w częowieku ” obraz Bozyś  jest w jego węadzach duchowych. 
Jednoczesnie tez wzywaę Hozjusz do modlitwy skierowanej do Boga w 
Tro jcy Oso b o jednosc Koscioęa. Uwazaę on, ze Bo g ” trojaki w osobachś, 
a ” jeden w istocieś  jest éro dęem mięosci, jednosci i pokoju. Stżd potrze-
ba, abysmy ” jednym gęosem czcili i adorowali Tro jcó , Ciebie Boga Ojca, 
Ciebie Boga Syna, Ciebie Boga Ducha Swió tego, Ciebie Boga trojakiego 
w osobach a jednego w substancjiś21.  

Na trynitarny charakter zycia duchowego wskazujż ro wniez liczne 
prace polskich zmartwychwstanco w, a zwęaszcza ks. Piotra Semenenki 
(ä 1886), kto ry skupię sió  na idei doskonaęego oddania siebie Bogu jed-
nemu w Tro jcy Oso b oraz prawdy o duchowym zmartwychwstaniu. 
Zmartwychwstancy podkreslali, ze zycie nadprzyrodzone w częowieku 
charakteryzuje sió  peęnieniem woli jedynego Boga pod Jego węasnym 
dziaęaniem. Wola Boza jest celem wszelkiego dzieęa. Zasadniczym przed-
miotem jest tu Bo g i to, co On daje, w taki sposo b, jak tego zechce; pra-
gniemy i bierzemy to, co On daje nie dla siebie, lecz dla Boga, a czynimy 
tak nie dlatego, ze tak sió  nam podoba, ale dlatego, ze Bo g tak chce. Tak 
wióc Bo g w Tro jcy jedyny jest tu rzeczywiscie przedmiotem i celem na-
szego zycia pod kazdym wzglódem. Chrzescijanin zatem winien peęnic 
wszystko to, co chce Bo g i w ten sposo b, jak On tego chce, i jedynie dla-
tego, ze On chce, aby podobac sió  Jemu i przyniesc Mu chwaęó 22. 

Wymiar trynitarny duchowosci znalazę swoje bogate uzasadnienie w 
nauczaniu Jana Pawęa II, zwęaszcza zas w encyklikach: Redemptor ho-
minis, Dives in misericordia i Dominum et Vivificantem23. Odwoęujżc 
sió  do nauczania Pisma swió tego oraz soboro w powszechnych, szczego l-
nie Soboru Watykanskiego II, Jan Paweę II wymaga od wyznawco w 
Chrystusa wysokiego stopnia doskonaęosci na wzo r samego Boga. 

† † † † † †  
20 Por. J. Misiurek, dz. cyt., s. 43.  
21 S. Hozjusz, De iudicio et censura, w: Opera omnia, t. I, s. 707; por. W. Nowak, 

Niekto re przejawy ekumenicznej postawy Stanisńawa Hozjusza, ” Studia Warminskieś  
18(1981), s. 175-180.  

22 Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowos ci katolickiej, t. 2, Lublin 
1998, s. 246.  

23 Tamze, t. 3, Lublin 2001, s. 459-486.  
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3. MARYJNOS C  

Innym charakterystycznym rysem polskiej duchowosci jest maryj-
nosc. Poboznosc maryjna jest widoczna wprawdzie od samych poczżt-
ko w chrzescijanstwa w Polsce i wypęywaęa z uswiadomienia sobie sci-
sęych wiózow Maryi z Jezusem, jednakze swo j specyficzny rys znalazęa w 
teologii XVII stulecia. W pismach K. Druzbickiego, a zwęaszcza w Servi-
tium Deiparae zachowanym w rókopisie w Bibliotece Seminarium Du-
chownego w Gnieénie oraz w Considerationes de religioso mancipio 
(Operum Asceticorum, t. 2, Posnaniae 1691, s. 255-279) i w Fasciculus 
exercitiorum et considerationum (fragmentaryczny przekęad polski pt. 
Maryja i Bo g, Krako w 1910) znajdujemy po raz pierwszy w dziejach 
teologiczne uzasadnienie praktyki maryjnego niewolnictwa. Jej punk-
tem wyjscia jest prawda o Bozym macierzynstwie Maryi, dzióki czemu 
zostaęa nawiżzana bliska wióé miódzy Niż a Tro jcż Swió tż. Co ra Ojca 
Przedwiecznego, Matka Syna Bozego, Oblubienica Ducha Swió tego we-
szęa w scisęy zwiżzek, najbardziej bliski z mozliwych dla stworzen, z 
Osobami Bozymi. Druzbicki nazywa to wspo ępracż i uzupeęnieniem za-
sady pochodzenia Ducha Swió tego od Ojca i Syna. Narodzony z Maryi 
Syn Bozy przekazaę Jej węadzó  nad sobż i wewnó trznie ubogacię. Jako 
naturalna Matka Syna Bozego w Jego ludzkiej naturze kocha Go Ona 
mięosciż matczynż24. Dzióki macierzynstwu Bozemu Maryja staęa sió  tez 
matkż ludzi, Paniż i Kro lowż wszechswiata, Kro lowż wszystkich stwo-
rzen. Ęaska Bozego macierzynstwa sprawięa, ze Maryja otrzymaęa ro w-
noczesnie węadzó  nad swoim Synem, kto ry jest Bogiem i Stwo rcż 
wszystkiego. Skoro Syn Bozy przez Maryjó  staę sió  częowiekiem, to ro w-
niez Ć  zdaniem Druzbickiego Ć  wszystkie stworzenia znalazęy sió  pod 
węadzż Maryi. Ona bowiem otrzymaęa w dziedzictwo caęe stworzenie. 
Jako naturalna Matka Syna Bozego jest Maryja naszż Paniż, a Jej węa-
dzó  nad sobż winien uznac ten, kto ry uznaje Boga za swego Stwo rcó . 
Nazywajżc Maryjó  Paniż, Matkż, Węascicielkż (haeres), Dziedzictwem  
i Oblubienicż wybranych, wzywaę do dobrowolnego i mięosnego oddania 
sió  Jej w niewoló , dzióki czemu staje sió  Ona wraz ze swym Synem naszż 
węasnosciż i dziedzictwem25. 

Druzbicki akcentowaę, ze Bo g stajżc sió  Synem Maryi Dziewicy 
uczynię Jż jednoczesnie Matkż wszystkich ludzi. Chrystus wiszżc na 
krzyzu oddaę nas Maryi jako przybrane swoje dzieci; takze Maryja pra-

† † † † † †  
24 K. Druzbicki, Fasciculus exercitiorum et considerationum, s. 227-228.  
25 Tamze, s. 224.  
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gnie w nas widziec swoje przybrane dzieci26. Jan Ć  zdaniem naszego au-
tora Ć  byę reprezentantem ludzkosci, naszym przedstawicielem, a wióc za 
wzorem tego Apostoęa nalezy przyjżc Maryjó  za Matkó  i oddac Jej na 
węasnosc wszystko w duchu synowskim. Jesli bowiem ktos pragnie byc 
blisko Maryi, powinien oddac sió  Jej za syna i bęagac Jż o potrzebne ęa-
ski. Uciekajżc sió  do Maryi jako naszej Matki, Wspomozycielki i Mi-
strzyni, powinnismy odznaczac sió  pewnymi cnotami, zwęaszcza zas po-
siadac tzw. pietas, przez co rozumiaę Druzbicki zewnó trzne uszanowanie 
nalezne Maryi i prawdziwie synowskie usposobienie. Caęy bowiem Ko-
scio ę, a nawet sam Bo g odnosi sió  do Maryi z najwyzszym pietyzmem27. 
Skoro Maryja daęa nam Chrystusa i skoro Bo g powierzyę Jej swego Syna, 
winnismy zaufac Jej bezgranicznie. Chociaz nasze synostwo pochodzi z 
adopcji, to jednak pomiódzy Niż a nami istnieje duchowe pokrewien-
stwo, bowiem zostalismy odkupieni krwiż Chrystusa, kto rż sió  zywimy 
w Eucharystii. Nalezy zatem pamió tac, ze krew tó  wziżę Chrystus z Ma-
ryi jako swej Matki. Przybrany syn Maryi winien Jż nasladowac przede 
wszystkim w umięowaniu Chrystusa. Druzbicki ukazuje tzw. wyzszy 
sposo b nasladowania Maryi, polegajżcy na nasladowaniu Jej w Bozym 
macierzynstwie przez modlitwó , dżzenie do scisęego zjednoczenia z 
Chrystusem w Eucharystii oraz staranie sió  o doprowadzenie wszystkich 
do Boga. W ten sposo b nastópuje swego rodzaju ” rodzenie sió  Chrystu-
saś, ” ksztaętowanie Zbawiciela w częowiekuś28. 

Druzbicki zaakcentowaę tez znaczenie troski o zbawienie i uswióce-
nie ludzi przez przykęad zycia, jaki zostawięa Maryja. Jednym ze sposo-
bo w nasladowania Jej w przygotowaniu do boskiego macierzynstwa jest 
zycie kontemplacyjne, dziewictwo, mistyczne zaslubiny i peęnia ęaski. 
Ponadto Druzbicki wyjasnię siedem sposobo w nasladowania Maryi w 
fakcie wcielenia, a wióc w tajemnicy poczócia Syna Bozego, nawiedzenia 
Elzbiety, uswiócenia Jana Chrzciciela, zachowania sió  Maryi w momen-
cie ” podejrzeniaś  ze strony sw. Jo zefa, drodze do Betlejem, ubo stwie 
stajni, nieskazitelnosci i weselu, w dziewiczym rodzeniu Chrystusa. Tak 
byęo w zyciu Maryi. W nas natomiast winna temu odpowiadac czystosc, 
ochoczosc w pracy, gorliwosc o zbawienie ludzi, troska o swió tosc in-
nych i dobrż opinió  u Boga, gotowosc na pracó , dokżd nas posle, ubo -
stwo we wszystkich formach oraz zycie z wiary29. W Servitium Deiparae 

† † † † † †  
26 Servitium Deiparae (rkps), s. 31; por. E. Reczek, Niewolnictwo marianskie, w: Sa-

crum Poloniae Millennium, t. 10, Rzym 1964, s. 334-336.  
27 Servitium Deiparae, s. 37-38.  
28 Tamze, s. 89-90.  
29 Tamze, s. 94-95.  
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ukazaę Druzbicki Maryjó  takze jako wzo r do nasladowania po narodze-
niu swego Syna Ć  obrzezanie Chrystusa, odnalezienie Go w swiżtyni, 
obecnosc na weselu w Kanie, Jego nauczanie, kto rego Ona sęuchaęa, Jej 
wspo ęcierpienie pod krzyzem; wszystko to winno byc Ć  zdaniem nasze-
go mistyka Ć  nasladowane przez nas30. 

W ascezie Druzbickiego akcentowane sż cztery relacje zachodzżce 
miódzy Maryjż a Jej duchowym synem: Domina ż  mancipium, Mater 
ż  filius, Haeres ż  haereditas, Sponsa ż  sponsus31. Uzasadnieniem 
maryjnego niewolnictwa jest zatem Ć  wedęug nauczania Druzbickiego 
Ć  prawda o boskim macierzynstwie Maryi, Jej udziaę w dziele odkupie-
nia i posrednictwo w rozdawnictwie ęask. 

Mysl teologicznż Kaspra Druzbickiego, zwiżzanż z praktykż niewol-
nictwa maryjnego, kontynuowali w tym samym wieku dwaj inni teologo-
wie jezuiccy Ć  Stanisęaw Fenicki (ä 1652) i Jan Chomó towski (ä 1641). 
Pierwszy z nich niewolnictwem Maryi zajżę sió  w dziele Mariae manci-
pium (Lublin 1632), w kto rym omo wię genezó  i dzieje tej praktyki, a na-
stópnie podaę teologiczne uzasadnienie godnosci i węadzy Maryi nad 
stworzeniami rozumnymi. Ponadto autor zamiescię informacje o zasad-
niczych obowiżzkach niewolniko w Maryi, o czci i naleznym posęuszen-
stwie Maryi. W czósci praktycznej Fenicki omo wię sposoby wpisywania 
sió  do bractwa i ofiarowania sió  Maryi na wyężcznż węasnosc32. 

Na józyk polski dzieęo Fenickiego przeęozyę Jan Chomó towski. Wy-
daę je w Lublinie, ro wniez w 1632 roku, nadajżc mu tytuę Pźtko Panny 
Maryjej albo sposo b oddawania siź  Bńogosńawionej Pannie Maryi za 
sńugź  i niewolnika. Dzieęo to jednak nie jest dosęownym tęumaczeniem 
Mariae mancipium Fenickiego, sż tu bowiem fragmenty, kto rych brak u 
Fenickiego. Chomó towski staraę sió  wyprowadzic niewolnictwo maryjne 
od Jezusa Chrystusa. Miaę je pielógnowac sw. Jan Apostoę i inni swióci. 
Sam jednak sposo b dowodzenia Chomó towskiego i Fenickiego jest po-
dobny, obaj bowiem opierajż sió  na mysli Ojco w Koscioęa i teologow33. 

Fundamentalny dla naszych teologo w jest fakt zaleznosci częowieka 
od Boga, wynikajżcy z powoęania do istnienia. Takze dzieęo odkupienia 
częowieka przez Chrystusa, wyzwolenie z niewoli grzechu i zęa jest éro -
dęem zaleznosci od Boga, co zobowiżzuje kazdego do szczego lnej sęuzby 
Chrystusowi. Ta węasnie zaleznosc od Boga jest wedęug Fenickiego  
i Chomó towskiego niczym innym, jak węasnie niewolnictwem. Obaj teo-

† † † † † †  
30 Tamze, s. 99-100.  
31 Tamze, s. 113-114.  
32 Por. J. Misiurek, Historia i teologia duchowos ci katolickiej, t. 1, s. 246.  
33 Tamze.  
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logowie dowodzż, ze Maryja panuje nad caęym stworzeniem, a zwęasz-
cza nad ludémi. Wynika to z pozytywnej woli Boga, kto ry chciaę, aby 
Maryja wraz ze swoim Synem Ć  Gęowż wszystkich ludzi, byęa Kro lowż  
i Paniż caęego stworzenia. Najswió tsza Maryja Panna uczestniczy we 
węadzy Boga jako Pana caęego stworzenia. Fenicki twierdzi, ze mocż po-
zytywnego aktu Syna Bozego zostalismy oddani Maryi na węasnosc. 
Chomó towski podkreslię fakt zgody Maryi na wcielenie Syna Bozego. Ale 
najwiókszż ęaskż otrzymanż od Boga byęo Boze macierzynstwo Maryi. 
Nasi autorzy dowodzż, ze juz w Starym Testamencie zostaęa nakazana 
czesc rodzico w i okazywanie im posęuszenstwa. Jezus Chrystus jako Syn 
Bozy nie chciaę byc wyjó ty spod tego prawa. Fenicki i Chomó towski 
mo wiż, ze Chrystus staę sió  niewolnikiem Maryi swojej Matki34. Skoro 
dzieci sż w jakims sensie ” węasnosciżś  rodzico w, kto rzy mogż postópo-
wac z nimi jak z niewolnikami, to i wszystkie przedmioty nalezżce do 
dzieci stanowiż węasnosc rodzicow, kto rzy mogż nimi swobodnie rozpo-
rzżdzac. Stżd tez i my wszyscy dzióki dzieęu stworzenia stalismy sió  
” węasnosciżś  Syna Bozego. Jesli zas Maryja jest Jego Matkż, a nawet 
” Paniż Syna Bozegoś, to jednoczesnie staęa sió  Paniż wszystkich Jego 
posiadęosci, a wióc i naszż Paniż. Nie mozna byęoby pojżc, by Syn Bozy, 
kto ry poddaę sió  węadzy Maryi, nie poddaę podlegęych sobie stworzen35. 

Podkreslic trzeba, ze nasi autorzy uzasadniajżc praktykó  maryjnego 
niewolnictwa, utozsamiajż je po prostu z synostwem. Sam tytuę węasno-
sci, jak i węadza Jej nad nami decydujż, ze Maryja jest naszż Paniż, my 
zas Jej niewolnikami. Stżd tez obok tytuęu ” Paniś  posęugujż sió  okresle-
niem ” Matkaś, a obok wyrazenia ” niewolnikś  uzywajż nazwy ” synś. Jesli 
zatem ” niewolnikś  to ” synś, wo wczas my wszyscy jestesmy ” niewolni-
kamiś  Maryi. Tak wióc nasi teologowie: Druzbicki, Fenicki i Chomó tow-
ski jako pierwsi dali peęne teologiczne uzasadnienie praktyki maryjnego 
niewolnictwa: boskie macierzynstwo Maryi, Jej udziaę w dziele odku-
pienia swiata oraz posrednictwo w rozdawnictwie ęask. Smiaęym wnio-
skiem byęa ich nauka o bezposrednim udziale w obiektywnym dziele 
zbawienia oraz o wszechposrednictwie ęask36. 

Dodac nalezy, ze sama praktyka niewolnictwa maryjnego nie byęa 
czyms nowym, a jej poczżtki zwiżzane sż z osobż sw. Piotra Damianiego 
(ä 1072). Upowszechniali tó  praktykó  bernardyni, cystersi i serwici, zas 
w poczżtkach XVII wieku gęo wnie teatyni. O ich aktywnosci swiadczy 
duza liczba bractw niewolniko w Maryi, kto re wo wczas powstaęy. Prak-

† † † † † †  
34 Mariae mancipium, Lublin 1632, s. 11; Pźtko Manny Maryjej, Lublin 1632, s. 10-11.  
35 Mariae mancipium, s. 11-13; Pźtko Panny Maryjej, s. 11.  
36 Por. J. Misiurek, dz. cyt., s. 25.  
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tyka niewolnictwa maryjnego podjó ta w Polsce wytworzyęa pewien swo-
isty styl myslenia i dziaęania, kto ry nie pozostaę bez wpęywu na przygo-
towanie odrodzenia narodu, kto ry po klóskach w XVII wieku odnio sę ja-
snogo rskie zwycióstwo. Wprawdzie powstanie praktyki maryjnego nie-
wolnictwa wiżzż niekto rzy z osobż sw. Ludwika Marii Grignion de 
Montfort (ä 1716), to jednak tenze autor nie przypisywaę sobie tego cwi-
czenia, ale w traktacie O doskonańym nabo˙enstwie do Najs wiźtszej 
Maryi Panny wskazaę na Polskó  jako na kraj, w kto rym ta praktyka sió  
rozwija. Za gęo wnego jej apostoęa uwazaę on Fenickiego (Phalacius). Ró-
kopis dzieęka sw. Ludwika zostaę odkryty dopiero w 1842 roku, gdy tym-
czasem juz w 1632 roku ukazaęy sió  w Polsce dwie publikacje zalecajżce 
niewolnictwo maryjne jako drogó  do osiżgniócia chrzescijanskiej do-
skonaęosci37. Podkreslic trzeba, ze drogó  tó  realizowaę w XX wieku kard. 
Stefan Wyszynski jako ” niewolnik Maryiś, a takze kard. Karol Wojtyęa Ć  
Jan Paweę II. 

4. EKLEZJALNY CHARAKTER DUCHOWOS CI 

Polscy teologowie duchowosci podkreslali, ze uswiócenie częowieka 
dokonuje sió  w Chrystusowym swió tym Kosciele. Totez przekonanie o 
mozliwosci osiżgniócia swió tosci, a tym samym i zbawienia zwiżzaę 
kard. Hozjusz z naukż o Kosciele. Byę on swiadom, ze prawdziwy Ko-
scio ę Jezusa Chrystusa realizuje sió  w Kosciele rzymsko-katolickim. W 
mysl nauczania Hozjusza, Koscio ę jest Ciaęem i Peęniż Chrystusa, ” ko-
lumnż i firmamentem prawdyś, wiecznym mieszkaniem Boga zywego 
(por. Ef 1, 22-23; 1 Tm 3, 15). Poza nim, jak poza arkż Noego, nie ma 
zbawienia i uswiócenia. Gęos Koscioęa jest zawsze gęosem Boga, kto ry 
przez niego przemawia. Z tego wzglódu zywym częonkiem Koscioęa nie 
moze byc ten, kto nie wyznaje prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa38. 

Koscio ę katolicki prowadzżcy ludzi do zbawienia i swió tosci zycia 
jest Mistycznym Ciaęem Chrystusa. Gęowż i fundamentem Koscioęa jest 
Jezus Chrystus, kto ry ” mo wię najpierw przez patriarcho w i proroko w, 
potem sam, a nastópnie przez Apostoęo w i ich nastópco w, zwęaszcza 
swió tych Ojco w zebranych na soborach powszechnychś39. Choc Chry-
stus jest Gęowż, to jednak zechciaę skorzystac z posęugi ludzi, aby byęa 
zachowana jednosc Koscioęa. W Chrystusowym Kosciele udzielane sż 

† † † † † †  
37 Tamze.  
38 S. Hozjusz, De expresso Dei Verbo, w: Opera omnia, t. 1, Coloniae 1584, s. 623.  
39 Tenze, De actis cum Elbigensibus A. D. 1568, w: Opera omnia, t. 2, Coloniae 1584, 

s. 48.  
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sakramenty swió te dajżce nam ęaskó  wysęuzonż przez Jezusa na krzyzu. 
Odpuszczenia grzecho w dostópujemy w ” swió tym Kosciele katolickimś, 
w kto rym dziaęa Duch Swió ty. Przyjmujżc zas komunió  swió tż stajemy 
sió  uczestnikami Ciaęa i Bo stwa Chrystusa, co wiócej Ć  jednym Ciaęem 
pod jednż Gęowż40.  

Na eklezjalny charakter duchowosci wskazujż szczego lnie autorzy 
czaso w najnowszych. Biskup Jo zef Sebastian Pelczar (ä 1924) przypo-
mina, ze Jezus Chrystus za posrednictwem Koscioęa swió tego udziela 
nam zycia ęaski. Jest wióc Koscio ę jakby ” drugż Bogurodzicżś, bowiem 
” ciżgle rodzi Chrystusa dla swiata i daje Go nam codziennieś, ale jest tez 
i ” Matkż naszż, bo nas rodzi na zycie wiaryś41. Dokonuje sió  to najpierw 
w sakramencie chrztu swió tego, kiedy stajemy sió  dziecmi Bozymi. Jed-
nakze Koscio ę Ć  jak podkresla sw. Jo zef Ć  speęnia ro wniez wszystkie 
zadania matki; karmi nas bowiem chlebem sęowa Bozego i Chlebem eu-
charystycznym, poi nas ” wodż ęaski, kto rż czerpie z siedmiu krynicś,  
a wióc z siedmiu sakramento w. Koscio ę uczy takze Bozej prawdy i prawa 
Bozego, ratuje nas i déwiga, wprowadza poko j w ludzkie serca, zgodó  w 
rodziny, porzżdek w spoęeczenstwo, podnosi i uszczósliwia. To Koscio ę 
” piastuje nas po macierzynskuś, otaczajżc opiekż, niosżc pomoc nawet 
w godzinó  smierci. 

Biskup przemyski akcentuje dziewiczosc Koscioęa, bódżcego ” naj-
czystszż oblubienicż najczystszego Oblubienca Chrystusaś. Dziewiczy 
Koscio ę jest jednak pęodny, gdyz rodzi dla Chrystusa coraz to nowe po-
kolenia. Jako straznik prawa Bozego, opiekun sprawiedliwosci i wolno-
sci, jest Koscio ę swió tym, gdyz jego Oblubieniec jest swió ty, posiada 
swió tż naukó , sakramenty i prawo, a wielu jego częonko w zdżza do do-
skonaęosci. Koscio ę jest niesmiertelny i potózny, totez moce piekielne go 
nie zwyciózż. Chlubic sió  winnismy z przynaleznosci do swió tego Ko-
scioęa, bódżcego szafarzem ęask i ” arkż zbawieniaś. Skoro ” poza Koscio-
ęem nie ma zbawieniaś, winnismy oceniac go oczyma wiary jako dzieęo 
Ducha Swió tego uswióciciela i Mistyczne Ciaęo Chrystusa, kto ry jest jego 
Gęowż. Nalezy podziwiac w nim zycie nadprzyrodzone i Boskie, kto re 
pęynie z Boskiego Serca jego Zaęozyciela. Koscio ę wedęug sw. Jo zefa, ” pe-
ęen jest Ducha Bozegoś, kto ry nim kieruje i kto ry rozlewa na wiernych 
nadprzyrodzone dobra42. Potrzeba zatem zaufac Koscioęowi swió temu  
i wiócej go kochac. 

† † † † † †  
40 Tenze, Confessio fidei catholicae christiana, s. 111.  
41 S. Pelczar, Zycie duchowne, czyli doskonańos c  chrzes cijanska, t. 2, Przemysl 1912, 

s. 412.  
42 Tamze, s. 414.  
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Mysl tó  rozwija nastópnie bę. Jerzy Matulewicz (ä 1927). Umięowa-
nie Koscioęa swió tego przejawiac sió  winno Ć  jak podkresla Matulewicz 
Ć  w sęuzbie Bozemu ludowi, biskupom i kapęanom. Pisze on: ” W szcze-
go lny sposo b mamy sió  trzymac biskupo w, isc razem z nimi, ofiarowac 
sió  nawet niekiedy, aby nas na chwaęó  Bozż stosownie wykorzystali. 
Zwęaszcza jesli sió  trafi niebezpieczna placowka, obowiżzek lub praca, 
kto rej nikt nie chce. Kapęano w i biskupo w szanujmy w szczego lny spo-
so b. Niechaj nikt z nas nie osmieli sió  cos zęego o nich mo wic albo ich 
ganic. [...] Caęym sercem kochajmy Ojca swió tego; okazujmy mu jak 
najwióksze posęuszenstwo, bżdémy wierni jego rozkazom, poleceniom, 
postanowieniom. Bronmy, ile mozemy i gdzie mozemy, jego dobrej sęa-
wy, nauczania i czyno w, budémy w sercach innych mięosc i czesc dla Oj-
ca swió tegoś43. Za specjalnż ęaskó  Bozż uznaę, ze najlepiej potrzeby Ko-
scioęa mozna odczytac z przemowien i listow kierowanych przez papieza 
do wiernych. Wspominajżc o o wczesnych bęódach modernizmu, wyraza 
wdziócznosc Bogu za nieomylnego Nauczyciela, kto rego wystżpienia 
rozswietlajż mroki bęódo w. Charyzmat nieomylnosci nazywa on wielkż 
ęaskż, ufajżc, ze Ojciec swió ty wskaze, gdzie istnieje zagrozenie i niebez-
pieczenstwo. Zachóca zatem swoich wspo ębraci do czytania dokumen-
to w Stolicy Apostolskiej, aby ustrzec sió  bęódo w i bronic Koscioęa swió-
tego44. 

Gorliwosc pasterska nakazywaęa Matulewiczowi zachó tó  do modli-
twy i pracy dla Koscioęa. Totez mo wi on, ze ” dobry pracownik w winnicy 
Chrystusowej nie moze pozostawic ani skrawka ziemi nie uprawiwszy 
jej i nie zrosiwszy swoim potem, a jesli trzeba, to nawet i krwiż, aby tyl-
ko Kro lestwo Chrystusowe rosęo i rozszerzaęo sió ś45. Wzorem jest dla 
nas Dobry Pasterz Ć  Jezus Chrystus poszukujżcy zagubionej owcy. 

Takze sw. Urszula Ledo chowska (ä 1939) w sposo b czytelny ukazy-
waęa swojż mięosc do Koscioęa swió tego, bódżc posęusznż i ulegęż wobec 
jego wskazan. Zaangazowanie w misjó  Koscioęa, wyrazajżce sió  gęosze-
niem Chrystusa sęowem i czynem mięosci doskonale dokumentuje jej 
dziaęalnosc. Sęusznie tedy w zwiżzku z procesem kanonizacyjnym kard. 
Franz K n̈ig zauwazyę, ze Ledo chowska swoim zyciem przeksztaęcięa 
sentire cum Ecclesia w amare cum Ecclesia, sęuzżc innym z caęż prosto-
tż, bezinteresownosciż, poswióceniem i radosciż46. Jej apostolat przeja-
wię sió  tez w ukazywaniu najbardziej pewnej drogi do Boga, kto rż sta-

† † † † † †  
43 J. Matulewicz, Dziennik duchowy, Rzym 1973, s. 92.  
44 Tamze, s. 97.  
45 Tamze, s. 45.  
46 J. Ledo chowska, Zycie dla innych, Poznan 1984, s. 162.  
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nowi wierne trwanie w Chrystusowym Kosciele i wężczenie sió  w jego 
zbawczż misjó . Na Miódzynarodowym Kongresie Katolickich Zgroma-
dzen Z enskich w Goldenstein pod Salzburgiem w 1930 roku wypowie-
dziaęa ona znamienne sęowa swiadczżce o silnej woli trwania zawsze 
przy swió tym Kosciele Chrystusowym: ” Chcemy byc wiernymi dziecmi 
Koscioęa, wiernie speęniac woló  tej naszej Matki, kochac jż caęym ser-
cem. Zawsze, zawsze chcemy do ciebie nalezec swió ty Kosciele Chrystu-
sowy, zawsze byc ci posęuszne. Oby nigdy w naszym gronie nie pojawięa 
sió  tendencja †bez Rzymuü, ale zawsze z Rzymemś47. Totez nic dziwnego, 
ze przywiżzanie do Stolicy swió tej, czesc i mięosc bez wzglódu na to, kto 
piastuje najwyzszy urzżd w Kosciele, byęy dla niej po prostu sprawż wia-
ry. Rozumiemy tez jej dyspozycyjnosc w sęuzbie Koscioęowi, kto rż wyra-
zięa w sęowach: ” Jestesmy armiż Koscioęa swió tego, kto ra idzie tam, 
gdzie najwióksze niebezpieczenstwo. Nie wolno nam miec węasnych za-
jóc i upodoban. Musimy byc lekkie jak pion na szachownicy, nie przy-
wiżzane do oso b, miejsca, pracy, przerzucane dzis tu, jutro tam Ć  jak 
prawdziwa straz przedniaś48. Te sęowa dobrze oddajż duchowosc sw. 
Urszuli, kto ra bez reszty poswiócięa sió  Bogu w sęuzbie Koscioęowi swió-
temu i ludziom. 

Najdobitniej chyba okazali eklezjalny wymiar duchowosci móczen-
nicy II wojny swiatowej wyniesieni przez Jana Pawęa II na oętarze, jak 
tez móczennicy ubiegęych wieko w, m.in. móczennicy podlascy oddajżcy 
zycie za wiernosc Chrystusowi i zaęozonemu przez Niego Koscioęowi. 

 
W pobieznym przeglżdzie zasadniczych temato w polskiej teologii 

duchowosci zauwazamy bogactwo mysli, kto re jest obecne, bżdé tez mo-
ze jeszcze promieniowac do krajow sżsiadujżcych z nami. Warto tu przy-
pomniec upowszechnione przez polskiego teologa Chryzostoma Dobro-
sielskiego OFM (ä 1676) sformuęowanie ” teologia ascetycznaś w jego trak-
tacie Summarium asceticae et mysticae theologiae (Cracoviae 1655), na 
co zwraca uwagó  m.in. Joseph de Guibert49. W kazdym bżdé razie 
Ewangelia Jezusa Chrystusa jest wciżz aktualna i moze byc na nowo od-
czytywana, zawiera bowiem niewyczerpane éro dęo mysli dla ludzi 
wszystkich czaso w i wszystkich kultur. Na kazdym z nas, kto rzy nalezy-

† † † † † †  
47 Tamze, s. 163.  
48 ” Posęaniec sw. Urszuliś  7(1933) nr 1, s. 2.  
49 J. de Guibert, La plus ancienne ”theologie ascetiqueą , ” Revue düAscetique et de 

Mystiqueś  18(1937), s. 404-408. Wydaje sió  jednak, ze ta opinia nie jest sęuszna, jako ze 
nieco wczesniej w józyku polskim posęugiwaę  sió  takim sformuęowaniem Mikoęaj z Mo-
scisk OP (ä 1632) w ksiżzce pt. Akademia pobo˙nos ci (Krakow 1628).  
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my do okreslonego narodu i krógu kulturowego, spoczywa obowiżzek 
ksztaętowania doskonaęosci w duchu tej Ewangelii i do budowania cywi-
lizacji mięosci, bódżcej najbardziej istotnż cechż chrzescijanskiej du-
chowosci we wszystkich okresach historii Koscioęa. 



 
 
 

PaweÓ Placyd Ogorek OCD 
 

”ZWROT KU MISTYCEĄ  
W DUCHOWOS CI WSPO łCZESNEJ 

 
” Zwrot ku mistyceś  w duchowosci wspo ęczesnej nie jest jednoznacz-

nym okresleniem. W tym sformuęowaniu ” zwrot ku mistyceś, w kontek-
scie wspo ęczesnej duchowosci, mozna wyro znic Ć  najogo lniej biorżc Ć  
trzy zasadniczo ro zne tendencje, caękowicie odmienne orientacje. Mia-
nowicie jako: zwrot (powro t) ku autentycznej mistyce w specyficznym 
chrzescijanskim rozumieniu; zwrot ku mistycyzmom Dalekiego Wscho-
du; ro zne zjawiska, tendencje, nurty sytuujżce sió  w krógu New Age  
i tzw. ” nowej fali...ś. To ostatnie sformuęowanie stanowi wyraéne odnie-
sienie do niedawno opublikowanej w polskiej wersji józykowej ksiżzki 
Willigis J…gera OSB Fala jest morzem z podtytuęem Rozmowy o misty-
ce (brmw, Wydawnictwo Jacek Santorski i CA)1. 

Przyjmujżc z duchowż i intelektualno teologicznż satysfakcjż, iz za-
interesowania duchowosciż poszęy bardziej ” na gęóbió ś, niz to wydawaęo 
sió  w czasie trwania Soboru Watykanskiego II i jeszcze kilka lat po jego 
zakonczeniu, nalezy jednoczesnie zachowac realny optymizm takze w 
tym wzglódzie. Niezmiennie aktualna pozostaje przestroga sw. Jana 
Apostoęa: ” Umięowani, nie dowierzajcie kazdemu duchowi, ale badajcie 
duchy, czy sż z Boga, gdyz wielu faęszywych proroko w pojawięo sió  na 
swiecie. Po tym poznajecie Ducha Bozego; kazdy duch, kto ry uznaje, ze 
Jezus Chrystus przyszedę w ciele, jest z Boga. Kazdy zas duch, kto ry nie 
uznaje Jezusa, nie jest z Bogaś  (1 J 4, 1-3). 

1. JEDNOS C  CHRZES CIJAN SKIEJ MISTYKI I TEOLOGII 

Autentyczny ” zwrot ku mistyceś  jest w istocie powrotem do pier-
wotnej jednosci zycia chrzescijanskiego, teologii i mistyki. Nalezy z 
prawdziwie intelektualnż i duchowż satysfakcjż przyjżc fakt, iz obecnie 
nastópuje przezwyciózenie rozęamu, kto ry powstaę w czasach nowozyt-
nych miódzy naukowym intelektualizmem a mistycyzmem mistrzo w zy-
cia duchowego, na rzecz powrotu do wielkiej tradycji chrzescijanskiej. 

Nie mozna mo wic o mistyce, mistycznej teologii i doswiadczeniu 
mistycznym, zapominajżc o tym, czym jest teologia i ze mistyka stanowi 
bardzo waznż czósc teologii. Powiedziaę pewien autor (jeden z najwy-

† † † † † †  
1 Tytuę  orginaęu: Die Welle ist das Meer: Mystische Spiritualitat, Freiburg im Breis-

gau 2000. 
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bitniejszych znawco w i tęumacz dzieę mistyko w nadrenskich), iz teologia 
bez mistyki, to tak jak Pismo swió te Starego Testamentu bez ksiógi Pie-
sni nad piesniami. Teologia nie jest dyscyplinż arystokratycznż, szybu-
jżcż na wyzynach węasnej wielkosci. Przeciwnie, ze swej natury (jako 
teologia a nie ”muzeum czcigodnych zabytkowś) sytuuje sió  wewnżtrz 
wspo lnoty Koscioęa, peęniżc wobec niej waznż funkcjó  swiadka zaduma-
nego nad ciżgle zywym, trwajżcym nieustannie spotkaniem Boga z częo-
wiekiem. Oródzie chrzescijanskie (ewangeliczne) nie jest wydarzeniem 
jedynie przeszęym, kto rego zaistnienie nalezaęoby odniesc wyężcznie do 
okreslonego w przeszęosci czasowo momentu historii zbawienia, lecz 
wydarzeniem w peęni teraéniejszym. Jest zatem ciżgęym stawaniem sió 2. 

Chrzescijanstwo to nie tylko ani nie przede wszystkim doktryna. 
Z ywe chrzescijanstwo, ” to sam Chrystus zyjżcy w tych, kto rych zjedno-
czyę z sobż w jednym Mistycznym Ciele. To tajemnica, przez kto rż wcie-
lenie Sęowa Bozego trwa i rozszerza (rozrasta) sió  wsro d historii swiata, 
docierajżc do dusz i zywoto w wszystkich ludzi, az do ostatecznego speę-
nienia planu Boga. Chrzescijanstwo jest ” zjednoczeniem na nowoś  
wszystkich rzeczy w Chrystusie (Ef 1, 10)ś3. ” Wszystko jest wasze Ć  uczy 
Apostoę Ć  wy zas Chrystusa, a Chrystus Bogaś  (1 Kor 3, 29). 

Postulat integralnego zwiżzku refleksji teologicznej i mistyki, tak 
bardzo ewidentny w teologicznej refleksji tradycji bizantyjskiej, zyskuje 
coraz wióksze znaczenie ro wniez we wspo ęczesnej refleksji teologicznej 
Koscioęa zachodniego. Praca teologo w, jak zgodnie podkreslajż repre-
zentanci teologii bizantyjskiej, jest zawsze czyms wto rnym, drugorzód-
nym w odniesieniu do rzeczywistego doswiadczenia swió tych; drugo-
rzódnym wobec zywego autentycznego chrzescijanskiego doswiadczenia 
jako swiadectwa doskonaęej mięosci. Bez tego odniesienia, bez gęóbszego 
zakorzenienia w zywym autentycznym chrzescijanskim doswiadczeniu 
jako zywym doswiadczeniu wiary ozywionej mięosciż (cariatate forma-
ta), teologia jako refleksja traci sens, staje sió  czyms chimerycznym. 

2. MISTERIUM WCIELENIA I ODKUPIENIA CENTRUM DUCHOWOS CI  
I SERCEM MISTYKI CHRZES CIJAN SKIEJ 

Chociaz podmiotem chrzescijanskiego doswiadczenia mistycznego 
jest częowiek, to jednak nie on jest centrum tego doswiadczenia. Central-
nym przedmiotem mistycznego chrzescijanskiego doswiadczenia (niefor-
tunne sęowo ”doswiadczenieś; lepiej: odkrywanie, spotkanie, zjednocze-

† † † † † †  
2 Por. T. Sikorski, Ksztańtowanie katolickiej nauki moralnej, STV 11(1975) nr 2,  

s. 120-121. 
3 T. Merton, Wspinaczka ku Prawdzie, w: Szukanie Boga, Krakow 1983, s. 42. 
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nie) jest mysterion; jest nim sam Bo g. Mistykó  chrzescijanskż, jako rze-
czywistosc specyficznie chrzescijanskż, mozna dokęadniej okreslic i de-
finiowac tylko w powiżzaniu z ”misteriumś i to nie jakimkolwiek miste-
rium, ale z misterium Chrystusa i Jego Krzyza, kto re sw. Paweę opisaę i 
gęosię jako wielki sekret Sęowa Bozego, objawiony swiatu w peęni czasow4. 

Chrzescijanska mistyka jest nieporo wnywalnie czyms zupeęnie in-
nym niz niezwykęe doswiadczenia psychologiczne, takie jak: widzenia, 
ekstazy, zachwyty. Uprzedzenie do mistyki pochodzi w duzej mierze z 
faktu pomieszania samej istoty mistyki ze zjawiskami, kto re stanowiż 
tylko tzw. drugorzódne fenomeny mistyki. Zasadniczy bężd polega na 
tym, iz wielu nie odro znia tego, co ma charakter psychologiczny od tego, 
co stanowi wymiar teologiczny. 

Dopo ki koncentrujemy caęż uwagó  na psychologicznym aspekcie 
mistyki, skęonni jestesmy mniemac, iz mistyka chrzescijanska nie za-
wiera nic specyficznego, odróbnego od innych mistycyzmo w. W takim 
przypadku niezrozumienia istoty chrzescijanskiej mistyki, w oderwaniu 
od tajemnicy Chrystusa i Jego zbawczego dzieęa Ć  koncentrujżc uwagó  
tylko na aspekcie psychologicznym a nie ontologicznym (teologicznym, 
stanowiżcym istotnż specyficznie ro znicó  przedmiotowż) Ć  ęatwo zejsc 
na bęódny tor, nie odro zniajżc, na przykęad, mistyki hinduistycznej, 
buddyjskiej czy muzuęmanskiej od mistyki chrzescijanskiej. 

Mistyka w scisęym tego sęowa znaczeniu jest doswiadczeniem specy-
ficznie chrzescijanskim. Inaczej mo wiżc, chrystocentryzm mistyki 
chrzescijanskiej jest tym fundamentalnym elementem, bez kto rego ona 
w ogo le nie istnieje. ” Chrystus Pan nasz, jest jedynym celem, do kto rego 
mamy zmierzac, oraz granicż, kto rej nie przekroczymy i z kto rż mamy 
sió  zjednoczyc, ro wni jego chwale w stopniu, jaki przez takie zjednocze-
nie jest nad dostópnyś, powie Mistrz Jan Eckhart5. Ta rzeczywistosc 
stanowiżca centrum duchowosci chrzescijanskiej i serce chrzescijan-
skiej mistyki w teologii Koscioęa bizantyjskiego zostaęa okreslona jako 
theosis, przebo stwienie ludzkiej natury dostópne na drodze chrzescijan-
skiego mistycznego zjednoczenia. 

3. CZARODZIEJSKIE SłOWO ”MEDYTACJAĄ 

Nie jest nowosciż stwierdzenie, iz obecnie jestesmy swiadkami zja-
wiska, okreslanego jako ” moda na medytacjó , kto ra wyraza sió  wysokim 

† † † † † †  
4 Por. L. Bouyer, Wprowadzenie do ˙ycia duchowego, Warszawa 1982, s. 33-34. 
5 Jan Eckhart, Kazania, Poznan 1986, s. 49. 
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popytem na literaturó  majżcż za przedmiot zen, jogó  i w ogo le medyta-
cjó  i kto rż mozna tez poznac po duzej frekwencji na odczytach i zebra-
niach urzżdzanych przez dalekowschodnich guru6. Zauwaza sió  nadto, 
iz ten nurt wciżga takze osoby, kto re nie znajdujż sió  w zasiógu ducho-
wego oddziaęywania Koscioęa i religii. ” Niemaęo jest takich, kto rzy zdajż 
sió  byc rozczarowani psychologicznymi i religijnymi srodkami pocho-
dzżcymi z arsenaęu tradycji europejskiej. Niepewnosc i brak orientacji 
zbudzięy w nich gęóbokie pragnienie bezpiecznego zacisza. Spodziewajż 
sió , ze indyjscy guru zaprowadzż ich do krainy nowych mozliwosci mo-
dlitwy, a nawet (do) niezwykęych spotkan z Bogiem. To, co byęo przed-
miotem tajemnej tósknoty i zdawaęo sió  niedostópnym, stoi teraz na po-
zo r szeroko otworemś7. 

Zasygnalizowane tutaj zjawisko jest zbyt zęozone, aby jednoznacz-
nie, w sposo b arbitralny osżdzic, ocenic i kwalifikowac. Sęowa Wielkiej 
Mistrzyni zycia duchowego (Mater spiritualium), sw. Teresy z Avila, iz 
” tajemnica ludzkiej duszy jest tajemnicż Bogaś8, posiadajż ro wniez i tu-
taj swoje zastosowanie. Upraszczanie zjawisk o zęozonej strukturze 
swiadczyęoby o intelektualnym prymitywizmie. Z drugiej strony pro ba 
tęumaczenia oczywistych zjawisk w sposo b skomplikowany ro wniez nie 
jest dowodem naukowego obiektywizmu. 

W niniejszej refleksji zwrocmy uwagó  najpierw na pozytywny aspekt 
tego zjawiska, kto rym jest zywe zainteresowanie technikami medytacyj-
nymi religii Dalekiego Wschodu. Alfred L…pple, profesor Uniwersytetu 
w Salzburgu, wypowiada bardzo istotne stwierdzenie, kto re mozna 
uznac za trafnż diagnozó  rozpatrywanego tutaj zjawiska: ” Coraz wiócej 
Europejczyko w dochodzi do wniosku, ze wprawdzie wspo ęczesna tech-
nika zapewnia wygodne zycie (tym, kto rym rzeczywiscie zapewnia), ale 
jednoczesnie techniczny racjonalizm i instrumentalne posęugiwanie sió  
rozumem powoduje duchowe w y k r w a w i e n i e  s i ó  (podkr. P. O.) 
częowieka w jego najgęóbszej i najsubtelniejszej istocie. Wspo ęczesny 
swiat staę sió  stacjż obsęugi komputero w. Pod wzglódem technicznym 
jest doskonaęy. Jedynym czynnikiem zakęo cajżcym w tym technicznym 
swiecie jest Ć  częowiek, kto ry mysli, kto ry czuje i kto rego serce popeęnia 
ekstrawagancje bódżce zgrzytem w zaprogramowanej koncepcji. Stech-
nicyzowany częowiek ma wprawdzie wszystko..., ale posro d tego dosko-
naęego technicznie swiata ludzkie serce przejmuje chęo d. 

† † † † † †  
6 A. L…pple, Powro c my do modlitwy, Krakow 1991, s. 101. 
7 Tamze, s. 104. 
8 Teresa od Jezusa sw., Twierdza wewnźtrzna, VI, 9, 11. 
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Czy moze zatem dziwic, ze w czasach takiego egzystencjalnego kry-
zysu ludzie rozglżdajż sió  za ratunkiem, za duchowż i religijnż szansż 
przezycia...? W naszych, ostatnich dziesiócioleciach XX wieku, wielkie, 
moze ostatnie nadzieje pokęadane sż w indyjskich doswiadczeniach me-
dytacyjnych. Za tymi gorżczkowymi poszukiwaniami kryje sió  elemen-
tarny gęo d religijnych i emocjonalnych bodéco w, nowych i lepszych 
mozliwosci doswiadczenia Bogaś9. 

Fascynacje i nadzieje czasow wspo ęczesnych sż wielkie. Ale czy nie sż 
one za wielkie? Jezeli bowiem wielkie oczekiwania wiżzane m.in. z tech-
nikami medytacyjnymi Dalekiego Wschodu i jej doraénymi efektami, 
nie speęniajż istotnych nadziei, to niewżtpliwie nastżpi nieunikniony 
”upadek w otchęan beznadziejnosciś10. Nie wchodzżc szczego ęowo w od-
róbny temat: Techniki medytacyjne Dalekiego Wschodu a modlitwa 
chrzescijanska, zacytujmy wypowiedé wybitnego znawcy w tym przed-
miocie, Johannesa B. Lotza: ”Wschod stanowi dla Zachodu wyzwanie, 
aby nie zaniedbywaę on swego medytacyjnego dziedzictwa, lecz aby na 
nowo je ozywię, przez co Koscio ę wzniesie sió  ku duchowemu doswiadcze-
niu, kto re jest tak bardzo dla niego potrzebne w sytuacji jego dzisiejszego 
kryzysu. Udoskonalone wschodnie metody mogż stanowic przy tym 
cennż pomoc. Gdyby wszakze Zacho d zrezygnowaę ze swego dziedzictwa 
i wydaę je na ęaskó  Wschodu, utracięby niezmierzone bogactwoś11. 

4. W KRńGU NEW AGE I ”NOWEJ FALI...Ą12 

Gdy w lutym br. Stolica Apostolska ogęosięa dokument pt. Jezus 
Chrystus dawcę  wody ˙ywej, podczas jego prezentacji, przewodniczżcy 
Rady ds. Kultury, kardynaę Paul Poupard stwierdzię, ze ” New Age to faę-
szywa utopia, kto ra ma odpowiedziec na pragnienie szczósciaś. Zauwa-
zyę takze, iz ” niekto rzy chrzescijanie znajdż w dokumencie Stolicy Apo-
stolskiej sęowa krytyki na temat ” praktykowanych przez siebie form du-
chowosciś. Nalezy jednak przy tym zauwazyc, iz byę on skęonny uspra-
wiedliwic wiele z tych zachowan faktem, ze pod markż New Age sprze-
daje sió  niemal wszystko, ale nie wszyscy, kto rzy do tego sklepu wcho-
dzż, muszż byc jego wyznawcami. Ta przestroga kardynaęa Pouparda 

† † † † † †  
9 A. L…pple, dz. cyt., s. 102-103 
10 Tamze, s. 104 
11 J. B. Lotz, Christliche Meditation, ” Zur Debate. Themen der Kathoolischen Aka-

demie in Bayernś  6(1976) nr 3, s. 16. 
12 Zob. P. Krysa, M. Gryczynski, Ka˙demu Boga wedle potrzeb, ” Przewodnik Katolic-

kiś  z 2 III 2003, s. 10. 
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miaęa takze uczulic na sprowadzenie wszystkiego do wspo lnego mia-
nownika. ” Klienci, wyznawcy i uczniowie to nie to samo. Uczciwosc  
i prawo kaze byc ostroznymś 13. 

Celem opublikowania tegoz dokumentu nie byęo dostarczenie od-
powiedzi na wszystkie pytania, jakie wiżzż sió  z istnieniem New Age, 
lecz dostarczenie podstawowych danych niezbódnych do zrozumienia 
tego kulturowego ruchu, aby mo c odpowiednio, kompetentnie zaanga-
zowac sió  w dialog z ludémi zafascynowanymi tym fenomenem. ” Nazwó  
New Age znajż niemal wszyscy, za to wielu nawet nie zdaje sobie sprawy 
co sió  za tym kryje i w jakim stopniu dotyczy to chocby jego samego. 
Nowa Era wsiżknó ęa juz tak gęóboko we wspo ęczesnż kulturó , ze sami 
katolicy czósto romansujż z Wodnikiem, nawet nie pytajżc, z jakiej ro-
dziny pochodzi ich tajemniczy oblubieniecś14. 

Atrakcyjnosc New Age dla wielu polega na tym, ze posiada on zdol-
nosc zbierania ciekawszych elemento w ze wszystkich religii, a nastópnie 
przeksztaęcania ich w przesęanie o nowej sile i znaczeniu. Propagatorzy 
tego ruchu pragnż, aby kazdy w tej mieszaninie wierzen, metod, prak-
tyk, terapii znalazę cos dla siebie, a przez to staę sió  zwolennikiem Ery 
Wodnika. 

New Age stanowi groéne wyzwanie dla chrzescijanstwa. ” Nie tylko 
dlatego, ze rozprzestrzenia sió  z ewidentnż energiż, lecz przede wszyst-
kim dlatego, iz otwarcie atakuje chrzescijanstwo, a poza tym przywęasz-
cza sobie wiele z dziedzictwa chrzescijanstwa, poczynajżc od Biblii. Roz-
rasta sió  w nowż, planetarnż, uniwersalnż religió , w przekonaniu, iz ona 
węasnie winna nastżpic po wszystkich uprzednich, doprowadzajżc je do 
doskonaęosci (” bez dogmatuś). New Age przejawia szczego lny synkre-
tyzm. Jest otwarty na wszystkie religie. Jest to rodzaj nadreligii, kto ra 
unosi sió  wysoko ponad wszelkim dogmatem, autorytetem, klerem i swió-
tymi ksiógami. Chciaęoby sió  powiedziec, iz jest to swoisty szczyt, 
” triumf ekumenizmuś15. 

Jest wprost niemozliwosciż zamknżc rozlegęe i wielopostaciowe 
zjawisko, kto rym jest New Age, w ramach definicji. Wiócej, wydaje sió , 
iz ze swego zaęozenia ten ruch posiada pewnż cechó  ” nieokreslonosciś. 
” Sygnaęem ostrzegawczym przed New Age winno byc pojawienie sió  w 
jakiejs dziedzinie traktowanie na serio takich spraw, jak astrologia, ka-
baęa, orientalne ubo stwienie częowieka, media dla kontakto w z ducha-

† † † † † †  
13 Por. J. Ratzinger, Pan Jezus nie jest naszym wymysńem, ” Gosc Niedzielnyś  

77(2000), nr 46, s. 7. 
14 P. Krysa, M. Gryczynski, dz. cyt., s. 10. 
15 G. Danneels, Nowy ńad. Nowa ludzkos c . Nowa wiara. New Age, Krakow 1992, s. 25. 
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mi, reinkarnacja (pojmowana inaczej niz w religiach orientalnych), po-
znanie pozazmysęowe itd.ś16, panteizm, tro jpostaciowosc (opro cz ciaęa  
i duszy ludzkiej takze ” ciaęo astralneś  lub ” psychiczneś), spirytyzm itp. 

Pomimo towarzyszenia wszystkich konstelacji (astrologia), zapozy-
czen od ro znych religii (buddyzm, islam, judaizm, hinduizm itd.), 
wszystkich wschodnich guru, wszystkich sposobo w na szczóscie, niezli-
czonego repertuaru technik (medytacyjnych), psychologicznych i rze-
komo naukowych wizji swiata, New Age pozostawia ostatecznie częo-
wieka w caękowitej samotnosci. Sam musi sobie radzic. ” W ten sposo b 
po dęugich (i zmudnych rzekomych) poszukiwaniach, częowiek New Age 
wraca dokęadnie do tego miejsca, z kto rego chciaę uciec: do obsesji węa-
snych dokonan, kto rych tak sió  boi. Musi sió  zbawiac od nowaś17. 

Faęszywa mistyka (mistycyzm) jest zaęosnż parodiż misterium nad-
przyrodzonej ęaski udzielajżcej częowiekowi daru uczestniczenia w mi-
sterium wewnó trznego zycia Boga Tro josobowego. Jesli dar ęaski udzie-
lony przez Boga prowadzi do nadprzyrodzonej doskonaęosci, zamierzo-
nej przez Niego dla ludzkiej natury, to faęszywa mistyka zawraca z tej 
drogi, kto ra winna prowadzic do nieskonczonej, odwiecznej Prawdy  
i Mięosci, ” odcina nas mirazem i pozostawia na ęasce smierci w sercu 
pustyni, uwiózionych w usciskach iluzjiś18. 

Sęusznosc powyzszego stwierdzenia, sygnalizujżcego totalnż du-
chowż destrukcjó , potwierdza przerazajżco niebezpieczna ksiżzka W. 
J…gera pt. Fala jest morzem z podtytuęem: Rozmowy o mistyce. Autor 
legitymuje sió  jako częonek monastycznej wspo lnoty Ordo Sancti Be-
enedicti, w rzeczywistosci jawi sió  jako ” wilk w owczej sko rześ. Sw. Be-
nedykt z Nursji zauwazyę, iz ” zaden wilk nie ubiera sió  tak chó tnie w 
owczż sko ró  jak samowolaś19. Ta samowola okazuje sió  jeszcze bardziej 
groéna na pęaszczyénie nauczania niz tylko w kwestii zakonnej obserwy. 

Bardziej uwazna lektura tej pozycji J…gera dowodzi zaro wno pomie-
szania wszelkiej materii (nauk scisęych, humanistycznych, teologicz-
nych), podstawowego braku odro zniania odróbnosci przedmiotow po-
szczego lnych naukowych dyscyplin, jak ro wniez kompletnej ignorancji 
w zakresie nie tylko katolickiej teologii, lecz takze znajomosci chrzesci-
janskiego oródzia ewangelicznego. Nie trudno dostrzec wyraénej analo-
gii w owym ” pomieszaniu wszelkiej materiiś  z postawż tych ludzi, o kto -
rych mo wi sw. Paweę Apostoę w Liscie do Rzymian: ” Albowiem od stwo-
rzenia swiata niewidzialne Jego (Boga) przymioty Ć  wiekuista Jego po-

† † † † † †  
16 M. Giertych, New Age ż  niebezpieczny prę d, ”Rycerz Niepokalanejś 10(1992), s. 265. 
17 G. Danneels, dz. cyt., s. 39. 
18 T. Merton, Wspinaczka ku Prawdzie, s. 77. 
19 Cyt. za: G. B. Hume, W poszukiwaniu Boga, Warszawa 1983, s. 33. 
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tóga oraz bo stwo Ć  stajż sió  widzialne dla umysęu przez Jego dzieęa, tak 
ze nie mogż sió  wymo wic od winy. Poniewaz choc Boga poznali, nie od-
dali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziókowali, lecz znikczemnieli w swo-
ich myslach i zaciemnione zostaęo bezrozumne ich serce. Podali sió  mż-
drych stali sió  gęupimi. I zamienili chwaęó  niezniszczalnego Boga na po-
dobizny i obrazy smiertelnego częowieka, ptako w, czworonoznych zwie-
rzżt i pęazow [−]. Prawdó  Bozż przemienili oni w kęamstwo i stworzeniu 
oddawali czesc, i sęuzyli jemu, zamiast sęuzyc Stwo rcy, kto ry jest bęogo-
sęawiony na wiekiś  (Rz 1, 20-25). 

Oto kilka wypowiedzi W. J…gera zawartych w jego ksiżzce: 
Ć  s. 57: ” Duchowosc transkonfesyjna [−] religijna sięa odężcza sió  

od odziedziczonych religii. Spotykam coraz wiócej ludzi, kto rzy sż reli-
gijni, nie czujżc jednoczesnie przynaleznosci do zadnej religii. W tym 
dostrzegam slad postópowej ewolucji swiadomosciś. 

Religijnosc poza religiami? ” New Ageś  czy...? 
Ć  s. 75: ” Podstawż mistyki jest doswiadczenie jednosci, w kto rych 

znikajż granice pomiódzy Bogiem a swiatem. Teologia chrzescijanska 
natomiast [w przekonaniu W. J…gera! Ć  przyp. P. O.] zasadza sió  na 
fundamentalnym dualizmie Boga i swiata. Wedle teistycznego wyobra-
zenia Bo g to osoba istniejżca sama dla siebie poza swiatemś. 

Podstawowy bężd w powyzszej wypowiedzi, to utozsamianie teistycz-
nej wizji z chrzescijanskż wizjż Boga i wszechswiata. Chrzescijanstwo nie 
jest religiż Zaratustry czy tym podobnych religii Persow. Swiat jest dzie-
ęem stwo rczej mięosci Boga. Chrzescijanstwo nie przyjmuje dwo ch od-
wiecznych pierwiastko w: zęa i dobra. Pan Bo g jest transcendentny, lecz 
nie przestaje byc immanentny w swiecie i w zyciu częowieka. 

Ć  s. 23: ” Nie ma powrotu do pierwotnej naiwnej poboznosci, zosta-
ęa ona nieodwoęalnie utracona [−]. Nie chodzi o spoufalanie sió  z du-
chem czasu, lecz o gotowosc potraktowania wyniko w naukowych jako 
pytania pod adresem teologii. Potraktowania na tyle serio, by w razie 
potrzeby zrezygnowac z dogmatow nie do utrzymania albo przynajmniej 
na nowo je zinterpretowac. Ale to tylko pierwszy krok. Albowiem kolej-
ny problem Koscioęa polega na tym, ze na propagowanym przez niego 
obrazie Boga ciżzy przestarzaęy obraz swiata. By dotrzec do ludzi wspo ę-
czesnych, pozostajżcych pod wpęywem nowoczesnej nauki, i nie wyma-
gac od nich zbytnich akrobacji intelektualnych, Koscio ę musiaęby na 
nowo przemyslec ofertó  teologicznż. Sposo b, w jaki Koscio ę mo wi o Bo-
gu, musiaęby sió  zmienic. Jednakze brakuje odwagi do opuszczenia 
szczelnie zamknió tego gmachu wiary i podejscia nowej pro by. Z yczy-
ębym sobie odwazniejszych teologo wś. 
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Teolog-chimera? Teolog-ateista ” zawziócieś uprawiajżcy swo j warsz-
tat naukowy? Absurd, do jakiego dochodzi, kiedy ignorancja rosci sobie 
prawo do nieomylnego autorytetu. 

Ć  s. 24: ”Wiókszosc teologow zamyka sobie dostóp do mistyki [w ro-
zumieniu W. J…gera Ć  przyp. P. O.]. Jest to tylko skutek kro tkowzrocznej 
teologii. Innym skutkiem niemniej szkodliwym, jest pomijanie cielesnego 
wymiaru ludzkiego zycia. Religijnosc częowieka nie ogranicza sió  tylko do 
jego intelektu. Mozemy miec religijne doswiadczenie takze poprzez ciaęo 
i psychikó . Proszó  tylko pomyslec o obecnej modzie na wellnes lub o za-
chwycie sportem. Jazda na rolkach, na snowbordzie, latanie na paralot-
ni, otwierajż ludziom niezwykęe obszary doswiadczen cielesnych, duzo 
bardziej fascynujżce niz to, co ma im do zaproponowania Koscio ęś. 

” Ten repertuar mnie szybko znudzięś  Ć  wypowiedé autora bluénier-
czej piesni. ” Jazda na rolkach zamiast...ś? Jesli ktos przychodzi do Ko-
scioęa ” na repertuarś  czy Ć  jak mo wi Ć  aby spotkac sió  ” z Absolutemś, 
to rzeczywiscie pomylię sió . Tu nie chodzi o Absolut, lecz o zywż Osobó  
Boga w Chrystusie, kto ry jest Sakramentem, widzialnym znakiem, Pra-
sakramentem Boga Ojca. ” Kto Mnie widzi, widzi i Ojca Megoś  (J 14, 9). 

Poza tym czy religijnosc nie zakorzeniona w ciele, (nie) wystópuje w 
koscielnej religijnosci? Ani zycie duchowe w ogo le ani mistyka nie pole-
ga na ” wywabieniu duszy z ciaęaś, lecz na uswióceniu obojga, duszy i cia-
ęa. Przede wszystkim zas chrzescijanstwo nie opiera sió  na mitach ani na 
ludzkich wymysęach ani na basniach, lecz na fakcie historycznym wcie-
lenia, odkupienia i zmartwychwstania, w kto rych takze ludzkie ciaęo do-
znaje najpeęniejszego wyniesienia w tajemnicy wniebowstżpienia i wnie-
bowziócia. 

J…gerowska pro ba ” reinterpretacji dogmatowś  ujawnia totalnie an-
tychrzescijanskż swiadomosc autora. Bezsensownym wobec tego wydaje 
sió  podejmowanie jakichkolwiek dyskusji z autorem ksiżzki Fala jest 
morzem. Pod pozorem rzekomej erudycji, ” ekspertaś  wszelkich dziedzin 
i naukowych dyscyplin, w gruncie rzeczy ujawnia sió  ignorancja w fun-
damentalnych zasadach ewangelicznego oródzia i depozytu chrzescijan-
skiej wiary. Nie trudno takze nie dostrzec niemal obsesyjnż antyracjo-
nalnosc w odniesieniu do tegoz depozytu węasnie dlatego, iz legitymuje 
sió  ewidentnż racjonalnosciż (racjonalizmem!) i pryncypialnym usza-
nowaniem odróbnosci przedmiotow wiary i wiedzy; fides et ratio. 

Oto jeden z najbardziej ” reprezentatywnychś  poglżdo w, a zarazem 
ujawniajżcych chrzescijanskż swiadomosc autora ksiżzki Fala jest mo-
rzem, zawarty w odpowiedzi na pytanie, jak rozumie autor dogmat  
o odkupienczej smierci na krzyzu? 

Ć  s. 81-82: ” Jezus nie rozumiaę swojej smierci jako smierci odku-
pienczej. Nam tym trudniej ten dogmat zrozumiec. Po pierwsze dlatego, 
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ze wiemy, skżd ten józyk pochodzi. Odniesienie autorow nowotestamen-
talnych do Starego Testamentu zdradza, ze ich korzenie siógajż jakiegos 
archaicznego rytuaęu [−]. Taka mitologia potrzebuje dzis wspo ęczesnej 
interpretacji. Podejmuje sió  takie pro by, ale zadna mnie nie zadowala. 
[−] Po drugie wspo ęczesny częowiek nie rozumie, dlaczego chrzescijan-
ska teologia uzurpuje sobie prawo do wyężcznosci. Wspo ęczesni nie po-
trafiż i nie chcż juz wierzyc, ze smierc Jezusa miaęa jakis kosmiczno-
uniwersalny wymiar dla wszystkich istot. Poznajż inne religie Ć  widzż, 
z jakż powagż i moralnym prawem kroczż one węasnymi drogami zba-
wienia. I nie mogż zrozumiec, ze to wszystko z powodu smierci jednego 
częowieka przed dwoma tysiżcami lat miaęoby nie miec znaczenia. Raz 
jeszcze pragnó  przypomniec o szesnastu miliardach lat istnienia kosmo-
su. W jakiej relacji mozemy widziec dzis pojawienie sió  Jezusa i jego 
smierci? To dla mnie bardzo wazne pytanie pod adresem teologiiś. 

W powyzszych wypowiedziach W. J…gera ujawnia sió  kompletne 
niezrozumienie, ignorancja, ewidentny brak znajomosci katolickiej do-
gmatyki a takze solidnej refleksji teologicznej wybitnych teologo w  
z sprzed i po Soborze Watykanskim II. Misterium Odkupienia nie sytu-
uje sió  chocby ” na szczycieś  analogii do starotestamentalnych ofiar. 
Analogia non est genealogia! 

Nie wchodzżc w szczego ęowe dyskusje z autorem, kompletnie ” wy-
obcowanejś  swiadomosci z chrzescijanskiego depozytu wiary, nalezy 
przypomniec sytuacjó  Koscioęa w czasach sw. Ireneusza z Lyonu (ä ok. 
202). ” Dostrzegaę on wo wczas w gnostyckich zasadach dopasowywania  
i wyjasniania chrzescijanstwa zagrozenie dla Koscioęa, jakie szęo w po-
dziale Biblii i oddzielenia Biblii od Koscioęa. Ten fundamentalny po-
dwo jny podziaę poprzedzony zostaę wewnó trznym rozbiciem Koscioęa w 
poszczego lnych gminach, kto re na swojż rókó  (samowolnie) wybieraęy 
sobie éro dęa i ustanawiaęy sobie węasnż tozsamosc. 

Rozkęad éro deę wiary pociżga za sobż rozkęad wspo lnoty Ć  i od-
wrotnie. Gnoza, usięujżca przedstawic rozbicie Ć  rozdzielenie obu Te-
stamento w, rozdzielenie Pisma od Tradycji, chrzescijan uczonych od 
prostaczko w Ć  jako zasadniczy element racjonalny, jest wióc w rzeczy-
wistosci objawem rozkęadu. Natomiast jednosc Koscioęa uwidacznia 
jednosc tego, czym on zyje. I odwrotnie: zyje on tylko wtedy, gdy czer-
piżc z caęosci Ć  z ro znorodnej jednosci Starego i Nowego Testamentu, 
jednosci Pisma, Tradycji i wiernego urzeczywistniania Sęowa. Kogo jed-
nak raz urzekęa »logikaź rozkęadu, ten bódzie miaę zawsze kęopoty ze 
skęadaniem rzeczy w jednż caęoscś20. 

† † † † † †  
20 J. Ratzinger, Sńudzy Waszej Rados ci, Wrocęaw 1990, s. 98-99. 
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W czasie Ostatniej Wieczerzy po raz ostatni zabito paschalnego ba-
ranka, kto rego spozyę Chrystus wraz z uczniami. Odtżd powtarzanie te-
go prastarego obrzódu stracięo swo j sens i swż religijnż wartosc. Na 
miejsce krwi szęa nowa krew Ć  krew Nowego Przymierza, Krew Chry-
stusa, kto ra w nastópnym dniu zostaęa przelana na odpuszczenie grze-
cho w. Tu węasnie speęnięy sió  sęowa Jana Chrzciciela: ” Oto jest Baranek 
Bozy, kto ry gęadzi grzechy swiataś  (J 1, 29). Na miejsce kapęanstwa 
dawnego Przymierza stanżę On Ć  jedyny Arcykapęan, jeden jedyny 
wieczny Arcykapęan Nowego Przymierza. A wszystko to dokonaęo sió  w 
peęni czaso w. ” Chrystus umarę, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, zo-
staę pogrzebany, zmartwychwstaę trzeciego dnia, zgodnie z pismem,  
i ukazaę sió  Kefasowi, a potem Dwunastuś  (por. 1 Kor 15, 3b-5). 

Wszystkie inne ” intelektualne akrobacjeś  autora ksiżzki Fala jest 
morzem nie stanowiż juz zadnej niespodzianki, skoro zostaęa przez nie-
go zakwestionowana boskosc Osoby Chrystusa i Jego zbawczego dzieęa. 
Wszystkie ” rewelacjeś  umysęowe W. J…gera stanowiż kontekst jego wy-
zwolenczej wizji lub sż konsekwencjż podstawowej przesęanki ” nowa-
torskiejś  nauki o zbawieniu, kto re jest dla niego niczym innym jak tylko 
” metaforż doswiadczenia mistycznegoś, pojmowanego oczywiscie na 
J…gerowski sposo b, nie majżcy nic wspo lnego z chrzescijanskż mistykż, 
chociaz autor pro buje posęugiwac sió  terminologiż wielowiekowej tra-
dycji autentycznej chrzescijanskiej mistyki. 

I tak na przykęad, na s. 47 ksiżzki Fala jest morzem czytamy:  
” Z perspektywy mistyki nauka o zbawieniu jest metaforż zdarzenia, kto -
re odbywa sió  w doswiadczeniu mistycznym. Zbawienie jest wciżz obec-
ne. W doswiadczeniu mistycznym częowiek w d z i e r a  s i ó  [ podkr. P. 
O.] do zbawieniaś. 

Nalezy odpowiedziec, iz zaden bezczelny wro zbita nie ” wdziera sióś  
do sanktuarium Najwyzszego, Najswió tszego, Jedynego Boga, posęugu-
jżc sió  zwyczajnym kluczem, kto ry stosuje na co dzien. 

Kontekst takiej opcji autora Fala jest morzem nie trudno odczytac. 
Dla W. J…gera ” Bo g jest tancerzem i tancemś  (s. 75). Jest swoistż toz-
samosciż, stanowiżcż wewnó trznż sprzecznosc. 

Na s. 47-48 pisze on: ” Bo g i częowiek majż sió  do siebie jak zęoto  
i pierscien. Sż to dwie zupeęnie ro zne rzeczy. Zęoto nie jest pierscieniem, 
pierscien nie jest zęotem. Ale tylko w zęotym pierscieniu mogż sió  poja-
wic razem. Wspo ęistniec. Tak Bo g objawia sió  jako częowiek. Bo g i częo-
wiek mogż sió  pojawic tylko razem. Na tym polega dla mnie sens inkar-
nacji Jezusa. Uwidacznia ona, ze wszystko jest inkarnacjż Boga, od 
kwarko w i leptono w po czysto duchowe formy, o kto rych nie mamy po-
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jócia. Kazdy jest Bogiem częowiekiem. Mogó  tez powiedziec: Bo g zama-
nifestowaę sió  jako częowiekś. 

U J…gera nie ma odro znienia ludzkiego ” jaś  od Boskiego ” Tyś. Prze-
ciwnie, w chrzescijanskiej mistyce, nawet w najwyzszych stanach mi-
stycznego zjednoczenia, zawsze pozostaje jako ontycznie odróbne ludz-
kie ” jaś  i Boskie ” Tyś. W chrzescijanskiej mistyce nigdy nie nastópuje 
” zlanie sió ś  Boga i częowieka w jakżs jednosc bezosobowż. 

Aby nie byęo wżtpliwosci, iz mysl W. J…gera jest caękowitż awersjż od 
chrzescijanstwa na rzecz kolejnej odmiany panteizmu, wystarczy zacy-
towac tylko kilka z wielu innych podobnych sformuęowan tegoz autora: 

Ć  s. 21: ” Swiat jest niczym innym jak zjawiskiem tego, co boskie. W 
konsekwencji zbawienie jest rozumiane nie jako pokonanie owej prze-
pasci, lecz jako przebudzenie sió  prawdziwej istoty. Taki tez byę węasci-
wy cel wszystkich módrco w i wszystkich zaęozycieli religii. Wyzwolic lu-
dzi ze snu mrocznosci i wprowadzic w doswiadczenie tego, co boskie. 
Zbawienie rozumieli oni jako poznanie. Na tym tez polega dla mnie zna-
czenie Jezusa: Na tym, ze wskazaę drogó  do doswiadczenia jednosci  
z boskż prazasadż, nie zas na jego smierci na krzyzuś; 

Ć  s. 79: ” Boga nie da sió  oddzielic od ewolucji. Bo g jest przychodze-
niem i odchodzeniem. Bo g jest narodzeniem i umieraniem. Jest tance-
rzem, kto ry tanczy ewolucjó . Tancerz bez tanca nie ma sensu Ć  i tanca 
bez tancerza nie sposo b sobie wyobrazic. Bo g i ewolucja wspo ęprzynale-
zż do siebie. Jedno jest nie do pomyslenia bez drugiegoś; 

Ć  s. 79: ” Bo g wciela sió  w kosmosie. On i jego wcielenie nieroze-
rwalnie sió  ze sobż wiżzż. On nie jest w swoim wcieleniu, lecz manife-
stuje sió  jako wcielenie. W drzewie objawia sió  jako drzewo, w zwierzó-
ciu jako zwierzó , w częowieku jako częowiek i w aniele jako anioę. Nie sż 
to wióc istoty, obok kto rych istniaęby jeszcze jakis Bo g, niejako wslizgu-
jżcy sió  w nie. On jest kazdż z tych pojedynczych istot Ć  i jednoczesnie 
nie jest tez nimi, poniewaz w zadnej z nich sió  nie wyczerpuje, lecz zaw-
sze jest tez wszystkimi innymi. Węasnie to doswiadczenie czyni mistyk. 
Poznaje kosmos jako brzemiennż sensem manifestacjó  Boga, podczas 
gdy niekto rzy ludzie zachowujż sió  wobec kosmosu jak analfabeci wobec 
wierszaś; 

Ć  s. 86: ” Wszystkie istoty sż manifestacjż jednej prazasady, kto rż 
my Europejczycy, nazywamy Bogiem. Mozna to wytęumaczyc tak, ze 
wszystkie istoty zostaęy poczó te niepokalanie [−]. Chrzest nie przynosi 
nam niczego nowego, umacnia jedynie naszż boskż istotó . Wyrazajżc sió  
po chrzescijansku, powiemy: Jestesmy boskim zyciem, kto re sió  wcieli-
ęo, kto re staęo sió  częowiekiem. To jest nowina o wcieleniu Boga w Jezu-
sie. Tak jest w Jezusie, tak w kazdym z nas ludzi, wypeęnia sió  boska za-



 ”Zwrot ku mistyceą  w duchowos ci wspo ńczesnej 79
 
sada. Bo g kreuje sió  w kazdej stworzonej istocie. Dlaczego ograniczac to 
tylko do Jezusa i Maryi?ś. 

Wobec tak ewidentnej deklaracji ”kreowania sióś Boga w J…ge-
rowskiej wizji ” samozbawienia sióś  na drodze ” przebudzenia sió ś  praw-
dziwej istoty i bezsensownej dyskusji z autorem ksiżzki Fala jest mo-
rzem, pozostaje tylko wiernosc dla caęosci depozytu prawd wiary chrze-
scijanskiej i trzymania sió  zasad zdrowego rozsżdku. Nalezy ro wniez 
przypomniec, iz juz w pierwszych wiekach chrzescijanstwa heretyckie 
bęódy w zakresie chrystologii posrednio przyczynięy sió  do wyraénego 
okreslenia fundamentalnych prawd chrzescijanskiej wiary, stanowiż-
cych boskie éro dęo autentycznej chrzescijanskiej teologii mistycznej i 
autentyzmu chrzescijanskiego mistycznego doswiadczenia. 

Zakwestionowanie a tym bardziej odrzucenie nawet jednej prawdy 
objawionej, zawartej w chrzescijanskim depozycie wiary, jest odrzuce-
niem caęego autorytetu Boga. Wiara bowiem w swej istocie nie jest jedy-
nie przyjóciem Boga i Jego autorytetu jako Najwyzszej Prawdy21, qui nec 
fallit nec fallere potest (kto ry nie moze sió  mylic ani wprowadzac w bężd). 

Doswiadczenie intelektualno-duchowego wstrzżsu w czasie lektury 
ksiżzki W. J…gera Fala jest morzem powinno byc zdecydowanie ostrze-
gawcze i leczżce. Wypowiedzi niekto rych czytelniko w tej pozycji niestety 
nie zawsze swiadczż o autentycznym ” przebudzeniuś, nawet jesli to by-
ęaby wypowiedé duchownego czy psychoterapeuty22. Samozwancza, 
” wilcza przysęugaś  częonka monastycznej wspo lnoty Domu sw. Bene-
dykta Ć  Osrodka Duchowych Dro g w Wurzburgu, prowadzi wielu nie-
zorientowanych na pustynió  smierci duchowej. 

” Fala jest morzemś? Poprawniej nalezy powiedziec ” Fala jest falżś. 
Fala przychodzi i odchodzi. Dum mundus volvitur, crux semper stat 
(Gdy swiat przemija, Krzyz Chrystusowy wiecznie trwa), albowiem ” Je-
zus jest kamieniem, odrzuconym przez budujżcych, tym, kto ry staę sió  
gęowicż wógęa. I nie ma w zadnym innym zbawienia, gdyz nie dano lu-
dziom pod niebem zadnego innego imienia, w kto rym moglibysmy byc 
zbawieniś  (Dz 4, 11-12). Kardynaę Joseph Ratzinger, w pamió tnym 
przemo wieniu w Auli Wydziaęu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 
w dniu 28 X 2000 roku, nazajutrz po otrzymaniu doktoratu honoris 
causa we Wrocęawiu, posrednio komentujżc zarzuty jakoby tekst apo-
stolskiej deklaracji Dominus Jesus swiadczyę o uzurpowaniu sobie przez 
Koscio ę prawa do wyężcznego posiadania peęni prawdy, odpowiedziaę: 
” Przeciez mysmy Pana Jezusa nie wynaleéli. On nie jest wynalazkiem 

† † † † † †  
21 P. Rostworowski, Kierownictwo duchowe, Krakow 2001, s. 53. 
22 Por. wypowiedé dwo ch autorow na obwolucie ksiżzki W. J…gera. 
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Wschodu czy Zachodu, ale Darem Boga danym caęej ludzkosciś23. 

Papiez Jan Paweę II w przemo wieniu na Anioę Panski 1 X 2000 roku 
oswiadczyę w imieniu węasnym i caęego Koscioęa: ” Wraz z Apostoęem 
Piotrem wyznajemy, ze »nie ma w zadnym imieniu zbawieniaź (Dz 4, 
12). Deklaracja Dominus Jesus, idżc szlakiem Vaticanum II, stwierdza, 
ze przez to niechrzescijanom nie odmawia sió  zbawienia, w kto rym po-
ężczyę sió  Bo g i częowiekś  (por. DJ 21). 

Taka jest wiara Piotra i caęego Koscioęa, kto ry z najwyzszż wdziócz-
nosciż przyjmuje najwiókszy Dar Boga Ojca, kto rym jest On Sam w 
Swoim Wcielonym Sęowie. To rowniez stanowi boskie éro dęo wieczno-
trwaęej radosci caęego Koscioęa, radosci, kto ra pęynie z Daru Z ycia 
udzielanego nieustannie w obfitosci Bozego bezmiaru (por. J 15, 11). 

” Wyznanie Chrystusa Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego 
częowieka w Jego boskiej Osobie, usuwa bęódy pojawiajżce sió  tak czósto 
w mysli ludzkiej. Teologia juz od wieko w zatroskana o lepsze poznanie 
Chrystusa ze wzglódu na wióé zachodzżcż pomiódzy bytem a stawaniem 
sió , z racji Jego »swiadomosciź, a takze ze wzglódu na wióé istniejżcż 
pomiódzy historiż Boga, kto ry sió  angazuje na rzecz częowieka, a histo-
riż częowieka, kto ry Go przyjmuje lub odrzucaś24. 

Katolicka mistyka, jako szczytowe duchowe doswiadczenie, a takze 
jako refleksja teologiczna w tym przedmiocie, nie istnieje poza chrysto-
logiż. Katolicka chrystologia opiera sió  na trzech filarach. ” Chrystologia 
wydobywa sió  z trzech éro deę i opiera sió  na trzech filarach, kto re umoz-
liwiajż poznanie i twierdzenie, kim jest Jezus Chrystus. Sż to: Pismo 
swió te, Tradycja i doswiadczenieś25. 

Wspo ęczesna i pogęóbiona refleksja teologiczna w dziedzinie chry-
stologii wnosi ro wniez niezawodne swiatęo ubogacajżce wspo ęczesnż 
naukowż refleksjó  teologii duchowosci ” Syn Bozy Ć  ukrzyzowany! Pan, 
Mesjasz, Zbawiciel (Soter) jest zgorszeniem nie majżcym sobie ro wne-
go. Nie ma zadnego innego wyjasnienia narodzin tej gorszżcej nauki po-
za stwierdzeniem faktu, ze to sam Jezus jest jej podstawż i punktem 
wyjscia. Ani zydzi, ani poganie, nie byli w stanie wymyslic postaci Me-
sjasza ukrzyzowanego, Syna Bozego, umierajżcego na krzyzu. Jedynie 
sensowne wyjasnienie tego faktu jest takie: to sam Jezus jest najbardziej 
spo jny ze swojż naukż i swym postópowaniem, w caęym swoim zyciu  
i cierpieniu, w swej smierci i zmartwychwstaniu! To On sam jest jedynż 

† † † † † †  
23 Cyt. za: A. Kerner, Pan Jezus nie jest naszym wynalazkiem, ” Gosc Niedzielnyś  

77(2000), nr 46, s. 7. 
24 G. Chantraine, Chrystus wczoraj i dzis , w: Tajemnica Tro jcy Swiźtej (Kolekcja 

Communio, t. 13), red. L. Balter, Poznan 2000, s. 184. 
25 Ch. Sch n̈born, Droga chrystologii wspo ńczesnej, w: tamze, s. 158. 
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racjż chrystologii. On jest tym swiatęem, kto re pozwala pojżc Jego po-
stac. Dogmat Go nie przykrywa. Bynajmniej! Swiatęo to pęynie od Niego 
samego: »w Twej swiatęosci oglżdamy swiatęoscź (Ps 36, 10). To węasnie 
swiatęo oslepięo Szawęa i powalięo na ziemió . Czyniżc go slepym, daęo 
mu »swiatęe oczy sercaź (Ef 1, 18), tak by mo gę rozpoznac Chrystusaś26. 

5. WIERNOS C  NAUCZANIU KOS CIOłA  
I ZASADOM ZDROWEGO ROZSęDKU 

We wspo ęczesnym chaosie epoki postmodernistycznej, ujawniajż-
cym sió  w szczego lnosci w dziedzinie intelektualnej i wolitywnej, kwe-
stionujżcym wszelkie obiektywne wartosci prawdy i dobra, zostaęy po-
srednio zagrozone ro wniez najistotniejsze wartosci autentycznego zycia 
religijnego. To zjawisko dosióga ro wniez dziedziny zycia mistycznego. 

W tej sytuacji wiernosc nauczaniu Koscioęa, strzegżcego depozytu 
prawd wiary chrzescijanskiej oraz wiernosc zasadom zdrowego rozsżd-
ku stanowiż jedynie sęusznż drogó  i najskuteczniejszż metodó  przeciw-
stawienia sió  niebezpiecznym kierunkom w stylu New Age. 

Podejmujżc oródzie zawarte w deklaracji Dominus Jesus oraz mo -
wiżc o kontekscie, genezie jego powstania i znaczeniu tegoz dokumentu 
Stolicy Apostolskiej, kardynaę Joseph Ratzinger zauwaza m.in.: ” Nowa, 
ideologiczna forma dialogu, kto ra przenika rowniez do wnó trza Koscioęa 
i pewnych obszaro w teologii oraz kultury, zmierza w kierunku relatywi-
zacji »dogmato w Ć  i staje sió  przeciwienstwem »nawro ceniaź i »na-
uczaniaźś. Dialog dla relatywisto w oznacza: węasne stanowisko, wiaró , 
przekonania stawiac na ro wni z innymi. W ten sposo b wszystko zredu-
kowane zostaje do wymiany miódzy ro wnie wartosciowymi, relatywny-
mi przekonaniami, a jej celem jest (rzekome) osiżgniócie maksymalne-
go poziomu wspo ępracy i integracji ro znych przekonan. 

Zerwanie z chrystologiż i zwiżzanż z niż nierozężcznie eklezjologiż 
jest logicznż konsekwencjż takiej relatywistycznej filozofii, kto ra para-
doksalnie sęuzy powszechnie za fundament zaro wno postmodernistycz-
nym myslicielom Zachodu, jak tez teologii negatywnej Wschodu. W na-
stópstwie tego Osoba Jezusa Chrystusa traci jedyny w swoim rodzaju 
zbawczy i uniwersalny charakter. 

Sytuacja, w kto rej relatywizm, bódżc zasadż regulujżcż stosunki 
miódzy kulturami, prezentuje sió  jako prawdziwa i przyjazna częowie-
kowi filozofia, kto ra sama gwarantuje tolerancjó  i demokracjó , prowadzi 
ostatecznie do marginalizacji tych, kto rzy nadal starajż sió  bronic toz-
samosci chrzescijanskiej i prawdy o powszechnosci mocy zbawczej 
† † † † † †  

26 Tamze, s. 164. 
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Chrystusaś27. 

Postawa wiernosci chrzescijanskiemu depozytowi prawd wiary po-
srednio stanowi ro wniez obronó  obiektywnych ogo lnoludzkich wartosci. 
” Jednż z podstawowych zasad etycznych nalezżcych do chrzescijanskie-
go Credo, poniewaz traktuje ono powaznie wolnosc wyboru religii, jest 
zasada tolerancji jako wyraz respektowania wolnosci sumienia, mysli  
i wyznania. Tolerancja i wolnosc sż jednak dzisiaj naduzywane i nieod-
powiednio wykorzystywaneś28. W konsekwencji prowadzi to do samo-
destrukcji wszelkich obiektywnych wartosci prawdy i dobra. 

Jesli bowiem zakęada sió , ze ” wszystkie religie, jak ro wniez areligijne 
sposoby zycia, majż tó  samż wartosc i choc nie istnieje obiektywna  
i uniwersalna prawda Ć  poniewaz Bo g albo raczej Absolut, objawia sió  
pod niezliczonymi imionami Ć  to wszystkie one sż w  j a k i m s  
s t o p n i u  [ podkr. P. O.] prawdziweś29. Wobec tego uparcie narzuca 
sió  pytanie: czy istnieje jakiekolwiek kryterium owej ” powszechnej 
prawdziwosciś? Czy subiektywizm doswiadczenia decyduje o prawdzie 
obiektywnej rzeczywistosci? Czy doswiadczenie częowieka chorego schi-
zofrenika nalezaęoby stawiac na tej samej pęaszczyénie obiektywnosc 
poznania i doswiadczenia częowieka wzglódnie psychicznie i intelektu-
alnie zdrowego? Jesli prawda i faęsz sż tozsame, to czy jeszcze pozostaje 
jakakolwiek faktyczna funkcja ludzkiego intelektu? 

Postawione tutaj pytania i pro ba poprawnej odpowiedzi na nie pro-
wadzi do stwierdzenia intelektualnej sęabosci wspo ęczesnej kultury. ” Je-
sli (bowiem) nie pytamy juz o prawdó , to zanika ro znica miódzy tym, co 
jest istotż i »nie istotżź wiary, wiara nie odro znia sió  juz od przesżdu a 
doswiadczenie od iluzji. Bez kryterium prawdy wewnó trznie sprzeczny  
i pozbawiony sensu staje sió  takze postulat szacunku wobec innych reli-
gii, poniewaz brakuje elementu potwierdzajżcego i odro zniajżcego to, co 
w danej religii jest pozytywne, od tego, co negatywne lub bódżce owo-
cem zabobonu lub zęudzeniaś30. 

” Wiara i rozum (fides et ratio) sż jak dwa skrzydęa, na kto rych duch 
ludzki unosi sió  ku konteplacjiś  (FR 3). Aby nie ulec iluzjom, faęszywym 
mistycyzmom, trzeba przede wszystkim trzymac sió  zasad zdrowego 
rozsżdku i nauki Koscioęa. W zadnym wypadku nie nalezy przeciwsta-
wiac wiary rozumowi ani tez odwrotnie Ć  rozumu wierze. Kiedy rozum 
spi, wtedy budzż sió  upiory. 

† † † † † †  
27 J. Ratzinger, Prawda o Chrystusie, ” Gosc Niedzielnyś . Azymut 77(2000) nr 11, s. 2. 
28 Tamze.  
29 Tamze.  
30 Tamze.  
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Tomasz Merton, trapista z Gethsemani trafnie zauwazyę, iz wspo ę-
czesnie grozi zalew faęszywej mistyki, czyli mistycyzm. Gdy na swiecie 
panuje chaos (w epoce postmodernistycznej), niejednokrotnie fantasci, 
marzyciele stajż sió  wyroczniami31. Obecnie zyjemy w czasach, w kto -
rych faęszywa mistyka jest o wiele bardziej groéna niz dziewió tnasto-
wieczny racjonalizm32. ” Faęszywa mistyka jest czósto w sposo b zęosliwy 
antyintelektualnaś33. Faęszywa mistyka bazuje na swoistej psychologii, 
wedęug kto rej rozum i wola tworzż dwa wrogie obozy, a częowiek jest 
wewnó trznie skęo cony sam ze sobż. ” Faęszywy mistyk dżzy do lekcewa-
zenia wszystkich norm i praw rozumu, węasnie dlatego, ze sż racjonal-
neś34. Nie trudno tez zauwazyc, iz faęszywa mistyka bęódnie pojmuje 
funkcjó  poznania i mięosci w mistycznym doswiadczeniu. Albo odrzuca 
wiedzó  o Bogu, zawartż w Bozym Objawieniu, albo rosci sobie pretensje 
do tzw. ” cudownej wiedzyś  o Bogu. Faęszywa mistyka traktuje kontem-
placjó  w ten sposo b, jakby ona byęa samym poznaniem bez mięosci albo 
mięosciż bez poznania35. 

 
Sęusznym wydaje sió , aby na koniec podjó tej tutaj refleksji, odwoęac 

sió  do pamió tnej wypowiedzi z wywiadu Prefekta Kongregacji Nauki 
Wiary kardynaęa Josepha Ratzingera nt. Koscio ę u progu trzeciego ty-
siżclecia: ” Gdy dzisiaj stwierdza sió , ze w dziedzinie religii i moralnosci 
nie jest mozliwe sprecyzowanie tresci lub nie powinno go byc, idzie sió  
za okreslonż tendencjż mysli wspo ęczesnej, wedęug kto rej rozum moze 
osiżgnżc ostateczne poznanie tylko w dziedzinie nauk matematycznych 
i przyrodniczych, podczas gdy religia nalezy do poziomu uczuc i z tego 
powodu powinna byc sprowadzona do sfery subiektywnej. Ale węasnie 
ta opinia stoi u podstaw dzisiejszego kryzysu wartosci obejmujżcego 
swiat; w rzeczach ludzkich nie byęoby niczego wspo lnego. 

Uwazam za istotnż dla wspo ęzycia ludzkiego mozliwosc wyrazania 
tego, co wspo lne, takze na poziomie religijnym i moralnym. Akt wiary, 
bódżcy czyms wiócej niz wyrazeniem »uczucia nieskonczonosciź Ć  jak 
mo wię Schleiermacher Ć  jest węasnie w e j s c i e m  w e  w s p o l n e  
t r e s c i ,  w  k t o r y c h  r o z u m i e m y  s i ó  w z a j e m n i e  [ podkr. 
O. P.]; moze nadac sens zyciu i budowac wspo lnotó , kto ra przekroczy 
granice jednostkowosci. Jezeli chce sió  nauczac w imieniu Koscioęa, nie 
† † † † † †  

31 Por. T. Merton, Wspinaczka ku Prawdzie, s. 54. 
32 Tamze, s. 74. 
33 Tamze, s. 75. 
34 Tamze.  
35 Tamze, s. 82. 
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mozna po prostu komunikowac osobistych idei. Jesli Koscio ę nie miaęby 
nic do nauczania, nie mo gęby powierzyc komus zadania nauczania w 
swoim imieniu. Powinien wióc powiedziec: »Nie ma nic do powiedzenia 
w moim imieniu, poniewaz ja sam nie mam nic do powiedzeniaźś36. 

I nieco dalej w tymze wywiadzie Kardynaę dodaje: ” Przez wiaró  Ko-
scio ę dotyka najbardziej wewnó trznych pokęado w częowieka. Koscio ę nie 
jest stowarzyszeniem, kto re opiera sió  na postanowieniach wiókszosci; 
w takim przypadku zniknżęby juz dawnoś37. 

Historia duchowosci chrzescijanskiej, w szczego lnosci duchowosci 
Koscioęa na Zachodzie, jednoznacznie potwierdza, iz gęóboka jednosc 
oso b mistycznych z Bogiem byęa wynikiem nie ominiócia nauczyciel-
skiego autorytetu Koscioęa czy nawet ukrytym protestem przeciw nie-
mu38, lecz czyms zupeęnie odwrotnym. W rzeczywistosci mistycy docho-
dzż do gęóbokiej, zywotnej a zarazem najbardziej indywidualnej, niepo-
wtarzalnej i osobistej wiózi duchowej oraz znajomosci Boga węasnie dzió-
ki nauczycielskiej roli Koscioęa, drogż tradycji strzezonej i przekazywa-
nej przez jego autorytet. 

Swióci i mistycy Koscioęa wschodniego i zachodniego przez swoje 
osobiste doswiadczenie, swiadectwo peęni zycia chrzescijanskiego, uka-
zujż w sposo b prawdziwie mistrzowski, na jakiej drodze dokonuje sió  
realizacja najwyzszych aspiracji ducha ludzkiego. Ta peęna realizacja 
najwyzszych aspiracji ludzkiego ducha dokonuje sió  w integralnym po-
wiżzaniu tego co boskie i ludzkie, tworzżc arcydzieęo peęni częowieczen-
stwa na miaró  Chrystusowej duchowej dojrzaęosci39. Swióci i mistycy 
chrzescijanskiego Wschodu i Zachodu sż prawdziwymi mistrzami węa-
sciwego rozpoznania i wskazania tej drogi, kto ra prowadzi do éro deę 
czystej wody (por. J 7, 37-38). 

 

† † † † † †  
36 J. Ratzinger, Kos cio ń u progu trzeciego tysię clecia [Wywiad z kard. Josephem Rat-

zingerem], ” W drodześ  1994, nr 5, s. 19. 
37 Tamze. 
38 Por. T. Merton, Posiew kontemplacji, Krakow 1982, s. 92. 
39 Por. Paweę  VI, Homilia podczas mszy beatyfikacyjnej Maksymiliana M. Kolbe, 

Rzym 17 X 1971. 
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WSPO łCZESNE ZAGROZENIA DUCHOWOS CI  
W S WIETLE DOKUMENTU WATYKAN SKIEGO 

CHRZES CIJANSKA REFLEKSJA O NEW AGE  
Ą  JEZUS CHRYSTUS DAWCŻ  WODY Z YWEJ 

 
Biblia przypisuje Jezusowi z Nazaretu rozmaite tytuęy. Najwazniej-

szy z nich to oczywiscie ” Chrystusś, czyli ” Mesjaszś: namaszczony przez 
Boga mocż Ducha Swió tego. Inne, jak ” Syn Bozyś, wskazujż na Jego 
zwiżzek z Bogiem Ojcem, albo podkreslajż Jego misjó  wobec nas: ” Zba-
wicielś, ” Nauczycielś, ” Mistrzś.  

Wydany na poczżtku 2003 roku dokument o New Age, zredagowany 
przez Papieskż Radó  Kultury i Papieskż Radó  do Spraw Dialogu Mió-
dzyreligijnego przywoęuje kolejny tytuę: Jezus Chrystus ż  dawca wody 
˙ywej1. Węoski tytuę dokumentu sugeruje jeszcze bardziej intrygujżce 
znaczenie: Ges… Cristo ż  Portatore dellèacqua viva. Portatore to prze-
ciez nie tylko dawca, ale raczej ten, kto ry niesie, czy przynosi, wodó  zy-
wż. Podobny odcien znaczeniowy kryje sió  w wersji angielskiej tytuęu: 
Jesus Christ ż  The Bearer of the Water of Life. To bear, to takze prze-
ciez ” niescś. Dlaczego taki akurat tytuę watykanskiego dokumentu o de-
formacjach i zagrozeniach wiary na przeęomie wieko w? Wydaje sió , ze 
autorzy pragnż zestawic Jezusa z Nazaretu z pewnż mitycznż postaciż: 
jest to astrologiczny Wodnik, Aquarius, ten, kto ry miaę niesc swiatu 
dzban ozywczej, duchowej wody.  

Zestawienie to ma z jednej strony wyrazic uznanie dla prawomocno-
sci duchowych marzen i tósknot ludzkosci: ” Celem [watykanskiego] 
studium jest zdanie sprawy z tego, jak New Age odwoęuje sió  do ducho-
wego gęodu wspo ęczesnego częowiekaś2. Z drugiej jednak strony ma uka-
zac, ze zrealizowanie tych dżzen jest niemozliwe przez skierowanie sió  
ku mitom. Obie papieskie Rady wchodzż w ten sposo b na drogó  takiego 
spotkania z religijnosciż mitycznż, jaka zostaęa zapoczżtkowana dwa-
dziescia wieko w temu przez Apostoęo w Jezusa Chrystusa: ” Nie za wy-
myslonymi bowiem mitami postópowalismy wtedy, gdy dalismy wam 

† † † † † †  
1 Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do Spraw Dialogu Miódzyreligijnego, Jezus 

Chrystus Dawcę  wody ˙ywej ż  Chrzes cijanska refleksja na temat New Age, Krakow 
2003. Angielska wersja nosi tytuę: Jesus Christ ż  The Bearer of the Water of Life ż  A 
Christian Reflection on the ”New Ageą , Vatican 2003, a węoska: Ges… Cristo ż  Portatore 
dellèacqua viva. Una riflessione cristiana sul New Age (dalej: NA).  

2 NA, wstóp.  
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poznac moc i przyjscie naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale nauczalismy 
jako naoczni swiadkowie Jego wielkosciś  (2 P 1, 1, 16); ” Nie ma na swie-
cie ani zadnych bozko w, ani zadnego boga, opro cz Boga jedynego.  
A chocby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie Ć  jest zresztż 
mno stwo takich bogo w i pano w Ć  dla nas istnieje tylko jeden Bo g Oj-
ciec [−] oraz jeden Pan Jezus Chrystusś  (1 Kor 8, 4-6). 

Ludzkie pragnienie wyrazone w tósknocie za mitem jest prawomoc-
ne, ale moze znaleéc swoje speęnienie jedynie w historycznych realiach 
objawienia, kto rego swiadkowie mogż zagwarantowac dostópnosc do 
upragnionego duchowego celu. Starozytni posro d mito w o poganskich 
bo stwach szukali ” Zbawicielaś, ” Panaś, ” Bogaś, ” Nauczycielaś  i ” Uzdro-
wicielaś. Apostoęowie gęosili zas: wszystko to znajdziecie w Bohaterze 
historii, kto ra zdarzyęa sió  na naszych oczach miódzy Galileż a Jerozo-
limż. Ludzie wspo ęczesni podobnie szukajż dostópu do transcendencji w 
gższczu ezoterycznych nauk koreanskich szamano w, mistrzo w buddy-
zmu i hinduistycznych guru, we wspo ęczesnych wydaniach daru mitycz-
nego Aquariusa. Stolica Apostolska przypomina zas, ze prawdziwym 
nosicielem dzbana z wodż zyciaś, ” prawdziwym Wodnikiemś  jest Jezus 
z Nazaretu oraz ze paradygmatem naszego zaangazowania na rzecz 
prawdy jest ewangeliczne spotkanie z Samarytankż: ” Gdybys znaęa dar 
Bozy i wiedziaęa, kim jest Ten, kto ci mo wi »Daj mi sió  napicź Ć  prosi-
ęabys go wo wczas, a daęby ci wody zywej: woda, kto rż ja dam, stanie sió  
éro dęem wody wytryskujżcej ku zyciu wiecznemuś  (J 4, 10-14). 

1. OKRES LENIE TRES CI POJńCIA ”NEW AGEĄ 

” New Ageś  oznacza po angielsku ” Nowa Eraś. Jest to aluzja do 
astrologicznej tradycji starozytnych badaczy gwiazd: kazdy wiek astro-
logiczny trwajżcy nieco ponad 2 tysiżce lat nosię nazwó  zaczerpnió tż od 
kto regos ze znako w Zodiaku: Barana, Ryb czy na przykęad Wodnika. 
Obecna Era Ryb zmierza juz do konca, co zwiastuje poczżtek nowej ery: 
Ery Wodnika. Kazda era ma Ć  wedęug tych astrologicznych interpreta-
cji Ć  swoje odpowiednie energie kosmiczne: Era Barana byęa Ć  wedęug 
niekto rych Ć  czasem religii zydowskiej, Era Ryb Ć  czasem chrzescijan-
stwa, choc charakteryzowaęa sió  wojnami i konfliktami, Wodnik przy-
niesie natomiast epokó  uniwersalnej religii caęej ludzkosci, ustanowi eró  
harmonii, sprawiedliwosci, pokoju i jednosci.  

Od konca XIX wieku astrologowie gęosili, ze to węasnie w naszych 
czasach, w wieku XX skonczy sió  czas Ryb, nastanie czas Wodnika, czyli 
era przyjaéni, braterstwa, pokoju i mięosci. Zapowiadali tez zycie w 
wiókszej harmonii z przyrodż. Ryba, jako znak chrzescijanstwa, ozna-
czaęa w tej interpretacji niepokonalne przeciwienstwa pomiódzy rozma-
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itymi doktrynami religijnymi, prowadzżce do walk i przemocy. Nato-
miast era Wodnika ma speęnic marzenia o bezkonfliktowej jednosci 
przez nowż swiadomosc ludzi: zrodzona z doswiadczenia mistycznego 
samoswiadomosc pozwoli na niespotykane do tej pory poszerzenie 
wrazliwosci ludzi. Wizja ta zakęada oczywiscie nieuchronnosc tych 
zmian, ich historyczno-astrologicznż koniecznosc: przychodzż przeciez 
wraz z niepowstrzymanym obrotem niebianskich sfer3.  

Czy w przypadku nowej duchowosci New Age mamy do czynienia z 
jakims rodzajem zwartej organizacji, z pewnż dobrze zorganizowanż 
spoęecznosciż religijnż propagujżcż nowe wyznanie? Raczej nie, skoro 
okresla sió  New Age jako ” srodowiskoś  (milieu), lub jako ” sektó  sęucha-
czyś  (audience cult); jesli juz uzywa sió  okreslenia ” ruchś  to nie w ana-
logii do wyrazenia ” Ruch SwiatęoŹZ ycieś, gdzie zakęada sió  okreslonż 
strukturó , hierarchió  i dyscyplinó , ale raczej w analogii do powiedzenia 
” ruch na rzecz praw częowiekaś, gdzie mysli sió  o luénych powiżzaniach 
ludzi poężczonych jedynie wspo lnż ideż zaangazowania4. ” Nie istnieje 
»ruch New Ageź: jest to tylko duchowosc zęozona z rozmaitych skęadni-
ko w. Jest to wyraz nowej religii swiatowej, kto ra rodzi sió  na naszych 
oczach i odpowiada samoswiadomosci wspo ęczesnego częowieka. Nie 
ma ani swió tej ksiógi, ani zaęozyciela. Dziaęa jak siec powiżzan niezli-
czonych maęych grupś5. 

New Age, to rodzaj przebudzenia religijnego, ale chodzi tu o religie 
poganskie, z domieszkż wpęywo w z religii Dalekiego Wschodu oraz 
wspo ęczesnej psychologii, filozofii, elementow nauk przyrodniczych, a 
takze Ć  co wazne Ć  nurto w kontrkultury lat piócdziesiżtych i szescdzie-
siżtych XX wieku, a wszystko to dla stworzenia uniwersalnej religii mo-
gżcej zjednoczyc ludzkosc6.  

2. GłO WNE TEZY  
STANOWIęCE O TOZSAMOS CI RUCHU NEW AGE 

Z dokumentu watykanskiego mozna wywnioskowac, ze pomimo tak 
wielkiego zro znicowania, o jednej tradycji religijnej New Age pozwalajż 
mo wic nastópujżce cechy charakterystyczne:  

Ć  elementy religii orientalnych; 

† † † † † †  
3 NA, 7. 2.  
4 NA, 2.  
5 M. Fuss, Il Vaticano e la New Age, ” Jesusś  2003 nr 3, s. 18; M. Fuss jest profeso-

rem Papieskiego Uniwersytetu Gregorianskiego w Rzymie.  
6 NA, 2, 1 i 2. 5.  
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Ć  okultyzm i ezoteryzm zachodni; 
Ć  wymiar doswiadczenie: prawd wiary trzeba doswiadczyc we-

wnó trznie7. 

A. Elementy religii orientalnych:  
reinkarnacja, monizm, synkretyzm 

Naczelnż tezż zaczerpnió tż z religii orientalnych w odniesieniu d o  
c z ę o w i e k a  jest reinkarnacja. Idea ta pozwala pojmowac zycie na 
sposo b caękowicie autonomiczny, bez zaleznosci od Boga. Juz nie tylko 
losy doczesne, ale i zycie po smierci, wiecznosc, znaleéc sió  majż caęko-
wicie w rókach samego częowieka. Częowiek staje sió  zarzżdcż i decyden-
tem swojej przyszęosci, zaro wno ziemskiej jak i wiecznej. Mocż swoich 
decyzji postópuje na drodze ewolucji duchowej, kto ra pozwoli mu stac 
sió  praktycznie ro wnym Bogu. 

W odniesieniu d o  B o g a  takż ideż jest monizm. Bo g New Age nie 
jest ani osobowy ani transcendentny. Nie jest stworzycielem swiata ani 
nie podtrzymuje go w istnieniu, jest raczej nieosobowż energiż przeni-
kajżcż swiat, tworzżc z nim ” kosmicznż jednoscś. Takie jest znaczenie 
hasęa ” wszystko jest jednosciżś.  

Tytuę ” Chrystusś  stosowany jest wobec kazdego częowieka, kto ry 
osiżgnżę stan boskiej swiadomosci: zaczyna postrzegac samego siebie 
jako posiadajżcego naturó  boskż i dlatego moze sęuzyc innym jako 
mistrz wewnó trznych sciezek. Jezus z Nazaretu jest zaledwie jednym z 
takich ” Chrystuso wś, obok Buddy, Konfucjusza i wielu, wielu innych, w 
synkretycznym panteonie boskich postaci. Nazwó  ” Duch Swió tyś  stosu-
je sió  zas do okreslenia wewnó trznego poziomu psychicznego częowieka, 
na kto rym moze on kontaktowac sió  z boskż energiż kosmicznż8. 

B. Okultyzm i ezoteryzm zachodni  

Fundamenty swiatopoglżdu New Age powstawaęy w XVIII i XIX 
wieku w intelektualnych krógach europejskich zwiżzanych z masoneriż, 
spirytyzmem, okultyzmem i teozofiż. Wszystkie te ruchy i nurty ężczyęa 
ezoteryczna kultura duchowa i przekonanie, ze częowiek moze kontak-
towac sió  ze swiatem wyzszym za pomocż wyobraéni. Pojmowano jż ja-

† † † † † †  
7 M. Fuss, Il Vaticano e la New Age, s. 18.  
8 NA, 2. 3. 4. 2.  
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ko organ duszy lub nawet ducha. Innż metodż byęo uzywanie takich po-
sredniko w, jak: anioęowie, duchy, demony lub magiczne rytuaęy9. 

Amerykanskim odpowiednikiem tego ezoteryzmu byę nurt zwany 
New Thought. Byę to dziewió tnastowieczny ruch religijny o podstawie w 
uproszczonej wersji idealizmu filozoficznego. Za podstawowż rzeczywi-
stosc uwazany byę umysę. Z tego powodu zęo pojmowano jako zęudzenie, 
a drogż do wyzwolenia ze zęa byęo wytworzenie w sobie odpowiednich, 
pozytywnych stano w umysęu10. 

Ro wniez Bo g byę przedstawiany w tych ruchach nie tyle jako byt 
osobowy, co raczej na sposo b Uniwersalnego Umysęu. Mysl ludzka mia-
ęa miec moc uruchamiania potógi tego Boskiego Umysęu. Jedynym pro-
blemem stojżcym przed częowiekiem byęa znajomosc metody dostópu 
do Uniwersalnej Mocy. Wychodzżc z zaęozenia, ze natura częowieka jest 
boska, wyprowadzono caęy system sterowania rzeczywistosciż za pomo-
cż potógi mysli. Nie bez przyczyny jeden z autoro w systematyzujżcych 
mnogosc amerykanskich prżdo w religijnych wspomniaę o istnieniu sekt 
egocentrycznych11. Wszystkie one stopniowo przeksztaęcięy religió  w 
system osobistych gratyfikacji dla wyznawco w. Gęo wnż ich tendencjż 
byęo zapewnienie wiernym psychicznego komfortu, powodzenia zycio-
wego i zdrowia fizycznego. Chrystus jawię sió  w tych doktrynach jako 
częowiek, kto ry posiadę tajemnicó  dostópu do boskiej mocy. Celem 
częonka egocentrycznych sekt byęo nauczenie sió , jak wejsc w posiadanie 
tej samej uzdrawiajżcej mocy i jak za jej posrednictwem dowolnie ste-
rowac rzeczywistosciż. 

Mary Baker Eddy, zaęozycielka Christian Science, najbardziej wpęy-
wowego z tych rucho w, byęa niewżtpliwie najwiókszż gwiazdż na fir-
mamencie tak pojó tego ” naukowego chrzescijanstwaś, obiecujżcego 
pewnż i scisle naukowż drogó  do zycia bez bo lu, bez choro b i proble-
mo w, za to bódżcego nieustannym pasmem satysfakcji i wewnó trznego 
zadowolenia. M. Baker Eddy najodwazniej tez sformuęowaęa tezy, kto re 
miaęy znaleéc tak szeroki oddéwiók w po éniejszym New Age. Gęosięa 
mianowicie, ze swiat ma naturó  dogęóbnie duchowż, ze jest fundamen-
talnie dobry i ze dla oso b wtajemniczonych dostópne sż techniki dowol-
nych manipulacji rzeczywistosciż. Nieprzyjemne strony zycia, na przy-
kęad choroba, miaęyby byc jedynie iluzjż zbężkanego umysęu. Ewolucja 

† † † † † †  
9 NA, 2. 2. 3.  
10 Na, 7. 2.  
11 E. T. Clark, The Small Sects in America, New York-Nashville 1949, s. 232. Autor 

wliczyę  do ich grona Christian Science, Divine Scientists, Unity School of Christianity  
i New Thought.  
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religijnosci coraz wyraéniej szęa w stronó , kto rż zdefiniowac mozna jed-
nym sęowem: okultyzm. W dziewió tnastowiecznych sektach uzdrawia-
nia umysęem, jak New Thought czy Christian Science doszęo do ubo -
stwienia amerykanskiego pojócia swieckiego sukcesu i materialnej po-
myslnosci, az do utrzymywania, ze choroba jest zęudzeniem, a material-
na zamoznosc naturalnym prawem kazdego dziecka Bozego12.  

Gęo wnym problemem ludzkosci z perspektywy New Age jest nie-
umiejó tnosc rozpoznania naszej węasnej boskosci. Niezdolnosc ta moze 
jednak byc przezwyciózona za pomocż technik uwalniania ukrytego, bo-
skiego potencjaęu częowieka13. Z punktu widzenia New Age choroba  
i cierpienie majż swoje éro dęo w zyciu niezgodnym z naturż. Dostrojenie 
sió  do natury zapewni zycie znacznie zdrowsze, a nawet powodzenie 
materialne14. 

New Age oferuje takze wężczenie w nowż religió  interpretacji wyni-
kow wspo ęczesnej nauki i techniki, co tym bardziej uęatwia stawanie sió  
religiż w peęni globalnż, obecnż w kazdym nowoczesnym spoęeczenstwie. 

Synteza tych wszystkich elementow stanowi o węasciwej ” nowosciś  
New Age: jest to poężczenie elementu ezoterycznego ze swieckż codzien-
nosciż, dajżce obietnicó  duchowosci planetarnej, kto ra obejmie i wyrazi 
wszystkie czżstkowe duchowosci poszczego lnych religii. Na tej drodze 
ma sió  dokonac synteza tak ro znych tradycji, jak: starozytny okultyzm 
egipski, kabaęa, gnoza wczesnochrzescijanska, nauka druido w, alchemia 
sredniowieczna, hermetyzm renesansowy wraz z buddyzmem zen i hin-
duistycznż jogż15. Ężczy sió  z tym holizm, czyli pragnienie przezycia ” ca-
ęosciś: częowiek pragnie zyc w harmonii z cańym kosmosem, cańę  naturż 
i ze wszystkimi innymi osobami. 

C. Dos wiadczenie wewnŹtrzne zamiast prawdy 

Cechż charakterystycznż ruchu New Age jest nieuznawanie zadnego 
autorytetu duchowego wyzszego niz osobiste doswiadczenie wewnó trz-
ne16. Nie zawierza sió  juz prawdzie objawionej, kto ra docieraęaby do nas 
na zasadzie autorytetu religijnego, ale mocż wewnó trznego doswiadcze-

† † † † † †  
12 R. H. Krapohl, Ch. H. Lippy, The Evangelicals: A Historical and Biographical Gu-

ide, Westport-London 1999, s. 149.  
13 NA, 3. 5.  
14 NA, 2. 2. 3.  
15 NA, 2, 1.  
16 NA, 2. 2. 1.  
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nia szuka sió  religii bardziej autentycznej niz chrzescijanstwo. To jest 
motywem powrotu do religii przedchrzescijanskich. Mniema sió , ze one 
węasnie zawieraęy czysty element doswiadczenia nieskazony jeszcze 
po éniejszym ” najazdemś  doktryny chrzescijanskiej. Stżd zapaę do wni-
kania w tradycje szamano w, mago w, wro zek i czarownic. 

Doswiadczenie duchowe koncentruje sió  woko ę dobrych wibracji, 
harmonii i ekstazy, czyli przezyc zasadniczo przyjemnych. Metodż od-
najdywania prawdy jest węasnie kierowanie sió  przyjemnymi odczucia-
mi i doswiadczeniami17. 

Czósto tez religia przybiera charakter czysto terapeutyczny. Nie 
chodzi juz o to, czy mozna zblizyc sió  do prawdy, nawet kosztem wyrze-
czen i zaparcia sió  siebie, ale czy mozna osiżgnżc stan dobrostanu psy-
chicznego i duchowego. Religijna teza nie musi byc prawdziwa: jej rolż 
jest przeciez tylko ewentualna uzytecznosc dla mnie i dla moich potrzeb. 

To co nazywa sió  w tym kontekscie ” duchowosciżś, oznacza we-
wnó trzne doswiadczenie harmonii i jednosci z caęż rzeczywistosciż, kto -
re uzdrawia uczucia niedoskonaęosci i skonczonosci. Ludzie odkrywajż, 
ze sż zężczeni z uniwersalnż, zyciodajnż mocż18. Innym charaktery-
stycznym elementem jest fascynacja nadzwyczajnymi manifestacjami, 
zwęaszcza, jesli dotyczż ponadziemskich byto w. Przezywa sió  zawęadnió-
cie swojej osoby przez pozaziemskie istoty, mo wiżc z satysfakcjż o chan-
nelingu, czyli o otwarciu kanaęu kontaktu z nadprzyrodzonosciż19. 

3. NAWIęZANIE DO KONTRKULTURY  
LAT PIńC DZIESIęTYCH I SZES C DZIESIęTYCH 

Dokument watykanski cytuje wypowiedé jednego z autoro w opisu-
jżcych New Age: ” Nie wymaga on wiócej wiary, niz po jscie do kinaś20. 
Wzmianka o kinie nie jest zapewne przypadkiem. Odwoęanie do kultury 
masowej jest w dokumencie znacznie wiócej. Tytuęy niekto rych rozdzia-
ęo w tego dokumentu, to tytuęy lub cytaty z piosenek, bynajmniej nie z 
repertuaru koscielnej scholi, ale z pierwszych miejsc swiatowych list 
przebojo w: There Must Be An Angel Ć  tytuę rozdziaęu 2.2.1, to tytuę pio-
senki z lat osiemdziesiżtych zespoęu Eurythmics; Harmony and Under-
standing w tytule rozdziaęu 2.2.2, to fragment zaczerpnió ty z musicalu 

† † † † † †  
17 NA, 4.  
18 NA, 3. 1.  
19 NA, 2. 2. 1.  
20 NA, 1, 1.  
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Hair jeszcze z lat szescdziesiżtych. Z kolei A Magical Mystery Tour 
(rozdz. 2.2.4) jest tytuęem zaro wno pęyty jak i przeboju sęynnego zespoęu 
The Beatles. Nieczósto zdarza sió , aby do zrozumienia watykanskiego 
dokumentu pomogęa znajomosc tytuęo w przebojo w kro lujżcych na li-
stach rozgęosni radiowych w ciżgu ostatnich czterdziestu lat. Ale w ten 
sposo b nasza uwaga kieruje sió  nie tylko ku filozoficznym aspektom 
New Age, ale takze ku jego zakorzenieniu w kulturze masowej ostatnich 
dziesiócioleci. W polskim przekęadzie dokumentu element ten, sięż rze-
czy, staje sió  mniej przejrzysty. 

4. APOLOGETYCZNY CHARAKTER DOKUMENTU 

Dokument watykanski nie jest po prostu zdaniem sprawy z realiow 
nowego ruchu religijnego, ale ma charakter apologetyczny. W tym sen-
sie mozna uwazac go za kontynuacjó  profetycznych napomnien Jana 
Pawęa II z listu Tertio millennio adveniente: ” Wielu wspo ęczesnych za-
dowala sió  mglistż religijnosciż, niezdolnż sprostac problemowi praw-
dyś, oraz: ” Istnieje palżca potrzeba, aby ukazac jasno i gęóboko prawdó  
o Chrystusie jako jedynym Posredniku miódzy Bogiem a ludémi i jedy-
nym Odkupicielu swiata, odro zniajżc Go wyraénie od zaęozycieli innych 
wielkich religiiś  (TMA 36. 38).  

Tekst dokumentu na temat New Age przypomina, ze celem jest bu-
dowanie chrzescijanskiego zycia na solidnej podstawie, zgodnie z we-
zwaniem z listu apostoęa Piotra: ” Bżdécie zawsze gotowi do obrony wo-
bec kazdego, kto domaga sió  od was uzasadnienia tej nadziei, kto ra w 
was jestś  (1 P 3, 15)21. Postawa apologetyczna w spotkaniu z ruchem 
New Age nie jest bezpodstawna: grunt pod ten ruch zostaę przygotowa-
ny przez rozprzestrzenienie sió  relatywizmu wraz z niechóciż lub obo-
jó tnosciż w stosunku do wiary chrzescijanskiej22. Dlatego tez, nawet je-
sli nalezy przyznac, ze religijnosc New Age odpowiada w jakiejs mierze 
sęusznym dżzeniom ludzkiej natury, to jednoczesnie czyni to w sposo b 
sprzeczny z Objawieniem chrzescijanskim23. 

Ruch New Age zaprzecza objawionej tresci chrzescijanskiej wiary  
i dlatego nie mozna go uwazac za cos pozytywnego lub nieszkodliwego. 
W warunkach kultury naznaczonej religijnym relatywizmem nalezy ra-
czej przestrzegac przed pro bami postawienia religijnosci New Age na tej 

† † † † † †  
21 NA, 1.  
22 NA, 1, 3.  
23 NA, 1, 4.  
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samej pęaszczyénie, co wiara chrzescijanska, gdyz wnosi to coraz wiók-
szy zamó t w serca ludzi. W oczach zwolenniko w New Age nowa era, kto -
ra ma nadejsc, bódzie czasem ludzi przemienionych w istoty doskonaęe, 
sprawujżce caękowitż węadzó  nad kosmicznymi prawami natury. W ta-
kim toku wydarzen, chrzescijanstwo ma zostac wyeliminowane, by 
ustżpic miejsca nowej, globalnej religii i nowemu porzżdkowi swiata24. 

Nalezy informowac ludzi, ze nie jest mozliwe wierzyc zaro wno Chry-
stusowi jak i Wodnikowi: znajdujemy sió  tu w sytuacji ” albo-alboś. Do-
kument watykanski przytacza tu tekst Ewangelii Ęukaszowej: ” Z aden 
sęuga nie moze dwom panom sęuzyc. Gdyz albo jednego bódzie nienawi-
dzię, a drugiego mięowaę; albo z tamtym bódzie trzymaę, a tym wzgardziś  
(Ęk 16, 13). Przytacza tez dalekosiózne skutki wyboro w dokonanych 
przez Módrco w ze Wschodu i przez Kro la Heroda (por. Mt 2): jest to 
opowiedzenie sió  za Chrystusem lub przeciw Niemu. ” Nie wolno nigdy 
zapomniec, ze wiele rucho w, kto re daęy poczżtek New Age, jest wyraénie 
antychrzescijanskichś25. 

5. POZYTYWNA ODPOWIEDć  NA ZJAWISKO NEW AGE 

A. Wszechobecna s wiatÓos c  Boza w Jezusie z Nazaretu  

Odpowiedé pozytywna watykanskiego dokumentu na fenomen New 
Age koncentruje sió  przede wszystkim na postaci Jezusa. Dla chrzesci-
janina ” Chrystusś  jest pojóciem zwiżzanym nie z ogo lnż ideż boskosci, 
manifestujżcż sió  wielokrotnie w dziejach w wielkich zaęozycielach reli-
gii swiatowych, ale z konkretnż Osobż, jedynż i niepowtarzalnż: Jezu-
sem z Nazaretu. Przypomina sió  w dokumencie, ze juz u zarania chrze-
scijanstwa uczniowie Jezusa przezyli konfrontacjó  z religiami gnostyc-
kimi. Nie zignorowali ich, ale raczej stawili im czoęa. Wyobrazenia, kto -
re gnostycy odnosili do bo stw kosmicznych, zostaęy przez chrzescijan 
odniesione do samego Jezusa Chrystusa. Dokument przytacza jako naj-
bardziej przejrzysty przykęad takiej strategii nauczania apostolskiego 
hymn sw. Pawęa z Listu do Kolosan: ” On jest obrazem Boga niewidzial-
nego, Pierworodnym wobec kazdego stworzenia [−]. On jest poczżt-
kiem, Pierworodnym sposro d umaręych, [−]. Zechciaę bowiem Bo g, aby 
w Nim zamieszkaęa caęa Peęniaś  (Kol 1, 15. 18-19). 

† † † † † †  
24 NA 4.  
25 NA, 6. 1.  
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Pierwsi chrzescijanie nie oczekiwali na nowż kosmicznż eró , ale 
spiewali hymny ku czci tej Peęni, kto ra z Chrystusem juz nadeszęa i jest 
miódzy nami obecna26. 

B. Jezus z Nazaretu jako ”prawdziwy WodnikĄ 

Kluczowż roló  dla zrozumienia watykanskiego dokumentu Jezus 
Chrystus ż  dawca wody ˙ywej ma omo wiona obszerniej przy koncu 
tekstu scena spotkania Jezusa z Samarytankż opisana w czwartym roz-
dziale Ewangelii Janowej. Przypomina sió  czytelnikowi, ze sposro d 
rozmaitych ewangelicznych spotkan Jezusa z ludémi to jedno szczego l-
nie jasno wyraza, jaki dar ma do zaoferowania nasz Pan. Z tego powodu 
scena ta jest nawet nazwana ” paradygmatem naszego zaangazowania na 
rzecz prawdyś, a takze ” kluczem do kazdego dialogu chrzescijanina  
z częowiekiem niewierzżcymś. Znaczżce jest Ć  co podkresla dokument 
Ć  ze dialog ten odbywa sió  przy studni: ” postawa taka moze przyniesc 
obfity plon wobec ludzi, kto rzy mogż byc pociżgani przez »nosiciela 
wody (Wodnika Ć  Aquariusa)ź, ale kto rzy szczerze szukajż prawdyś. 
Osoba ogarnió ta przez prawdó  obecnż w Jezusie odczuwa nagle wielkż 
sięó  nowej energii i nowe poczucie wolnosci, zwęaszcza uwolnienie od 
przeszęych upadko w i obaw. Zaproszenie do spotkania Jezusa, niosżce-
go wodó  zycia, bódzie tym bardziej skuteczne, jesli przychodzi ze strony 
kogos, kto sam zostaę gęóboko poruszony swoim węasnym spotkaniem  
z Jezusem: chodzi tu o doprowadzenie ludzi do dania odpowiedzi Zba-
wicielowi na ich węasny sposo b i w ich węasnym czasie, aby Bo g mo gę 
dokonac reszty27. 

C. Ewangeliczna obietnica doskonaÓos ci  
ludzkiej jednostki i spoÓecznos ci 

Wspomniana juz zasada nieuznawania zadnego autorytetu ducho-
wego wyzszego niz osobiste doswiadczenie wewnó trzne przywodzi na 
mysl analogió  z szesnastowiecznymi kontrowersjami dotyczżcymi po-
szukiwania nienaruszalnego fundamentu pewnosci wiary, kiedy to w 
obozie protestanckim triumfowaęy zasady sola gratia, sola fides, sola 
Scriptura i solus Christus. Wydaje sió , ze powoli wkrada sió  niebezpie-

† † † † † †  
26 NA, 3. 3.  
27 NA, 5.  
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czenstwo, ze zasady te zostanż zastżpione przez nowż tezó , gęoszżcż 
nieomylnosc i samowystarczalnosc wewnó trznego doswiadczenia wiary: 
sola experientia. 

Dokument o New Age przyznaje jednak, ze atrakcyjnosc religijnosci 
proponowanej przez ten ruch moze pochodzic czósciowo z braku po-
waznych propozycji w autentycznych wspo lnotach chrzescijanskich do-
tyczżcych takich wymiaro w duchowosci częowieka, jak: integracja z ca-
ęosciż zycia, poszukiwanie znaczenia zycia, powiżzanie zycia ludzkiego z 
resztż stworzenia, pragnienie osobistej i spoęecznej transformacji, wresz-
cie Ć  braku powaznej konfrontacji z racjonalistycznż i materialistycznż 
wizjż częowieczenstwa28. 

W tym kontekscie podkresla sió , ze jednym z elemento w wiary 
chrzescijanskiej, jak sió  wydaje Ć  nieco zapomnianym Ć  jest nauka o 
losie wiecznym poężczona z gęoszeniem zmartwychwstania ciaęa. To na-
uczanie jest dokęadnym przeciwienstwem reinkarnacji, gdyz oznacza, ze 
częowiek powierza swojż sęabosc i grzesznosc mięosierdziu Bozemu29. 

Nalezy tez mocniej podkreslac globalny zamiar Jezusa zwiżzany z za-
ęozeniem Koscioęa: chrzescijanstwo nie jest tylko szczego lnym przypad-
kiem ogo lnoludzkiej religijnosci, sformuęowanym na uzytek kultury za-
chodniej, kto ry ma istniec obok innych wydan religijnosci, węasciwszych 
dla innych kultur, takich jak: hinduizm, islam czy buddyzm. Przezna-
czeniem Koscioęa jest objócie caęej ludzkosci, choc sięa do wprowadzenia 
tego zamiaru w zyciu moze pochodzic Ć  co tez trzeba nieustannie przy-
pominac Ć  z samej tylko atrakcyjnosci prawdy.  

 
Po to ostatecznie rzecz biorżc wydany zostaę dokument watykanski 

o New Age, aby kazdy miaę szansó  usęyszec po dwudziestu wiekach echo 
sęo w znad samarytanskiej studni: ” Gdybys znaęa dar Bozy i wiedziaęa, 
kim jest Ten, kto ci mo wi »Daj mi sió  napicź Ć  prosięabys go wo wczas, 
a daęby ci wody zywej: woda, kto rż ja dam, stanie sió  éro dęem wody wy-
tryskujżcej ku zyciu wiecznemuś  (J 4, 10-14). 

† † † † † †  
28 NA, wstóp.  
29 M. Fuss, Il Vaticano e la New Age, s. 19.  
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DUCHOWOS C   
W PERSPEKTYWIE JEDNOCZęCEJ SIń  EUROPY 

 
Obecnie duzo mo wi sió  o jednosci europejskiej. Czyni to ro wniez 

Jan Paweę II. ” Nie ulega wżtpliwosci Ć  pisze Papiez Ć  ze w zęozonej hi-
storii Europy chrzescijanstwo stanowi element kluczowy i decydujżcy, 
oparty na solidnym fundamencie tradycji klasycznej i decydujżcy w ko-
lejnych wiekach wielorakim wpęywom ro znych nurto w ekonomiczno-
kulturowych. Wiara chrzescijanska uksztaętowaęa kulturó  kontynentu  
i splotęa sió  nierozerwalnie z jego dziejami do tego stopnia, ze nie spo-
so b ich zrozumiec bez odniesienia do wydarzen, jakie dokonaęy sió  naj-
pierw w wielkiej epoce ewangelizacji, a nastópnie w kolejnych stule-
ciach, w kto rych chrzescijanstwo, mimo bolesnego rozdarcia miódzy 
Wschodem a Zachodem, zyskaęo trwaęż pozycjó  jako religia Europejczy-
ko w... Na drodze ku przyszęosci nie mozna lekcewazyc tego faktu, chrze-
scijanie zas powinni go sobie na nowo uswiadomic, aby ukazywac jego 
trwaęy potencjaę. Majż oni obowiżzek wnosic węasciwy sobie wkęad w 
budowó  Europy, kto ry bódzie tym cenniejszy i skuteczniejszy, im bar-
dziej oni sami bódż zdolni do odnowy w swietle Ewangelii. Stanż sió  w 
ten sposo b kontynuatorami dęugiej historii swió tosci...ś1. 

Jan Paweę II wzywa nas wióc do ” nowej ewangelizacjiś  Europy, czyli 
zachóca do odkrywania na nowo ” historii swió tosciś  poprzez anamnezó  
naszych chrzescijanskich korzeni. Jest to aktualnosc historyczna, kto ra 
przez pamióc o przeszęosci utwierdza tozsamosc Europy i prowadzi ku 
jej przyszęosci. Powro t do korzeni pozwala odnaleéc sens jej chrzescijan-
skiego pochodzenia tworzżcego jej tozsamosc i bódżcego nosnikiem jej 
przyszęosci. 

Caęa plejada swió tych, w kto rej nie brakuje Polako w, zyjżcych na eu-
ropejskiej ziemi, uswiadamia nam, ze chrzescijanstwo moze byc ewan-
gelicznym zaczynem nowej Europy przez zywy wzo r duchowy i moc 
prakseologicznż. Dlatego otwiera sió  droga do odnowy chrzescijanstwa 
stojżcego twarzż w twarz z wezwaniami nadchodzżcej wspo lnej Europy. 
W tym procesie szczego lna rola przypada teologii duchowosci, kto ra bó-
dzie ksztaętowac religijnosc tegoz kontynentu. Duchowosc musi ksztaę-
towac zycie publiczne, polityczne, naukowe, kulturowe i z tego powodu 
† † † † † †  

1 Jan Paweę  II, Europa zjednoczona w Chrystusie. Antologia, wyb. i opr. L. Losnow-
ski, G. Turowski, Krakow 2003, s. 342-343.  
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nie moze byc ukrywana w swiecie prywatnym, osobistym, w swiżtyni. 
Zbawienie bowiem niesione przez Chrystusa otwiera przed nami nowż 
przyszęosc budowania na ziemi Kro lestwa Bozego. Moze sió  ono doko-
nywac jedynie w mięosci, tworzżc ” cywilizacjó  mięosciś  oraz ro zne formy 
duchowosci europejskiej. 

Oto z proces Chrystusa jest nadal otwarty i to w takim zasiógu, w ja-
kim my teologowie duchowosci bódziemy formowac swió tosc chrzesci-
janina w ciżgęej walce ducha na ziemi europejskiej. 

1. ”NOWY SPIRYTUALIZMĄ EUROPY 

Sobo r Watykanski II przynio sę organizacyjne i liturgiczne zmiany, 
przygotowane przez zmiany w mysleniu teologicznym. Ale czy rozpoczżę  
tez drogó  duchowej przemiany?  

Niekto rzy na tak postawione pytanie odpowiadajż negatywnie, przy-
taczajżc zjawiska konsumpcjonizmu, ateizmu, neognozy itd. W rzeczy-
wistosci Sobo r wyszedę naprzeciw częowiekowi w jego pragnieniu doj-
rzaęosci duchowej, ale zarazem zwro cię w krytyczny sposo b uwagó  na 
ambiwalentny charakter ro znych prżdo w wspo ęczesnosci. Dzisiaj, po-
nad trzydziesci lat po jego zakonczeniu, ” znaki czasuś  sż juz trochó  inne 
niz wtedy. Sobo r chciaę przygotowac Koscio ę na zycie w zsekularyzowa-
nym spoęeczenstwie i na dialog z sekularyzmem oraz ateizmem. Obecnie 
zauwazamy potrzebó  podjócia dyskusji z nowymi odmianami religijno-
sci oraz z tendencjami totalnego wypierania religii z zycia Europy, dla-
tego mo wimy o epoce ” post-sekularnejś, w kto rej mamy do czynienia z 
postmodernistycznż religijnosciż, a kto ra jest czósto inspirowana poza-
chrzescijanskimi duchowosciami i tradycjami2. ” Chrzescijanstwo trze-
ciego tysiżclecia Ć  pisze Jan Paweę II Ć  bódzie musiaęo coraz lepiej za-
spokajac potrzebó  inkulturacji. Pozostajżc w peęni sobż i dochowujżc 
bezwarunkowej wiernosci oródziu ewangelicznemu i koscielnej tradycji, 
bódzie przybieraęo takze oblicze ro znych kultur i narodo w, w kto rych 
zostanie przyjó te i zapusci korzenieś  (NMI 40). Czyni to obecny Papiez 
poprzez projekt ” nowej ewangelizacjiś.  

Rodzi sió  nowa duchowosc akulturowa i inkulturowa, kto ra swojż 
relacjó  do kultur wyraza w terminach wcielenia i transcendencji, dlatego 
przyjmuje zasadó  chrystonomicznż, czyli zasadó  wcielenia sió  w to, co 
ludzkie; wcielenia sió  w historió  i jej przemianó  nie w ramach tylko kul-

† † † † † †  
2 T. Halik, Mistyka a duchowa diagnoza nowych czaso w, ” W drodześ  1998, nr 12,  

s. 72-73.  
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tury przeszęosci, ale w formie nowego józyka. Doswiadczenie Boga jest 
zwiżzane z kontekstem kulturowym, dlatego duchowosc naznaczona 
jest aktualnż sytuacjż kulturowż, socjo-politycznż i socjo-eklezjalnż po-
szczego lnych narodo w Europy. To wymaga pewnego rodzaju kenozy 
samego przesęania ewangelicznego istniejżcego wewnżtrz kazdej kultu-
ry, narodu i pokolenia, po to, aby przemienic jego oblicze, podobnie jak 
uczynięo Sęowo Wcielone. Ro wniez duchowosc chrzescijanska musi sió  
” wcielicś  w kulturó , w doczesnosc, by dokonac consecratio mundi 
stwo rczego dzieęa Boga nieustannie aktualizujżcego sió  poprzez two rcze 
dziaęanie chrzescijanina. Chodzi tutaj o gęóbokie zycie duchowe częowie-
ka, maęzonko w, rodziny, kto re byęoby wyrazem inkarnacyjnej dziaęalno-
sci chrzescijanstwa, odkupionej chrzescijanskiej egzystencji po to, aby 
postópowac zgodnie z porzżdkiem Bozym. W ten sposo b duchowosc 
chrzescijanska (duchowosc laikatu) jako istotowo wężczona w zycie 
stworzonego swiata, jest otwarta (w niekto rych krajach zbyt szeroko), 
wyzwolona z izolacji czy z tendencji wykluczenia. Jest to nowy wymiar 
duchowosci ” zanurzeniaś, czyli wężczenia w swiat i w codzienne zycie. W 
rzeczywistosci chodzi o to, aby chrzescijanin posro d zajóc zycia i jedno-
czesnie integrujżc wartosci ziemskie oraz mozliwosci wykonywania za-
wodu mo gę realizowac ideaę swió tosci we węasnym stanie zycia (maęzen-
skiego, rodzinnego, swieckiego, kapęanskiego itd.), dlatego rodzżcy sió  
ruch ” obecnosci duchowosciś  dowartosciowuje nowe rodzżce sió  formy 
duchowosci, takie jak pracy, apostolatu, przedsióbiorstwa, uniwersyte-
tu, wolnego czasu itd.3. 

Zauwazamy potrzebó  wypracowania nowego stylu duchowego zycia, 
kto re oddalięo sió  zwęaszcza na Zachodzie od poboznosci tradycyjnej 
niszczonej po trosze, a nie znalazęo jeszcze nowych egzystencjalnych 
utrwalonych form pęynżcych z tajemnicy Wcielenia, kto ra ężczy sió  z lo-
sem częowieka wspo ęczesnego. Powstaęe jednak ruchy zycia duchowego, 
obejmujżce wspo ęczesnż kulturó  Europy, a węasciwie w jej ramach Ewan-
gelió , sż nie tyle narzódziem ewangelizacji w niekto rych krajach, ale same 
powinny byc ewangelizowane. Te pozytywne ruchy realizujż postawó  
Marty i Marii, to jest postawó  dziaęania i kontemplacji nie jako rozdzie-
lone, ale jako syntezó  dojrzaęego chrzescijanina (por. Ęk 10, 38-42). Do-
swiadczenie kontemplacji powinno przenikac aktywne zycie spoęeczen-
stwa zaro wno polityczne jak i ekonomiczne tresciż Ewangelii (jak czyni 
to, na przykęad, Opus Dei). Wo wczas idea Boga gnostyko w w swietle du-
chowosci ateistycznej, szczego lnie propagowana przez filozofow-ignoran-

† † † † † †  
3 L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, Historia duchowos ci, t. 6, Krakow 1998,  

s. 378-382.  
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to w-teologii, czy katoliko w-ateisto w nie bódzie miaęa racji bytu. Ponie-
waz zywy Bo g dziaęajżcy zawsze przez wcielenie swego Syna doswiad-
czanego i przezywanego w kontemplacji oraz w sakramentach swió tych 
nie budzi lóku wobec wyzwan obecnej postmodernistycznej kultury. Je-
dynie duchowosc akulturowa i jednoczesnie zakorzeniona w bogactwie 
przeszęosci potrafi wężczyc sió  w dzisiejsze problemy Europy, zwiżzane z 
obecnym momentem historycznym, z zanikiem srodowiska klasy robot-
niczej, a w Polsce srodowiska chęopskiego, na rzecz nowej formy srodo-
wiska usęugowo-informacyjnego itp.  

W tym nowym srodowisku powinna rodzic sió  duchowosc kontem-
placyjno-czynna. Ten aspekt duchowosci jawi sió  jako nieodzowny wy-
miar chrzescijanskiego swiadectwa. Dlatego Jan Paweę II pisze, iz ” nale-
zy odrzucac pokusó  duchowosci skupionej na wewnó trznych, indywidu-
alnych przezyciach, kto rż trudno byęoby pogodzic z wymaganiami mięo-
sierdzia, a ponadto z logikż Wcielenia i ostatecznie nawet z chrzescijan-
skż eschatologiż. Choc uswiadamia nam ona wzglódnosc historii, nie 
zwalnia nas bynajmniej z obowiżzku budowania jejś  (NMI 51).  

Juz wczesniej, w nauce Soboru Watykanskiego II, widzimy, ze du-
chowosc chrzescijanska ” nie odwraca częowieka od budowania swiata  
i nie zachóca go do zaniedbywania dobra bliéniego, lecz raczej silniej 
wiżze go z obowiżzkiem wypeęniania tych rzeczyś  (GS 34). Mozna jż na-
zwac duchowosciż rzeczywistosci ziemskich. Musi sió  ona prezentowac 
jako duchowosc tego, czym częowiek zyje dzisiaj, w radykalnym zaanga-
zowaniu na rzecz Kro lestwa Bozego. Duchowosc częowieka wężczona w 
historió  jest duchowosciż pielgrzymowania, aby wcielic Boga w zawsze 
zmieniajżce sió  warunki historyczne. Rodzi sió  zatem teologia duchowo-
sci narracyjnej, czyli teologii biograficznej, hagiografii, autobiografii du-
chowej (czego potwierdzeniem sż na przykęad liczne beatyfikacje i ka-
nonizacje przedstawicieli narodow Europy) lub teologii kontekstualnej, 
pozwalajżcej nadac ksztaęt ewangeliczny spoęeczenstwom obecnym,  
a zarazem zachowujżcej wiernosc temu, co specyficzne dla Koscioęa i dla 
Chrystusa.  

Rodzi sió  wióc swiadomosc Koscioęa jako tego, kto ry swiadczy o Bo-
gu zywym i obecnym w gęóbi częowieka oraz w zyciu ludzi Europy (chwi-
la obecna). Ten rodzaj duchowego kierunku prowadzi tez do duchowosci 
polityki (Unia Europejska), u podęoza kto rej powinien lezec osżd nad hi-
storycznym dziaęaniem chrzescijanskiej Europy i dobrem wspo lnym ludzi 
(braterstwo) na bazie kontemplacyjnego i mięosnego poszukiwania war-
tosci duchowych w polityce, kulturze, mass mediach, w gospodarce itp. 

Innym wymiarem obecnej duchowosci Koscioęa jest jej charakter 
ewangeliczny. Jan Paweę II uwaza, ze jest to jedno z najwazniejszych 
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zadan stojżcych przed Koscioęem na progu nowego tysiżclecia. Zwiżza-
ne jest ono z nowż sytuacjż, kto ra ” staje sió  coraz trudniejsza i bardziej 
zro znicowana w zwiżzku z globalizacjż oraz powstawaniem nowych  
i zmiennych wspo ęzaleznosci miódzy narodami i kulturamiś  (NMI 40). 
Chodzi o to, aby wspo ęczesny chrzescijanin kontemplujżcy i dziaęajżcy w 
swiecie podjżę ewangelizacjó  w celu przeksztaęcenia ro znych charyzma-
to w powstaęych duchowosci w historii Europy poprzez ich ozywienie  
i dostosowanie do potrzeb religijnych wspo ęczesnego częowieka. To ozy-
wienie powinno dokonywac sió  m.in. przez powro t do duchowosci litur-
gicznej, ze szczego lnym przezywaniem Eucharystii jako éro dęa zycia du-
chowego, w kto rej ludzie wierzżcy doswiadczajż obecnosci Jezusa i po-
przez powro t do duchowosci patrystycznej, bódżcej autentycznym swia-
dectwem wiary, tak bardzo potrzebnym aktualnie.  

Duchowosc ewangeliczna Ć  aktualnie realizowana Ć  wyraza sió  
takze w duchowosci mistycznej, ekumenicznej, miódzynarodowego dia-
logu (por. NMI 41. 48), a takze w duchowosci móczenstwa. ” Nasza epo-
ka Ć  pisze Jan Paweę II Ć  jest szczego lnie bogata w swiadko w, kto rzy w 
taki czy inny sposo b potrafili zyc Ewangeliż mimo wrogosci otoczenia  
i przesladowan, skęadajżc czósto najwyzsze swiadectwo krwiś  (NMI 41).  

Wspo ęczesnym wyrazem duchowosci ewangelicznej sż m.in. liczne 
pielgrzymki Ojca Swió tego, uroczystosci beatyfikacyjno-kanonizacyjne, 
niedzielne i srodowe audiencje, miódzynarodowe Dni Męodziezy skupia-
jżce wiele tysiócy męodych uczestniko w, watykanskie misteria paschalne 
i inne. 

W perspektywie tej fundamentalnej opcji duchowosci ewangelicznej 
miesci sió  obszar duchowosci poszanowania praw ludzkich, zycia kazdej 
ludzkiej istoty (eutanazja, przerywanie ciżzy), pokoju (terrorysci), ist-
nienia narodo w (wojna prewencyjna, zabieg chirurgiczny), szczego lnie 
biednych i maęych ludzi bezrobotnych lub ro znorodnie wykorzystywa-
nych, emigranto w. Innymi sęowy, wspo ęczesna duchowosc ewangeliczna 
stara sió  przywro cic węasciwe wymiary duchowego wnó trza częowieka, 
zagubionego w nawale szybkich wydarzen i informacji, bęódnych poglż-
do w, ro znych religii i sekt, a wióc jego wymiar ludzki i boski. 

W obrazie duchowym Koscioęa Europy powinna wyęaniac sió  jeszcze 
duchowosc komunii. Jest to Ć  jak mo wi Papiez Ć  ” spojrzenie utkwione 
w tajemnicy Tro jcy Swió tej, kto ra zamieszkuje w nas i kto rej blask nale-
zy dostrzegac takze w obliczach braci zyjżcych woko ę  nas. Duchowosc 
komunii to takze zdolnosc odczuwania wiózi z bratem w wierze gęóbo-
kiej jednosci Mistycznego Ciaęa, a zatem postrzegania go jako »kogos 
bliskiegoź, co pozwala dzielic jego radosci i cierpienia, odgadywac jego 
pragnienia i zaspokajac jego potrzeby, ofiarowac mu prawdziwż i gęóbo-
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kż przyjaén. Duchowosc komunii to takze zdolnosc dostrzegania w dru-
gim częowieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co na-
lezy przyjżc i cenic jako dar Bozy: dar nie tylko dla brata, kto ry bezpo-
srednio go otrzymaę, ale takze »dar dla mnieź. Duchowosc komunii to 
wreszcie umiejó tnosc »czynienie miejscaź bratu, wzajemnego »nosze-
nia brzemionź (por. Ga 6, 2) i odrzucania pokus egoizmu, kto re nie-
ustannie nam zagrazajż, rodzżc rywalizacjó , bezwzglódne dżzenie do ka-
riery, nieufnosc, zazdrosc. Nie ęudémy sió , bez takiej postawy duchowej 
na niewiele zdaęyby sió  zewnó trzne narzódzia komunii. Staęyby sió  bez-
dusznymi mechanizmami, raczej pozorami komunii niz sposobami jej 
wyrazania i rozwijaniaś  (NMI 43). 

Z podanych okreslen Jana Pawęa II wynika, ze duchowosc komunii 
aktualnie realizowana powinna zawierac braterstwo wspo lnoty ludzkiej; 
to otwartosc na szeroko rozumiany chrzescijanski uniwersalizm, z po-
minióciem ro znorodnych barier; to takze zdolnosc do przyjócia i uswió-
cenia rzeczywistosci ziemskich, uswiócenia techniki i jej wytworo w, 
uswiócenia nowo powstaęego, pazernego kapitalizmu. Ponadto uznaje 
ona komunió  ludzkż za ” sakramentś  osobistej komunii z Bogiem; uwaza 
bliéniego, zwęaszcza potrzebujżcego, za najkro tszż drogó  prowadzżcż do 
Jezusa4. 

2. NOWE FORMY DUCHOWOS CI EUROPY 

Nowe tresci zycia duchowego zrodzięy wielorakie nurty odnowy w 
formie rucho w religijno-duchowych, skupionych woko ę  nurtu mysli lub 
jakiegos mistrza duchowosci, istniejżcej potrzeby Koscioęa we wspo ęcze-
snej Europie w formie rucho w modlitewnych lub nowego odrodzenia 
monastycyzmu itd. 

A. WspoÓczesne ruchy duchowe 

Pomijajżc dokęadnż ich analizó , ogo lnie mozna wymienic ruchy Ko-
scioęa powszechnego, jak i czysto polskie skupione woko ę odpowiednich 
celo w: ruchy rodzinne i apostolskie, pragnżce pogęóbienia zycia ducho-
wego ludzi swieckich. Do tego dochodzż liczne grupy modlitewne, grupy 
biblijne, ewangeliczne, maryjne, wspo lnoty oso b konsekrowanych, ka-
pęanskie, zakonne itd. Nie mozna pominżc wielkiego ruchu odnowy 
charyzmatycznej, oazowej i neokatechumenalnej. Wszystkie te ruchy 
† † † † † †  

4 Tamze, s. 387.  
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duchowe zrodzięy sió  z gęóbokiego doswiadczenia Boga oraz Ducha i sż 
znakiem wspo ęczesnej historii Koscioęa. Wszystkie sęuzż pogęóbieniu zy-
cia duchowego nie tylko ludzi swieckich oraz ężczż potrzebó  kontempla-
cji i walki duchowej, doswiadczenia i transcendencji. Zasadniczo wyra-
zajż doswiadczenie Boga, kto re trzeba uczynic zywym. Mozna powie-
dziec, ze duchowosc tych rucho w pragnie aktualizowac to, czego wspo ę-
czesna teologia duchowosci uczy o swió tosci częowieka Ć  realizacji 
chrzescijanskiego humanizm poprzez swiadectwo wzajemnej mięosci, 
drogó  doswiadczenia duchowego, potrzebó  ” pustyniś  swego wnó trza, 
modlitwy serca, mistycznej samotnosci itd. Chce uczynic mięosc przed-
miotem radykalizmu ewangelicznego i zjednoczenia z Bogiem. Ocenia-
jżc jednak ogo lnie fakt istnienia w Europie tych ” zjawiskś, mozna po-
wiedziec, ze wyrazajż one prawdziwż odnowó  zycia duchowego. Ksztaę-
tuje ona ludzi wierzżcych w postawie kontemplatywnej, solidarnej, 
mocno zakotwiczonej w Ewangelii, zjednoczonej z Koscioęem. Jest to 
przejaw nowego samookreslenia węasnej tozsamosci duchowej chrzesci-
janina w jednoczżcej sió  Europie, w nowej liberalnej kulturze, ale i w 
postawie godnosci dziecka Bozego. Problem tozsamosci duchowej jest 
obecnie bardzo aktualny i wiżze sió  scisle z procesem swieckosci. Naj-
lepszż obronż przed osęabieniem węasnej osobowosci duchowej wskutek 
niekto rych proceso w swieckosci jest umięowanie tego, co wypęywa i 
rozwija zycie duchowe częowieka w kontekscie dziedzictwa kulturowego 
i tradycji religijnej w nowo powstaęych uwarunkowaniach. Procesy 
swieckosci nie mogż byc przeszkodż do rozwoju zycia duchowego, mo-
dlitwy i walki z szatanem, a przede wszystkim zepchniócia religii do roli 
tylko prywatnej i do caękowitego niszczenia apostolatu oraz oddziaęy-
wania duchowego na zycie spoęeczne, polityczne i gospodarcze. Swiec-
kosc otwarta sugeruje, ze formacyjne oddziaęywanie religii jest koniecz-
ne do samego zycia spoęecznego, dla jego peęnosci. 

B. Dwie formy duchowos ci 

Pierwsza, negatywna, oznacza typ poboznosci ” racjonalnejś, ” zim-
nejś, kto ra wyraza sió  w sytuacjach bliskich praktycznemu ateizmowi, 
sama jednak nie jest jeszcze ateistycznż. Najczósciej reprezentujż ten 
typ duchowosci tzw. intelektualisci katoliccy, czyli broniżcy katolicyzmu 
” intelektualnegoś  o zabarwieniu czysto antropologicznym, nie docenia-
jżc zbyt mocno Transcendencji. Posiadajż okreslonż duchowosc chrze-
scijanskż opartż na rozumieniu prywatnej modlitwy, bez doswiadczal-
nego korzystania z Eucharystii (prywatna duchowosc). Wczesniej czy 
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po éniej przechodzż oni przez czysciec wspo ęczesnego racjonalizmu, za-
mykajżc czósto pojócie Boga do dyskutowanej idei, odrzucajżc zarazem 
wiaró  w Niego, zycie sakramentalne oraz Koscio ę jako wspo lnotó  zba-
wienia. Mowiż jedynie o Bogu jako przedmiocie wiedzy. Sż to tzw. ate-
isci eklezjalni, katolicy-ateisci5. 

Druga forma duchowosci charakteryzuje sió  przebudzeniem religij-
nym o charakterze mistycznym, gdzie element doswiadczalny przewaza 
nad intelektualnym. W ciżgu tradycji mistyka nie byęa obiektem staęych 
zainteresowan krytycznego umysęu, lecz byęa raczej rozumiana jako 
” nadbudowaś  dla doskonaęych albo dla tych, kto rzy o tó  doskonaęosc ze 
wzglódo w profesjonalnych sió  starali. Dzisiaj zauwaza sió , ze odnowa 
chrzescijanstwa rozpoczyna sió  od pogęóbionego, osobistego, religijnego 
doswiadczenia. W teologicznych terminach oznacza to uchwycenie rela-
cji doswiadczenia częowieka z Bogiem Trynitarnym, objawiajżcym sió  w 
Chrystusie i doswiadczanym w Duchu Swió tym, dlatego wielu chrzesci-
jan nie znajdujżc miejsca pogęóbienia dla swojego doswiadczenia reli-
gijnego, szuka doswiadczen w pozaracjonalnej religijnosci. W duchowo-
sci poszukiwanej przez częowieka Europy nie ma juz miejsca na rygory-
styczne koncepcje, ale na duchowosc przezycia doswiadczenia. Ukazuje 
ona bowiem drogó , jak w sposo b najblizszy wcielenia moze chrzescija-
nin zyc wiarż w Chrystusa i jej wymaganiem w konkretnym zyciu. Bez 
miejsca na intensywne doswiadczenie wewnó trzne bódzie trudno zyc 
wspo ęczesnemu częowiekowi w kulturze masowej spoęeczenstw techno-
logicznie zaawansowanych. Dlatego istnieje dzisiaj tendencja do uprzy-
wilejowania doswiadczenia Boga, kto re jest zarazem ludzkie, gdyz od-
bierane jest na wszystkich poziomach osobowej egzystencji częowieka. 

3. ODKRYCIE MISTYCYZMU 

Zauwaza sió  dzisiaj w Europie nie tyle powro t do mistyki, co szcze-
go lne zainteresowanie wspo ęczesnymi mistykami i samym zjawiskiem 
mistycyzmu w ogo lnosci6. Nie zgęóbia sió  teologii zycia mistycznego,  
a ignorancja w tej dziedzinie powoduje, ze zwraca sió  uwagó  jedynie na 
nadzwyczajne zjawiska mistyczne, na zewnó trzne zycie ich autoro w, na 
cudowne oddziaęywanie. Wszystko to sprawia, ze ich postawa zachwyca 
wspo ęczesnego częowieka, nawet dalekiego od wiary. Nieznajomosc mi-
styki rekluzji, oblubienczej i posęania powoduje nierozumienie realizacji 

† † † † † †  
5 Tamze, s. 428.  
6 Tamze, s. 438.  
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gęóbokiego zycia duchowego, a z drugiej strony zainteresowanie ” misty-
kamiś  ujawnia nowż wrazliwosc na transcendentny wymiar zycia częo-
wieka. Mistyka posęania (powoęania) rodzi nowż solidarnosc ludzkosci  
i ujawnia sió  w dżzeniach ludzi podejmujżcych ro zne akcje spoęeczne, 
polityczne na rzecz przemiany porzżdku spoęecznego i na rzecz rucho w 
ekologicznych broniżcych natury swiata stworzonego przez Boga, ru-
cho w demograficznych i terapeutycznych, promujżcych two rczosc du-
chowż częowieka. Chociaz wiele z tych rucho w nie ma zabarwienia reli-
gijnego, to jednak zdradzajż one odcienie religijnosci, kto rż chrzescija-
nie obecni w nich powinni wyzwalac i rozwijac. 

Odkrywajż one Bozż transcendencjó  w codziennej egzystencji, czó-
sto w interpretacji neognozy, ale sż jednoczesnie dowodem otwarcia sió  
na transcendencjó  jako konstytutywny element istnienia ludzkiego, dla-
tego duchowosc chrzescijanska, tak jak w przeszęosci, nie moze usunżc 
sió  na margines zycia wspo ęczesnego i przez swojż nieefektywnosc nie 
dawac odpowiedzi na aktualne wyzwania. Mamy bowiem do czynienia z 
pewnym przebudzeniem mistycznym, w kto rym trzeba uchwycic prawi-
dęowe dziaęanie Ducha Swió tego, by nie spowodowac rozwoju pseudo-
mistyki7. 

W istocie podjócie tego problemu i jego węasciwe rozwiżzanie po-
siada istotne znaczenie dla zycia duchowego w ogo le. Niezaleznie od 
obiektywnego przekazu doswiadczenia mistycznego, musimy stwierdzic, 
ze w centrum tegoz doswiadczenia wyraza sió  osobisty stosunek częo-
wieka do Boga. Pozostaje on tez zawsze czyms wyężcznym i niepowta-
rzalnym niezaleznie od epoki, w kto rej sió  dokonuje i józyka, jakim sió  
pro buje go opisac. W kontekscie wióc ludzkiej solidarnosci, to co prze-
zywali mistycy, na przykęad ” noc ciemnaś, zyskuje nowe wspo ęczesne 
znaczenie, poniewaz posiada zawsze zwiżzek z Chrystusem i nabiera 
charakteru bardziej uniwersalnego. Autentyczny mistyk nie jest egocen-
trykiem, ale częowiekiem dla innych. W ten sposo b ęamie wspo ęczesny 
egocentryzm, poniewaz jest ” posęanyś  przez Boga z pewnym zadaniem. 
Widzimy to u sw. Faustyny, kto ra otrzymaęa ” posęanieś  i wyrazięa swojż 
” dyspozycyjnoscś. Wo wczas wszystko co boli w ” ciemnej nocyś  zjedno-
czenia z Chrystusem nabiera mistycznego wyrazu jako wspo ęuczestnic-
two w dziele zbawienia swiata (mięosierdzie Boze). Mistyk nie zamyka 
sió  na osobistym ” samozbawieniuś, ale na pragnieniu zbawienia wszyst-
kich, dlatego uczestniczy w zyciu tego swiata i tych ludzi, w sposo b dy-
namiczny. 

† † † † † †  
7 Tamze, s. 441.  
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Holistyczna perspektywa teologii mistycznej nie pozwala zejsc na 
bezdroza modnego gnostycyzmu czy dawnego angelizmu. Przyjmujżc 
integralnosc częowieka podkresla jego peęny wymiar dżzenia do najwyz-
szej doskonaęosci częowieczenstwa wraz z naturalnymi mozliwosciami  
i uzdolnieniami, ku najwyzszej swió tosci, kto rż Ojcowie Greccy nazywali 
” przebo stwieniemś. Swiadomosc procesu zycia mistycznego jest ko-
nieczna, poniewaz nie istnieje ” bezrozumna mistykaś . Mistycy sż tez 
swiadkami Koscioęa i jego obroncami, gdyz chroniż wspo lnotó  ludu Bo-
zego przed pomniejszeniem jego misji, kto ry zawsze odwoęuje sió  do 
Boga jako swego éro dęa i celu. 

Dzisiaj rowniez w Polsce rozwija sió  zainteresowanie mistykż przezy-
ciowż oraz badaniami nad prozż i poezjż mistycznż. Szczego lnie te ostat-
nie badania prowadzż nie tylko teologowie, ale i filologowie, filozofowie 
itd. Rozwija sió  rowniez pseudo-mistyka w formie prywatnych objawien. 

Wraz z powrotem do mistyki nastżpię powro t do modlitwy, do do-
swiadczenia modlitwy. Ono staęo sió  tez motywem powstawania ro znych 
osrodko w modlitwy i odnowy jej charakteru wspo lnotowego. Zrodzięo 
tez nawiżzanie do duchowosci Dalekiego Wschodu, przyczyniajżc sió  do 
wielu wypaczen. 

4. DUCHOWOS C  LUDOWA 

Z przezywania zycia duchowego w wymiarze indywidualnym i ko-
munii wyęonięa sió , dzióki docenieniu duchowego doswiadczenia, du-
chowosc ludowa. Jej charakterystycznym rysem jest dowartosciowanie 
religijnosci ludowej, z charakteryzujżcymi jż tradycjami etnicznymi, 
spoęeczno-kulturowymi, folklorystycznymi, a przede wszystkim patrio-
tycznymi i narodowymi. Dzisiaj otwarcie sió  na wartosci religijnosci lu-
dowej wzrasta bardzo szybko. Widac to wyraénie w sanktuariach Euro-
py, gdzie ludzie swojż duchowosc wyrazajż w spontanicznej modlitwie, 
bez posrednictwa kultury literackiej, niosżc w sobie samych tresci sym-
boliki, na przykęad w Polsce chęopskiej, robotniczej, rzemieslniczej, 
wiejskiej itd. Przesadny intelektualizm teologiczny, zwęaszcza na Zacho-
dzie, odrzucię wszelkie praktyki poboznosciowe, nie doceniajżc w nich 
wystarczajżco rzeczywistosci symboliczno-rytualnej, tworzżcej kontekst 
spoęeczno-kulturowy, bódżcy syntezż wyrazania węasnych uczuc religij-
nych. Dopiero marksizm ukazaę Europie caęe bogactwo tego, co wyzwala 
tozsamosc duchowż mas ludowych, na przykęad parady pierwszomajo-
we. Ro wniez posoborowa ewangelizacja w Europie, nie doceniajżca ko-
rzeni kultury religijnej, propagowaęa tylko chrzescijanstwo powierzchow-
ne, pozbawiajżc go mozliwosci publicznego ” manifestowaniaś  wiary. 
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Tymczasem rzeczywistosc mas ludzkosci jest rzeczywistosciż spoęeczno-
politycznż, patriotyczno-narodowż, trwaęż, chociaz niejednoznacznż, 
ale kto rż spotyka sió  we wszystkich epokach8. Dlatego doswiadczenie 
religijnosci ludowej powinno byc pogęóbione teologicznie i ukierunko-
wane eklezjalnie jako doswiadczenie wspo lnoty Ludu Bozego. Docenie-
nie tegoz charyzmatu wewnżtrz węasnej kultury danego narodu Europy 
jest autentycznym przejawem charyzmatycznego bogactwa Koscioęa 
ujawniajżcego sió  w okreslonej sytuacji i w aktualnym czasie. Nie ozna-
cza to chrzescijanstwa upierwotnionego, kto re staęo sió  Ć  jak niekto rzy 
piszż Ć  udziaęem ludu wiejskiego. Przeciwnie, w kulturze mas ludowych 
znajdujż sió  takze liczne duchowe tresci kultury, kto rych poziom jest 
niekiedy z teologicznego punktu widzenia bardzo wysoki. Dotyczy to 
ro wniez caęej paraliturgii, wszelkich jej teksto w modlitewnych i mu-
zycznych oraz ikonografii, takze gdy idzie o sztukó  ludowż, religijno-
narodowż9 i o pismiennictwo. W Polsce wyraza sió  to m.in. poprzez mi-
steria paschalne, jaseęka, nabozenstwa majowe, odpusty itp. 

5. DUCHOWOS C  NOWEGO WYMIARU EUROPY 

W poszukiwaniu duchowosci zwiżzanej z zyciem Europy Jan Paweę  
II wzywa ludzi wierzżcych, aby caęym sercem przejó li sió  losem wspo ę-
czesnego częowieka. Węasnie częowieka nalezy umiescic w centrum du-
chowosci chrzescijanskiej: częowieka biednego umieszczonego w boga-
tych spoęeczenstwach Zachodu lub zyjżcego obok, częowieka zapraco-
wanego bez czasu na odpoczynek, ale szukajżcego nieraz kontaktu z Bo-
giem poprzez wstawiennictwo Maryi. 

A. Duchowos c  ubogich 

W duchowosci Europy coraz bardziej uwydatnia sió  duchowosc 
ubogich, kto ra jest znakiem profetycznym czaso w wspo ęczesnych. Fak-
tem jest, ze wiócej niz dwie trzecie ludnosci swiata znajduje sió  w sytu-
acji, kto ra nie przystoi godnosci osoby ludzkiej ze wzglódu na brak po-
karmu, mieszkania, zajócia, pracy i wyksztaęcenia, dlatego Ć  zdaniem 
niekto rych autoro w Ć  mamy przed sobż efekty porzżdku skandaliczne-
go i antyewangelicznego. Ro wnoczesnie w rozumieniu soborowym chry-
stoformizacja oznacza nie utozsamianie sió  ze swiatem, ale komunió   

† † † † † †  
8 Tamze, s. 401-403.  
9 Tamze, s. 404.  
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z ubogimi, bezdomnymi, bezrobotnymi i wyzyskiwanymi ekonomicznie. 
Chodzi o to, aby z tego ludu, kto ry nie zostaę zaproszony na ucztó  do-
brobytu narodzię sió  nowy Koscio ę. 

Chrzescijanska duchowosc zwraca uwagó  na nasladowanie Jezusa, 
kto ry byę biedny z biednymi, leczyę chorych i karmię biednych; gęosię nowż 
sprawiedliwosc, ale sam umarę ” zwyciózonyś przez ” sprawiedliwoscś  
(prawo) swego czasu. Chrzescijanin poszukujżcy nasladownictwa Chry-
stusa biednego, musi byc przygotowany na ” smiercś opuszczenia i wyrze-
czenia, ogoęocenia sió  z ducha posiadania i bezpieczenstwa doczesnego. 

Zasadniczż wartosciż postawy ubo stwa dla wspo ęczesnego częowieka 
jest demaskowanie wszelkich naduzyc, kto re wynikajż z nieumiarkowa-
nego zaspokajania potrzeby posiadania. Dla częowieka hoędujżcego kon-
sumpcjonizmowi, poężczonemu czósto z pogwaęceniem solidarnosci mió-
dzyludzkiej, chrzescijanin o uksztaętowanej postawie ubo stwa staje sió  
znakiem węasciwej hierarchii wartosci i wezwaniem do jej respektowa-
nia. W ten sposo b częowiek zyjżcy ubo stwem staje sió  dla wspo ęczesnego 
Europy znakiem priorytetu osoby nad rzeczami i powoęania do bycia 
darem dla bliéniego w niesieniu pomocy. Z drugiej strony stanowi dla 
bogatych ludzi oraz spoęeczenstw pewnego rodzaju wyrzut sumienia, 
wzywajżcy je do nieustannego nawracania sió 10. 

Najwióksza wartosc ubo stwa ewangelicznego tkwi jednak przede 
wszystkim w jego profetycznej misji. Jest to duchowosc, kto ra proponu-
je preferencyjnż i solidarnż opcjó  na rzecz ubogich i coraz peęniejsze 
utozsamienie sió  z Chrystusem oraz z ubogimi. Dlatego wsro d ludzi 
ubogich tkwi sięa ewangelizacyjna, gdyz oni realizujż zycie duchowe wy-
razajżce sió  solidarnosciż ducha, sęuzbż, prostotż i otwartosciż na przy-
jócie daru11. Chrzescijanin wióc bódżc biednym musi aktywnie uczestni-
czyc w historycznych ruchach biezżcej chwili, aby pomo c tworzyc bar-
dziej sprawiedliwy swiat jako antycypacjó  peęnego ęaski Kro lestwa Bo-
zego, kto re jest darem Boga ofiarowanym częowiekowi w Chrystusie. 
” Dlatego Ć  pisze Jan Paweę II Ć  ewangeliczne ubo stwo przeciwstawia 
sió  z mocż baęwochwalczemu kultowi mamony i staje sió  proroczym za-
woęaniem skierowanym do spoęeczenstwa, kto re zyjżc w wielu czósciach 
swiata w dobrobycie, jest wystawione na niebezpieczenstwo utraty po-
czucia umiaru i swiadomosci istotnej wartosci rzeczyś  (VC 90). 

Zatem ubo stwo staje sió  sęuzbż innym i dzieleniem sió  z nimi dobrami 
na wzo r Chrystusa. Ubogi wióc to nie ten, kto cos daje, ale ten kto, dajżc 

† † † † † †  
10 H. Wejman, Osiem bńogosńawienstw ewangelicznych. Nowe perspektywy ducho-

wos ci, Poznan 2000, s. 28-29.  
11 L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, HistoriaŹ, s. 503.  
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siebie, otwiera sió  na Boga w ludziach. Dopiero tak praktykowane ubo -
stwo staje sió  ubo stwem ubogacajżcym dla aktualnego częowieka i wspo l-
noty Koscioęa, w kto rej on zyje i dziaęa. Historia Koscioęa zna i odnoto-
wuje wiele przykęado w w ten sposo b realizowanego ubo stwa. Wystarczy 
chociazby wspomniec sw. Brata Alberta i bę. Anieló  Salawó , kto rzy sż 
modelem chrzescijanina zyjżcego biednie i dla biednych. Realizowali 
oni duchowosc mięosierdzia skęaniajżcż do podejmowania dzieę czynnej 
i konkretnej mięosci wobec kazdego częowieka. Duchowosc ewangeliza-
cji bez mięosierdzia i swiadectwa chrzescijanskiego ubo stwa moze pozo-
stac nie zrozumiana i ” utonżc w powodzi sęo w, kto rymi i tak jestesmy 
nieustannie zalewani we wspo ęczesnym spoęeczenstwie przez srodki 
przekazu. Mięosierdzie czyno w nadaje nieodpartż moc mięosierdziu 
sęo wś  (NMI 50). 

B. Duchowos c  MiÓosierdzia Bozego 

Pod wpęywem objawien doznanych przez sw. Faustynó  zauwazamy 
fenomenalny rozwo j mięosiernej mięosci Boga wobec częowieka. Cen-
tralnym punktem oródzia Jezusa Mięosiernego jest tajemnica Bozego 
Mięosierdzia, objawiona w osobie i dzieęach Chrystusa, na kto rż nalezy 
odpowiedziec caękowitym zaufaniem Bogu. Mięosc mięosierna sprawięa, 
ze Bo g posęaę swojego Syna, kto ry w tajemnicy Wcielenia i Odkupienia, 
objawię częowiekowi niezgęóbionż wielkosc Bozego Mięosierdzia (Dz. 
1744). Wyraza ono wielkie pragnienie Boga powszechnego zbawienia 
(Dz. 1273, 1284). Warunkiem przyjócia tego daru jest otwarcie sió  na 
dziaęanie Boga w postawie ufnosci, przyjócia sakramentu Eucharystii 
oraz czynieniu uczynko w mięosierdzia. W oródziu mięosierdzia znajduje 
sió  bowiem ostrzezenie, ze ” ludzkosc nie zazna spokoju, dopokżd nie 
zwro ci sió  do τro dęa Mięosierdziaś  (Dz. 699). 

Dlatego Jezus w 1936 roku zżda od Faustyny: ” Co rko moja, jezeli 
przez ciebie zżdam od ludzi czci dla mojego mięosierdzia, to ty powinnas 
sió  pierwsza odznaczac tż ufnosciż w mięosierdzie moje. Z żdam od cie-
bie uczynko w mięosierdzia, kto re majż wypęynżc z mięosci ku mnie. Mi-
ęosierdzie masz okazywac zawsze i wszódzie bliénim, nie mozesz sió  od 
tego usunżc ani wymowic, ani uniewinnic. Podajó  ci trzy sposoby czynie-
nia mięosierdzia bliénim: pierwszy Ć  czyn, drugi Ć  sęowo, trzeci Ć  modli-
twa; w tych trzech stopniach zawiera sió  peęnia mięosierdzia i jest nie-
zbitym dowodem mięosci ku mnie. W ten sposo b dusza wysęawia i odda-
je czesc mięosierdziu mojemu. Tak, pierwsza niedziela po Wielkanocy 
jest swió tem Mięosierdzia, ale musi byc i czyn; i zżdam czci dla mojego 
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mięosierdzia przez obchodzenie uroczystosci tego swió ta i przez czesc 
tego obrazu, kto ry jest namalowany. Przez obraz ten udzieló  wiele ęask 
duszom, on ma przypominac zżdania mojego mięosierdzia, bo nawet 
wiara najsilniejsza nic nie pomoze bez uczynko wś  (Dz. 742). 

W sęowach Jezusa zawarte jest polecenie dla wspo ęczesnego częo-
wieka, aby mo gę uratowac swiat. Inaczej: ” Jesli nie uwielbiż mięosier-
dzia mojego, zginż na wiekiś  (Dz. 965). Dlatego powstajż ro zne ruchy, 
m.in. Rycerzy Mięosierdzia Bozego, kto rzy sęowem, modlitwż i czynem 
wyrazajż mięosc Bogu. 

C. Duchowos c  globalizacji 

Termin ” globalizacjaś  zaczyna tracic pierwotny sens, poniewaz jest 
rozciżgnió ty na caęż sferó  zycia swiatowego, a nie tylko ekonomicznż. 
Obejmuje caęż gamó  zycia częowieka i ludzkosci, dlatego rodzi sió  pyta-
nie, jaka węadza i jaka ekonomia zapewni najskuteczniej wspo lne dobro 
jednostek i narodo w Ć  inaczej mo wiżc: dobro caęej wspo lnoty ludz-
kiej12. Rodzżca sió  solidarnosc spoęeczenstw Europy pod wpęywem glo-
balizacji niesie ro wniez wiele wżtpliwosci do rozwiżzania. Pomijajżc 
plusy i minusy globalizacji gospodarczej i politycznej, przed teologiż du-
chowosci stoi zadanie szerzenia takich wartosci, kto re spotkajż sió  z ak-
ceptacjż na scenie miódzynarodowej Europy, ro wnoczesnie jednak po-
winny zachowac one zdolnosc ciżgęego oddziaęywania13. Bez uniwersali-
zmu chrzescijanskiego, mistycznego przebo stwienia jednosci ludzkosci 
u zarania XXI wieku, a wióc u progu nowego swiata, nie bódzie mozna 
Ć  jak widac coraz bardziej Ć  zapewnic przyszęosc ludzkosci, czyli praw 
częowieka, podstaw godnej częowieka egzystencji i mozliwosci rozwoju. 
Dlatego wraz z procesem globalizacji musi dokonywac sió  nieustanny 
postóp duchowy, kto ry bódzie ciżgle wywoęywany konfrontacjż nowych 
rzeczywistosci, a jednoczesnie musi dostarczac motywo w do unikania 
konflikto w wynikajżcych z konkurencji gospodarczej. Innymi sęowy, 
chrzescijanin w swietle autentycznej duchowosci powinien oceniac 
zwiżzane z globalizacjż programy i srodki natury gospodarczej. Ducho-
wy rozwo j Europy powinien przeciwstawiac sió  tym politycznym i go-
spodarczym sposobom myslenia, kto re zycie duchowe częowieka spro-
wadzajż do horyzontu doczesnosci lub dżzż do nowej formy ekono-
† † † † † †  

12 M. Sales, Narody ż  obecnie s wiatowe transformacje a wspo lne dobro ludzkos ci, 
” Communioś  21(2001), nr 4, s. 54.  

13 J. Wiemeyer, Globalizacja gospodarcza jako wyzwanie spońeczno-etyczne, tamze, 
s. 67.  
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micznego feudalizmu. Wszystko nabiera wartosci ekonomicznej i jest 
mierzone pieniżdzem. Jestesmy niewolnikami mitu nieograniczonego 
rozwoju, w imió  kto rego poswióca sió  przyrodó  i jej zasoby. Spoęeczen-
stwa liberalno-demokratyczne zawiodż, jesli nie potrafiż znaleéc reme-
dium na obcosc i anomie ludzi, jesli nie poęozż kresu agresji i rywalizacji 
we wszystkim; wo wczas jeszcze bardziej zniszczż wiózy spoęeczenstwa14. 

Aktualnosc duchowosci chrzescijanskiej wynika z faktu, ze powoęuje 
sió  ona na uwalniajżcż i wyzwalajżcż Transcendencjó  nie zwiżzanż z zad-
nż rzeczywistosciż polityczno-gospodarczż. Jezus Chrystus jest bowiem 
sięż ężczżcż wszystkich ludzi w duchu pokoju i zbawienia, dlatego Euro-
pa dżzżca do globalizacji jest nadal miejscem, gdzie od dwo ch tysiócy lat 
jest gęoszona Ewangelia, a z drugiej strony Ć  pozwala duchowosci prze-
kraczac wszelkie ro znice ideologiczne oraz motywujżce niemoralne 
zwyczaje zycia. Na przykęad, zamiera troska o częowieka, gdyz dżzżca do 
zjednoczenia Europa stwarza nowż polityczno-ekonomicznż rzeczywi-
stosc zycia, ale zapomina czósto przy tym o duchowym wymiarze częo-
wieka. W takiej sytuacji ludzie swióci mogż peęnic funkcjó  profetycznż, 
zwracajżc uwagó  na problemy, kto re zazwyczaj pomija sió  milczeniem. 
J. Joblin podkresla, ze obok krytyki wszystkich zjawisk nieprawidęo-
wych, potrzebne jest nawro cenie częowieka i reakcja na grzech oso b wy-
korzystujżcych nowe mozliwosci. ” Jesli dojdzie w ten sposo b do zjedno-
czenia nawro conych, wzniesie sió  globalny protest postulujżcy kulturó  
zycia, aby na koniec nie odniosęa triumfu maszynaś15. 

Coraz wiócej autoro w pisze za Janem Pawęem II, ze duchowe prze-
trwanie Europy zalezec bódzie od tego, czy potwierdzi swojż chrzesci-
janskż tozsamosc i obroni sió  przed konfrontacjż z cywilizacjż islamskż 
oraz chinskż (wojna cywilizacji kultur). Skoro religia stanowi rdzen kul-
tur, to wazna jest inkulturacja, aby Ewangelia byęa gęoszona w józykach  
i kulturze tych, kto rzy to przesęanie majż przyjżc (por. RMs 52). W przy-
padku Europy chodzi o jednosc ewangelicznej tozsamosci wyrazonej w 
józyku zrozumiaęym dla jej mieszkanco w. 

D. Duchowos c  gnozy 

Od samego zaistnienia Koscioęa Ojcowie Apostolscy traktowali gnozó  
jako najwióksze zagrozenie dla istoty chrzescijanstwa. Dzisiaj rowniez ob-

† † † † † †  
14 J. Joblin, Aktualnos c  chrzes cijanstwa w procesie globalizacji, tamze, s. 80-82; V. 

Possenti, Wyzwania demokracji liberalnej, ” Zarzżdzanie i edukacjaś  1(1997), s. 140-141.  
15 V. Possenti, Wyzwania demokracji liberalnej, s. 101.  
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serwujemy w Europie odradzanie sió  gnozy we wspo ęczesnej filozofii  
i ro znych przejawach zycia religijnego, na przykęad, sekty i New Age. 

W koncepcji gnozy Bo g istnieje jako byt transcendentny i imma-
nentny, duchowa osnowa swiata. Innymi sęowy, kosmos, częowiek, Bo g 
tworzż pewnż jednosc w swietle przyjó tego monizmu filozoficznego, ale 
dżzenie do poznania Boga w przeciwienstwie do religijnego nie odwoęu-
je sió  do wiary czy spekulacji intelektualnej, lecz do bezposredniego, 
osobistego doswiadczenia przypominajżcego doswiadczenie mistyczne. 
Bezposrednie doswiadczenie jest utozsamiane w gnozie z osobistym 
kontaktem. Doswiadczenie to uzyskane węasnym wysiękiem jawi sió  jako 
cos atrakcyjnego. Sami dochodzimy do Boga, utozsamiamy sió  z Nim, 
stajemy sió  Nim. Stżd tez gnostycy odwoęujż sió  do nauki wielu misty-
ko w, a w Polsce szczego lnie do two rczosci mistycznej Anioęa Slżzaka, 
czyli Jana Schefflera, wrocęawskiego mistyka czaso w kontrreformacji. 

Powyzsze doswiadczenie bo stwa ro zni sió  od mistyki chrzescijan-
skiej tym, ze gnostycy nie przyjmujż i nie oczekujż inicjatywy od bo -
stwa, lecz sami go wywoęujż. Przyjmujżc immanentnosc bo stwa w ko-
smosie i w częowieku uwazajż, ze mozliwe staje sió  samodzielne ” do-
tkniócieś  Boga, a raczej odsęoniócie w sobie ukrytej boskosci poprzez 
odpowiednie praktyki, na przykęad ezoteryczne16. W rzeczywistosci Bo g 
jest utozsamiany z myslż Ć  ma naturó  mysli. Jest zarazem szczytem  
i éro dęem caęego kosmosu. Rozpoznanie przez częowieka swego miejsca 
w kosmosie, odnalezienie siebie w ciżgęym procesie przemiany mysli, 
owocuje uswiadomieniem sobie węasnej boskosci; tego, ze jestesmy bo-
gami. Wydaje sió , ze taka deifikujżca częowieka wersja gnozy jest obec-
nie przede wszystkim lansowana17. 

Pod pojóciem ” neognozyś  rozumie sió  dzisiaj ezoteryczne i natural-
no-mistyczne nurty. Znajdujż one swo j wyraz w ro znych formach trans-
cendentnej medytacji i azjatyckiej mistyki, kto rych éro dęa znajdujż sió  w 
religiach niechrzescijanskich. Dla ”neognozyś charakterystyczne jest oso-
biste doswiadczenie, zwracajżce go ku wszechswiatu, kto ry uznaje sió  za 
bo stwo. Tym samym odrzuca sió  Objawienie i Syna Bozego18. 

Nie prezentujżc dęuzej pojócia gnozy, widzimy jak wielkie istnieje 
niebezpieczenstwo dla wypaczenia teologii duchowosci, zwęaszcza teo-
logii mistycznej. Z drugiej strony niewystarczajżca znajomosc chrzesci-

† † † † † †  
16 T. Glanz, Renesans gnozy, ” Emausś  16/17(1993), s. 30-31.  
17 L. Szyndler, Gnoza i kultura w identyfikacji filozoficznej, ” Emausś  16/17(1993),  

s. 35-36.  
18 M. Figura, Nowe zadania Kos ciońa jako odpowiedz na gnozź  i gnostycyzm, 

” Communioś  18(1998), nr 4, s. 125.  
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janskiej mistyki, zwęaszcza przez teologo w duchowosci, moze prowadzic 
do nieumiejó tnego demaskowania tego niebezpieczenstwa dla auten-
tycznego rozwoju swió tosci, dla prawidęowego rozumienia mistycznej 
jednosci Boga i częowieka. W przeciwnym przypadku bezposrednie do-
swiadczenie kosmicznej i boskiej swiadomosci, kto ra sió  miesza z pojó-
ciem Boga, z Pleromż i z odkupieniem, moze byc pociżgajżca dla wspo ę-
czesnego Europejczyka. Odkrycie bowiem Ć  wedęug gnozy Ć  nowego, 
gęóbszego ” jaś  jako boskiego, przebiega przez swiat hyliczny i psychicz-
ny, aby wprowadzic częowieka w swiat duchowy bez Boga19. Dlatego po-
gęóbienie wiary podbudowanej odpowiedniż wiedzż, odro znienie Stwo r-
cy od stworzenia oraz gęoszenie zdrowej duchowosci kosmo-teandrycz-
nej jest wyzwaniem wobec tegoz nurtu w Europie. 

E. Duchowos c  New Age 

Przejscie od spoęeczenstwa przemysęowego do informacyjnego czy 
informatycznego uęatwia poznanie mieszkancom nie tylko Europy ” no-
wejś  religijnosci nie zwiżzanej z Koscioęem. Najpeęniej wyraza sió  ona w 
ruchu New Age. Pomijajżc dokęadnż charakterystykó  tegoz ruchu, moz-
na wyro znic istotne elementy jego duchowosci: Bo g jest odbierany jako 
sięa nieosobowa; częowiek jest ujmowany w panteistycznym lub moni-
stycznym wymiarze jako czósc bo stwa; swiat jako iluzja, plac zabaw dla 
czystego ducha; zbawienie jest osiżgalne na drodze ro znych technik 
oraz rytuaęo w i jest rozumiane jako przezycie boskiego oswiecenia; zęo 
jest ro wnoznaczne ze stanem bycia nieoswieconym20. 

New Age jako ruch intelektualny i duchowy chce objżc caęe zycie 
spoęeczne i gospodarcze, aby umozliwic ludziom otworzyc sió  i pozostac 
otwartym na nowe doswiadczenia w duchu poczucia bezpieczenstwa, 
dlatego wielu chrzescijan nie znajżc ideologii tego ruchu przynalezy do 
niego, dżzżc do uzgodnienia duchowosci chrzescijanskiej i duchowosci 
New Age we węasnym zyciu duchowym. Zmierzajż do wzajemnego ich 
zestawienia za cenó  utraty prawdy o zyciu. 

W rzeczywistosci prezentowany przez New Age obraz swiata, Boga  
i częowieka jest caękowicie odróbny od chrzescijanskiego. Niemozliwe 
jest zatem zaakceptowanie go zaro wno w sferze teoretycznych zaęozen 
jak i praktyki. 

† † † † † †  
19 J. Carreira das Neven, Nowe gnozy, tamze, s. 125.  
20 R. Jaworski, Wiele form New Age, ” Emausś  16/17(1993), s. 52.  
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F. Duchowos c  sekt 

Aktualna eksplozja rucho w sekciarskich w Europie wymaga dokęad-
nej analizy. Kazdy kontynent posiada pewnż specyfikó , kto ra umozliwia 
rozwo j sekt. Najczósciej autorzy podajż dwa czynniki powstawania sekt. 
Jako pierwszy wymieniajż narastajżcy gęo d duchowy, tósknotó  za pier-
wiastkiem religijnym, duchowym, boskim w swiecie zmaterializowa-
nym, zeswiecczonym. Drugi zas wyraza sió  w pewnym zeswiecczeniu w 
samym Kosciele, przejawiajżcym sió  w zagubieniu w nim sacrum. 

Atrakcyjnosc sekt lezy zasadniczo w ich duchowosci, kto ra nie wy-
maga systematycznej doktryny. Zwraca jedynie uwagó  na postawó  i styl 
zycia. Chociaz czósto ich kodeks moralny jest rygorystyczny w pewnych 
dziedzinach, to jednak nie opiera sió  na wartosciach chrzescijanskich i nie 
ma nic wspo lnego z chrzescijanskim ”nawro ceniemś oraz pokutż. Zasad-
niczo ” doktrynaś  sekt ma pomo c częowiekowi w wyzwoleniu sió  z mocy 
zęa lub szatana. Wstópujż do nich ludzie, kto rzy pragnż we węasnym do-
swiadczeniu, a nie w teorii, odnaleéc to, ku czemu sż przeznaczeni i po-
ciżgnióci u samych podstaw egzystencji. Wstópujż do nich, gdyz majż 
nadziejó  znaleéc bezpieczenstwo i byc traktowani jako istoty ludzkie21. 

W swietle ” nowej ewangelizacjiś  Europy sekty stanowiż wyzwanie 
dla Koscioęa, kto ry bódzie musiaę dac swym wiernym schronienie, nie 
jako ucieczkó  od swiata, ale jako przygotowanie ich do wziócia nowych 
zadan na swoje ramiona. 

G. Duchowos c  maryjna 

W Europie zauwazamy rozwo j poboznosci maryjnej. Nie nalezy su-
gerowac sió  potocznym stwierdzeniem, ze poboznosc maryjna w Euro-
pie stanowi specyfikó  wyężcznie religijnosci polskiej. Przeczy temu nie 
tylko dokumentacja teologiczna poczżwszy od Ewangelii Ęukaszowej az 
po Sobo r Watykanski II, ale takze analiza duchowosci i kultury poszcze-
go lnych narodo w. Nie trzeba przypominac o tym, ze kult maryjny rozwi-
jaę sió  od samego poczżtku w duchowosci chrzescijanskiej, ale pod 
wpęywem indywidualizmu religijnego, a potem racjonalizmu zrodzięa sió  
i rozwinó ęa walka z tym kultem. 

Maryjnosc nadaje duchowosci Europy spoęeczno-geograficznż i kul-
turowż konkretyzacjó . Oto z swiadomosc teologiczna i kulturowa Maryi 
Kro lowej oraz dyslokacja miejsc pielgrzymkowych zapewnia duchowo-

† † † † † †  
21 K. Romer, Sekty a Kos cio ń katolicki, ” Communioś  11(1991), nr 3, s. 85-86.  
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sci maryjnej konkretne zahaczenie geograficzne i kulturowe, osadza jż 
niejako w rozlegęym systemie tresci religijnych i narodowych Europy. 
Jest to zatem duchowosc o wielkim bogactwie duchowo-kulturalnym, 
dzióki kto remu poszczego lne narody odnajdujż swojż identyfikacjó  du-
chowż, narodowż i patriotycznż. 

Pomijajżc znane nieracjonalne zarzuty, trzeba powiedziec, ze du-
chowosc maryjna odegraęa i odgrywa roló  wychowawczż, na przykęad 
ukazuje prawidęowż relacjó  do Matki, ma charakter pokutny, rozwiżzuje 
trudny problem cierpienia (Matka Bolesna), propaguje wartosci moral-
ne. To dzióki niej duchowosc chrzescijanska zostaęa pogęóbiona, wzbo-
gacona oraz upraktyczniona i mogęa stac sió  czósciż integralnż zycia  
i kultury Europy. Sanktuaria maryjne (Lourdes, Fatima, Czóstochowa, 
Lichen i Medjugorie) staęy sió  zas aktywnymi osrodkami rozwoju zycia 
duchowego, ksztaętujżcymi duchowosc nie tylko narodo w Europy, ale w 
ogo le jej mieszkanco w. 

H. Duchowos c  s wiŹtowania 

Na skutek wspo ęczesnego pracoholizmu i teorii sukcesu wymiar 
swió towania jest nieodpowiednio doceniony w duchowosci chrzescijan-
skiej Europy. Odrzucono jego moment uswiócenia i autentycznej jedno-
sci w Chrystusie z ludémi przezywajżcymi niedzielnż Eucharystió . Nie 
doceniono momentu, w kto rym częowiek wierzżcy wyraza swoje odczu-
cia religijne wszystkimi swoimi zdolnosciami: inteligencjż, wrazliwo-
sciż, radosciż, poczuciem rodzinnosci, zazyęosciż, odpoczynkiem, przy-
jaéniż ze swiatem doczesnym i nadprzyrodzonym. Odrzucenie tych war-
tosci staęo sió  przyczynż obchodo w ” swiżt laickichś, w kto rych przez 
swoje uczestnictwo chrzescijanin przyjmowaę i manifestowaę wartosci 
laickie. Z biegiem czasu, dla ludzi wierzżcych powyzsza forma swió to-
wania niedzieli i odpoczynku zrodzięa potrzebó  ” teologii swió taś, w cen-
trum kto rej znajduje sió  obecny lud Bozy. Duchowosc swió towania, 
przeniknió ta liturgiż Eucharystii, wyraza otwarcie sió  częowieka na 
Transcendencjó , pragnienie nawiżzania komunii z Bogiem, zas radosc  
i jednosc przezywana z bracmi czyni częowieka w jego codziennym zyciu 
” bytem mistycznymś, przestrzeniż na dziaęanie Boga oraz na drugiego 
chrzescijanina22. Obecnie w Polsce obserwujemy laicki sposo b spódza-
nia niedzieli w supermarketach jako pewnż formó  odpoczynku. 

 

† † † † † †  
22 L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, Historia..., s. 404-406.  
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Mo wiżc ogo lnie, chrzescijanin Koscioęa przeszedę transformacjó  od 
religijnosci jako wierzenia do religijnosci opierajżcej sió  na doswiadcze-
niu Boga, kto re zrodzięo duchowosc personalistycznż, wewnó trznż i mi-
stycznż. Jednoczesnie zrodzięo duchowosc prywatnż i wspo lnotowż, 
pragnienie bycia jednostkż oraz we wspo lnocie i pragnienie wyzwolenia 
sió  od swiata, w kto rym nie ma miejsca na poczucie bezinteresownosci, 
swió towania, oswiecenia, wewnó trznosci, a z drugiej strony jego uswió-
cenia. Wszystko to tworzy nowy ruch, pragnżcy byc ” Koscioęem od do-
ęuś, Koscioęem ubogich w swietle radykalizmu męodych ludzi, ofiarnych 
i antykonformistycznych, ale obecnych w Kosciele. Jest to duchowosc 
powrotu do modlitwy i odnowy rucho w religijnych, grup charyzmatycz-
nych itd. 

Dzisiaj w zakres duchowosci pojmowanej jako refleksja teologiczna  
i doswiadczenie Ducha wchodzż aktualne problemy zycia, kto re dotyka-
jż konkretnego częowieka i konkretnż wspo lnotó . Zarysowuje sió  jej ob-
raz o charakterze przezyciowym i wspo lnotowym, nie odrzucajżcym 
przeszęosci historycznej. Sama duchowosc przyszęosci, kto ra bódzie ciż-
gle szukac nowego józyka i nowych form poboznosci, aby byc chrzesci-
janskż, nie moze pominżc tej jednosci. Wzmacniana coraz czósciej po-
wstajżcymi osrodkami akademickimi (na przykęad w Polsce) bódzie 
przechodzic z syntetycznych rozwazan oraz globalnych ocen w praktykó  
pogęóbionego zycia duchowego. Odkrycie duchowego doswiadczenia jest 
fenomenem, kto ry w historii ciżgle na nowo w zyciu ludzkosci i w jakis 
sposo b jest zwiżzany z tym, co dokonuje sió  w spoęeczenstwie i w kultu-
rze, w duchowym klimacie epoki, dlatego poszukiwania nowej ducho-
wosci zmierzajż w kierunku ” bezposredniego religijnego doswiadcze-
niaś. W tym kierunku ro wniez zmierzajż badania socjologo w, filozofo w, 
psychologo w itd. Jednak oni spęycajż problem duchowosci do wymia-
ro w zewnó trznych, do atrakcyjnosci, martwej spekulacji mysli, tymcza-
sem zawiera ona otwarcie na dziaęanie Ducha Swió tego, nieznane i nig-
dy nie sprawdzalne. Kro lewska droga mistyki, wypaczona przez mod-
nych filozofo w niewiary, staje w centrum wspo ęczesnej duchowosci. Zy-
skuje ona nowż jakosc poprzez swoje korzenie w tradycji oraz poprzez 
dostrzeganie ewolucyjnosci sytuacji i potrzeb wspo ęczesnego częowieka 
Europy. 

Nalezaęoby jeszcze omo wic duchowosc internetu, srodki spoęeczne-
go przekazu, duchowosc kultury, duchowosc sęowianskż, duchowosc 
cywilizacji, kapęanskż, zakonnż, oso b konsekrowanych itd. 
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TEOLOGIA DUCHOWOS CI  
W WYZSZYCH SEMINARIACH DUCHOWNYCH  

W POLSCE 
 

Wyzsze Seminaria Duchowne, przygotowujżc alumno w do kapęan-
stwa, zwracajż uwagó  na ich formacjó  ludzkż, duchowż, intelektualnż  
i pastoralnż (por. PDV 42-59). Wszystkie te pęaszczyzny formacji sż ze 
sobż powiżzane i dobra formacja w jednej z tych dziedzin pomaga for-
macji w innej dziedzinie. 

Formacja duchowa ma przede wszystkim za zadanie ksztaętowac 
duchowosc przyszęego kapęana. Sż za niż szczego lnie odpowiedzialni oj-
cowie duchowni alumno w. Niewżtpliwie jednak ro wniez wykęady z teo-
logii duchowosci majż istotny wpęyw na formacjó  duchowż seminarzy-
sto w. 

Teologia duchowosci jest jednym z dziaęow teologii. Jest dyscyplinż 
obowiżzkowż w seminariach duchownych.  

Proces dawania coraz wiókszej przestrzeni teologii duchowosci Ć  
nazywanej wczesniej teologiż ascetyczno-mistycznż Ć  ukazuje ks. prof. 
Marek Chmielewski w pierwszej czósci jego rozprawy zatytuęowanej 
Teologia duchowos ci w formacji do kapńanstwa1. Autor systematycznie 
przedstawia wkęad papiezy, kongregacji, Soboru Watykanskiego II i sy-
nodow w uswiadamianie coraz bardziej potrzeby uporzżdkowanego i nie-
ustannie pogęóbianego cyklu studio w z teologii duchowosci. Szczego lnie 
chodzi tu o studia z tej dziedziny w seminariach diecezjalnych. 

1. TEOLOGIA DUCHOWOS CI W S WIETLE  
RATIO INSTITUTIONIS SACERDOTALIS PRO POLONIA  

Dnia 26 VIII 1999 roku Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego 
(Seminariow i Instytuto w Naukowych) zatwierdzięa Ratio institutionis 
sacerdotalis pro Polonia (dalej: RISP). Formacji duchowej w semina-
rium Ć  nazwanej, za Pastores dabo vobis, ” sercem formacjiś  (PDV 45) 
Ć  dokument poswióca sporo miejsca: punkty 159-192. Formacji intelek-
tualnej, nazwanej ” narzódziem formacjiś, poswióca punkty 193-206.  

† † † † † †  
1 Por. M. Chmielewski, Teologia duchowos ci w formacji do kapńanstwa, RT 49(2002), 

z. 5, s. 109-124. 
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W punkcie 193 zwraca uwagó , ze ”»zrozumienie wiaryź powinno doko-
nac sió  podczas formacji intelektualnej seminarzysto w, kto ra »jest gęó-
boko zwiżzana z formacjż ludzkż oraz duchowż, stanowi wrócz ich nie-
zbódny elementźś  (RISP 193). Mżdrosc zdobyta dzióki formacji intelek-
tualnej uzdalnia częowieka i prowadzi go do poznania Boga oraz przy-
lgniócia do Niego (por. RISP 193). 

W punkcie 203 Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia uzmy-
sęawia potrzebó  integracji formacji intelektualnej z procesem duchowe-
go rozwoju: ” Formacja intelektualna powinna byc zintegrowana z pro-
cesem duchowego rozwoju, naznaczonym osobistym doswiadczeniem 
Boga i trudem rozumienia sercemś  (RISP 203). 

Bardzo cenne sż sformuęowania Ratio ukazujżce zwiżzek formacji 
intelektualnej z duchowosciż częowieka, ale wydaje sió , ze moze za maęo 
uwagi poswiócono temu zagadnieniu. Wszak celem gęo wnym wszelkiej 
formacji chrzescijanskiej jest przyprowadzenie częowieka do Boga, roz-
budzenie wiary i mięosci do Niego, tzn. wprowadzenie częowieka w nie-
konczżcż sió  juz nigdy zazyęosc z Nim, zas Ć  jak przypomina to Dyrek-
torium o posńudze i ˙yciu kapńano w Ć  prezbiterzy majż dac zyciu du-
chowemu absolutne pierwszenstwo (Dyr. 38). 

Integralnie z Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia zwiżzane 
jest Ratio studiorum Ć  program studio w w wyzszych seminariach du-
chownych w Polsce. Ratio przewiduje dla teologii duchowosci 56 jedno-
stek wykęadowych: 28 na piżtym i 28 na szo stym roku studio w. Wziżw-
szy pod uwagó  doniosęosc i wielosc zagadnien, kto re powinny byc wyęo-
zone, wydaje sió , ze Ratio studiorum przewiduje za maęo czasu na wy-
kęady z na teologii duchowosci. Na wykęady z innych dziedzin zarezer-
wowano wiócej czasu, na przykęad na historió  filozofii i wspo ęczesne kie-
runki filozoficzne przewidziane jest 112 jednostek wykęadowych, na 
prawo wyznaniowe i kanoniczne Ć  168, a na teologió  moralnż Ć  2522. 

Ratio studiorum, po podaniu zaęozen ogo lnych oraz struktury for-
malnej studio w, w trzeciej swej czósci przedstawia program dydaktycz-
ny. Wprowadzajżc ogo lnie do przedmioto w teologicznych, wyjasnia, ze 
” celem studio w teologicznych jest zapoznanie alumno w z caęoksztaętem 
nauki katolickiej, tak aby alumni gęóboko w niż wnikali, kierowali sió  
niż w zyciu oraz zdolni byli jż gęosic, wyjasniac i bronic w kapęanskim 
posęugiwaniuś3. Trzeba zauwazyc, ze teologia duchowosci, obok teologii 
biblijnej i moralnej, szczego lnie powinna rzutowac na ksztaęt zycia 
chrzescijanina Ć  niż szczego lnie trzeba sió  w zyciu kierowac, aby nie by-

† † † † † †  
2 Por. Zasady formacji kapńanskiej w Polsce, Czóstochowa 1999, s. 139-141. 
3 Tamze, s. 162. 



118 Ks. Jan Jagieęka 
 
ęo ono naturalistyczne, zwiżzane jedynie z doczesnosciż i z tym co przy-
rodzone, ale by byęo zwiżzane z Bogiem i peęne Boga. 

Ogo lne wyjasnienie Ratio studiorum, dotyczżce przedmioto w teolo-
gicznych, stwierdza, ze ” poprzez studium teologii przyszęy kapęan ma 
wnikac gęóboko w sęowo Boze, wzrastac w zyciu duchowym i przygoto-
wywac sió  do wypeęnienia posęugi pastoralnejś4. Wszystkie dyscypliny 
teologiczne sęuzż realizacji tych celo w. Niewżtpliwie jednak teologia du-
chowosci w sposo b wybitny pomaga wnikac w najgęóbsze pokęady sęowa 
Bozego, a węasciwie w Jezusa Ć  Sęowo Ojca; pomaga poznawac i kochac 
Boga, kto rego ęaska i mięosc bódż najwazniejszym motywem i érodęem 
zapaęu w posęudze pastoralnej; ona wreszcie w sposob szczego lny uzdal-
nia do wzrostu w zyciu duchowym, gdyz temu zjawisku poswióca bardzo 
wiele uwagi. 

Szczego ęowe wprowadzenie do teologii duchowosci w omawianym 
Ratio studiorum jest bardzo skromne, tak pod wzglódem merytorycz-
nym jak i objó tosciowym. Brzmi ono nastópujżco: ” Wykęady teologii du-
chowosci (zycia wewnó trznego) majż zaznajomic alumno w z procesami 
zycia wewnó trznego, ich éro dęami i rozwojem. Ponadto majż omo wic 
zwiżzki zachodzżce pomiódzy strukturż psychofizycznż częowieka w zy-
ciu wewnó trznym a rozwojem osobowosci chrzescijanskiej. Poza tym 
teologia zycia wewnó trznego ma zapoznac z gęo wnymi nurtami i szko-
ęami duchowosci w Kosciele. Przez wykęady alumni powinni przygoto-
wac sió  do kierownictwa duchowegoś5. 

Ten zbyt kro tki i powierzchowny komentarz wzbudza uczucie nie-
dosytu oraz moze sió  stac przyczynż niewęasciwego zrozumienia pew-
nych zagadnien z teologii duchowosci a tym samym niewęasciwego ich 
wykęadania. W tekscie tym zostaęo uzyte sformuęowanie ” teologia zycia 
wewnó trznegoś, kto re jest anachroniczne i od kto rego odchodzi sió  
wspo ęczesnie na rzecz terminu ” teologia duchowosciś6. Tak kro tka cha-
rakterystyka teologii zycia duchowego powinna zwro cic uwagó , ze jest 
ona naukż zajmujżcż sió  komuniż częowieka z Bogiem, bo ona jest istotż 
zycia duchowego. Nalezy mocniej akcentowac zajmowanie sió  teologii 
duchowosci aspektem podmiotowym zycia duchowego, podkreslanie 
przez niż wiózi osobowej miódzy Bogiem a częowiekiem, częowiekiem a 
Bogiem, a tymczasem opis tej dziedziny teologii w omawianym Ratio 

† † † † † †  
4 Tamze. 
5 Tamze, s. 179-180. 
6 Por. M. Chmielewski, Teologia duchowos ci, w: Leksykon duchowos ci katolickiej, 

red. M. Chmielewski, Lublin-Krakow 2002, s. 879. 



 Teologia duchowos ci w wy˙szych seminariach duchownych...  119
 
studiorum cechuje sió  pewnż dozż przedmiotowosci i mo wi jedynie o 
procesach zycia wewnó trznego, ich éro dęach i rozwoju7. 

Sugestia, ze wykęady teologii duchowosci ” majż omo wic zwiżzki za-
chodzżce pomiódzy strukturż psychofizycznż częowieka w zyciu we-
wnó trznym a rozwojem osobowosci chrzescijanskiejś8, wyrazona jest 
józykiem psychologii, a nie teologii. Zwraca uwagó  na zagadnienia, kto -
re raczej powinny byc przedmiotem studio w z antropologii. Co najmniej 
nie sż to zagadnienia najwazniejsze w teologii duchowosci9. Stwierdze-
nia, ze ” teologia zycia wewnó trznego ma zapoznac z gęownymi nurtami  
i szkoęami duchowosci w Koscieleś  oraz ze ” przez wykęady alumni po-
winni przygotowac sió  do kierownictwa duchowegoś, sż sęuszne. 

Po takim wstópie na temat teologii duchowosci nastópuje wyliczenie 
dziesióciu temato w, kto re powinny byc przedmiotem wykęado w z tej 
dziedziny naukowej na piżtym roku studio w i osmiu temato w, kto re 
powinno sió  wyęozyc na roku szo stym. Tematy te zapewne zostaęy za-
czerpnió te z pracy zbiorowej Teologia duchowos ci katolickiej (red.  
W. Sęomka i inni, Lublin 1993). Dzieęo to od samego poczżtku byęo za-
mierzone i upragnione, miódzy innymi jako podrócznik teologii ducho-
wosci10. Nalezy zwro cic uwagó  na nieprzystawanie do siebie objasnienia 
na temat roli i zadan teologii duchowosci z tematami wykęado w, kto re 
po tym objasnieniu bezposrednio wystópujż. To nieprzystosowanie po-
lega na tym, ze tematy podane w programie zajóc obejmujż problema-
tykó  o wiele szerszż Ć  i na szczóscie Ć  niz czyni to wstópna prezentacja 
teologii duchowosci w Ratio studiorum. 

 
Tematy wykęado w przewidziane na roku V sż nastópujżce: 

1. Teologia duchowosci katolickiej jako nauka (terminologia, po-
jócie, metodologia) 

2. Jednosc i wielosc duchowosci 
3. Historia duchowosci w Kosciele powszechnym 
4. Historia duchowosci polskiej 
5. Duchowosc zycia teologalnego 
6. Duchowosc modlitwy 
7. Sakramenty jako éro dęo i srodki wzrostu w zyciu duchowym 
8. Asceza chrzescijanska 

† † † † † †  
7 Por. Zasady formacji ..., dz. cyt., s. 179. 
8 Tamze. 
9 Por. M. Chmielewski, Teologia duchowos ci w formacji ..., art. cyt. s. 119. 
10 Por. W. Sęomka, Wprowadzenie, w: Teologia duchowos ci katolickiej, red. W. 

Sęomka i inni, Lublin 1993, s. 11. 
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9. Mistyka chrzescijanska 
10. Etapy rozwoju zycia duchowego 

Na roku zas VI proponuje sió  takie tematy: 
1. Duchowosc kapęanska 
2. Duchowosc zycia konsekrowanego 
3. Duchowosc laikatu 
4. Kierownictwo duchowe 
5. Duchowosc pracy 
6. Maryjny wymiar duchowosci chrzescijanskiej 
7. Misyjny wymiar duchowosci chrzescijanskiej 
8. Duchowosc wspo ęczesnych zrzeszen chrzescijanskich 

 
W propozycji tematow na V i VI roku studiow widac logikó . Na V ro-

ku, po podaniu zagadnien wstópnych, dotyczżcych teologii duchowosci 
jako nauki, ma byc poruszona kwestia jednosci i wielosci duchowosci,  
a nastópnie prezentacja historii duchowosci w Kosciele powszechnym  
i polskim. Tej ostatniej nalezy poswiecic szczego lnż uwagó , by poznac 
rodzimż duchowosc, przezywanż w okreslonych uwarunkowaniach poli-
tyczno-spoęeczno-kulturowych, odziedziczyc jż jako patrymonium i pro-
mowac w Kosciele powszechnym11. 

Po tych zagadnieniach ma nastżpic studium nastópujżcych zagad-
nien: istota zycia duchowego, duchowosc zycia teologalnego, duchowosc 
modlitwy, sakramenty jako éro dęo i srodki wzrostu w zyciu duchowym 
oraz jego przejaw, asceza i mistyka chrzescijanska oraz etapy rozwoju 
zycia duchowego. 

Tematy wykęado w teologii duchowosci na VI roku dotyczż ducho-
wosci kapęanskiej oraz zagadnien zwiżzanych z kierownictwem ducho-
wym, duchowosciż zrzeszen katolickich, duchowosciż zycia konsekrowa-
nego i laikatu. Wspomniane tu tematy majż wyraény aspekt pastoralny. 
Rowniez wykęad o misyjnym wymiarze duchowosci powinien utwierdzic 
przyszęych kapęanow o koniecznosci troski o misje i o Koscio ę powszech-
ny. Temat: ” Maryjny wymiar duchowosci chrzescijanskiejś  uswiadomi 
mięujżcż i macierzynskż obecnosc Maryi w Kosciele oraz postawi Jż 
przed oczyma jako najdoskonalszy wzo r zycia chrzescijanskiego.  

Pobiezny przeglżd zagadnien, kto re powinny byc przestudiowane na 
wykęadach V i VI roku, nasuwa spontanicznż konstatacjó , ze 56 jedno-
stek wykęadowych to za maęo na zrealizowanie podanego programu. 
Trudno kto rykolwiek z tych temato w pominżc. 

† † † † † †  
11 Por. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowos ci katolickiej, t. 1 (w. X-

XVII), Lublin 1994, s. 9-17. 
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Jest prawdż, ze Ratio studiorum przewiduje zapoznanie alumno w 
I roku studio w seminaryjnych z nauczaniem Katolickiego Katechizmu 
Kos ciońa, czósci IV poswieconej modlitwie, z tym, ze chodzi tu bardziej o 
praktyczne, kerygmatyczne wprowadzenie męodych alumno w w zycie 
modlitwy niz o przeprowadzenie systematycznego i wyczerpujżcego, 
teoretycznego studium o modlitwie12. Niewżtpliwie jednak ro wniez i te 
zajócia w znaczny sposo b pogęóbiajż wiedzó  studento w o zyciu modli-
tewnym. 

2. TEOLOGIA DUCHOWOS CI W POLSKICH SEMINARIACH  
W S WIETLE BADAN  ANKIETOWYCH 

Po zapoznaniu sió  z wymogami stawianymi wykęadowcom teologii 
duchowosci w seminariach, warto teraz uswiadomic sobie, jak w prakty-
ce wyglżda w polskich wyzszych seminariach duchownych wykęadanie 
teologii duchowosci. 

W celu zdobycia wiedzy na ten temat wysęaęem do 37. wyzszych se-
minario w duchownych w Polsce, czyli do wszystkich, ankietó  z prosbż  
o odpowiedzenie na 7 nastópujżcych pytan: 

1. Na jakich latach studio w Seminarium odbywajż sió  wykęady z teo-
logii duchowosci katolickiej? 

2. Ile jest jednostek wykęadowych do dyspozycji wykęadowcy teologii 
duchowosci katolickiej w roku akademickim? 

3. Jakie zagadnienia sż wykęadane na poszczego lnych rocznikach? 
4. Z jakich korzysta sió  podróczniko w, skrypto w, opracowan? 
5. Co jest podstawż do zaliczenia wykęadanego przedmiotu? 
6. Czy wykęadowcż teologii duchowosci katolickiej jest ojciec du-

chowny czy ktos inny? 
7. Uwagi, propozycje, sugestie.... 
Otrzymaęem odpowiedzi okoęo 20, a wiec wiócej niz z poęowy semi-

nario w. Niekto re byęy kro tkie, lakoniczne, inne bardziej szczego ęowe. 
Na ich podstawie mozna wysnuc nastópujżce wnioski13: 

 
Ad. 1. Z nadesęanych odpowiedzi wynika, ze w 9. seminariach sż wy-

kęady z teologii duchowosci na I roku, w 5. na II, w jednym na III, w 9. 
na IV, w 19. na piżtym roku i w 14. na VI roku studio w. 
† † † † † †  

12 Por. Zasady formacji ..., dz. cyt. s. 137-138. 
13 Dalsza tresc artykuęu oparta jest na odpowiedziach na pytania ankiety. Nie bódó  

powoęywaę  sió  na konkretne ankiety w celu zachowania anonimowosci respondento w. An-
kiety znajdujż sió  w moim posiadaniu. 
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Wykęady monograficzne i fakultatywne, prowadzone sż w jednym 
seminarium na I roku i w czterech seminariach na III roku studio w. 

W poszczego lnych seminariach wykęady te rozkęadajż sió  na nastó-
pujżcych rocznikach: I, V-VI; V-VI; V-VI; I, IV-V; II, V + fakultatywny 
na I i III roku; I, V-VI + wykęad monograficzny na III roku; I, IV-V-VI; 
IV-V-VI; I, IV-V-VI; I, III, V-VI; IV-V + wykęad fakultatywny na III ro-
ku; I-II, V + monograficzny na III roku; II, V-VI; IV-V; IV, VI; II, V; I, 
IV-V; II, V-VI; I, V-VI. 

Wynika stżd, ze w 6. sposro d 20. seminariow, kto re przysęaęy odpo-
wiedzi, wykęad z teologii duchowosci przeprowadzany jest na czterech 
rocznikach, w 8. seminariach wykęada sió  teologió  duchowosci na trzech 
rocznikach, w 6. na dwo ch rocznikach. Najczósciej wykęady sż na roku 
piżtym i szo stym, jak przewiduje Ratio studiorum14. 

 
Ad. 2. W ro znych seminariach jest do dyspozycji ro zna, niejedna-

kowa ilosc czasu przeznaczona na wykęady z teologii duchowosci: od 42. 
jednostek wykęadowych w kto ryms seminarium (na caęy czas studio w 
seminaryjnych), przez 56. jednostek, gdzie indziej 70, w innych 84, 
jeszcze w innych 112, w innym 140, a najwiócej Ć  w jednym przypadku 
Ć  150 jednostek wykęadowych w ciżgu seminaryjnych studio w 

W jednym z seminario w wykęady z teologii duchowosci prowadzone 
sż razem dla IV i V roku studio w, a wióc ta sama tematyka cyklicznie 
powraca co drugi rok. 

 
Ad. 3. Na pytanie o zagadnienia, kto re sż wykęadane na poszczego l-

nych rocznikach, najczósciej ksióza profesorowie odpowiadali, ze podej-
mujż na wykęadach te tematy, kto re sż wyznaczone w Ratio studiorum. 

Niekto rzy profesorowie podali program bardziej zaciesniony. Na 
pierwszym roku wykęadania teologii duchowosci: jednosc i wielosc du-
chowosci, etapy rozwoju zycia duchowego, szkoęy duchowosci, takze 
polskiej. Na drugim roku wykęadania teologii duchowosci: duchowosc 
kapęanska, duchowosc oso b konsekrowanych, duchowosc laikatu, kie-
rownictwo duchowe. 

Tematy, kto rym poswióca sió  najwiócej uwagi, to: etapy rozwoju zy-
cia duchowego, teologia modlitwy, duchowosc kapęanska i kierownictwo 
duchowe. 

W jednym z seminario w na I i III roku nauczana jest teologia du-
chowosci, na V Ć  historia duchowosci, a na VI Ć  kierownictwo ducho-
we. Najbardziej szczego ęowy program jest nastópujżcy: 

† † † † † †  
14 Zasady formacji ..., dz. cyt. s. 220-221. 
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A. Pierwszy rok wykńado w teologii duchowos ci 
1. Naukowy charakter teologii duchowosci (przedmiot, pojócie, metoda  

i éro dęa, teologia duchowosci a teologia dogmatyczna i moralna). 
2. Zarys historii duchowosci chrzescijanskiej. 
3. Historia duchowosci innych koscioęo w chrzescijanskich (prawosęaw-

nego, ewangelickiego i anglikanskiego). 
4. Aktualizacja zycia duchowego 

a. duchowosc zycia teologalnego (ęaska uswiócajżca i cnoty teolo-
galne) 

b. dziaęanie Ducha Swió tego (dary, charyzmaty) 
c. komplementarnosc rzeczywistosci naturalnej wobec nadprzyro-

dzonej (ęaska i dary naturalne) 
d. zycie sakramentalne 
e. zycie modlitewne 
f. odniesienie do swiata (pojócie swiata, apostolstwo w swiecie). 

5. Proces zycia duchowego  
a. etapy w zyciu duchowym (poczżtkujżcy, postópujżcy, doskonali) 
b. wzrost moralny (asceza chrzescijanska) 
c. mistyczny wymiar zycia duchowego (pojócie mistyki, typologia 

zycia mistycznego, kontemplacja). 
 
B. Drugi rok wykńado w teologii duchowos ci 

1. Duchowosc kapęanska.  
a. Natura i misja kapęanstwa sęuzebnego.  
b. Trynitarny i eklezjalny aspekt tozsamosci kapęanskiej.  
c. Teologalny ksztaęt duchowosci kapęanskiej.  
d. Komunijny wymiar duchowosci kapęanskiej. 
e. Duchowosc posęannictw: proroczego, kapęanskiego i pasterskiego. 
f. Ascetyczny i mistyczny aspekt duchowosci kapęanskiej. 

2. Duchowosc zycia konsekrowanego. 
a. Biblijne przesęanki zycia konsekrowanego.  
b. Oblubienczy charakter zycia konsekrowanego.  
c. Duchowosc rad ewangelicznych (czystosc, ubo stwo, posęuszen-

stwo).  
d. Wartosc zycia konsekrowanego. 

3. Duchowosc laikatu. 
a. Biblijne i antropologiczne przesęanki duchowosci laikatu.  
b. Swieckosc a powszechne powoęanie do swió tosci.  
c. Profetyczny, kapęanski i kro lewski wymiar duchowosci laikatu.  
d. Kontemplacja i apostolstwo w duchowosci laikatu. 
e. Ascetyczny i mistyczny aspekt duchowosci laikatu. 
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4. Duchowosc pracy i odpoczynku. 

a. Praca jako nakaz i dar Stwo rcy. 
b. Praca jako udziaę w Bozej two rczosci. 
c. Biblijne przesęanki odpoczynku. 

5. Duchowosc cierpienia. 
a. Antropologiczne i biblijne podstawy cierpienia. 
b. Zbawczy charakter cierpienia. 

6. Kierownictwo duchowe. 
a. Antropologiczne i teologiczne aspekty kierownictwa duchowego. 
b. Natura kierownictwa duchowego (pojócie, metoda). 
c. Rola i przymioty kierownika duchowego: 

Ć  wiedza, roztropnosc, doswiadczenie, 
Ć  kwalifikacje moralne: poboznosc, mięosc pasterska, pokora, 
Ć  powinnosci kierownika: obowiżzek poznania, pouczenia, 

uwzglódnienia etapo w rozwoju, korygowania wad osoby kie-
rowanej. 

d. Powinnosci i przymioty osoby kierowanej (posęuszenstwo, mięosc 
nadprzyrodzona) 

e. Praktyka kierownictwa duchowego (rola intuicji, dialog w kierow-
nictwie) 

7. Misyjny wymiar duchowosci chrzescijanskiej.  
a. Podstawy misyjnosci chrzescijanskiej.  
b. Przejawy i wartosc duchowosci misyjnej. 

8. Maryjny wymiar duchowosci chrzescijanskiej. 
a. Maryja wzorem poboznosci.  
b. Macierzynskie posrednictwo Maryi.  
c. Autentyczna duchowosc Maryjna. 

9. Duchowosc wspo ęczesnych zrzeszen chrzescijanskich.  
a. Typologia zrzeszen chrzescijanskich.  
b. Pneumatologiczno-eklezjalne przesęanki zrzeszen w Kosciele. 
c. Kryteria oceny miejsca i roli zrzeszen w Kosciele. 
d. Ruchy religijne alternatywne 
 
Podsumowujżc zagadnienie dotyczżce temato w wykęado w z teologii 

duchowosci w wyzszych seminariach duchownych w Polsce, trzeba po-
wiedziec, ze najczósciej pokrywajż sió  one z programem zawartym w 
Ratio studiorum.  

 
Ad. 4. Pytanie czwarte mojej ankiety dotyczyęo podróczniko w, 

skrypto w i opracowan, bódżcych pomocż do przygotowania wykęado w  
z teologii duchowosci. 
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Publikacje najczósciej wymieniane przez wykęadowco w teologii du-
chowosci w polskich seminariach sż nastópujżce: Teologia duchowos ci 
katolickiej, red. W. Sęomka i inni, Lublin 1993; Gogola J., Teologia ko-
munii z Bogiem, Krako w 2001; Bernard Ch. A., Wprowadzenie do teo-
logii duchowos ci, Krako w 1996; Sęomka W., Duchowos c  kapńanska, 
Lublin 1996; Chmielewski M., 101 jeden pytan o ˙ycie duchowe, Lublin 
1999; Leksykon duchowos ci katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin-
Krako w 2002; Marchetti A., Zarys teologii ˙ycia duchowego, Krako w 
1996; Misiurek J., Zarys historii duchowos ci chrzes cijanskiej, Lublin 
1992; Rostworowski P., Kierownictwo duchowe, Krako w 1997; Garri-
gou-Lagrange R., Trzy okresy ˙ycia duchowego, Niepokalano w 1998; 
Aumann J., Zarys historii duchowos ci, Kielce 1993; Chmielewski M., 
Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowos ci katolic-
kiej, Lublin 1999; Witek S., Teologia ˙ycia duchowego, Lublin 1986; 
Weismayer J., Peńnia ˙ycia. Zarys historii i teologii chrzes cijanskiej 
duchowos ci, Krako w 1993. 

Profesorowie opierajż rowniez swe wykęady na dzieęach klasyki du-
chowosci: sw. Tomasza z Akwinu, sw. Ignacego Loyoli, sw. Jana od Krzy-
za, sw. Teresy od Jezusa, sw. Franciszka Salezego, dokumenty Soboru 
Watykanskiego II (szczego lnie: Dekret o formacji kapęanskiej Optatam 
totius; Dekret o posęudze i zyciu kapęano w Presbyterorum ordinis; De-
kret o przystosowanej do wspo ęczesnosci odnowie zycia zakonnego Per-
fectae caritatis; Dekret o apostolstwie swieckich Apostolicam actuosi-
tatem), dokumenty papieskie (adhortacje: Christifideles laici; Familia-
ris consortio; Pastores dabo vobis; Vita consecrata), dokumenty Kon-
gregacji (na przykęad, Dyrektorium o posńudze i ˙yciu kapńano w). 

Wielu profesoro w korzysta z publikacji i skrypto w napisanych przez 
siebie. 

 
Ad. 5. Najczósciej podstawż do zaliczenia studio w z teologii ducho-

wosci jest ” sprawdzianś  w formie pisemnej lub ustnej z lektur lub praca 
zaliczeniowa z lektur oraz ustne kolokwium sprawdzajżce znajomosc 
problematyki omawianej w czasie zajóc dydaktycznych. 

 
Ad. 6. Na pytanie, czy wykęadowcż teologii duchowosci jest ojciec 

duchowny czy ktos inny, z otrzymanych odpowiedzi wynika, ze wiók-
szosc wykęadowco w teologii duchowosci w polskich seminariach to oj-
cowie duchowni alumno w. Przewaznie majż oni wyksztaęcenie z teologii 
duchowosci. W osrodkach uniwersyteckich legitymujż sió  oni przewaz-
nie tytuęem naukowym profesora lub doktora habilitowanego, w innych 



126 Ks. Jan Jagieęka 
 
seminariach sż to najczósciej doktorzy teologii, czasem licencjusze lub 
magistrzy teologii. 

 
Ad. 7. W punkcie sio dmym ankiety prosięem o podanie uwag, pro-

pozycji i sugestii dotyczżcych wykęadania teologii duchowosci w semi-
nariach. Respondenci sugerowali, ze dobrze byęoby, gdyby wykęady  
z teologii duchowosci byęy na wszystkich latach seminaryjnych studio w. 
” Dawaęoby to mozliwosc szerszego potraktowania zagadnien, kto re ko-
nieczne sż do przepracowania w tym okresie przygotowania do kapęan-
stwa, jakim jest czas studio w i formacji seminaryjnejś. Proponowali, by 
wykęady z teologii duchowosci na VI roku byęy caękowicie poswiócone 
kierownictwu duchowemu, biorżc pod uwagó  waznosc i potrzebó  tej po-
sęugi duszpasterskiej oraz oczekiwania na niż ze strony wiernych. Zda-
niem niekto rych, powinny tez byc cwiczenia z kierownictwa duchowego, 
podobnie jak sż one z homiletyki i katechetyki. Jedna z ankietowych 
odpowiedzi zawieraęa gęos, by ” oddzielic wykęady z teologii duchowosci 
od funkcji ojca duchownego. Postulat jest podyktowany trudnosciami z 
egzekwowaniem wiedzy i stawianiem sprawiedliwych ocen, a wióc cza-
sami takze niedostatecznych. Moze to zmieniac roló  ojca duchownego  
i utrudniac zaufanie miódzy nim a klerykiemś. Sugerowano ro wniez, by 
” opracowac jednolity i w miaró  mozliwosci szczego ęowy zakres tema-
tyczny teologii duchowosci, wspo ępracujżcy z pozostaęymi przedmiota-
mi w zakresie studio w seminaryjnychś. 

3. WIEDZA Z TEOLOGII DUCHOWOS CI  
PRZEKAZYWANA PRZEZ OJCO W DUCHOWNYCH  

W POLSKICH SEMINARIACH W RAMACH FORMACJI DUCHOWEJ 
W S WIETLE BADAN  ANKIETOWYCH 

Wiedza przekazywana zazwyczaj podczas wykęadow z teologii ducho-
wosci jest ro wniez w jakiejs mierze przyblizana przez ojco w duchow-
nych podczas ro znych zajóc, majżcych na celu formacjó  duchowż alum-
now. Przede wszystkim dzieje sió  to podczas cotygodniowych konferencji, 
zwanych ” ascetycznymiś, wygęaszanych do poszczego lnych roczniko w, 
oraz cotygodniowych konferencji kierowanych do wszystkich alumno w. 
Konferencje rocznikowe zwiżzane sż z etapem formacji: 

I Ć  modlitwa, analiza adhortacji Pastores dabo vobis 
II Ć  formacja ludzka, duchowa, intelektualna, stro j duchowny 
III Ć  Biblia (lektorat), rozeznanie powoęania 
IV Ć  Eucharystia (akolitat) 
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V Ć  sęuzba (diakonat) 
VI Ć  prezbiter: prorok, kapęan, pasterz 
W konferencjach do caęej wspo lnoty porusza sió  przewaznie tematy 

sugerowane bżdé wyznaczone przez Ojca swió tego, Komisjó  Episkopatu 
Polski lub biskupa diecezji. W wielu seminariach, na przykęad w roku 
akademickim 2002/2003 omawiany byę Ro zaniec (” Rok Ro zanca Swió-
tegoś), mięosierdzie Boze oraz temat: ” Umięowac Chrystusaś. W latach 
poprzedzajżcych Wielki Jubileusz 2000 lat od narodzin Jezusa mo wio-
no o Osobach Tro jcy Swió tej i o znaczeniu Jubileuszu, pielgrzymowania. 
Omawiane sż aktualne sprawy Koscioęa, rok liturgiczny, Dekalog lub 
wybrany dokument papieski. 

W formacji kęadzie sió  duzy nacisk na nastópujżce zagadnienia: do-
swiadczenie Boga, chrystocentryzm, zywa wióé z Jezusem, wiara, powo-
ęanie, modlitwa, wiernosc modlitwie i innym praktykom zycia ducho-
wego, Eucharystia, adoracja Najswió tszego Sakramentu, sakrament po-
kuty i pojednania, prawosc sumienia, korzystanie z kierownictwa du-
chowego, ksztaętowanie dojrzaęej osobowosci, dojrzaęosc emocjonalna, 
oczyszczenie motywacji, poznanie siebie, poznanie wartosci ewangelicz-
nych i wybo r tych wartosci, cnoty kapęanskie, duch poswiócenia, ofiary, 
sęuzby, bezinteresownosci i wyrzeczenia, zycie dla chwaęy Bozej i pozyt-
ku dusz, tworzenie ducha wspo lnoty, odpowiedzialnosc za innych, sa-
mowychowanie, wolnosc, odpowiedzialnosc, szczerosc, zdolnosc prze-
zywania pro b zyciowych, ubo stwo, posęuszenstwo, celibat, ojcostwo du-
chowe ksiódza, formacja do bycia prorokiem (gęoszenie Sęowa Bozego), 
kapęanem (celebracja Eucharystii i innych sakramento w) i pasterzem 
(wspo lnota rodzinna, seminaryjna, parafialna, grupy modlitewne). 

Ukazujżce sió  nowe dokumenty Urzódu Nauczycielskiego Koscioęa 
sż przedmiotem refleksji podczas konferencji lub czasami medytacji. 

Podstawż do medytacji jest najczósciej Sęowo Boze z liturgii danego 
dnia, czasami teksty z podróczniko w do medytacji (na przykęad: o. Jerzy 
od sw. Jo zefa, Chleb powszedni; D. Wider, Na samotnos ci; A. Bier-
baum, Z Bogiem; o. Gabriel od sw. Marii Magdaleny, Wspo ń̇ycie z Bo-
giem; ksiżzki ks. Ignacego Ziembickiego, o. Jo zefa Augustyna, Franci-
sco F. Carvajala, o. Raniero Cantalamessy), czasami inne ksiżzki o te-
matyce duchowej. Punkty do medytacji podawane sż przez Ojco w zwy-
kle raz w tygodniu. Najczósciej alumni medytujż za pomocż metody 
ignacjanskiej. Coraz czósciej korzystajż z metody lectio divina. 

Biblió , dzieęa Ojco w Koscioęa, mistyko w, zywoty swió tych i bęogo-
sęawionych, dokumenty Koscioęa, oródzia papieskie, homilie i przemo -
wienia Jana Pawęa z pielgrzymek do Polski alumni czytajż w ramach 
” czytania duchowegoś  oraz podczas dni skupienia i rekolekcji. 
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Duzż pomocż dla ojco w duchownych sż pisma formacyjne: ” Pasto-
resś, ” Dobry Pasterzś  i ” Biuletyn Wychowania Seminaryjnegoś. W tym 
ostatnim proponowane sż od czasu do czasu tematy konferencji asce-
tycznych, tematy rozmo w indywidualnych z klerykami oraz wykaz lek-
tur duchowych na poszczego lne lata studio w seminaryjnych. 

4. PODSUMOWANIE PRACY GRUPY DYSKUSYJNEJ  
NT. ”TEOLOGIA DUCHOWOS CI W SEMINARIACH DUCHOWNYCHĄ 

Przedstawiona powyzej refleksja zostaęa przyblizona w bardzo wiel-
kim skro cie ponad dwudziestu osobom, przewaznie duchownym i za-
konnym, kto re przybyęy, by wężczyc sió  w pracó  zespoęu problemowego 
nt. ” Teologia duchowosci w seminariach duchownychś, w ramach jubi-
leuszowej sesji naukowej, zorganizowanej przez Sekcjó  Duchowosci 
Teologo w Polskich w dwudziestolecie swego istnienia. Sesja odbyęa sió  
w dniach 5-6 V 2003 roku w Krakowie w WSD Zmartwychwstanco w. 

Uczestniczżcy dyskusji zgodzili sió  z tezami wypowiedzianymi w jej 
wprowadzeniu. Jednomyslnie wypowiadali sió , ze faktycznie powinno 
byc w seminariach duchownych wiócej czasu na wykęady z teologii du-
chowosci. Nalezaęoby zagwarantowac oficjalnie wiókszż ilosc jednostek 
wykęadowych dla tej dziedziny naukowej, tak aby wykęadowca nie mu-
siaę ich niejako ” wyrywacś  lub ” zdobywacś. Zwro cono uwagó , ze teologia 
duchowosci wykęadana na pierwszych latach studio w seminaryjnych da-
ęaby alumnom waznż i potrzebnż wiedzó  o tym, co dzieje sió  w ich zyciu 
duchowym oraz pomogęaby rozwijac je lepiej i bardziej swiadomie. 

Zachócano, by wykęadowcy teologii duchowosci chó tnie brali wykęa-
dy monograficzne i fakultatywne. Dzióki nim bódż miec wiócej jedno-
stek wykęadowych do przekazywania wiedzy z teologii duchowosci. 

Przyznano racjó , ze wykęady z teologii duchowosci na VI roku stu-
dio w seminaryjnych powinny byc przeznaczone caękowicie przyblizeniu 
problematyki kierownictwa duchowego oraz ze studenci tego rocznika 
powinni miec cwiczenia z kierownictwa duchowego, podobnie jak je 
majż z homiletyki i katechetyki. 

Wyrazono opinió , ze trzeba jeszcze lepiej dopracowac tematykó  wy-
kęado w z teologii duchowosci. Proszono, by uwzglódnic w programie 
wykęado w zagadnienia, kto re podsuwa zycie, jak na przykęad: ducho-
wosc czasu cierpienia, duchowosc bezdrozy (sekty, New Age, seks, nar-
komania, satanizm itp.), duchowosc stowarzyszen katolickich. Zwro co-
no uwagó  na potrzebó  przyblizania teologii duchowosci innych Koscio-
ęo w chrzescijanskich. Podkreslano, ze wiócej uwagi nalezy poswiócic du-
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chowosci laikatu, oso b konsekrowanych, ze szczego lnym naciskiem na 
duchowosc instytuto w swieckich konsekrowanych. W seminariach za-
konnych nalezy koniecznie dodac wykęady z historii i duchowosci dane-
go zakonu. 

Uczestnicy dyskusji zwro cili uwagó , ze wykęadanie teologii duchowo-
sci przez ojco w duchownych alumno w ma swoje strony pozytywne i ne-
gatywne. Warto by zastanowic sió  gęóbiej nad tym zagadnieniem. 

Poęozono mocny akcent na prawdó , ze formacja intelektualna z teo-
logii duchowosci musi isc w parze z formacjż duchowż przygotowujż-
cych sió  do kapęanstwa. W przyszęosci jako prezbiterzy, bódż oni miec 
tym wiókszż umiejó tnosc wyjasniania zjawisk zycia duchowego im so-
lidniej przyęozż sió  do studiowania teologii duchowosci oraz otworzż sió  
na dziaęanie Pana Boga w ich zyciu i bódż wspo ępracowac z Jego ęaskż. 

 
Analiza Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia z 1999 roku 

oraz wyniko w badan ankietowych na temat teologii duchowosci w wyz-
szych seminariach duchownych w Polsce napawa duzż radosciż, ze co-
raz lepiej rozumie sió  tozsamosc tej dziedziny nauki, chociaz duzo jest 
jeszcze do zrobienia w tej kwestii. Jest coraz wiócej oso b, kto re odbyęy 
specjalistyczne studia z teologii duchowosci i sż przygotowane, by swż 
wiedzó  przekazywac innym. Ukazuje sió  na polskim rynku wydawni-
czym coraz wiócej podróczniko w i innych opracowan, kto re stanowiż 
wielkż pomoc w przygotowaniu wykęado w z teologii duchowosci. Wzra-
sta tez gęo d Boga, wiedzy o Nim i poboznosci wsro d oso b swieckich, za-
konnych i duchownych. Mozna wióc zywic nadziejó , ze zarezerwuje sió  
jeszcze wiócej miejsca na wykęady z teologii duchowosci w polskich se-
minariach duchownych. 
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WSPO łCZESNE POLSKIE KSIęZKI  
I CZASOPISMA Z ZAKRESU DUCHOWOS CI 

 
Temat sesji naukowej ” Teologia duchowosci w Polsceś, zorganizo-

wanej przez Sekcjó  Duchowosci Teologo w Polskich z okazji obchodu 
dwudziestolecia jej istnienia, ukazuje ramy czasowe i przestrzenne, kto -
re mogż byc pomocne dla dokonania charakterystyki stanu publikacji 
poswióconych tematyce duchowosci, ukazujżcych sió  wspo ęczesnie w 
Polsce1. Przyjrzenie sió  wspo ęczesnym ksiżzkom i czasopismom z zakre-
su duchowosci, bódzie w miaró  owocne, jesli dokonane zostanie na dro-
dze charakterystyki osrodko w wypracowywania i promocji teologii du-
chowosci oraz popularyzacji podstaw wiedzy o zyciu duchowym w for-
mie publikacji ksiżzkowych i czasopism, a nastópnie konkretnego za-
prezentowania, z racji charakteru niniejszego opracowania, najwazniej-
szych publikacji w józyku polskim, zawierajżcych omo wienie zagadnien 
z zakresu teologii duchowosci i szeroko pojó tego zycia duchowego, na 
koniec zas, zwro cenia uwagi na tresc, adresato w i odbiorco w wspo ęcze-
snych polskich publikacji o tej tematyce, i wreszcie Ć  wyciżgniócia 
wniosko w z danych uzyskanych w toku analizy przedmiotu tak prze-
prowadzonych czynnosci badawczych. 

1. OS RODKI WYPRACOWYWANIA, PROMOCJI I POPULARYZACJI 

WIEDZY O PODSTAWACH ZYCIA DUCHOWEGO  
PRZEZ PUBLIKACJE KSIęZKOWE I CZASOPISMA  

Przyjrzenie sió  osrodkom wypracowywania i promocji teologii ducho-
wosci oraz popularyzacji podstaw wiedzy o zyciu duchowym, dokonywa-
nych w formie publikacji ksiżzkowych i czasopism jest cennym érodęem 
informacji dotyczżcych problematyki publikacji na temat zycia duchowe-
go, kto re wspo ęczesnie ukazaęy sió  i ukazujż w Polsce. Uęatwia diagnozo-
wanie stanu dziaęalnosci wydawniczej zwiżzanej z dziedzinż duchowosci, 
a takze jej ocenó  oraz prognozowanie, jakż bódzie w przyszęosci, tym sa-
mym przewidywanie rozmiarow recepcji wiedzy o zyciu duchowym. 

† † † † † †  
1 Po roku 1989, dzióki zawieszeniu instytucji urzódowej cenzury, powstaęy nowe wy-

dawnictwa katolickie, a juz istniejżce mogęy rozszerzyc swojż ofertó , takze z dziedziny du-
chowosci, i to zarowno o charakterze scisle naukowym, jak i popularnonaukowym.  
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A. Os rodki naukowe 

Osrodki naukowo-dydaktyczne, bódżce centrami wypracowywania  
i promocji teologii duchowosci, przede wszystkim w formie wykęado w, 
odczyto w oraz publikacji o charakterze naukowym lub popularnonau-
kowym, to gęo wnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski z Instytutem Teolo-
gii Duchowosci, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszynskiego w Warszawie 
z Sekcjż Teologii Duchowosci, Papieska Akademia Teologiczna w Kra-
kowie, Papieski Wydziaę Teologiczny we Wrocęawiu, Uniwersytet Po-
znanski oraz Uniwersytet Opolski. Osrodki te rozwijajż sió  bardzo dy-
namicznie, systematycznie powiókszajżc dorobek teologii duchowosci w 
Polsce. Zwiżzani z nimi pracownicy naukowo-dydaktyczni swymi publi-
kacjami oddziaęujż na kierunki zainteresowan i postawy wiernych w 
Polsce. Trzeba w tym miejscu wymienic, na przykęad takie owoce badan 
naukowych teologo w duchowosci zwiżzanych z tymi osrodkami, jak: 
dzieęo poswiócone dziejom duchowosci polskiej autorstwa ks. prof. dr. 
hab. J. Misiurka z KUL pt. Historia i teologia polskiej duchowos ci kato-
lickiej, t. 1-3 (t. 1 [w. X-XVII]; t. 2 [w. XVIII-XIX]; t. 3 [w. XX], Lublin 
1994-2001) czy pierwszy, opracowany z inicjatywy pracowniko w Insty-
tutu Teologii Duchowosci KUL Leksykon duchowos ci katolickiej (red. 
M. Chmielewski, Lublin-Krako w [Wydawnictwo ” Mś] 2002, ss. 987). 

Nalezy takze dodac, ze na pewno szczego lnymi miejscami populary-
zacji wiedzy o zyciu duchowym sż wyzsze seminaria duchowne. 

B. Instytuty zycia konsekrowanego 

Wszystkie instytuty zycia konsekrowanego, kto re prowadzż dziaęal-
nosc wydawniczż i posiadajż wyzsze seminaria duchowne czy centra 
formacji duchowej, nastawione na inicjowanie i pogęóbianie zycia du-
chowego wiernych, mozna zaliczyc do osrodko w, jesli nie wprost wypra-
cowywania i promocji teologii duchowosci, to przynajmniej popularyza-
cji wiedzy o podstawach zycia duchowego. 

Z dziaęalnosci wydawniczej znani sż m.in. pallotyni, dominikanie, 
karmelici, jezuici, marianie, franciszkanie, paulisci, benedyktyni, pauli-
ni, misjonarze klaretyni, pijarzy, redemptorysci, a takze siostry loretan-
ki. Wymienione instytuty zycia konsekrowanego majż węasne wydaw-
nictwa, niekto re, jak na przykęad, pallotyni i loretanki, majż węasne dru-
karnie, dysponujż tez, w przypadku instytuto w móskich, nie tylko wyz-
szymi seminariami duchownymi, ale ro wniez i innymi zakęadami na-
ukowymi, jak na przykęad pallotyni Ć  Instytutem Teologii Apostolstwa, 
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wężczonym w struktury UKSW, czy karmelici Ć  Karmelitanskim Insty-
tutem Duchowosci, wspo ępracujżcym z PAT, dzióki czemu dysponujż 
licznż kadrż, zdolnż wydawac publikacje o bardzo wysokim poziomie 
naukowym. Na przykęad wspomniani pallotyni wydajż dwumiesiócznik 
Ć  Miódzynarodowy Przeglżd Teologiczny ”Communioś i serió  wydawni-
czż ”Kolekcja Communioś, a karmelici Ć  m.in. serie wydawnicze: ” For-
macja zakonnaś  i ” Karmel zywyś . Marianie natomiast prowadzż w Li-
cheniu Centrum Formacji Maryjnej ” Salvatoris Materś, wydajżcy m.in. 
kwartalnik mariologiczny ” Salvatoris Materś. 

C. Wydawnictwa katolickie 

Wsro d wydawco w ksiżzek dotyczżcych duchowosci katolickiej nale-
zy na pierwszym miejscu wymienic wydawnictwa istniejżce przy wyz-
szych uczelniach katolickich, na przykęad ” Wydawnictwo KULś, ” Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Kardynaęa Stefana Wyszynskiegoś, ” Wydaw-
nictwo Papieskiej Akademii Teologicznejś. Waznż roló  speęniajż tu ro w-
niez wydawnictwa instytuto w zycia konsekrowanego. Wsro d nich wy-
ro zniajż sió : dwa wydawnictwa pallotyno w: ” Pallotinumś  w Poznaniu  
i ” Apostolicumś  w Zżbkach koęo Warszawy. Pierwsze z wymienionych 
znane jest przede wszystkim z wydania wielu ksiżzek z zakresu biblisty-
ki, liturgiki, teologii duchowosci, apostolstwa, mariologii, dokumento w 
Koscioęa i podróczniko w, wsro d kto rych warto wymienic wielotomowż 
serió  ” AMATECAś, a zwęaszcza t. 17, cz. 1 Ć  A. Sicariego pt. Zycie du-
chowe chrzes cijanina i t. 17, cz. 2 Ć  S. Th. Pinkaersa pt. Zycie duchowe 
chrzes cijanina wedńug s w. Pawńa i s w. Tomasza z Akwinu. Wydawnic-
two to wydaje takze wspomniany dwumiesiócznik ” Communioś  i zwiż-
zanż z nim ” Kolekcjó  »Communnioźś, kto rej t. 10 pt. Duchowos c  chrze-
s cijanska, poswiócony jest w caęosci tematyce duchowosci chrzescijan-
skiej. Drugie wydawnictwo pallotynskie ” Apostolicumś, wydaęo m.in. 
siedmiotomowe dzieęo Francisco F. Carvajala pt. Rozmowy z Bogiem. 
Medytacje na ka˙dy dzien (t. 1-, Zżbki 1997-), cieszżce sió  bardzo du-
zym zainteresowaniem jako pomoc do rozmyslania. 

Wsro d wydawnictw instytuto w zycia konsekrowanego tytuęem przy-
kęadu trzeba wymienic: ” Wydawnictwo Karmelito w Bosychś, ” Wydaw-
nictwo Benedyktyno wś, ” Wydawnictwo Ksiózy Mariano wś, ” Wydawnic-
two Redemptorysto wś, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretyno w Ć  ” Pala-
braś, Wydawnictwo ” eSPeś  (pijaro w), Wydawnictwo Polskiej Prowincji 
Dominikanow ”W drodześ, ”Wydawnictwo Ojcow Franciszkanowś z Nie-
pokalanowa i Wydawnictwo OO. Bernardyno w ” Calvarianumś, ” Allelu-
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jaś  Ć  Ksiózy Zmartwychwstanco w, znane z wydawania miesiócznika 
” Via Consecrataś  oraz bardzo licznych ksiżzek. Nie mozna nie wymienic 
znanych i zasęuzonych dla promocji pomocy z zakresu duchowosci kato-
lickiej: ” Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwyś  jezuito w, a takze wydaw-
nictwa paulino w i Edycji sw. Pawęa paulisto w. Swo j wkęad w promowa-
nie ksiżzek z zakresu duchowosci katolickiej majż ro wniez wydawnictwa 
diecezjalne, jak na przykęad Szczecinskie Wydawnictwo Archidiecezjal-
ne ” Ottonianumś, w kto rym ukazaęa sió  drukiem studium ks. H. Wej-
mana pt. Mińosierdzie jako istotny element duchowos ci chrzes cijan-
skiej, czy Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej ” Biblosś. 

Opro cz wyzej wymienionych wydawnictw, zasęuzonych dla promocji 
tematyki zwiżzanej z zyciem duchowym, sż m.in.: ” Ksiógarnia sw. Jac-
kaś  w Katowicach, ” Ksiógarnia Swió tego Wojciechaś  w Poznaniu, Wy-
dawnictwo ” Jednoscś  w Kielcach i męode, ale bardzo dynamicznie roz-
wijajżce sió  i cenione Wydawnictwo ” Mś  z Krakowa, kto rego nakęadem 
ukazaę sió  m.in. Leksykon duchowos ci katolickiej. Warto tez wymienic 
” Klub Ksiżzki Katolickiejś  (Sp. z o. o.) z Poznania, wydajżcy m.in. serió  
” Biblioteka Christianitasś. 

Lista wydawnictw katolickich w Polsce, zasęuzonych w dziele pro-
mocji tematyki duchowosci, jest dęuga. Warto zauwazyc, ze w 2003 roku 
na IX Targach Wydawnictw Katolickich w Warszawie goscięo 91 wy-
stawco w. 

2. NAJWAZNIEJSZE WSPO łCZESNE PUBLIKACJE POLSKIE  
Z ZAKRESU SZEROKO POJńTEGO ZYCIA DUCHOWEGO 

Po odpowiedzi na pytanie: ” Kto i gdzie promuje tematykó  dotyczżcż 
zycia duchowego?ś, nalezy zapytac: ” Co w ostatnich latach wydali dru-
kiem wymienieni wydawcy i jakie tresci zaproponowali czytelnikom?ś.  

Wydaje sió , ze bez wiókszego trudu mozna na nie odpowiedziec, 
wskazujżc na ksiżzki i obszerniejsze broszury oraz czasopisma o tema-
tyce zycia duchowego. 

A. Ksiźzki 

Wsro d ksiżzek mozna wymienic trzy grupy: podróczniki, encyklo-
pedie, leksykony i sęowniki, a takze wszystkie pozostaęe, nie wchodzżce 
do wyzej wymienionych grup, na przykęad: autobiografie, biografie, po-
radniki i inne pomoce zaadresowane do oso b zainteresowanych tematy-
kż zycia duchowego. 
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a) Podrłczniki 

Wsro d wspo ęczesnie wydanych w józyku polskim podróczniko w, z 
zakresu teologii duchowosci (o charakterze wprowadzenia ogo lnego w 
przedmiot), trzeba wymienic: Teologiź  duchowos ci katolickiej (red. W. 
Sęomka i inni, Lublin [RW KUL] 1993, ss. 414), a takze wydane po-
smiertnie dzieęo byęego rektora KUL, ks. prof. Antoniego Sęomkowskie-
go pt. Teologia ˙ycia duchowego w s wietle Soboru Watykanskiego II w 
opracowaniu ks. Marka Chmielewskiego (Zżbki [” Apostolicumś] 2000, 
ss. 326). W drugiej poęowie lat osiemdziesiżtych w KUL ukazaęa sió  ob-
szerna ksiżzka ks. Stanisęawa Witka pt. Teologia ˙ycia duchowego (Lu-
blin [TN KUL] 1986, ss. 471). Ponadto nalezy wymienic dzieęo karmelity 
Jerzego W. Gogoli pt. Teologia komunii z Bogiem (Krako w [Wydawnic-
two Karmelito w Bosych] 2001, ss. 404). 

Z mniejszych objótosciowo opracowan, dotyczżcych omawianej pro-
blematyki, warto wspomniec publikacjó  ks. Andrzeja Santorskiego pt. 
Droga ˙ycia wewnźtrznego (Warszawa [Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej] 1997, ss. 159) i Dominika Widera OCD pt. Duchowos c  dla 
wszystkich (Krakow [Wydawnictwo Karmelitow Bosych] 2001, ss. 257). 

Sposro d polskich publikacji, kto re daęoby sió  zaliczyc do tej grupy 
podróczniko w z zakresu teologii duchowosci mozna wymienic dzieęa na-
stópujżcych autoro w polskich: ks. Waleriana Sęomki2, ks. Jerzego Mi-
siurka3, Antoniego J. Nowaka OFM4, ks. M. Chmielewskiego5, ks. Stani-
sęawa Urbanskiego6, ks. Ireneusza Werbinskiego, Placyda P. Ogo rka 

† † † † † †  
2 Swiźtos c  na s wieckiej drodze ˙ycia, Poznan-Warszawa [Pallottinum] 1981, ss. 260; 

Medytujź  wiźc jestem, Ęodé [Archidiecezjalne Wydawnictwo Ęodzkie] 1992, ss. 222; Du-
chowos c  kapńanska, Lublin 1996, ss. 297. 

3 Zarys historii duchowos ci chrzes cijanskiej, Lublin 1992, ss. 165; Wielkie mistyczki 
Kos ciońa, Lublin [RW KUL] 1999, ss. 219; Historia i teologia polskiej duchowos ci katolic-
kiej, t. 1 (w. X-XVII), Lublin [RW KUL] 1994, ss. 422; t. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin [RW 
KUL] 1998, ss. 412; t. 3 (w. XX), Lublin [RW KUL] 2001, ss. 543; ” Zńoty okresą  niemiec-
kiej mistyki, Lublin [RW KUL] 1992, ss. 93. 

4 Osobowos c  sakramentalna, Lublin 1992, ss. 109; Osoba konsekrowana, t. 1, Lublin 
[TN KUL] 1992, ss. 156; t. 2, Lublin [TN KUL] 1994, ss. 351; t. 3, Lublin [TN KUL] 1999, 
ss. 443; Identyfikacja postaw, Lublin [RW KUL] 2000, ss. 249; Nowy czńowiek, Rybnik 
2002, ss. 164; Homo consecratus, Lublin [Wydawnictwo KUL] 2002, ss. 228. 

5 Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowos ci katolickiej, Lublin 
[RW KUL] 1999, ss. 343; 101 pytan o ˙ycie duchowe, Lublin 1999, ss. 160. 

6 Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, ss. 140; Teologia modlitwy. 
Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia miźdzywojennego z uwzglźdnieniem 
duchowos ci szkońy zmartychwstanczej, Warszawa [Instytut Badan Naukowych WSZiP 
im. Bogdana Janskiego] 1999, ss. 372; Teologia ˙ycia mistycznego. Studium polskiej mi-
styki (1914-1939) (” Mistyka polskaś , t. 5), Warszawa [Wydawnictwo ATK] 1999, ss. 439; 
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OCD, ks. Jana Machniaka, ks. Andrzeja Siemieniewskiego, ks. Henryka 
Wejmana, Dominika E. Widera OCD, Eugeniusz Werona SAC7, Otto 
Filka OCD, J. W. Gogoli OCD, bp. Wacęawa Swierzawskiego, ks. Stani-
sęawa Grygi8 i Stanisęawa Gęaza SJ9. 

W ostatnich latach ukazaęo sió  w Polsce takze kilka ksiżzek z zakresu 
teologii duchowosci przetęumaczonych z józyko w obcych10, kto re mozna 
by zaliczyc do grupy podrócznikow wydanych na Zachodzie, takich au-
toro w, jak na przykęad: Louis Bouyer, Reginald Garrigou-Lagrange OP, 
Charles Andre Bernard SJ, Albino Marchetti OCD, Antonio Maria Sicari 
czy Josef Weismayer SJ11. 

Warto ponadto wspomniec dzieęa takich autoro w, jak na przykęad: 
J. Sudbrack, Mistyka. Dos wiadczenie wńasnego ja ż  Dos wiadczenie 
kosmiczne ż  Dos wiadczenie Boga (” Mysl teologicznaś, t. 9), tę. B. Bia-
ęecki, Krako w [WAM] 1996, ss. 146; M. OüKeefe, Etyka a duchowos c  
(” Mysl teologicznaś, t. 20), przeę. K. i M. Romankowie, Krako w [WAM] 
1998, ss. 186; M. R. Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teologia. Histo-
ria. Praktyka (” Mysl teologicznaś, t. 35), Krako w [WAM] 2002, ss. 334, 
a ponadto: A. Fanuli, J. L. Sicre-Diaz, M. Gilbert, R. Cavedo, G. Ravasi, 
Duchowos c  Starego Testamentu (” Historia duchowosciś, t. 1), tę.  

† † † † † †  
Mistyczny s wiat ducha, Warszawa [” Adamś] 2000, ss. 199. 

7 Teologia ˙ycia wewnźtrznego ludzi s wieckich, Poznan-Warszawa [Pallottinum] 
1980, ss. 286; Laikat i apostolstwo. Zarys teologii laikatu i apostolstwa ludzi s wieckich, 
Poznan [Pallottinum] 1999, ss. 211; Kierownictwo duchowe, Poznan-Warszawa [Pallotti-
num] 1983, ss. 183; Ruchy odnowy we wspo ńczesnym Kos ciele, Poznan [Pallottinum] 
1993, ss. 190. 

8 Zńoty wiek mistyki hiszpanskiej, t. 1, Krakow [Wydawnictwo Karmelitow Bosych] 
1987, ss. 319; t. 2, Krakow [Wydawnictwo Karmelitow Bosych] 1996, ss. 344. 

9 Dos wiadczenie religijne (” Mysl teologicznaś , t. 21), Krakow [Wydawnictwo WAM] 
1998, ss. 295. 

10 Niekto re z nich omowię  J. Machniak w: Teologia duchowos ci stan aktualny i per-
spektywy rozwoju, w: Duchowos c  chrzes cijanska na progu trzeciego tysię clecia. Ksiźga 
Pamiatkowa ku czci Ojca Profesora Dominika Widera OCD, red. J. Machniak, J. W. Go-
gola, Krakow 1999, s. 139-164.  

11 Zob. L. Bouyer, Wprowadzenie do ˙ycia duchowego. Zarys teologii ascetycznej  
i mistycznej, przeę. L. Rutowska, Warszawa [Instytut Wydawniczy PAX] 1982, ss. 224; R. 
Garrigou-Lagrange, Trzy okresy ˙ycia wewnźtrznego wstźpem do ˙ycia w niebie, tę. T. 
Landy, Niepokalanow [Wydawnictwo Ojcow Franciszkanow] 1998, ss. 934; Ch. A. Ber-
nard, Wprowadzenie do teologii (Mysl teologiczna, t. 10), tę. J. Machniak, Krakow [WAM] 
1996, ss. 133; A. Marchetti, Zarys teologii ˙ycia duchowego, przeę. i oprac. J. E. Bielecki, 
Krakow 1996, t. 1 Ć  ss. 191, t. 2 Ć  ss. 245; t. 3 Ć  ss. 140; A. M. Sicari, Zycie duchowe 
chrzes cijanina (AMATECA. Podróczniki teologii katolickiej, t. 17, cz. I), tę. M. Brzezinka, 
Poznan [Pallottinum] 1999, ss. 494; J. Weismayer, Peńnia ˙ycia. Zarys historii i teologii 
chrzes cijanskiej duchowos ci, przeę. J. Zychowicz, Krakow [WAM] 1993, ss. 228.  
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M. Pierzchaęa, Krakow [Wydawnictwo ” Homo Deiś] 2002, ss. 591  
i L. Boriello, G. della Croce, B. Secondin, Duchowos c  chrzes cijanska 
czaso w wspo ńczesnych (” Historia duchowosciś, t. 6), tę. M. Pierzchaęa, 
Krako w [Wydawnictwo ” Homo Deiś] 1998, ss. 527; J. Aumann, Zarys 
historii duchowos ci, tę. J. Machniak, Kielce [Wydawnictwo ” Jednoscś] 
1993, ss. 331; J. P. Torrell, Swiźty Tomasz z Akwinu mistrz duchowy, 
przeę. A. Kurys, Poznan-Warszawa [Wydawnictwo ” W drodześ] 2003, 
ss. 606. 

b) Encyklopedie, leksykony i sśowniki 

W grupie ksiżzek okreslonej jako encyklopedie, leksykony i sęowni-
ki, na szczego lnż uwagó  zasęugujż dwie publikacje. Sż to: wspomniany 
Leksykon duchowos ci katolickiej (red. M. Chmielewski,), pionierskie 
dzieęo tego typu w polskiej literaturze teologicznej, w kto rym umiesz-
czone zostaęy 433 hasęa, opracowane przez 87 autoro w, oraz Sńownik 
teologiczny (red. A. Zuberbier, Katowice [Ksiógarnia sw. Jacka], 1998, 
ss. 744) czy Leksykon mistyki (red. P. Dinzelbacher, przeę. B. Widęa, 
przekęad uzupeęnię i polskż bibliografiż opatrzyę St. Urbanski, przekęad 
oprac. i obcojózycznż bibliografió  sporzżdzili P. Pachciarek, R. Rybacka, 
Warszawa [Wydawnictwo Werbisto w] 2002, ss. 352). 

B. Inne ksiźzkowe publikacje z zakresu duchowos ci 

Jak juz to zostaęo zasygnalizowane, obserwujemy w Polsce wzrost 
zainteresowania tematykż dotyczżcż duchowosci chrzescijanskiej, co 
jest z pewnosciż swoistym znakiem czasu. Odczytali go ro wniez polscy 
wydawcy, bo oferta na rynku wydawniczym jest dosc duza. Oczywiscie, 
oferowane publikacje majż ro znż wartosc, patrzżc z punktu widzenia 
teologo w duchowosci i kierowniko w zycia duchowego. Duchowosci, 
opro cz wyzej wymienionych ksiżzek, poswióconych jest bardzo wiele 
innych jeszcze prac autorskich i zbiorowych. Mozna by, na przykęad, 
wymienic m.in. autorskie ksiżzki pracowniko w Instytutu Teologii Du-
chowosci KUL: ks. W. Sęomki12, A. J. Nowaka OFM13, ks. M. Chmielew-
skiego14, Stanisęawa Zarzyckiego SAC15, Waldemara Seremaka SAC16, 
† † † † † †  

12 « ro dńa postaw i ˙ycia chrzes cijanskiego, Lublin [TN KUL] 1996, ss. 388; Uczestni-
czyc  i s wiadczyc , Czóstochowa [” Niedzielaś] 1999, ss. 313. 

13 Symbol. Znak. Sygnań, Lublin [RW KUL] 1994, ss. 47; Satanizm, Wrocęaw [Wy-
dawnictwo sw. Antoniego] 1995, ss. 63. 

14 Dos wiadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Niepokalanow [Wydawnictwo 
Ojcow Franciszkanow] 1992, ss. 183; Mys li niewypowiedziane. Wybo r pomocy homile-
tycznych, Lublin [” Polihymniaś] 2002, ss. 298. 
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Teresy Paszkowskiej17 i ks. Adama Rybickiego18, jak i prace zbiorowe 
powstaęe przy ich udziale19. Pozostaęe publikacje pracownikow naukowo-
dydaktycznych Instytutu mozna poznac zaro wno z wykazo w dorobku 
naukowego ksiózy profesoro w W. Sęomki i J. Misiurka, umieszczonych 
w dedykowanych im ksiógach pamiżtkowych20, z informacji zamiesz-
czonych w monografii ks. M. Chmielewskiego21, z ksiżzek ks. J. Misiur-
ka22, z hasęa: Instytut Teologii Duchowos ci KUL, zamieszczonego  
w Leksykonie duchowos ci katolickiej (s. 355-357) oraz ze sprawozdan  
z dziaęalnosci Instytutu Teologii Duchowosci KUL zamieszczonych  
w ” Rocznikach Teologicznych KULś23. 

Jesli zas idzie o srodowisko naukowe UKSW nalezy zauwazyc, ze 
osiżgniócia naukowo-badawcze pracowniko w naukowo-dydaktycznych 
Sekcji Teologii Duchowosci z tej uczelni mozna poznac z bardzo obszer-
nego ich wykazu, zamieszczonego w publikacjach ks. Marka Szymuli24. 

† † † † † †  
15 Duchowos c  pallotynska a duchowos c  chrzes cijanska, Zżbki [Apostolicum] 1996, 

ss. 45; Dietricha von Hildebranda filozoficzno-teologiczne podstawy duchowos ci serca, 
Lublin [RW KUL] 1997, ss. 434. 

16 Mińosierdzie Bo˙e a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin [RW KUL] 2001,  
ss. 399. 

17 Integruję ca rola Sńowa, Lublin [RW KUL] 2000, ss. 311. 
18 Zaufajcie mińosierdziu! Biskup Czesńaw Domin (1929-1996), Katowice [Ksiógarnia 

sw. Jacka] 2002, ss. 228. 
19 Mistrzynie s wiźtos ci i prawdy: Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, red. J. Misiu-

rek, A. J. Nowak, J. M. Popęawski, Lublin [RW KUL] 1997, ss. 214; Gńosic  Jezusa Chrystu-
sa ż  Drogź , Prawdź  i Zycie, red. J. Misiurek, J. M. Popęawski, Lublin 1997; ” W Sercu Ko-
s ciońa bźdź  Mińos cię ą , red. W. Sęomka, M. Chmielewski, Ę. Kasperek, Krakow [Wydawnic-
two Karmelitow Bosych] 1998, ss. 156; ”Homo novusą , red. A. J. Nowak, T. Paszkowska, 
Lublin [RW KUL] 2002, ss. 410; Satanizm. Rock. Narkomania. Seks, red. A. J. Nowak, 
Lublin [RW KUL] 1999, ss. 360. 

20 Najwa˙niejsza jest Mińos c . Ksiźga Pamię tkowa ku czci Ksiźdza Profesora Wale-
riana Sńomki, red. M. Chmielewski, Lublin [RW KUL] 1999, ss. 550; ”In Christo Redemp-
toreą . Ksiźga pamię tkowa ku czci Ksiźdza Profesora Jerzego Misiurka, red. J. Popęawski, 
Lublin [” Gaudiumś] 2001, ss. 402. 

21 Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowos ci katolickiej, s. 38-45. 
22 Teologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nurty ż  osoby ż  osię gniźcia, 

Lublin 1999, s. 45-48 i Historia teologii polskiej duchowos ci katolickiej, t. 3 (w. XX), Lu-
blin 2001, s. 491-493. 

23 Ostatnie takie sprawozdanie: RT 49(2002), z. 5, s. 205-208. 
24 Osię gniźcia naukowo-badawcze pracowniko w naukowych Sekcji Teologii Du-

chowos ci ATK, w: Mistyka drogę  zjednoczenia z Bogiem. Opracowanie merytoryczno-
naukowe pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. St. Urbanskiego (” Mistyka polskaś , t. 6), red. 
M. Szymula, Warszawa [Wydawnictwo ATK] 1999, s. 239-295; to samo: AK 134(2000),  
s. 62-87. 
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Z publikacji wydanych w innych osrodkach naukowych niz wymie-
nione powyzej, trzeba zauwazyc publikacje: ks. Andrzeja Siemieniew-
skiego25, ks. Jana Machniaka26, ks. Henryka Wejmana27, a takze Maria-
na Goężba OFMConv.28, ks. Piotra Walkiewicza29. Warto jeszcze zwro cic 
uwagó  na opracowanie zbiorowe, kto re wyszęo z inicjatywy teologo w  
z osrodka krakowskiego, gęo wnie Ojco w Karmelito w, zatytuęowane: Du-
chowos c  chrzes cijanska na progu trzeciego tysię clecia. Ksiźga Pamię t-
kowa ku czci Ojca Profesora Dominika Widera OCD, red. J. Machniak, 
J. W. Gogola, Krako w [WN PAT, Wydawnictwo Karmelito w Bosych] 
1999, ss. 183.  

C. Serie wydawnicze 

Wsro d serii wydawniczych na szczego lnż uwagó  zasęuguje ” Homo 
meditansś, seria, kto rż zainicjowaę ks. prof. W. Sęomka w 1984 roku, 
two rca Sekcji Teologii Duchowosci KUL (obecnie Instytut Teologii Du-
chowosci KUL). Do roku 2002 wyszęy 23 tomy tej serii, zawierajżce 
opro cz innych studio w odczyty z Tygodni i Dni Duchowosci, odbywajż-
cych sió  w KUL co roku, poczżwszy od roku 1975.  

Druga seria wydawnicza z zakresu duchowosci, noszżca tytuę: ” Du-
chowosc w Polsceś  i ukazujżca sió  od 1993 roku z inicjatywy ks.  
M. Chmielewskiego, ma na celu prezentacjó  najnowszego dorobku na-
ukowego polskich teologo w duchowosci.  

Kolejnż seriż wydawniczż, ukazujżcż sió  z inicjatywy pracowniko w 
naukowo-dydaktycznych Instytutu Teologii Duchowosci KUL jest zaini-
cjowana w roku 2000 przez ks. prof. J. Misiurka seria pt. ” Homo 
oransś, poswiócona tematyce modlitwy (do roku 2003 wyszęy 4 tomy). 

† † † † † †  
25 Ewangelikalna duchowos c  nowego narodzenia a tradycja katolicka, Wrocęaw 

1997; ”Ochrzczeni w jednym Duchuą . Perspektywy integracji mistycyzmu pentekostal-
nego z duchowos cię  katolickę , Wrocęaw [PWT] 2002, ss. 329. 

26 Dos wiadczenie Boga w tajemnicy Jego Mińosierdzia u Bń. Siostry Faustyny Ko-
walskiej. Studium krytyczne w s wietle mys li teologicznej, Krakow [WN PAT] 1998, ss. 
461; Widziańam Pana. Wizje s w. Faustyny Kowalskiej, Krakow [Wydawnictwo Karmeli-
tow Bosych] 2001, ss. 116. 

27 Mińosierdzie jako istotny element duchowos ci chrzes cijanskiej. Studium z teologii 
˙ycia wewnźtrznego, Szczecin [Szczecinskie Wydawnictwo Archidiecezjalne ” Ottonia-
numś] 1997, ss. 326; Zbawcza wartos c  duchowos ci mińosierdzia, Poznan 1999, ss. 163. 

28 Czy zakony sę  jeszcze Kos ciońowi potrzebne? Duchowos c  eklezjalna ˙ycia konse-
krowanego, Krakow [Wydawnictwo Franciszkanow ” Bratni Zewś] 2003, ss. 273. 

29 Duchowos c  s wieckich konsekrowanych, Lublin [” Polihymniaś] 2003, ss. 347. 
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Z innych serii wydawniczych trzeba wymienic zainicjowanż przez 
ks. prof. S. Urbanskiego z UKSW serió  ” Mistyka polskaś  (do roku 2003 
ukazaęo sió  10 tomo w) oraz ” Mistyka chrzescijanskaś. Cenna jest takze 
seria ” Mysl teologicznaś, wydawana od 1994 roku pod red. ks. A. Barona 
i ks. H. Pietrasa, w kto rej ukazaęo sió  kilka waznych publikacji z zakresu 
duchowosci30. Z pewnosciż znanż jest w Polsce seria ” Biblioteka Chri-
stianitasś, wychodzżca z inicjatywy ” Klubu Ksiżzki Katolickiejś  z Po-
znania, zamierzajżcego wydac kilkadziesiżt najwazniejszych, klasycz-
nych dzieę z zakresu mysli i duchowosci chrzescijanskiej. Godne odno-
towania sż serie: ” Z tradycji mniszejś, wydawana przez Wydawnictwo 
Benedyktyno w Tynieckich, a takze ” Karmel zywyś  i ” Formacja zakon-
naś, wydawane przez Wydawnictwo Karmelito w Bosych. Aktualnie po-
pularna jest w Polsce seria ” Spotkania z ...ś  oraz ” Podstawy chrzescijan-
skiej walki duchowejś  Wydawnictwa ” Mś  z Krakowa. Natomiast wy-
dawnictwo zmartwychwstanco w ” Allelujaś  wydaje serie: ” Congregatio-
nis Radicesś, ” Vita Consecrataś, ” Resurrectio et Vitaś, ” Praedica Ver-
bumś, ” Deus Paterś, ” Lectio Divinaś, ” Collectio ViCoś, ” Z ywoty Biblij-
neś, ” Tematy Homiletyczneś  i ” Pomoce Liturgiczno-Pastoralneś. 

Bibliografia tych publikacji jest bardzo obszerna. Kazde z wydaw-
nictw katolickich doężcza do niej co roku wiele nowych tytuęo w.  

D. Czasopisma 

Dostópne na polskim rynku wydawniczym czasopisma mozna po-
dzielic na dwie grupy: periodyki naukowe i popularnonaukowe wyężcz-
nie poswiócone duchowosci oraz czasopisma, w kto rych obok innej po-
ruszana jest takze tematyka dotyczżca zycia duchowego. 

a) Czasopisma naukowe i popularnonaukowe  
wyśŚ cznie poswiłcone tematyce duchowosci 

Do grupy czasopism naukowych z zakresu duchowosci zalicza sió  
przede wszystkim: ” Roczniki Teologiczneś, zeszyt 5 Ć  Teologia ducho-

† † † † † †  
30 Zob. Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowos ci (” Mysl teologicznaś ,  

t. 10); J. Sudbrack, Mistyka. Dos wiadczenie wńasnego ja ż  Dos wiadczenie kosmiczne ż  
Dos wiadczenie Boga (” Mysl teologicznaś , t. 9), przeę. B. Biaęecki, Krakow [WAM] 1996, 
ss. 146; M. OüKeefe, Etyka a duchowos c  (” Mysl teologicznaś , t. 20), przeę. K. i M. Roman-
kowie, Krakow [WAM] 1998, ss. 186; S. Gęaz, Dos wiadczenie religijne (” Mysl teologicz-
naś , t. 21), Krakow [WAM] 1998, ss. 295; M. R. Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teolo-
gia. Historia. Praktyka (” Mysl teologicznaś , t. 35), przeę. K. Homa, Krakow [WAM] 2002, 
ss. 334.  
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wosci, wydawane od 1949 roku na KUL. Do roku 2003 wyszęo ich 50. 
Periodyk ten ma trzy podstawowe dziaęy: ” Artykuęyś, ” Sprawozdaniaś   
i ” Recenzjeś. 

Kolejnym czasopismem w caęosci poswióconym problematyce teolo-
gicznoduchowej, na kto ry trzeba zwro cic uwagó  jest ” Dobry Pasterzś, 
ukazujżcy sió  od 1982 roku w Zielonej Go rze i zawierajżcy materiaęy ad-
resowane do ojco w duchownych, spowiedniko w i rekolekcjonisto w ka-
pęanskich. Jego redaktorem naczelnym jest bp Paweę Socha. Do roku 
2003 wyszęo 29 zeszyto w tego periodyku.  

Obok nich, do grupy czasopism wyężcznie zajmujżcych sió  tematykż 
duchowosci nalezż kwartalniki: ” Karmelś, ukazujżcy sió  z inicjatywy oj-
co w karmelito w od 1981 roku w Krakowie31; ” Pastoresś, poswiócony 
formacji kapęanskiej, wydawany od 1998 roku przez Ksiózy Mariano w w 
Warszawie; ” Zeszyty Karmelitanskieś, wydawane od 1993 roku w Po-
znaniu; ” Salvatoris Materś, wydawany przez Zgromadzenie Ksiózy Ma-
riano w od 1999 roku w Licheniu, poswiócony duchowosci maryjnej; 
” Z ycie Duchoweś, wydawany od 1994 roku w Krakowie przez Prowincjó  
Polski Poęudniowej Towarzystwa Jezusowego, a ponadto, periodyki ” Via 
Consecrataś, poswiócony zyciu duchowemu oso b konsekrowanych, uka-
zujżcy sió  od 1998 roku w Krakowie; miesiócznik ” Listś, poswiócony od-
nowie, pogęóbieniu zycia chrzescijanskiego, wydawany od 1984 roku w 
Krakowie i dwumiesiócznik ” Z ycie Konsekrowaneś, wydawany przez 
Misjonarzy Klaretyno w od 1993 roku w Warszawie. 

Nalezy nadmienic, ze do czasopism, kto re wczesniej w caęosci po-
swiócone byęy tematyce duchowosci nalezaęy m.in.32: Przeglżd teolo-
giczno-duszpasterski ” Homo Deiś, wychodzżcy od 1932 roku najpierw w 
Tuchowie, a od 1997 roku w Krakowie, jako kwartalnik, z inicjatywy oj-
co w redemptorysto w; ” Gęos Karmeluś, ukazujżcy sió  od 1932 roku w 
Krakowie czy ” Posęaniec Serca Jezusowegoś, wychodzżcy z przerwami 
od 1871 roku najpierw w Poznaniu a od 1946 roku (z przerwż w latach 
1953-1981) w Krakowie. 

b) Czasopisma zawierajŚ ce publikacje  
dotyczŚ ce zycia duchowego 

Do czasopism, na ęamach kto rych sż publikowane artykuęy o tema-
tyce dotyczżcej zycia duchowego zaliczyc mozna dwumiesiócznik 

† † † † † †  
31 Jego wydawanie jest aktualnie zawieszone.  
32 Por. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowos ci 

katolickiej, s. 53.  
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” Communioś. Miódzynarodowy Przeglżd Teologiczny, wydawany przez 
pallotyno w w Poznaniu od 1981 roku. W Poznaniu ukazuje sió  takze 
miesiócznik ” W drodześ, wydawany od 1973 roku przez dominikano w, 
poswiócony zyciu chrzescijanskiemu. Na szczego lnż uwagó  zasęuguje 
dwumiesiócznik ” Ateneum Kapęanskieś, wydawany od 1909 roku we 
Węocęawku. Warto zauwazyc, ze pokaéna czósc zeszytu 1(545), tomu 134 
z roku 2000 tego periodyku poswiócona zostaęa dziaęalnosci Sekcji Du-
chowosci ATK. 

W omawianej grupie czasopism nalezy ro wniez wymienic ” Studia 
Węocęawskieś, (do roku 2002 wyszęo 5 tomo w), a takze po ęrocznik ” Stu-
dia nad Rodzinżś, wydawane przez Instytut Studio w nad Rodzinż w 
Ęomiankach (UKSW). Trzeba zauwazyc, ze marianie wydajż w Licheniu, 
opro cz wspomnianego kwartalnika mariologicznego ” Salvatoris Materś, 
takze kwartalnik poswiócony wychowaniu do pokoju pt. ” Matka Pokojuś  
i dwumiesiócznik maryjny ”Zeszyty Maryjneś, w kto rym zamieszczane sż 
artykuęy zwiżzane z tematykż zycia duchowego i duchowosci maryjnej.  

Opro cz wymienionych, sż jeszcze czasopisma o zasiógu diecezjalnym, 
jak na przykęad tygodnik ”Aveś w diecezji radomskiej, czy ogo lnopolskim, 
jak czóstochowska ” Niedzielaś, na ęamach kto rych mozna napotkac inte-
resujżce publikacje dotyczżce problematyki zycia duchowego. 

Szczego lnym czasopismem jest wydawany w Citta del Vaticano mie-
siócznik ” LüOsservatore Romanoś, ukazujżcy sió  w józyku polskim od 
1980 roku, na ęamach kto rego publikowane sż dokumenty nauczania 
Jana Pawęa II, a wsro d nich te, kto re dotyczż zycia duchowego. 

3. SPECYFIKA WSPO łCZESNYCH POLSKICH KSIęZEK  
I CZASOPISM O TEMATYCE ZYCIA DUCHOWEGO 

Przeglżd polskich ksiżzek i czasopism poswióconych duchowosci, 
analiza ich tresci, pozwala zauwazyc, ze o ich specyfice mo wiż m.in. ty-
tuęy serii wydawniczych, jak na przykęad, ” Homo meditansś, ” Aby sió  
modlicś, ” Rekolekcje z...ś, ” W szkole mistrzo w modlitwyś, ” Z tradycji 
mniszejś  itd. Specyfika tresci publikacji i zainteresowan wydawco w wy-
nika takze z faktu, ze zyjemy w czasach nowej ewangelizacji, proby budo-
wy cywilizacji mięosci, kto ra ma zniwelowac cywilizacjó  smierci. Szcze-
go lnie wazkim zadaniem postawionym przez Jana Pawęa II przed Ko-
scioęem, a scislej przed duszpasterzami, jest ozywienie w wiernych wiary  
i swiadectwa, wzbudzenie w nich pragnienia swiótosci, co ma byc osiż-
gnióte przez podporzżdkowanie programow duszpasterskich nadrzódnej 
idei swió tosci (por. TMA 42; NMI 30-31) i na drodze otwarcia sió  częon-
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ko w Koscioęa na skierowane do nich przez Ojca swió tego wezwanie, by 
mieli odwagó  wypęynżc na gęóbió , zatósknili za odnowż swego zycia  
i przystżpili do pracy nad sobż oraz wspo ępracy z Bozż ęaskż dla osiżgnió-
cia peęni zycia chrzescijanskiego i doskonaęosci mięosci (por. LG 40).  

Nalezy zauwazyc, ze z wezwania częonko w Koscioęa do uczestnictwa 
w dziele nowej ewangelizacji wynika m.in. potrzeba pogęóbienia w nich 
wiedzy o zyciu duchowym, udzielenia im pomocy w zainicjowaniu go  
i ciżgęym pogęóbianiu, tj. potrzeba staęej formacji duchowej. Z tego tez 
wynika obecnosc tych temato w w polskich ksiżzkach i czasopismach, na 
przykęad w pismie dla dzieci Ć  miesióczniku ” Promyk Jutrzenkiś, uka-
zujżcym sió  od 1992 roku (redakcja tego czasopisma miesci sió  w Ryb-
niku).  

Analiza omawianych ksiżzek i czasopism pod kżtem specyfiki tresci 
i zainteresowan ich wydawco w pokazuje, ze wynika ona z tresci naucza-
nia Jana Pawęa II oraz z wyzwan, przed kto rymi stoi wspo ęczesny Ko-
scio ę, a wióc jest odpowiedziż na to, czego naucza Ojciec swió ty Ć  owo-
cem recepcji jego nauki. Cechż charakterystycznż tresci omawianych 
publikacji jest nie tylko to, ze analizujż i uprzystópniajż naukó  Jana 
Pawęa II o zyciu duchowym, ale takze podejmujż tematy poruszane 
przez Ojca swió tego czy sugerowanych do rozwazenia. Szczego lnie wi-
doczne staęo sió  to w okresie przygotowan do Wielkiego Jubileuszu Ro-
ku 2000 i jego obchodu, co Jan Paweę II uznaę za klucz hermeneutyczny 
swego pontyfikatu, a takze po zakonczeniu tegoz jubileuszu, kiedy zaist-
niaęa potrzeba dania Koscioęowi programu na nowy etap zycia ludu Bo-
zego Nowego Przymierza. 

W publikacjach zamieszczonych w omawianych ksiżzkach i czasopi-
smach poruszane sż podstawowe zagadnienia bódżce owocem stale po-
dejmowanego trudu uprawiania i wypracowywania teologii duchowosci 
systematycznej (obejmujżcej na przykęad dogmatyczne podstawy du-
chowosci, teologió  doswiadczenia duchowego i mistyki), poruszane sż 
takze wżtki skęadajżce sió  na tresc teologii duchowosci praktycznej, 
obejmujżcej takie przedmioty, jak: dynamika rozwoju duchowego, teo-
logia praktyk (cwiczen) poboznych, modlitwy, medytacji, kontemplacji, 
kierownictwo duchowe, duchowosc wspo ęczesnych zrzeszen itp. Temu 
towarzyszy zainteresowanie m.in. historiż duchowosci polskiej, na 
przykęad duchowosciż polskiej szkoęy zmartwychwstanczej i honorac-
kiej, w tym duchowosciż mistyki rodzimej, duchowosciż polskich misty-
czek. Ponadto o specyfice omawianych ksiżzek i czasopism swiadczy 
takze zainteresowanie sió  autorow i wydawco w tych publikacji ducho-
wosciż wszystkich stano w zycia w Kosciele.  
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Daje sió  tez zauwazyc szczego lne zainteresowanie ideż Mięosierdzia 
Bozego, a takze dżzenie do uksztaętowania stylu zycia wiernych, kto ry 
mozna by nazwac duchowosciż mięosierdzia. Waznym tematem w 
omawianych ksiżzkach i czasopismach jest duchowosc maryjna. Wsro d 
publikacji liczne sż tez te, kto re wiżzż sió  tematycznie z psychopedago-
gikż duchowosci. Na szczego lnż uwagó  zasęugujż tu prace na temat oso-
bowosci sakramentalnej i nowego częowieka. Niezwykle cenne sż ro w-
niez poszukiwania z dziedziny metodologii teologii duchowosci. 

Warto jeszcze zwro cic uwagó  na adresato w ksiżzek i czasopism. 
Analiza ich tresci, a takze poznanie kierunko w zainteresowan wydaw-
co w, o kto rych mo wiż na przykęad nazwy serii wydawniczych, i kto re 
deklarujż, umozliwia dokonanie podziaęu czytelniko w (adresato w) tych 
publikacji na kilka grup. Sż to: teolodzy, przede wszystkim duchowosci 
(pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci tej dziedziny teologii), po-
szczego lne stany zycia w Kosciele oraz osoby poszukujżce drogi do roz-
poczócia zycia duchowego i srodko w do pogęóbienia go. Tym samym 
wspomniane ksiżzki i czasopisma, w ujóciu szerszym, sż adresowane 
węasciwie do ogo ęu wiernych, caęego polskiego Koscioęa, gdyz kazdy  
z nich jest powoęany do dojrzaęosci chrzescijanskiej (por. Mt 5, 48), do 
peęni zycia chrzescijanskiego (por. LG 40), bo kazdemu z nich swió tosc 
jest zadana (por. NMI 30-31). 

 
Czynnosci badawcze podjó te dla dokonania wnikliwej charaktery-

styki wspo ęczesnych polskich ksiżzek i czasopism z zakresu duchowosci 
pozwalajż dojsc do kilku wniosko w. Po pierwsze, po roku 1989 nieprze-
rwanie pojawiajż sió  nowe ksiżzki i inicjatywy wydawnicze, na przykęad 
w postaci nowych serii. To samo mozna rzec o czasopismach. Pojawięy 
sió  w tym okresie nowe, przyjó te z duzym zainteresowaniem czytelni-
ko w. Jest duza ro znorodnosc tresci tych publikacji. Czytelnik na ogo ę 
zauwaza, ze przedmiot teologii duchowosci jest w nich zgęóbiany rzetel-
nie i wnikliwie. Sż one odpowiedziż na sugestie Koscioęa, wyzwania 
przed nim stojżce i rozpoznane potrzeby duchowe czytelniko w, stżd ich 
charakter nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny. Z racji pewnej, stosun-
kowo ęatwo zauwazalnej specyfiki zainteresowan autoro w i wydawco w 
mozna rzec, ze publikacje te mogż stac sió , i z pewnosciż sż, wazkim 
wkęadem polskiej mysli teologicznej do dorobku caęego Koscioęa w dzie-
dzinie duchowosci. Do takiego wniosku prowadzi bowiem, na przykęad, 
analiza refleksji polskich teologo w nad tresciż oródzia Mięosierdzia Bo-
zego przekazanego za posrednictwem sw. Faustyny Kowalskiej i na-
uczania Jana Pawęa II o tym przymiocie Boga. 
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Analiza tresci ksiżzek i czasopism z zakresu duchowosci, poswióco-
nych duchowosci, pozwala takze dojsc do wniosku, ze teologia ducho-
wosci w Polsce jest aktualnie dziedzinż dynamicznie rozwijajżcż sió . Do 
tego stwierdzenia prowadzi uwazne przyjrzenie sió  dziejom osrodko w 
uprawiania tej dziedziny teologii w Polsce. Bogactwo nauki Jana Pawęa 
II na temat zycia duchowego i szerokosc oraz wnikliwosc ujócia tego zy-
cia, obok wyzwalania sió  w wiernych pragnienia przezywania swej wiary 
w sposo b gęóbszy, umocnienia swej komunii z Bogiem i bliénimi, budzi 
nadziejó  w tym, kto te zjawiska dostrzega, ze liczba analizowanych ksiż-
zek i czasopism poswióconych duchowosci nie tylko nie zmniejszy sió , 
ale ulegnie nawet znacznemu wzrostowi, co na pewno nie bódzie obo-
jó tne dla stylu zycia nastópnych pokolen Polako w, ich postaw wobec 
Boga, Koscioęa, ojczyzny, rodziny, bliénich czy siebie samych, sęowem Ć  
pomoze im zyc w Duchu Swió tym, wedle Ducha (por. VC 93). 



 

III. STUDIA RO ZNE 
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Cezary SŹkalski 
 

DROGA OS WIECAJęCA  
W KONCEPCJI S W. IGNACEGO LOYOLI 

RO ZNICE I PODOBIEN STWA Z WIZJę  KLASYCZNę 
 

Znany i czósto cytowany jest fragment adnotacji do Cwiczen du-
chowych (dalej: CD), w kto rym sw. Ignacy wprost odwoęuje sió  do 
dwo ch pierwszych z trzech klasycznych dro g rozwoju duchowego: drogi 
oczyszczajżcej, oswiecajżcej i jednoczżcej1. Autor Cwiczen pisze: ” Za-
zwyczaj [−] nieprzyjaciel natury ludzkiej wiócej kusi pod pozorem do-
bra, gdy częowiek cwiczy sió  na drodze oswiecajżcej, kto ra odpowiada 
cwiczeniom drugiego tygodnia; natomiast na drodze oczyszczajżcej, 
kto ra odpowiada cwiczeniom pierwszego tygodnia, nie zdarza sió  to tak 
czóstoś  (CD 10). Tak wióc wedęug sw. Ignacego pierwszy tydzien reko-
lekcji miaę odpowiadac drodze oczyszczajżcej, drugi oswiecajżcej a trze-
ci i czwarty Ć  choc autor nie mo wi tego wprost Ć  zwykle przyporzżd-
kowuje sió  drodze jednoczżcej. Dla wielu komentatoro w fragment ten 
jest dowodem na to, ze sw. Ignacy węasnie na koncepcji trzech dro g 
rozwoju duchowego oparę swoje Cwiczenia2.  

Zaęozenie to legęo u podstaw ro wniez i moich badan nad wizjż roz-
woju duchowego, jakż sw. Ignacy przyjżę w ksiżzeczce Cwiczen3, jednak 
w toku pracy takie proste i bezposrednie przyporzżdkowanie ujawnięo 
kilka waznych niuanso w, kto re nie byęy widoczne na wyzszym poziomie 
ogo lnosci. Mozna powiedziec, zgodnie z parafrazż znanego powiedze-
nia, ze w tym przypadku to nie diabeę, ale anioę tkwi w szczego ęach. Sw. 
Ignacy w reguęach rozeznawania ducho w drugiej serii pisze, ze diabeę 
przemienia sió  czasami w anioęa swiatęosci (por. CD 332), widac tu za-
tem tó  prawidęowosc, choc moze w nieco innym znaczeniu.  

Wprawdzie tydzien pierwszy w caęosci jest zbiezny z klasycznż wizjż 
drogi oczyszczajżcej, jednak w drugim, trzecim i czwartym tygodniu po-

† † † † † †  
1 Niniejszy referat zostaę  wygęoszony podczas Kursu Duchowosci Ignacjanskiej, zor-

ganizowanego w Czóstochowie przez miejscowe Centrum Duchowosci Ksiózy Jezuitow, w 
dniach 4-7 IX 2003, pod hasęem ” Poznac, by pokochac, by nasladowacś .  

2 Por. M. Bednarz, Cańos ciowa wizja Cwiczen duchownych s w. Ignacego, w: Woko ń 
fundamentu Cwiczen. Referaty V Kursu Duchowos ci Ignacjanskiej, Czechowice-Dzie-
dzice, 16-20 wrzesnia 1985, s. 1-17.  

3 Z caęosciż tych badan mozna zapoznac sió  siógajżc do mojej pracy doktorskiej zaty-
tuęowanej Misterium przemiany wewnźtrznej. Droga rozwoju duchowego chrzes cijani-
na w ”Cwiczeniachą  ignacjanskich, Krakow 2003 (mps ArchPAT).  
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jawiajż sió  znaczne rozbieznosci z przyjó tym opisem drogi oswiecajżcej  
i jednoczżcej. Jak dalej wykazemy, rozbieznosci te nie sż przypadkowe  
i smiaęo mozna zaryzykowac stwierdzenie, ze węasnie one majż decydu-
jżce znaczenie dla niezwykęej skutecznosci i aktualnosci formacji igna-
cjanskiej. Aby blizej je opisac, warto przyjrzec sió  najpierw samej kon-
cepcji trzech dro g rozwoju duchowego. 

1. TRZY DROGI ROZWOJU DUCHOWEGO W HISTORII  

Pierwszy klasyczny podziaę rozwoju duchowego w chrzescijanstwie 
w duzej mierze wywodzię sió  z platonizmu. Dla Platona (ä 347 przed 
Chr.) celem zycia częowieka byę powro t do swiata idei. Filozof najpeęniej 
ukazaę tó  wizjó  w swojej alegorii jaskini4, w kto rej ludzkie poznanie 
zmysęowe poro wnane jest do oglżdania zaledwie cieni rzucanych na 
scianó  przez swiatęo padajżce od wejscia. Na zewnżtrz miaę znajdowac 
sió  swiat idei, do kto rego mozna byęo dotrzec tylko umysęem. Platon 
twierdzię, ze na poczżtku dusze ludzkie kontemplowaęy pierwotnie 
wieczne prawdy i idee, ale narodziny i poężczenie z ciaęem byęy tak bole-
snym procesem, ze dusza ” zapomina doskonaęż wizjó  Prawdy i Piókna, 
jakż kiedys posiadaęa, i porusza sió  po omacku w swiecie zmian i zęu-
dzenś5. Aby powro cic do swiata idei, dusza musiaęa najpierw opanowac 
zmysęy, kto re faęszujż postrzeganie wiecznej Prawdy i zwro cic sió  ku fi-
lozoficznej refleksji, rozumianej jako cwiczenie duchowe.  

Nauka ta znalazęa swoiste rozwiniócie w pismach kontynuatoro w 
mysli Platonskiej, zwęaszcza Plotyna (ä 269/270 po Chr.), kto ry pisaę o 
rozwoju wewnó trznym w swoich Eneidach. Wedęug tego filozofa dusza 
częowieka ” stopniowo dochodzi do zjednoczenia z najwyzszż zasadż. 
Najpierw musi poddac sió  oczyszczeniu. Nastópnie zwro cic sió  ku dru-
giej zasadzie, od kto rej otrzymuje oswiecenie i dopiero wo wczas, gdy 
staęa sió  ona samym duchem, moze zjednoczyc sió  z najwyzszż zasadż,  
z Jedniż Ć  οέ †εκś6.  

Pisarze wczesnochrzescijanscy w swoich poszukiwaniach węasnej wi-
zji rozwoju duchowego czósto opierali sió  na platonizmie. To wtedy ukuto 
stwierdzenie, ze filozofowie greccy poszukujżcy prawdy byli nieswiado-
mymi siebie chrzescijanami, bo dusza ludzka jest z natury chrzescijanska.  

† † † † † †  
4 Por. Platon, Panstwo, przeę. W. Witwicki, Warszawa 1958, 514 A-516 C.  
5 A. Louth, Poczę tki mistyki chrzes cijanskiej. Od Platona do Pseudo-Dionizego Are-

opagity, przeę. H. Bednarek, Krakow 1997, s. 15.  
6 K. Marciniak, Historia duchowos ci chrzes cijanskiej, cz. I, Warszawa 1990, s. 144.  
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Ojcowie Koscioęa, adaptujżc do węasnych potrzeb mysl platonskż, 
bardzo czósto rozwo j zycia duchowego chrzescijanina ukazywali w 
trzech etapach. Na przykęad, Klemens Aleksandryjski («  ok. 215) dzielię 
chrzescijan na dzieci, mózo w i gnostyko w. Z kolei Orygenes («  ok. 253) 
tak pisaę w swoim Komentarzu do Pies ni nad Pies niami: ” Dusza nie 
staje sió  jednym ze Sęowem Boga i z nim poężczonż, dopo ki nie przemi-
nż wszelkie mroéne wichry jej osobistych nieporzżdko w i burze jej wad, 
tak ze juz nie bężka sió  dęuzej i nie jest ponoszona przez kazdego rodzaju 
nauki. Kiedy wióc wszystkie te rzeczy przeminż w duszy i pierzchnż z 
niej zywioęy pozżdan, wtedy kwiaty cno t mogż w niej zaczżc rozkwitac... 
Wtedy takze usęyszy »gęos synogarlicy…, kto ry zaiste oznacza tó  mżdrosc 
Boga ukrytż w tajemnicyś7. Warto dodac, ze dla Ojco w Koscioęa opisy-
wanie etapo w rozwoju duchowego miaęo cel praktyczny, formacyjny. 
Byli oni bowiem sami mistrzami zycia duchowego. Tak byęo ro wniez w 
przypadku Ewagriusza Pontyjskiego («  399/400) i Pseudo-Dionizego 
Areopagity, zyjżcego na przeęomie IV i V wieku, kto rzy swoje koncepcje 
takze opierali na trzech drogach.  

Z czasem drogi rozwoju duchowego zaczó to nazywac ro wniez eta-
pami poczżtkujżcych, postópujżcych oraz doskonaęych. Tak ujmowaę je 
na przykęad sw. Tomasz z Akwinu («  1274), kto ry pisaę: ” Jak w rozwoju 
częowieka rozro zniamy okres dziecinstwa [−] dojrzewania [−] i dojrza-
ęosci [−], w podobny sposo b odro zniamy odróbne stopnie w cnocie mi-
ęosci zaleznie od ro znych usięowan i dżzen, do kto rych częowiek docho-
dzi dzióki rozwojowi mięosci. Pierwszym stopniem [−] jest nawykniócie 
do unikania grzechu i do uniezaleznienia sió  od zżdz, bo jedno i drugie 
zmierza do tego, co sprzeciwia sió  mięosci. Jest to zajócie poczżtkujż-
cych, kto rych cnota mięosci musi byc dozywiona i chroniona, by nie za-
nikęa. Z kolei częowiek mięujżcy wkęada swo j gęo wny wysięek w postóp w 
dobrym, starajżc sió  umocnic swż cnotó  mięosci drogż jej rozwoju. Trze-
ci stopien polega na wysięku zmierzajżcym gęo wnie ku zjednoczeniu sió  
z Bogiem i rozkoszowaniu sió  Nim. To nalezy do doskonaęych...ś  (STh 
II-II, q. 24, a. 9). Podziaę na trzy drogi rozwoju duchowego byę stosun-
kowo czósto przywoęywany w pismach kolejnych mistrzo w zycia ducho-
wego. Na nim oparę swojż koncepcjó  rozwoju duchowego sw. Bonawen-
tura («  1274), wspominaęa o nim ro wniez sw. Katarzyna ze Sieny 
(«  1380).  

Wspomniany opis duchowego wzrostu stanowi nurt, kto ry Charles 
A. Bernard okresla mistykż opartż na interioryzacji procesu duchowego. 

† † † † † †  
7 Orygenes, Komentarz do Pies ni nad Pies niami, III/IV, 14, cyt. za: A. Louth, Poczę t-

ki mistyki chrzes cijanskiej, s. 78.  
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Zakęada on, ” iz zasadniczym problemem mistyki jest okreslenie, jakie 
wymagania psychologiczne sż podstawż doswiadczenia mistycznegoś8,  
a jego waznym elementem jest antropologia, na kto rej nadbudowana jest 
caęa wizja duchowego rozwoju. Przejawia sió  to duzż liczbż odniesien do 
węadz oraz sprawnosci duszy częowieka, kto re majż zostac oczyszczone  
i udoskonalone na kolejnych etapach wzrostu. Tak wióc, dla przykęadu, 
w takiej wizji etap oczyszczenia polega na wyzwoleniu z grzechu, poko-
naniu wad gęo wnych, oczyszczeniu zmysęo w i uporzżdkowaniu namió t-
nosci. Z kolei praca na etapie drogi oswiecenia koncentruje sió  na roz-
woju cno t teologalnych (wiary, nadziei i mięosci) oraz cno t kardynal-
nych (roztropnosci, sprawiedliwosci, móstwa i umiarkowania). Katalog 
tych ostatnich pochodzi zresztż ro wniez z filozofii greckiej, a okreslenie 
tych cno t odwoęuje sió  do greckiego sęowa άα δ ωá, kto re oznacza hak 
zawiasowy. Wreszcie droga jednoczżca zawiera rozwo j daro w i owoco w 
Ducha Swió tego oraz zycie bęogosęawienstwami ewangelicznymi. 

Tego typu wizja najbardziej sprawdza sió  w formacji na poczżtkowym 
etapie wzrostu, kto ry wymaga gęóbszego poznania siebie, a wióc i węa-
snych uwarunkowan psychologicznych. Tam jednak, gdzie zycie ducho-
we staje sió  coraz bardziej wychodzeniem z siebie i otwieraniem sió  na 
nadprzyrodzone inspiracje, sama antropologia nie wystarcza, a pro ba 
opisania węasnych przezyc pojóciami ze sęownika duchowosci tez na-
strócza wiele trudnosci. Zwęaszcza pro ba klarownego rozro znienia mió-
dzy rozwojem węadz naturalnych a otwarciem na mistyczne dary nad-
przyrodzone okazuje sió  zadaniem karkoęomnym. Z punktu widzenia 
doswiadczenia formacyjnego wizja trzech dro g okazuje sió  zatem pro-
blematyczna i pozostawia bez odpowiedzi wiele pytan. Dlaczego, na 
przykęad, o cnocie wiary mo wi sió  dopiero na etapie oswiecenia, skoro 
wiara warunkuje rozwo j duchowy od jego poczżtku? Jak w sensie prak-
tycznym rozro znic cnoty naturalne od nadprzyrodzonych? Wreszcie, czy 
mozna jasno okreslic, kto re z zachowan sż realizacjż zdolnosci natural-
nych częowieka, a kto re owocem Ducha Swió tego? Na to ostanie pytanie 
pro buje odpowiedziec A. Tanquerey w swoim znanym podróczniku teo-
logii ascetycznej i mistycznej, kto ry oparty byę na koncepcji trzech dro g. 
Autor ten pisze: ” Nie wszystkie jednak akty cno t zasęugujż na miano 
owoco w [Ducha Swió tego Ć  przyp. C. S.], lecz te tylko, kto rym towarzy-
szy duchowa sęodyczś9. Juz tu widac jak subtelne, zeby nie powiedziec Ć  

† † † † † †  
8 Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowos ci, przeę. J. Machniak (” Mysl 

teologicznaś , t. 10), Krakow 1996, s. 115.  
9 A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. 2, przeę. P. Mankowski, 

Krakow 1949, s. 573.  
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maęo konkretne, sż proponowane przez niego kryteria rozro znienia. Ta-
kie pro by zastosowania scholastycznych rozro znien do konkretnego zy-
cia duchowego odsęaniajż trudnosci bezposredniego zastosowania takiej 
wizji do formacji. Dodatkowo na oddzielenie teorii rozwoju duchowego 
od doswiadczenia wpęynżę fakt, ze od XIII wieku teologia znalazęa swoje 
miejsce na uniwersytetach i przez to stawaęa sió  coraz bardziej spekula-
tywna. Stżd wielosc szczego ęowych scholastycznych rozro znien z tru-
dem przekęadaęa sió  na praktycznż formacjó  duchowż. 

2. TRZY DROGI ROZWOJU DUCHOWEGO  
A CWICZENIA DUCHOWE 

W kontekscie tej zastanej tradycji podejscie sw. Ignacego okazaęo sió  
niezwykle elastyczne i zarazem kreatywne. W pierwszym tygodniu autor 
Cwiczen w peęni wykorzystaę wszystkie walory klasycznej wizji drogi 
oczyszczajżcej. W jego propozycji rekolekcyjnej znajdziemy cwiczenia, 
kto re odnoszż sió  do wszystkich elemento w tej drogi:  

a) wyzwolenie z grzechu Ć  w Cwiczeniach wspomaga rachunek su-
mienia szczego ęowy i ogo lny (CD 24-43), spowiedé generalna i komunia 
sw. (CD 44), pierwszy sposo b modlitwy oparty na Dekalogu (CD 238-
243), medytacje o grzechu i piekle (CD 45-72) oraz Reguńy rozeznawa-
nia ducho w (CD 313-327); 

b) przekroczenie wad gęo wnych Ć  w Cwiczeniach wspiera rachunek 
sumienia szczego ęowy (CD 24-31), pierwszy sposob modlitwy dotyczżcy 
wad gęownych (CD 244-245) oraz praktyka umartwienia (agere contra); 

c) przezwyciózenie przywiżzan zmysęowych Ć  jest wspierane przez 
rachunek sumienia szczego ęowy (CD 24-31), pierwszy sposob modlitwy o 
pióciu zmysęach ciaęa (CD 247) i praktykó  umartwienia (agere contra); 

d) uporzżdkowanie namió tnosci Ć  jest wspomagane przez rachunek 
sumienia szczego ęowy (CD 24-31), Reguńy rozeznawania ducho w (CD 
313-327), Reguńy o skrupuńach (CD 345-351) i praktykó  umartwienia 
(agere contra).  

Widac z tego, ze sw. Ignacy w peęni przyjżę i zastosowaę do formacji 
klasycznż wizjó  pierwszego etapu rozwoju duchowego. 

Gdyby autor Cwiczen chciaę pozostac wierny klasycznej wizji drogi 
oswiecajżcej, powinien w drugim tygodniu przygotowac ro wniez analo-
giczne cwiczenia, na przykęad jakies szczego ęowe rachunki sumienia do-
tyczżce realizacji cno t, kto re winny byc doskonalone na tej drodze wzro-
stu itp. Takie rozwiżzanie narazięoby go jednak na wszystkie wspo-
mniane problemy, kto re niesie ze sobż tamta wizja. Sw. Ignacy wybiera 
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zatem innż drogó , kto ra okazuje sió  niezwykle skutecznym nowator-
stwem w dziedzinie formacji duchowej.  

Na czym polega to nowatorstwo? Przede wszystkim na wpisaniu w 
drogó  oswiecajżcż znanż juz w poczżtkach chrzescijanstwa wizjó , w kto -
rej podstawowym kryterium duchowego wzrostu jest osobista relacja do 
Chrystusa oraz stopien Jego nasladowania. Wizja ta miaęa ogromne 
znaczenie dla ukonstytuowania sió  duchowosci chrzescijanskiej, a samo 
ziemskie zycie Jezusa stanowięo w niej gęowny punkt odniesienia dla opi-
su rozwoju duchowego. Węasnie dlatego w pierwotnym Kosciele smierc 
móczenska za wiaró  stanowięa najpewniejszy dowo d swió tosci i peęnego 
przyężczenia do Chrystusa. Charles A. Bernard SJ zauwaza, ze ” zasadni-
cza ro znica miódzy mistykż interioryzacji a mistykż opartż na pojóciu 
upodobnienia do Chrystusa polega na tym, iz myslenie antropologiczne 
jest w tej ostatniej bardzo zredukowane. Mistyk wchodzi w samo cen-
trum tajemnicy Chrystusa, Sęowa Wcielonego i Zbawiciela oraz stara sió  
upodobnic do rzeczywistosci, w kto rej uczestniczy na mocy Chrztu i in-
nych sakramento wś10. Węasnie ten kierunek obiera sobie wizja igna-
cjanska11, a pewien wpęyw na niż miaęa z pewnosciż ksiżzeczka Tomasza 
a Kempis O nas ladowaniu Chrystusa, kto rż sw. Ignacy czytaę jeszcze 
podczas rekonwalescencji w Loyoli.  

3. DROGA OS WIECAJęCA WEDłUG S W. IGNACEGO 

Dla autora Cwiczen istotż rozwoju duchowego na drodze oswiecajż-
cej jest zatem nie tyle stopien przejawiania takich czy innych cno t, ile 
stopien podobienstwa do Jezusa. Ono oczywiscie zakęada obecnosc cno t 
boskich i ludzkich, ale akcent poęozony jest tu na peęnienie misji, a przez 
to jest bardziej nosny dla formacji chrzescijanskiej niz nieco abstrakcyj-
na zachó ta do zycia cnotami. Tu objawia sió  sięa Cwiczen, kto re dotykajż 
bezposrednio egzystencji chrzescijanina. 

Jesli miarż rozwoju duchowego uczynimy stopien przejawiania po-
szczego lnych cno t, doprowadzi nas to do niepotrzebnej spekulatywnej 
zawięosci. Zresztż ta sama prawidęowosc dotyczyęa zycia samego Jezusa. 

† † † † † †  
10 Tamze, s. 115-116.  
11 Ch. A. Bernard przyporzżdkowuje duchowosc sw. Ignacego czwartemu typowi mi-

styki, kto rż okresla mianem mistyki apostolatu. ” Zmierza ona do uczestniczenia w dziaęa-
niu Boga w swiecie historycznym, dzióki kto remu mistyk jednoczy sió  z Bogiem, Stwo rcż  
i Zbawcżś . Ć  Tamze, s. 116. Takie odniesienie jest oczywiscie prawdziwe, jednak nasza 
analiza Cwiczen pozwala stwierdzic, ze u sw. Ignacego mistykó  apostalatu poprzedza mi-
styka nasladowania Chrystusa.  
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Trudno byęoby oddzielic w nim w sposo b jednoznaczny okres rozwoju 
poszczego lnych cno t, natomiast o wiele ęatwiej wyodróbnic okres zycia 
ukrytego, poczżtek dziaęalnosci publicznej czy tez etap móki i smierci 
krzyzowej oraz zmartwychwstania, takie ujócie jest bowiem blizsze 
ludzkiej egzystencji. Chrystocentryzm to zatem pierwszy element, kto ry 
sprawia, ze wizja ignacjanska tak korzystnie odchodzi od klasycznej 
koncepcji.  

Opro cz dwo ch wspomnianych typo w duchowosci Ch. A. Bernard pi-
sze takze o typie mistyki afektywnej, ” akcentujżcej personalistyczny wy-
miar relacji z Bogiem mięosci i przymierza [−], kto ra ujmuje Boga jako 
maęzonka duszyś 12. Przed sw. Ignacym byę  on reprezentowany m.in. 
przez sw. Bernarda z Clairvaux, a po nim przez sw. Teresó  z Avila oraz 
bę. Marió  od Wcielenia. W duchowosci ignacjanskiej wymiar personali-
styczny jest takze obecny (zwęaszcza w rozmowach koncowych z po-
szczego lnymi Osobami Tro jcy, wienczżcych medytacje i kontemplacje), 
szczego lnie zas widoczny jest w rozwazaniu o wezwaniu kro la (por. CD 
91-98), kto re otwiera drugi tydzien i odnosi sió  do Chrystusa. Widac tu 
zatem bardzo personalistyczny charakter ignacjanskiej drogi oswiecajż-
cej i to jest drugi wazny element modyfikujżcy zastanż tradycjó . 

Mistrzowie zycia duchowego uzywali niekiedy pojócia drugiego na-
wro cenia, kto re odnosięo sió  do nagęego wzrostu gorliwosci chrzescijan-
skiej, wystópujżcego u osoby juz wczesniej wierzżcej. Autor Cwiczen po-
czżtek drogi oswiecajżcej upatruje w podobnym doswiadczeniu, kto re 
wedęug niego zwiżzane jest z ” usęyszeniemś  osobistego zaproszenia ze 
strony Chrystusa do misji wspo ęzbawiania swiata wraz z Nim. Znane 
ono byęo wielu swió tym. Niekto rzy z nich po usęyszeniu sęo w: ” Sprzedaj 
wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem po jdé za Mnż!ś  (por. Ęk 18, 
22) postanawiali zyc zgodnie z tym wezwaniem. Dla sw. Franciszka  
z Asyzu usęyszana w sercu prosba Jezusa: ” Franciszku, odbuduj mo j Ko-
scio ę!ś, staęa sió  poczżtkiem jego nowej drogi zycia duchowego. Podob-
nie byęo w zyciu sw. Faustyny, kto rej podczas zabawy objawię sió  Jezus 
cierpiżcy i powiedziaę: ” Dokżd ció  cierpiaę bódó  i dokżd Mnie zwodzic 
bódziesz?ś  (Dz. 9). Sęowa te, jak i caęe objawienie byęo dla niej potwier-
dzeniem od dawna rodzżcego sió  w jej sercu powoęania zakonnego. Sam 
sw. Ignacy przezyę analogiczne doswiadczenie mistyczne w 1537 roku po 
swoich swióceniach kapęanskich, kiedy w miejscowosci La Storta ukazaę  
mu sió  Bo g Ojciec, zwracajżcy sió  do Syna: ” Chcó , abys wziżę go na swż 
sęuzbó ś, Jezus zas powiedziaę do sw. Ignacego: ” Chcó , abys mi sęuzyęś13.  

† † † † † †  
12 Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowos ci, s. 115.  
13 Por. S. Decloux, Na wiźkszę  chwańź  Bo˙ę , Krakow 1987, s. 10.  
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Powyzsze przykęady dotyczż wezwania do zycia konsekrowanego, 
jednak zaproszenie ze strony Jezusa bywa kierowane ro wniez do oso b, 
kto re majż na nie odpowiedziec na drodze zycia swieckiego. Podobne 
powoęanie nie musi i w praktyce nieczósto dociera do chrzescijanina 
drogż fenomeno w mistycznych. Mogż byc one takze owocem medytacji 
nad sęowem Bozym oraz prawdami wiary i węasnie takż formó  proponu-
je rekolektantowi sw. Ignacy. 

Takie przezycie owocuje pragnieniem ofiarowania swego zycia w 
sęuzbie Bogu, na drodze, kto rż On częowiekowi wyznaczy. W dynamice 
Cwiczen przejawia sió  to w taki sposo b, ze rekolektant, kto ry w pierw-
szym tygodniu doswiadczyę zbawienia, spontanicznie otwiera sió  na 
gęóbszż relacjó  ze swoim Zbawicielem. Moze sió  zdarzyc, ze drugie na-
wro cenie wiżze sió  z nagęż gruntownż zmianż orientacji zycia, czósciej 
jednak jest poczżtkiem procesu przemiany, kto ra wymaga aktywnego 
zaangazowania ze strony częowieka. Stżd na tym etapie drogi sw. Ignacy 
proponuje wiele srodko w pomocnych do duchowego wzrostu.  

Przede wszystkim zachóca rekolektanta do kontemplacji zycia Jezu-
sa, by je z jednej strony dogęóbnie poznaę, a z drugiej wiernie naslado-
waę. Zastosowanie zmysęo w i wyobraéni w ignacjanskiej kontemplacji 
ewangelicznej jest wkęadem metodologicznym sw. Ignacego w rozwo j 
modlitwy myslnej. W ten sposo b opisane w Ewangeliach dzieje Jezusa 
Ć  od wcielenia, przez zycie ukryte w Nazarecie, az do podjócia dziaęal-
nosci publicznej i formacji ucznio w Ć  stajż sió  dla chrzescijanina wzo-
rem i kryterium oceny węasnego rozwoju duchowego. Zwęaszcza chrzest 
w Jordanie i podjócie przez Jezusa misji ukazuje wazne dla sw. Ignacego 
elementy konstytutywne dla drogi oswiecajżcej. 

Wedęug autora Cwiczen celem etapu oswiecenia jest pogęóbienie 
wiózi z Chrystusem na tyle, by mogęa ona wpęynżc na Ć  wolny od wszel-
kich nieuporzżdkowanych przywiżzan Ć  wybo r powoęania lub reformó  
zycia (jesli powoęanie zostaęo podjó te wczesniej). Taka postawa wolnosci 
jest ro wnoznaczna z osiżgnióciem drugiego stopnia pokory, w kto rym 
chrzescijanin jest w stanie zrezygnowac z bogactw i zaszczyto w, a nawet 
z dęugiego zycia, jesli tylko w ten sposo b bardziej lub w co najmniej 
ro wnym stopniu sęuzyęby Bogu (por. CD 166). Kontemplacje zycia Jezu-
sa oraz rozmyslania o dwo ch sztandarach (por. CD 136-142) i trzech pa-
rach ludzi (por. CD 150-157) majż dopomo c rekolektantowi w uzyskaniu 
tego stanu. Wszystko po to, by nastżpięa integracja jego osobowosci wo-
ko ę wartosci i cno t, kto re uosabiaę Jezus. Wedęug sw. Ignacego dopiero 
przylgniócie do Jezusa oraz osiżgniócie drugiego stopnia pokory moze 
zaowocowac dojrzaęym i w peęni wolnym wyborem drogi zycia. 
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Tu pojawia sió  kolejne novum w koncepcji ignacjanskiej. W czasach 
sw. Ignacego dosyc mocno rozpowszechniony byę stereotyp (zresztż do 
dzis on niekiedy pokutuje w pewnych srodowiskach), ze węasciwie tylko 
stan zakonny wprost prowadzi do doskonaęosci i swió tosci chrzescijan-
skiej. O powszechnosci takiego poglżdu swiadczy m.in. fakt, ze tylko 
stan zakonny okreslano mianem stanu doskonaęego i choc przyjmowa-
no mozliwosc realizowania mięosci w stopniu doskonaęym takze na in-
nych sciezkach zycia, jednak raczej w drodze wyjżtku potwierdzajżcego 
reguęó . Sw. Ignacy rozpoczżę pisanie Cwiczen jako osoba swiecka i jako 
taki dżzyę w tym stanie do swió tosci przez kilkanascie lat. Sprawięo to, ze 
jego formacja stanowięa propozycjó  uniwersalnż, obejmujżcż wszystkie 
stany zycia. Takie ujócie okazuje sió  bardzo aktualne szczego lnie dzis, 
po soborowej konstytucji Lumen gentium, kto ra zawiera sęowa o po-
wszechnym powoęaniu do swió tosci (por. LG 39). 

Gdy mowa o nasladowaniu Chrystusa, trzeba podkreslic, ze autorowi 
Cwiczen nie chodzięo o powierzchowne i zewnó trzne kopiowanie pew-
nych wymiaro w ziemskiego zycia Mistrza, lecz o pro bó  odczytania, jaki 
ksztaęt winno miec zycie danego częowieka, by byęo najpeęniejszż odpo-
wiedziż na jego chrzescijanskie powoęanie rozumiane w sensie indywi-
dualnym. Rozwiżzanie tego dylematu wymaga gęóbokiej znajomosci 
siebie, odkrycia węasnych talento w i charyzmato w, uwzglódnienia ze-
wnó trznych uwarunkowan, a nade wszystko ęaski, kto ra pomoze częo-
wiekowi odczytac natchnienia Ducha Swió tego. Wielkż pomocż w tej 
mierze w dynamice Cwiczen sż ro wniez Reguńy rozeznawania ducho w 
drugiej serii (por. CD 328-336), Reguńy rozdawania jańmu˙n (por. CD 
337-344), a nade wszystko cwiczenia dotyczżce wyboru powoęania (por. 
CD 169-188) i reformy zycia (por. CD 189). Ro wniez ogo lny rachunek 
sumienia jest tu niezwykle pomocny, bowiem na tym etapie drogi prze-
staje byc codziennym liczeniem ewentualnych upadko w, a staje sió  
praktykż, kto ra ma na co dzien pomo c chrzescijaninowi odczytywac 
znaki Bozego prowadzenia (por. CD 43). 

Sw. Ignacy rozro znia praktycznie dwa stany zycia: zgodne z przyka-
zaniami, kto re obrazuje zycie Jezusa w Nazarecie, jak ro wniez zgodne  
z radami ewangelicznymi, kto rego wzorem jest publiczna dziaęalnosc 
Jezusa. Chrzescijanin na tym etapie rozwoju powinien odkryc, jaki stan 
zycia bódzie lepszy dla jego osobistej historii zbawienia. Jesli zas stan 
ten zostaę wybrany wczesniej, rozeznawanie moze dotyczyc reformy zy-
cia zgodnej z ideaęami, jakie ukazuje swoim zyciem Jezus.  

Kontemplacje zycia Jezusa ubogiego, czystego i posęusznego Ojcu 
pozwalajż chrzescijaninowi odkrywac, na ile on sam jest wierny chrze-
scijanskim wartosciom oraz do jakiego rodzaju nasladowania zaprasza 
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go Chrystus. Czystosc, ubo stwo i posęuszenstwo Ojcu to wymiary zycia 
Jezusa, kto re winny na tym etapie duchowego rozwoju znaleéc w zyciu 
chrzescijanina odwzorowanie. Nie chodzi oczywiscie o to, aby wszyscy 
wstópowali do zakonow albo porzucali zycie maęzenskie, lecz by uwzglód-
niajżc caęy kontekst węasnego powoęania zblizali sió  do Jezusowego ide-
aęu (chocby poprzez postulowany przez Paula Evdokimova ” monasty-
cyzm uwewnó trznionyś). 

Uzyskanie drugiego stopnia pokory, jak ro wniez wybo r powoęania 
lub reforma zycia stanowi dla sw. Ignacego ostateczny owoc drogi 
oswiecajżcej. Bez tych elementow nie mozna rozpoczżc drogi jednoczż-
cej, czyli ostatniego etapu rozwoju duchowego. Powiżzanie drogi oswie-
cajżcej bezposrednio z nasladowaniem Chrystusa, jak ro wniez z wybo-
rem powoęania jest szczego lnym wkęadem sw. Ignacego w duchowosc 
chrzescijanskż. 

 
Wielu komentatoro w podkresla, ze u érodeę Cwiczen lezy przede 

wszystkim osobiste doswiadczenie duchowe sw. Ignacego. Potwierdza 
to po czósci sam sw. Ignacy, gdy stwierdza, ze ” Cwiczen nie uęozyę ca-
ęych za jednym razem, ale kiedy zauwazyę pewne rzeczy w swej duszy, 
kto re wydawaęy mu sió  pozyteczne i dla innych, wtedy notowaę je−ś14. 
Jednak trzeba zauwazyc, ze opro cz osobistego doswiadczenia w ksiż-
zeczce Cwiczen zawarta jest ogromna znajomosc ro znych tradycji du-
chowosci. Sw. Ignacy okazuje sió  genialnym metodykiem, kto ry potrafi 
wyęowic z nich to, co najcenniejsze i stworzyc niezwykle spo jny system 
formacyjny. Skutecznosc i aktualnosc Cwiczen ujawnia sió  węasnie po-
przez tó  wielowżtkowosc i wszechstronnosc zastosowanych srodko w do 
formacji duchowej.  

† † † † † †  
14 Sw. Ignacy Loyola, Autobiografia, przeę. M. Bednarz, Krakow 1993, n. 99.  
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METODA WSPO LNOTY WIECZERNIKOWEJ 
 

Metoda Wspo lnoty Wieczernikowej jest teoretycznym i praktycz-
nym wynikiem dęugoletniego poszukiwania sposobu pedagogicznego  
w pracy formacyjnej z męodziezż, a potwierdzonym naukowo w rozpra-
wie doktorskiej pt. Formacja laikatu wedńug apostolskiej idei s w. Win-
centego Pallottiego. Metoda Wspo lnoty Wieczernikowej, kto rż pod kie-
runkiem prof. dr. hab. Waleriana Sęomki na KUL autorka niniejszego 
artykuęu napisaęa i obronięa w 1980 roku.  

Okreslenie ” metoda Wspo lnoty Wieczernikowejś  (dalej: MWW) 
opracowane w oparciu o charyzmatyczny i éro dęowy obraz Wieczernika 
Jerozolimskiej Piócdziesiżtnicy i Pierwszych Gmin Chrzescijanskich, po 
raz pierwszy zostaęa ujó ta w naszej pracy. Praca ta zostaęa opublikowana 
w Wydawnictwie ” Gaudentinumś  w Gnieénie w 1992 roku1. 

1. CEL 

Celem MWW jest teoretyczne i praktyczne zlikwidowanie ” luki peda-
gogicznejś, na kto rż w formacji męodziezy, w ksztaętowaniu dojrzaęej po-
stawy: ludzkiej, chrzescijansko-duchowej i apostolskiej, we wspo lnotach 
powoęaniowo-apostolskich, Wspo lnotach Wieczernikowych i Wspo lno-
tach Wieczernikowych ” Infinitamś, natrafięy w latach 1966-1980 Siostry 
Misjonarki Apostolstwa katolickiego (Siostry Pallotynki) Polskiej Pro-
wincji. 

”Luka pedagogicznaś, to pojócie umowne, kto re nam wyjasnia i przy-
bliza w charyzmacie sw. Wincentego Pallottiego rozpió tosc i ro znorod-
nosc zaęozen formacyjnych, przy rownoczesnym braku caęosciowo-meto-
dycznego ujócia, kto re by w caęym Jego dziele, tj. w Zjednoczeniu Apo-
stolstwa Katolickiego, organicznie i integralnie sęuzyęo formacji częon-
ko w Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. To caęosciowe poszukiwa-
nie metodycznego ujócia, metody formacji, wiedzie nas do odkrywania 
takiej metody, kto ra by sęuzyęa integralnemu wzrastaniu osoby i orga-
nicznemu osiżganiu takich dojrzaęych postaw apostolskich, kto re w cha-
ryzmacie apostolstwa katolickiego ksztaętujż wewnó trznż i wiodżcż 

† † † † † †  
1 W. Sitarz, Formacja laikatu wedńug apostolskiej idei s w. Wincentego Pallottiego. 

Metoda Wspo lnoty Wieczernikowej, Gniezno 1992. 
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spo jnió  przy ro wnoczesnym i ciżgęym wpatrywaniu sió  we wspo ępracy  
z Chrystusem Apostoęem Ojca Przedwiecznego, na wzo r Maryi Kro lowej 
Apostoęo w i samych Apostoęo w Ć  swiadko w. 

MWW sęuzy organicznie i integralnie, spinajżc proces dojrzewania 
osoby, na kazdym etapie zycia miódzy punktem wyjsciowym a docelo-
wym jej chrzescijanskiej i apostolskiej formacji; miódzy osobż a wspo l-
notż oraz miódzy zaęozeniem, ze ka˙dy jest apostońem, a wiodżcż cechż 
natury Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK), tj. apostolstwem 
powszechnym. 

2. ORGANICZNOS C  MWW 

Caęosciowo-metodyczne ujócie MWW zakęada i wskazuje na tó  me-
todó  wychowawczż, jako na tó , kto ra organicznie i integralnie towarzy-
szy osobie ludzkiej na wszystkich etapach jej zyciowego rozwoju i celo-
wego wzrastania, na drodze osiżgania dojrzaęej osobowosci. Wspiera 
ona we wzrastaniu ku osiżganiu dojrzaęej postawy ludzkiej, chrzescijan-
skiej i apostolskiej, tak osobó , jak i mistrza Ć  pedagoga, organicznie 
wkomponowanych w srodowisko wychowawcze, integrujżc w nich ce-
lowo rozwijajżce sió  w osobie dary natury i ęaski. 

MWW bezposrednio wprowadza nas w éro dęo srodowiska formacyj-
nego, przy kto rym stajżc u poczżtko w Koscioęa Chrystusowego, mozemy 
przez wiaró  w peęni uczestniczyc w Darze nieskonczonej Mięosci i nie-
skonczonym Mięosierdziu, jakim jest Dar Zesęania Ducha Swió tego, czyli 
jakim jest Dar natury srodowiska Piócdziesiżtnicy (por. Dz 1, 8. 12-14;  
2, 1-13). 

Sw. Wincenty Pallotti juz w roku 1816, wskazujżc na srodowisko 
Wieczernika Jerozolimskiego, wyraza pragnienie i woló  ciżgęego prze-
bywania tam wraz ” ze wszystkimi stworzeniamiś. Celem tego przebywa-
nia jest przezycie tak indywidualne, jak i wspo lnotowe Daru Piócdzie-
siżtnicy, tak jak jż przezyli Apostoęowie wraz z Najswió tszż Maryjż Kro -
lowż Apostoęo w w dniu Zesęania Ducha Swió tego u poczżtko w Koscioęa 
Chrystusowego. Wola wyrazona po raz pierwszy przez sw. Wincentego 
Pallottiego, a dotyczżca osobistego trwania i wprowadzania wszystkich 
stworzen do Wieczernika Jerozolimskiego, w celu wypraszania na wszyst-
kich tam trwajżcych peęnió  daro w Ducha Swió tego, jest profetycznż  
i éro dęowż wizjż natury charyzmatu po éniejszego dzieęa Zjednoczenia.  

Rozpió tosc historyczna (1816 r.) tego profetycznego wskazania na 
obraz Wieczernika Jerozolimskiego jako na éro dęo i srodowisko szkoęy 
ksztaętujżcej dojrzaęe postawy i osobowosci, zgodnie z ich rozwijajżcymi 
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sió  darami natury i ęaski, znalazęa swo j zdefiniowany finaę w testamen-
cie duchowym sw. Wincentego Pallottiego w roku 1840. 

Wsro d towarzyszżcego Mu cierpienia fizycznego i duchowego, kto re 
personalnie przysposabiaęy go do przyjócia natchnien i oswiecen, pod-
czas przebywania w eremie Ojcow Kameduęow w Camaldoli, zostaę zanu-
rzony w niezmierzonym morzu mięosierdzia Bozego i otrzymaę swiatęo do 
zredagowania pojócia natury i zadan Zjednoczenia oraz jego szczego ęo-
wego celu, dostosowanych do przyjó tego juz wczesniej celu ogo lnego.  

Wedęug stwierdzenia sw. Wincentego Pallottiego, inspiracjż do otrzy-
mania tak wielkiego daru byęa lektura zyciorysu Najswió tszej Dziewicy 
pt. Mistyczne Miasto Bo˙e, napisanego przez Marió  z Agredy (1602-
1665). Pod wpęywem opisu sceny z Wieczernika, ” o tym, jak Apostoęo-
wie po Zesęaniu Ducha Swió tego udali sió  w ro zne strony swiata, by tam 
gęosic Ewangelió  swió tż, Pan nasz Jezus Chrystus uksztaętowaę w moim 
umysle prawdziwe pojócie natury i zadan... Zjednoczenia, dostosowane 
do ogo lnego celuś. Waznym i oryginalnym zaęozeniem, budujżcym éro -
dęowo i w procesie historycznym docelowo tozsamosc natury, zadan  
i ogo lnego celu Zjednoczenia, jest zaęozenie węasciwego i specjalnego 
celu, kto ry uwzglódnia okolicznosci czasu. O tym szczego ęowym celu sw. 
Wincenty Pallotti informuje nas, ze pod koniec definiowania natury  
i zadan Zjednoczenia sam Chrystus daę mu poznac ” jeszcze inny cel węa-
sciwy i specjalnyś, kto ry na przestrzeni czasu i srodowiska, pokolen  
i wieko w uwzglódnia okolicznosci czasu, wiodżc nas ciżgle, tj. tu i teraz, 
do wiernego trwania przy éro dle i celu natury charyzmatu2. 

Ten węasciwy i specjalny cel, uwzglódniajżcy okolicznosci czasu,  
w caęej MWW peęni roló  ” zielonego swiatęaś, a w procesie rozwoju i hi-
storii Zjednoczenia, wskazuje na kierunek éro dęa i celu charyzmatu, 
gwarantujżc tak poszczego lnym osobom, jak i wszystkim jego wspo lno-
tom wierne zycie tozsamosciż natury, zadan i ogo lnego celu Zjednocze-
nia Apostolstwa Katolickiego. To wierne trwanie częonko w ZAK u éro deę 
zycia tozsamosciż charyzmatu, jest gwarantem zycia dynamikż ciżgęej 
jego męodosci w Kosciele Chrystusowym. 

Cel szczego ęowy w charyzmacie apostolstwa katolickiego sęuzy ogo l-
nemu celowi, naturze i zadaniom Zjednoczenia, spinajżc je ideowo i for-
macyjnie w ksztaętowaniu postaw ludzkich, chrzescijanskich i apostol-
skich, budujżcych we wspo lnocie serc takż wióé komunii, o kto rż Chry-
stus prosi w swej modlitwie: Ojcze, spraw, ” aby wszyscy stanowili jedno, 
jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno!ś  
(J 17, 21) 

† † † † † †  
2 W. Pallotti, Wybo r pism, t. 1, Poznan 1978, s. 201. 
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Metoda nasza wskazuje takze na proces organiczny i integrujżcy w 
zespalaniu pojedynczych energii dobra apostolskiej mięosci, tak u po-
szczego lnych oso b, jak tez i poszczego lnych wspo lnot Zjednoczenia. 

W metodzie tej érodęo i proces akto w apostolskiej mięosci, budujżcy 
szlak, kto ry wiedzie od éro dęa do celu, tj. do budowania wspo lnotowego 
ideaęu ZAK: aby wszyscy stanowili jedno, sż organicznie spinane z ce-
lem. Metoda ta tworzy konkretny pomost w ksztaętowaniu osobistej po-
stawy apostolskiej w charyzmacie Ć  ka˙dy apostońem, a procesem ze-
spalania tych pojedynczych wysięko w apostolskich, by budowac postawó  
jednosci serc we wspo lnocie, kto rż nazywamy w Zjednoczeniu Ć  apo-
stolstwem katolickim (powszechnym). 

 Jest to two rcza ężcznosc wzrastajżcych proceso w wychowawczych 
miódzy érodęem a celem, co w MWW odkrylismy jako odsrodkowż dy-
namikó , likwidujżcż w charyzmacie lukź  wychowawczę , kto rż two rczo 
wyro wnuje częowiek we wspo ępracy z ęaskż. 

3. NATURA FORMACYJNA MWW 

Natura formacyjna MWW okresla wiodżce cechy metody, kto re isto-
towo decydujż, ze jest ona ro wniez metodż pedagogicznż, éro dęowo wy-
rastajżcż z natury obrazu Wieczernika Jerozolimskiej Piócdziesiżtnicy  
i z natury zmierzajżcż we wspo ępracy z częowiekiem do swiadomej  
i konsekwentnej realizacji w jego zyciu celowych proceso w formacyj-
nych tegoz obrazu.  

Wiodżce cechy formacyjne MWW, wyrastajżce z obrazu Wieczerni-
ka Jerozolimskiej Wspo lnoty, to: 

1. Poznanie natury obrazu Wieczernika Jerozolimskiej Piócdziesiżt-
nicy, jego éro dęa i celowosci; 

2. Poznanie i przyjócie w swe osobiste i wspo lnotowe zycie cech éro -
dęowosci, celowosci i posęanniczo-wzorczej obecnosci Oso b, tworzżcych 
Wspo lnotó  Wieczernika Jerozolimskiego; 

3. Miejsce i rola dynamiki ogniskowos ci s rodowiska Wieczernika, 
aby wchodzżc tam z wiarż i mięosciż trwac na wzo r Maryi i Apostoęo w 
na modlitwie, ksztaętujżc w sobie postawó  oczekiwania, tak by przyjżc 
peęnió  Darow Ducha Swiótego, udzielonż Apostoęom i Maryi w poczżt-
kach rodzżcego sió  Koscioęa Chrystusowego, w atmosferze wichru i ognia 
w czas Piźc dziesię tnicy; 

4. Moc posńannicza Ducha Swiźtego, éro dęowo tkwiżca w naturze 
posęanniczej mięosci trynitarnej, przenika Ć  tu i teraz Ć  w czas Pióc-
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dziesiżtnicy wszystkich trwajżcych w Wieczerniku Jerozolimskim, tak 
jak to miaęo miejsce w dniu Zesęania Ducha Swió tego; 

5. Moc posńannicza Ducha Swiźtego éro dęowo i docelowo ksztaętuje 
postawó  apostoęa, kto ry wedęug obietnicy Chrystusa, wypowiedzianej do 
Apostoęo w (Dz 1, 8): ” Gdy Duch Swió ty zstżpi na was, otrzymacie Jego 
moc i bódziecie moimi swiadkami w Jerozolimie i w caęej Judei, i w Sa-
marii, i az po krance ziemiś, otrzymuje Jego moc jako swiadek; 

6. Swiadek Chrystusa, apostoę pod tchnieniem mocy posęanniczej 
Ducha Swió tego staje sió  swiadkiem Chrystusa Zmartwychwstaęego, 
uczestniczżc i zarazem wspo ępracujżc z Nim w urzeczywistnianiu Jego 
funkcji zbawczej mżdrosci w ka˙dym ludzkim sercu i w kazdym srodo-
wisku swiata i kosmosu! 

4. ć RO DłO MOCY POSłANNICZEJ 

Chrystus Ć  Apostoę  Ojca Przedwiecznego, stajżc po zmartwych-
wstaniu wsro d Apostoęo w w Wieczerniku, przekazuje im swoje posęan-
nictwo: ” Poko j wam! Jak Ojciec Mnie posęaę, tak i Ja was posyęamś   
(J 20, 21). 

Sw. Wincenty Pallotti osobó  Zmartwychwstaęego Zbawiciela swiata 
z Wieczernika, ężczżcż Wspo lnotó  Mięosci Posęanniczej Tro jjedynego 
Boga z naturż Wspo lnoty Wieczernika Jerozolimskiej Piócdziesiżtnicy, 
daje ZAK jako wzo r do nasladowania w ciżgęosci Jego mocy posęanni-
czej z Ojcem Przedwiecznym i wspo ępracy na wzo r Maryi w urzeczy-
wistnianiu Jego zbawczego posęannictwa. Z ycie wedęug ciżgęosci natury 
tego éro dęowego i docelowego posęannictwa Jezusa Chrystusa Apostoęa 
Ojca Przedwiecznego jest warunkiem, mocż i gwarantem zycia specyfi-
kę  i to˙samos cię  charyzmatu apostolstwa katolickiego (ZAK). Stżd ce-
lem i zadaniem metody jest ciżgęe i konkretne wskazywanie tak osobom, 
jak i wspo lnotom Zjednoczenia, na takie nasladowanie Jezusa Chrystu-
sa Ć  Apostoęa Ojca Przedwiecznego, kto re by idżc za blaskiem éro dęo-
wej prawdy o charyzmacie, pozwalaęo coraz bardziej wkraczac w zycie  
i wspo ępracó  z posęanym Jezusem Chrystusem, budujżc specyfikó  i zyjżc 
tozsamosciż charyzmatu apostolstwa katolickiego w Jego Kosciele. 

Budowanie specyfiki zycia tozsamosciż charyzmatu Zjednoczenia 
éro dęowo tkwi w istocie posęanniczej natury zbawczej mięosci Jezusa 
Chrystusa, kto ry w ksztaętowaniu Wspo lnoty Wieczernika Jerozolim-
skiej Piócdziesiżtnicy wspo ępracowaę z Ojcem Przedwiecznym i z Du-
chem Swió tym. Chrystus Ć  Apostoę Ojca Przedwiecznego, przekazujżc 
mżdrosc swej zbawczej mięosci, stwo rczż moc swego Ojca i uswiócajżcż 
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mięosc Ducha Swió tego wspo lnocie Wieczernika trwajżcej wraz z Maryjż 
Ć  Kro lowż Apostoęo w na modlitwie, jako éro dęowej wspo lnocie zaęozo-
nego przez siebie Koscioęa, przekazuje jej tez éro dęowż ciżgęosc swego 
zbawczego posęannictwa, tj. zbawczej misji, zapewniajżc o swej zwyció-
skiej obecnosci az do skonczenia swiata (por. Mt 28, 20). 

Metoda ta, towarzyszżc w ksztaętowaniu dojrzaęych postaw w zyciu 
kazdej osoby i kazdej wspo lnoty Zjednoczenia, wskazuje i wprowadza je 
do zycia tozsamż naturż srodowiska Wieczernika. Wprowadza je tak, by 
zyjżc tozsamym obrazem Wieczernika Jerozolimskiej Piócdziesiżtnicy, 
w specyficzny sposo b budowaęy w kazdym czasie i w kazdej epoce takż 
Wspo lnotó  Zjednoczenia, kto ra éro dęowo odradza sió  i wzrasta od we-
wnżtrz mocż Ducha Swió tego, tj. mocż natury dynamiki ognia i wichru. 
Duch Swió ty przenikajżc wiarż, nadziejż i mięosciż wszystkich zyjżcych 
tozsamż naturż srodowiska Piócdziesiżtnicy, tak wewnżtrz Zjednocze-
nia, jak i wewnżtrz caęego Koscioęa, zespala je w komunii z Osobż Jezu-
sa Chrystusa Apostoęa posęanego przez Ojca Przedwiecznego. 

Tak ksztaętowana Wspo lnota Zjednoczenia, naturż dynamiki éro -
dęowego i docelowego charyzmatu, sęuzy Ojcu swió temu, zgodnie z toz-
samż wolż sw. Wincentego Pallottiego. W ten sposo b częonkowie ZAK 
stajżc sió  éro dęowym narzódziem wewnó trznej natury daru Ducha Swió-
tego Ć  daru ognia i wichru Ć  zespalajż sió  w komunii personalnej tak, 
aby wszyscy stanowili jedno, na wzo r komunii trynitarnej Mięosci. Ten 
wewnó trzny zar ognia mięosci ZAK wspiera Ojca swió tego w wypeęnia-
niu Chrystusowego zlecenia, aby wkro tce nastaęa w Kosciele jedna 
owczarnia pod wodzż jednego Pasterza! (por. J 10, 16). 

Wszystkie osoby zyjżce wiernie éro dęowym i docelowym charyzma-
tem sw. Wincentego Pallottiego, podejmujż autentycznż wspo ępracó  z 
Chrystusem Ć  Apostoęem Ojca Przedwiecznego, na wzo r Niepokalanej 
Matki Kro lowej Apostoęo w, trwajżcej wiernie w Wieczerniku Piócdzie-
siżtnicy Koscioęa. Wspo ępraca ta dotyczy urzeczywistniania zbawczej 
misji Jezusa Chrystusa w sercu kazdej ludzkiej osoby i kazdej wspo lno-
ty. Wspo ępraca ta, w celu urzeczywistnienia tej misji, dokonuje sió  na 
wzo r Niepokalanej Matki Kro lowej Apostoęo w, trwajżcej i otrzymujżcej 
w Dniu Piócdziesiżtnicy wraz z Apostoęami ozywiajżce i rozpalajżce da-
ry Ducha Swió tego, dla trwajżcych w Wieczerniku tak obecnego, jak  
i caęego przyszęego Koscioęa. 

Ta odsrodkowa dynamika mięosci i ciżgęosci posęanniczej, przekaza-
na przez Jezusa Zmartwychwstaęego Pana w Wieczerniku Jerozolim-
skim sęowami: ” Poko j wam! Jak Ojciec mnie posńań, tak i ja was posy-
ńamś  (J 20, 21), trwa i zyje w nas, ksztaętujżc ciżgle dojrzaęe postawy 
ucznio w Chrystusa, Jego Apostoęo w, swiadko w i swió tych. 
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5. AKTUALNOS C  METODY 

Celowosc i aktualnosc MWW potwierdza wypowiedé Ojca swió tego 
Jana Pawęa II, kto ry w dwusetnż rocznicó  narodzin sw. Wincentego Pal-
lottiego (1795-1995) w dniu 21 IV 1995 roku w Rzymie, zęozyę częonkom 
caęego ZAK takie zyczenia: ” Z yczó , by wszystkie wspo lnoty Zjednoczenia 
Apostolstwa Katolickiego staęy sió  prawdziwymi wieczernikami, w kto -
rych czuje sió  powiew Ducha Swió tego i skżd rozprzestrzeniajż sió  coraz 
bardziej cien jego mięosci oraz swiatęo jego mżdrosciś. 

Wszyscy częonkowie Zjednoczenia, zyjżc tozsamosciż charyzmatu 
apostolstwa katolickiego, zgodnie z jego éro dęowż i docelowż naturż, 
skęadajż swe zycie we wspo ępracy w urzeczywistnianiu zbawczego po-
sęannictwa Jezusa Chrystusa Ć  Apostoęa Ojca Przedwiecznego, na wzo r 
Maryi Kro lowej Apostoęo w. Czyniż to wszystko na nieskonczonż chwaęó  
Bozż, tj. Ad infinitam Dei gloriam (AIDG), dla zbawienia dusz, tj. Ad 
salvandas animas (ASA) i dla zniszczenia grzechu Ć  Zęa, tj. Ad destru-
endum peccatum (ADP), gdyz ” mięosc Chrystusa przynagla nasś  (2 Kor 
5, 14), tj. Caritas Christi urget nos! 
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DUCHOWA SYLWETKA  
BISKUPA ADAMA NARUSZEWICZA  

(1733-1796) 
 

Kiedy chcemy uczcic sęawnych ludzi, najczósciej pragniemy podkre-
slic ich dorobek naukowy i literacki, nagęosnic ich sukcesy, odniesione 
zwycióstwa, poniesione zasęugi i nieprzeció tne efekty ich dziaęalnosci.  

Podjó ty przeze mnie temat bódzie pro bż odpowiedzi na pytanie: kim 
byę biskup Adam Naruszewicz1, jako częowiek, chrzescijanin i osoba du-
chowna. Idzie wióc o gęo wne cechy jego osobowosci, dzióki kto rym tak 
wiele dokonaę i tak sió  zasęuzyę, ze zaliczany jest do najznakomitszych 
postaci XVIII wieku. 

Sylwetka duchowa w przeciwienstwie do zewnó trznej, to Ć  szcze-
go lnie w odniesieniu do omawianej postaci Ć  bogactwo wewnó trznych 
wartosci częowieka bódżcego autorem tak wspaniaęych osiżgnióc. Swiat 
wewnó trznych wartosci, takich jak: prawda, dobro, sensownosc wraz  
z caęym arsenaęem cech osobowosciowych, stanowi zycie duchowe częo-
wieka. Jest to naturalne ujócie zycia duchowego, kto rym okreslamy kul-
turalne wzorce zachowan, jak ro wniez caęż two rczosc ludzkiego ducha. 

Na pęaszczyénie chrzescijanskiej skęonni jestesmy utozsamiac takie 
wyrazenia, jak: zycie wewnó trzne, zycie duchowe i zycie religijne2. Sż to 
zwroty bliskoznaczne, mo wiżce na pozo r to samo. Nie bódziemy wcho-
dzili w ich specyfikó . Nalezy jednak stwierdzic, ze chrzescijanskie zycie 
duchowe jest dla wierzżcych o wiele bogatsze niz zycie duchowe w ujó-
ciu naturalnym. Dochodzi bowiem nowy system wartosci, a przede 
wszystkim relacja z Bogiem, przyjaén z Chrystusem, ęaska Boza nie-

† † † † † †  
1 Adam Stanisęaw Naruszewicz urodzię sió  20 X 1733 roku na Polesiu; ochrzczony 24 

tegoz miesiżca w Ęahiszynie (koęo Pinska). Jego rodzice Jerzy i Paulina z Abramowiczow 
nalezeli do niezbyt zamoznej szlachty, dalsi jednak przodkowie Adama nalezeli do sfer 
magnackich i piastowali wysokie urzódy w Wielkim Ksióstwie Litewskim. Męody Naru-
szewicz, zgodnie z przyjó tym w srodowisku szlacheckim zwyczajem, zostaę  oddany do ko-
legium jezuickiego w Pinsku. Po skonczeniu retoryki wstżpię  do zakonu jezuitow i w 1748 
roku skierowano go na naukó  do Akademii w Wilnie. Dosc wczesnie wykazywaę  zdolnosci 
pisania wierszy. Przez trzy lata studiowaę filozofió  i po jej ukonczeniu wykęadaę gramatykó  
w tejze Akademii. Ć  Zob. J. Platt, Adam Naruszewicz (1733-1796), w: Pisarze polskiego 
os wiecenia, t. 1, red. T. Kostkiewicz, A. Golinski, Warszawa 1992, s. 309-310. Dalsze wy-
darzenia z jego zycia i dziaęalnosci bódż odnotowane w prezentowanym opracowaniu. 

2 A. Z ychlinski, Teologia ˙ycia wewnźtrznego, Kielce 1947, s. 9-11. 
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zbódna do zbawienia. Sfera nadprzyrodzona zycia duchowego realizuje 
sió  przez sakramenty swió te, modlitwó  i praktykó  zycia wedęug zasad 
ewangelicznych. Z ycie chrzescijanskie, zakęadajżc wszystkie pozytywne 
elementy ludzkiej osobowosci, two rczosci i kulturalnych zachowan, do-
skonali nasze częowieczenstwo przez czynniki nadprzyrodzone. 

W zwiżzku z tym pierwsza czósc podjó tych refleksji ukaze nam ele-
menty naturalne osobowosci Adama Naruszewicza, m.in. jego charak-
ter, postawó  moralnż i nieprzeció tne zdolnosci. W drugiej czósci ze-
chcemy spojrzec na chrzescijanskż osobowosc gęo wnego przedstawiciela 
epoki Oswiecenia. Ramy jednego artykuęu przygotowanego do publika-
cji nie mogż ukazac peęnego obrazu zycia duchowego tak znanej w hi-
storii literatury postaci. Autor niniejszego opracowania zastrzega sió  
wióc, ze prezentowane przemyslenia traktuje jedynie jako szkic do por-
tretu. 

1. ETYCZNY CHARAKTER I POSTAWA MORALNA  
OKRES LAJęCE OSOBOWOS C  ADAMA NARUSZEWICZA 

Węasciwy charakter, to ogo ę wzglódnie trwaęych cech psychicznych, 
kto re ujawniajż sió  przede wszystkim w postópowaniu danego częowie-
ka. Poniewaz postópowanie częowieka zaliczamy do tzw. spraw moral-
nych, dlatego charakter bódzie ogo ęem cech moralnych w osobowosci 
ludzkiej3. Ks. Jo zef Pastuszka podaje, ze charakter jest ” czynnż postawż 
częowieka wobec zycia; jest sięż staęego, konsekwentnego postópowania, 
ale nastawionego w kierunku realizacji dobra moralnegoś. Charakter wy-
twarza wielkż i niezęomnż sięó  moralnż, wprowadzajżc ęad wewnótrzny, 
zgodó  miódzy umysęem, wolż i uczuciami, umozliwia panowanie nad 
zmiennosciż popódo w, nastrojo w i namió tnosci. Jest to sięa, kto ra two-
rzy w częowieku krógosęup moralny, nadaje częowiekowi godnosc i war-
tosc ludzkż, kto ra sió  wyraza w staęosci postópowania, w obowiżzkowo-
sci, odpowiedzialnosci i wiernosci swoim przyrzeczeniom Bogu i Oj-
czyénie. Częowiek z charakterem zyje wedęug przyjó tych zasad i pragnie 
pomnazac dobre czyny4. 

Widzimy, ze charakter jest sięż integrujżcż caęż osobowosc częowie-
ka, w skęad kto rej wchodzż przede wszystkim rozum i wola, ale ro wniez 
uczucia, temperament i zwiżzane z tym nastroje oraz namió tnosci.  

† † † † † †  
3 J. Pieter, Sńownik psychologiczny, Ossolineum 1963, s. 46. 
4 S. Kunowski, Wdro˙enie do pracy nad wńasnym charakterem, jako naczelne zada-

nie wychowania w rodzinie, ” Homo Deiś  1960, nr 3, s. 410. 
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W swietle powyzszych pojóc i okreslen patrzec bódziemy na zycie bisku-
pa Naruszewicza w odpowiedniej chronologii fakto w i wydarzen ukazu-
jżcych szczego lne komponenty jego osobowosci. 

Poeta z epoki Oswiecenia, autor Historii narodu polskiego i biskup, 
byę częowiekiem niezwykęych zdolnosci. Majżc 15 lat wstżpię do jezu-
ito w. Przeęozeni, widzżc jego nieprzeció tne walory umysęu, postanowili 
dac mu solidne wyksztaęcenie, dlatego zostaę wysęany do Lyonu, do Ko-
legium jezuickiego w srodkowej Francji. Po powrocie pracowaę w Aka-
demii Wilenskiej jako lektor. Postawż i wyksztaęceniem zwro cię na sie-
bie uwagó . Zainteresowaę sió  nim m.in. kanclerz litewski Fryderyk Mi-
chaę Czartoryski. Dla zdobycia szerszej wiedzy i obycia europejskiego 
wysęaę go do kolejnych krajo w naszego kontynentu, szczego lnie do 
Węoch i Niemiec, przeznaczajżc na ten cel odpowiednie fundusze. Adam 
Naruszewicz chó tnie korzystaę z tej szansy i wyruszyę w podro z nauko-
wż. Peęen ambicji, widziaę w niej nadziejó  samorealizacji. 

Ubogacony wiedzż, wro cię do Akademii Wilenskiej i wstżpię juz na 
wyzszy stopien pracownika naukowego. Objżę bowiem katedró  poetyki  
i wykęadaę  nie tylko teorió  pisania rymo w, ale ro wniez naukó  stylu  
i dziejo w literatury. Jako męody profesor wszedę do grona literato w, kto -
rych cechowaę napuszony styl, przesadne zwroty, przez co Ć  jak mo wi 
historia Ć  uwazali sió  za Cycerono w5. Ta wada towarzyszyęa Naruszewi-
czowi przez caęe niemal zycie. 

Oczywiscie two rczosc literacka miaęa swo j proces rozwojowy, prze-
chodzżc od stylu przesadnego do prostoty i naturalnosci. Historycy lite-
ratury powiedzż po éniej o Naruszewiczu, ze miaę józyk piókny, harmo-
nijny i czysty. O jego zdolnosciach poetyckich swiadczy to, ze uprawiaę  
ro zne gatunki literackie. Do czóstych nalezaęy wiersze pochwalne Ć  pa-
negiryki. Naruszewicz pisaę je przy ro znych okazjach. Wyrazaę w nich, 
na przykęad, osobistż wdziócznosc za mozliwosc wyksztaęcenia i podro ze 
naukowe. Kiedy Stanisęaw August Poniatowski wstżpię na tron Polski  
i odwiedzaę szkoęy warszawskie, m.in. Collegium Nobilium, kazda jego 
tam obecnosc byęa uczczona wierszem. Podobnie ro zne imprezy, spo-
tkania, festyny, byęy okazjż do pochwalnych rymo w na czesc organizato-
ro w. Nie chodzięo tam o szczego lne pochlebstwo. Jako literat i wykęa-
dowca pisaę bowiem i tworzyę, aby dac przykęad, wzo r tym, kto rzy bódżc 
jego uczniami musieli ro wniez pisac. Panegiryki byęy pisane wo wczas  
i w zakonie6, gdyz taka byęa moda w o wczesnej literaturze. Oczywiscie 

† † † † † †  
5 J. Bartoszewicz, Biskup Naruszewicz, w: Znakomici mź˙owie polscy w XVIII wie-

ku, t. 1, Petersburg 1853, s. 14. 
6 Tamze, dz. cyt., s. 20. 



 Duchowa sylwetka biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796) 167
 
nie mozna posżdzac Naruszewicza o czysty idealizm, zupeęnie czystż in-
tencjó . Jesli nie zabiegaę o ęaski kro la, to z pewnosciż na nie liczyę, my-
slżc o swojej przyszęosci. Kiedy Adam Poniatowski, ksiżzó  Ziem Podol-
skich i brat Stanisęawa Augusta, przedstawię Naruszewicza kro lowi, 
wo wczas uradowany poeta tak to wyrazię: 

” Tys mego szczóscia krok pierwszy, Adamie! 
 Tys mi daę pierwszy wstóp do majestatu,  
[−] 
Dajżc mnie poznac kro lowi i bratu. 
I ze mi panskie otwarte podwoje,  
Jego to ęaska, lecz staranie twojeś  (Lir. II, oda 19). 

Jesli w odach Naruszewicza byęy pochlebstwa, to usprawiedliwia go 
epoka. Nasz sęawny literat umiaę w nich zachowac osobistż godnosc, byę 
daleki od cynizmu Trembeckiego. W przeciwienstwie do niego, nasz bo-
hater zachowaę jasne oblicze i szlachetnż duszó . Wspomniane ody, jako 
gatunek literacki, u Naruszewicza miaęy na uwadze nie tylko, jak by sió  
wydawaęo, pochlebstwa. Ich tresc byęa dostosowana do ro znych wyda-
rzen i okolicznosci, na przykęad smierc znaczżcej osoby, powro t senato-
ro w czy konsekracja biskupa7. 

Poza odami w two rczosci Naruszewicza spotykamy ro wniez sielanki 
i satyry. W nich takze przewija sió  szlachetna mysl i poczciwy charakter 
autora. W satyrach poeta gromi bęódy i dziwactwa narodowe; przejó ty 
do gęóbi serca, robi to z wewnó trznym przekonaniem. W przeciwien-
stwie do Krasickiego, Naruszewicz nie popisuje sió  dowcipem tam, gdzie 
oburzenie nim miotaęo. ” Krasicki smiaę sió , Naruszewicz grzmiaę praw-
dziwie gniewem i zapaęemś8. 

Jesli mozna miec zastrzezenia co do sentymentalnych tresci siela-
nek Naruszewicza jako zakonnego poety, to usprawiedliwia go fakt, ze 
podobnie jak inni two rcy jego epoki, chciaę sió  parac tym gatunkiem li-
terackim, w kto rym nie tyle chodzięo o tresc, co o formó : rym obfity, 
wiersz potoczysty, pokaénż dozó  uczucia9. 

Naruszewicz pro bowaę ro wniez swego talentu w two rczosci drama-
tycznej. Nie widziaę jednak siebie ani węasnej sęawy w tym rodzaju two r-
czosci artystycznej. Owszem, na uwagó  zasęuguje tragedia Gwido hrabia 
Blezu, kto ra wyszęa spod jego pio ra. Miaęa ona wartosc moralnż i po-
uczajżcż dla o wczesnej męodziezy. 

† † † † † †  
7 Tamze, s. 23. 
8 Tamze, s. 24.  
9 Tamze. 



168 Ks. Jo zef W. Skorodiuk 
 

W 1774 roku na zlecenie Stanisęawa Augusta podjżę sió  opracowania 
Historii narodu polskiego. Kiedy mo wimy o zdolnosciach literackich 
tegoz poety, to nowe zadanie, bódżce z jednej strony ambicjż kro la,  
a z drugiej zapowiedziż niesmiertelnej sęawy Naruszewicza, wymagaęo 
niezwykęego talentu i ogromnego trudu. Epoka Oswiecenia wymagaęa, 
aby to dzieęo potraktowac gruntownie, krytycznie, odrzucajżc wszelkie 
wżtki legendarne, stosownie do pojóc osiemnastowiecznych. Dlatego 
Adam Naruszewicz, piszżc do kro la na ten temat, stwierdza o swoich 
dotychczasowych dokonaniach, ze aczkolwiek byęy one znaczżce, to wo-
bec pisania historii narodowej byęy tylko arma lusoria (walka zabaw-
na)10. Prawdziwe dzieęo, sama bitwa, rozpocznie sió  obecnie. W tym cza-
sie Naruszewicz zostaę biskupem-koadiutorem w diecezji smolenskiej. 

W 1780 roku ukazaę sió  drugi tom dziejo w narodu polskiego. Wszy-
scy przyjó li z uznaniem to dzieęo. Historia ta na tamtż epokó  byęa arcy-
dzieęem, byc moze najznakomitszż pracż w caęej literaturze XVIII wie-
ku. Biskup Naruszewicz jako pisarz historyczny byę  oryginalny na swo j 
wiek. Jego dzieęa Ć  krytyczne opracowania, oparte na éro dęach Ć  miaęy 
charakter nowatorski i wyprzedzaęy swojż epokó . Julian Bartoszewicz 
pisze o tym dziejopisarzu: ” Wiaęo juz po nim tchnienie XIX stuleciaś11.  

Tenze autor, opisujżc podro z do Kaniowa w zwiżzku z przyjazdem 
cesarzowej Katarzyny II, podkresla, ze w caęej arystokracji rozumu, 
urodzenia, majżtku, zebranej na spotkaniu z cesarzowż, ” najwiókszż 
naukż i sęawż bęyszczaę jeden biskup Naruszewiczś12. W drodze powrot-
nej do Warszawy nie odstópowaę kro la. ” [...] wszódzie witany chlebem  
i solż. Naruszewicz stanżę węasnie w tej chwili na szczycie sęawy i zna-
czenia w Rzeczpospolitej. Nie byę  to juz częowiek pospolity, autor pew-
nych zdolnosci: byęo to swiatęo, kto re przewodniczyęo narodowi, byęa to 
jedna z najswietniejszych gwiazd, co zeszęy na horyzoncie polskim za 
czaso w Stanisęawa Augusta. [...] jedna z najznakomitszych postaci. Byę 
wtenczas jednym, byę  wielkim. 

Panowie tez polscy, w czasie odwrotnej podro zy kro lewskiej, z wi-
docznż radosciż spotykali tó  wielkosc w progach swoich rodzinnych. 
Naruszewicz byę im chlubż, zaszczytem, sęawżś13. 

Wielkosc tego biskupa, poety, historyka Ć  mozna powiedziec Ć  
tkwięa w jego zdolnosciach, w jego mżdrosci i wszechstronnym wy-
ksztaęceniu, w jego erudycji. Dzióki temu byę zaufanym doradcż kro la,  
a biskup smolenski cieszyę sió , gdy otrzymaę uczonego koadiutora. 

† † † † † †  
10 Tamze, s. 38. 
11 Tamze, s. 79. 
12 Tamze, s. 107. 
13 Tamze, s. 108-109. 
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Autentyczna wielkosc częowieka jest jednak rzeczywistosciż bardziej 
zęozonż. Kreslżc duchowż sylwetkó  biskupa Naruszewicza musimy do-
strzec jeszcze inne skęadniki jego bogatej osobowosci. Przede wszystkim 
charakter bódżcy Ć  jak powiedzielismy wyzej Ć  sięż, kto ra tworzy w 
częowieku krógosęup moralny, nadaje częowiekowi godnosc i wartosc 
ludzkż, kto ra sió  wyraza w staęosci postópowania, w obowiżzkowosci, 
odpowiedzialnosci i wiernosci swoim przyrzeczeniom Bogu i Ojczyénie. 

Istniejż pewne powiżzania, a nawet zaleznosci, miódzy charakterem 
psychologicznym, czyli usposobieniem, a charakterem etycznym. O bi-
skupie Naruszewiczu mo wi sió , ze z natury miaę pogodne usposobienie, 
promieniowaę radosciż zycia, odznaczaę sió  poczuciem humoru, niekie-
dy zbyt wesoęy, nawet rubaszny, ale w gruncie zacny i poczciwy14. Barto-
szewicz w swoim opracowaniu podkresla niejednokrotnie, ze biskup 
Adam miaę charakter peęen prostoty, szlachetnosci, z natury staropolski, 
szczery, otwarty, zakochany w poczciwej sęawie przodko w. Jesli, na 
przykęad, Naruszewicz zabiegaę u kro la o pewne ęaski dla swoich bli-
skich czy nawet dla siebie, to chodzięo mu wo wczas tylko o podniesienie 
rangi swego rodu zasęuzonego przeciez dla Ojczyzny. 

Znane sż bliskie relacje biskupa Naruszewicza z kro lem Stanisęa-
wem Augustem. Kro lowi podobaęa sió  poezja naszego bohatera, jego 
wiedza i mżdrosc. Naruszewicz natomiast uwierzyę w wielkie mozliwo-
sci przywo dcze i dyplomatyczne kro la. Rzeczpospolita potrzebowaęa 
wo wczas szczego lnie mżdrych rzżdo w. Tak bardzo zalezaęo biskupowi 
na zdrowych reformach, jakich wymagaęa Ojczyzna. Z mięosci do niej 
podjżę sió  opracowania Historii narodu polskiego. Nie dokonczyę jej na 
skutek niepowodzen i katastrofy dzieęa uzdrowienia instytucji pan-
stwowych, kiedy przekonaę sió  ” ostatecznie o niemoznosci zaradzenia 
wszechpotóznie rozrastajżcemu sió  zęu i bezskutecznosci wysięko w po-
dejmowanych u kresu niepodlegęego bytu Polskiś15. 

Pozytywna relacja Adam Naruszewicz Ć  Stanisęaw August zostaęa 
odczytana przez historió  na korzysc biskupa. To niewazne, ze biskup  
i jego krewni na tym zyskali, ale zyskaę na tym przede wszystkim caęy 
naro d, dla kto rego kro l w tym ukęadzie stawaę sió  rzeczywistym autory-
tetem. Biskup byę doradcż kro la, a jednoczesnie znajdowaę sió  pod jego 
wielkim wpęywem. Po latach, po upadku Konstytucji 3 maja (1791), sy-
tuacja sió  zmienięa. Naruszewicz wo wczas zachowaę dystans wobec in-
spiracji kro lewskich, umiarkowanż rezerwó  wobec monarchy. Owszem, 
popieraę dżzenia i zamiary kro la, o ile dostrzegę w nich węasciwż moty-

† † † † † †  
14 Tamze, s. 129. 
15 Tamze. 
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wacjó . Pio rem znakomitego biskupa niezawodnie kierowaęa mysl patrio-
tyczna, troska o prawdziwe dobro narodu. Poniewaz te wartosci ulegęy 
zaprzepaszczeniu, m.in. przez éle pojó tż wolnosc polskiej szlachty, Na-
ruszewicz stracię nadziejó  co do przyszęosci Rzeczpospolitej, ulegę przy-
gnóbieniu, a nawet chorobliwej melancholii. O autorze takich m.in. sa-
tyr, jak: Szlachetnos c , Pochlebstwo, Reduty, mo więo sió , ze byę częowie-
kiem znakomitym, dobrym obywatelem, senatorem, godnym synem Oj-
czyzny. On wierzyę w odrodzenie sió  spoęeczenstwa, a bódżc w Rzżdzie 
umiaęby zęo naprawic, a dobro udoskonalic16. 

Ostatnie lata biskupa nacechowane byęy z jednej strony prawdzi-
wym przywiżzaniem do Ojczyzny, z drugiej natomiast trwogż o jej przy-
szęosc. Niepomyslne wydarzenia miódzynarodowe, sytuacja naszej Oj-
czyzny (rozbiory Polski), widoczny brak węasciwej postawy i charakteru 
Stanisęawa Augusta sprawięy, ze Naruszewicz opuscię dwo r kro lewski, 
aby w samotnosci przezyc resztó  ziemskiej egzystencji w Janowie nad 
Bugiem. Smutek, melancholia, wywoęane brakiem nadziei, swiadczż  
o wrazliwosci jego serca. 

Byę wrazliwy na ludzkie potrzeby, problemy i ludzkż biedó . Wrazli-
wosc serca uzasadnia ro wniez jego przywiżzanie do stron rodzinnych. 
Mimo przebywania w wyzszych sferach stolicy, chótnie wracaę przynajm-
niej wspomnieniami tam, gdzie spódzię swoje dziecinstwo Ć  do ustronia 
poleskiego i uroko w wiejskiego folkloru17. Nieobojó tny mu byę czar Po-
lesia, gdzie, przebywajżc w ciszy jego bagien, gromadzię i porzżdkowaę  
materiaęy do Historii narodu polskiego. Natomiast pod koniec zycia, 
kiedy zostaę biskupem ęuckim (1790), opuscię Warszawó  i osiadę na ci-
chym Podlasiu w Janowie nie tylko po to, aby objżc przydzielonż mu 
diecezjó , ale tez, by szukac samoobrony psychicznej. 

Interesowaę go tu nie tylko folklor tej ziemi, ale i sytuacja jej miesz-
kanco w. Z dala od wielkiej polityki, zblizyę sió  do ludu przywykęego do 
cierpienia. Wiedziaę doskonale, ze lud wiesniaczy nie byę winien węasnej 
niedoli, dlatego biskup polubię go, bo w nim znalazę cnotó , poczciwosc  
i ludzkie uczucia, kto rych szukaę na pro zno w wielkim swiecie. Odwie-
dzaę wiesniako w na roli, towarzyszyę im przy pracy, chó tnie sęuchaę we-
soęych piesni zniwiarzy. ” Chęopi z niezwykęym szacunkiem i powagż od-
nosili sió  do swojego duszpasterzaś18. 

† † † † † †  
16 Tamze, s. 124. 
17 Tamze, s. 7-8. 
18 M. Nalepa, Adama Naruszewicza ”Prawdziwy koniec Kro lestwa Polskiegoą , ” Ze-

szyty Naukowe WSPś  (Rzeszow), 5 Ć  Historia Literatury, 1999, z. 34, s. 46. 
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Biskup Naruszewicz podjżę w Janowie szereg prac o niezwykle do-
niosęym znaczeniu spoęecznym i charytatywnym19. Wybudowaę duzy 
dom, zwany szpitalem dla starco w i kalek, z węasnych funduszo w 
utrzymywaę biednych. Przy ulicy wiodżcej z zamku do miasta z jego ini-
cjatywy powstaęa gospoda z zajazdem, tzw. ” Pragaś, gdzie szczego lnie 
biedni, przyjezdzajżcy do biskupa ze swoimi sprawami i potrzebami, 
mieli z jego funduszo w bezpęatny posięek i nocleg20. Oszczódnosci i oso-
biste dobra biskupa szęy dla najbardziej potrzebujżcych. 

Wczesniej, bódżc w ęaskach u kro la, myslaę nie tylko o sobie, ale tez 
wstawiaę sió  za tymi, kto rzy szukali u niego protekcji: za wikariuszami, 
kto rzy chcieli miec samodzielne placo wki, obywatelami ziemskimi, kto -
rzy ubiegali sió  o starostwa albo urzódy powiatowe. Naruszewicz chciaę 
im pomo c, przedstawiaę te sprawy kro lowi, a ten nazwaę go zartobliwie: 
mecenasem cierpiżcej ludzkosci (advocatus miserorum)21. 

Biskup Naruszewicz byę jaęmuznikiem na dworze Stanisęawa Augu-
sta i z jego do br wspieraę biednych. Czynię to ro wniez z potrzeby serca. 
Byę bowiem wrazliwy na krzywdó  ludzkż. Daę temu wyraz w swojej po-
ezji. Szczego lne zainteresowanie ludem i jego zyciem przemo więo w 
tęumaczonej z francuskiego odzie Do gminu, kto rż poeta rozpoczyna od 
podniosęej apostrofy, zawierajżcej sęowa uznania i szacunku dla pracy 
ludu: 

” Ty, kto ry w znojach pódzżc zywot pracowity,  
Nie znasz, co sż herbowych klejnoto w zaszczyty,  
A okrutnym wyrokiem go rno Ć  myslnej buty 
Skazany miódzy podęe natury wyrzuty,  
Przez krwawe rżk mozoęy, przez pot wysżczony 
Déwigasz sam na ramionach i panstwa, i trony. 
Godnych obywatelo w powazne zebranie,  
Dworo w wzgardo, lecz mżdrych jedyne kochanie,  
Gminie! chciej ęaskawego ucha mi nakęonic: 
Mam woló  od niesęusznej obelgi ció  bronic. 
Niechaj kto inny rymem pochlebnym koęysze 
Dumne pano w umysęy, ja do ciebie piszó ś  (Lir. III, oda 15). 

Przedstawione wyzej niekto re przejawy wrazliwego serca na potrze-
by ludzi ro znych stano w swiadczż, ze biskup byę doskonaęym posredni-
kiem miódzy monarchż a poddanymi. Tż drogż Naruszewicz zyskaę na 
autorytecie spoęecznym. Kro lowi doradzaę przy obsadzaniu stanowisk, 

† † † † † †  
19 Tamze, s. 47. 
20 J. Pruszkowski, Jano w Biskupi czyli Podlaski, Krakow, 1897, s. 94. 
21 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 41. 
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obywatelom pomagaę przez protekcjó  u kro la. Tym samym rosęo zna-
czenie biskupa na dworze kro lewskim. Kro l korzystaę z jego mżdrosci  
i dyplomacji, angazujżc go do spraw, w kto rych ten swiatęy mżz mo gę  
zapobiec intrygom, pieniactwu, ocalic czyjżs sęawó , ochronic niewin-
nosc22. 

Naruszewicz cieszyę sió  szczego lnym autorytetem u wspo ęczesnych. 
Na przykęad, kiedy Bractwo niemiecko-katolickie uroczyscie przepro-
wadzaęo sió  w Warszawie z Nowego Miasta na Staro wkó , zaproszono 
kilku biskupo w obecnych w stolicy Ć  pierwszenstwo dano naszemu bi-
skupowi. W 1782 roku biskup Naruszewicz zostaę sekretarzem Rady 
Nieustajżcej, najwyzszej magistratury w kraju. W zapiskach historycz-
nych czytamy: ” I mo gę cieszyc sió  kraj, kiedy tak znakomitych, jak Naru-
szewicz, dobieraę sobie urzódnikowś23. 

O autorytecie biskupa swiadczy ro wniez inny fakt. W roku 1784 na 
sejmie w Grodnie, kiedy wybierano częonko w nowej Rady, obok mar-
szaęka Chrapowickiego, sekretarzem ponownie zostaę A. Naruszewicz. 
Podczas tych wyboro w otrzymaę 196 gęoso w na 217 gęosujżcych. Tak 
znakomita wiókszosc swiadczy o szczego lnym uznaniu dla zasęug i pracy 
autora dziejo w narodowych24. W sprawozdaniu z dwuletniej dziaęalno-
sci Rady Nieustajżcej podkreslono zasęugi Naruszewicza dla kro la i Rze-
czypospolitej. 

Po smierci Gabriela Wodzinskiego, biskupa smolenskiego, w 1788 
roku, A. Naruszewicz zostaę jego nastópcż jako siedemnasty z kolei bi-
skup tej diecezji. Wszedę jednoczesnie do senatu Rzeczypospolitej. Jako 
senator nie kwapię sió  do mo wnicy, choc liczono sió  z jego zdaniem w 
kwestiach spornych i zawięych. Posęowie i senatorowie czósto zwracali 
sió  do niego, proszżc o swiatęe zdanie biskupa. Kiedy wystópowaę z węa-
snej inicjatywy, to zawsze w kro tkich, stanowczych sęowach, operujżc 
pewnikami i twierdzeniami. Nie byę stronniczy, mo wię prawdó  obiek-
tywnż. Nie nalezaę do wytrawnych mo wco w, a swoje przedęozenia sej-
mowe i wnioski formuęowaę na pismie. Ze skromnosci czy byc moze  
z innych powodo w nie dawaę ich do diariusza. Szambelani i urzódnicy 
prywatni brali pensje z kasy kro lewskiej. Wsro d obradujżcych w sejmie 
powstaę problem, ze owe wypęaty uszczuplajż skarb panstwa. Choc ta 
sprawa nie dotyczyęa Naruszewicza, kto ry otrzymywaę  zapęató  za prace 
literackie, a zwęaszcza historyczne, biskup smolenski wielkodusznie 
zrzekę sió  raz na zawsze tych dochodo w. 

† † † † † †  
22 Tamze, s. 46. 
23 Tamze, s. 82. 
24 Tamze, s. 89. 
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Nie opuszczaę posiedzen sejmowych, jak inni senatorowie, braę  
udziaę we wszystkich trudach ustawodawczych. Tak bardzo zalezaęo mu 
na odbudowie starego gmachu Rzeczypospolitej. 

Krytycznie patrzżcy historyk stwierdza, ze w osobowosci Narusze-
wicza nastópuje z latami rozwo j mysli, uczuc i charakteru. Odrzuciwszy 
na bok pochlebstwa, panegiryki sypane kro lowi, magnatom, choc pęynż-
ce z wdziócznosci miaęy wo wczas swoje uzasadnienie, znajdujemy w je-
go odach duzo mysli, kto re swiadczż o szlachetnosci jego uczuc i wyz-
szosci w patrzeniu na stosunki towarzyskie. Biskup-senator czuę w gęóbi 
duszy, ze trzeba wreszcie zaspiewac Requiem szlacheckiej bucie i wro cic 
do dawnych zdrowych struktur piastowych25. ” W satyrach i innych 
utworach Naruszewicz wyrazaę przekonania antymagnackie zaznacza-
jżc, ze nie urodzenie, lecz prawdziwe zasęugi powinny byc podstawż do 
chluby i nagro dś26. Dlatego w jego wierszach spotykamy czóste przy-
mo wki przyjó tym w Polsce zwyczajom czy prawom oraz przywilejom. 
” Nie owijaę w baweęnó ś, ale klarownie gęosię prawdó , demaskowaę ze-
psucie, éle pojó tż szlacheckosc i inne wady narodowe; woęaę o auten-
tycznż reformó  Rzżdu. Chodzięo mu o dobro obywateli i miódzynarodo-
wż pozycjó  Polski. Peęen móstwa i obiektywnego patrzenia na rzeczywi-
stosc, wykazaę sió  szczego lnym poczuciem odpowiedzialnosci. 

Jako pasterz narzekaę na brak wiary, rozpustó , grabiez publicznego 
mienia. Bódżc duchownym, w swoich wypowiedziach nie oszczódzaę 
klasztoro w, walczyę z nieuctwem i ciemnotż niekto rych wspo lnot. 

Potópiaę stroje i zachowania kobiet, zwęaszcza arystokratek, kto re 
zbytniż swobodż obyczajowż zarazaęy sfery wyzsze, a tym samym i caęy 
naro d. Z prawdziwym gniewem Ć  jak mo wi historia Ć  o tym pisaę.  
W odach i satyrach Naruszewicza nie znajdujemy pozy, udawania. Swo-
je uczucia braę prosto z serca, a moralne wskazania Ć  z gęóbokich prze-
konan. Nie zrazaę sió  tym, ze kogos rozgniewa, nie pisaę dla przypodo-
bania sió  komus, dla wzglódo w swiatowych27. 

Charakteryzujżc osobowosc Naruszewicza, obok innych zalet charak-
teru, nalezy podkreslic jego niezwykęż pracowitosc. O niej swiadczy m.in. 
to ze w 1778 roku ukazaęo sió  czterotomowe wydanie Dzień wszystkich 
Naruszewicza28. Wielki poeta Oswiecenia napisaę ro wniez siedem to-

† † † † † †  
25 Tamze, s. 122. 
26 A. Szulak, Adam Naruszewicz ż  materiańy bio-bibliograficzne, Lublin 1986, s. 12 

(Arch UMCS).  
27 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 123. 
28 J. Platt, Naruszewicz Adam Tadeusz Stanisńaw h. Wadwicz (1733-1796), w: Polski 

Sńownik Biograficzny, t. 22, z. 3(94), Ossolineum 1977, s. 558. 



174 Ks. Jo zef W. Skorodiuk 
 
mo w Historii narodu polskiego. To dzieęo, jak wyzej byęo wspomniane, 
podjżę na polecenie Stanisęawa Augusta, kierujżc sió  wielkim szacun-
kiem i ulegęosciż wobec niego. Oddany caękowicie tej sprawie biskup 
Adam zrezygnowaę z atrakcji zycia towarzyskiego, aby w zakonnej sa-
motnosci29, w odosobnieniu, poswiócic swo j czas na two rczo-mro wczż 
pracó  dziejopisarza. Biskup pracowaę bardzo gorliwie na tym polu. Ten-
ze poeta i historyk po 1780 roku napisaę ponad 130 zycioryso w sęawnych 
Polako w. Pozostawię w spusciénie kilkaset opasęych tomo w materiaęo w 
éro dęowych30, niezbódnych do kontynuacji dzieęa swojego zycia. 

Przynajmniej pokro tce zwrocmy jeszcze uwagó  na dwie zalety cha-
rakteru biskupa. Pierwsza, to wdziócznosc. Naruszewicz spontanicznie 
wyrazaę to szlachetne uczucie. Bardzo duzo zawdzióczaę kro lowi i dlate-
go niejednokrotnie dawaę temu wyraz w swojej two rczosci poetyckiej. 
Okazywaę swojż wdziócznosc tym, kto rzy przez pomoc finansowż umoz-
liwili mu wyksztaęcenie. Po éniej z kolei wstawię sió  u kro la m.in. za 
szambelanem Jezierskim, u kto rego zamieszkaę na Polesiu. To z pewno-
sciż tylko niekto re przejawy wdziócznego serca i wielkiej kultury bisku-
pa Adama. 

Druga z tych koncowych w naszej prezentacji zalet charakteru Na-
ruszewicza, to skromnosc. Jest ona bliska pokorze, cnocie szczego lnie 
liczżcej sió  w zyciu chrzescijanskim, a tak maęo popularnej zwęaszcza  
u wielkich tego swiata, dlatego ona byęa wyraénż ozdobż w osobowosci 
czy osobistosci tak wysoko stawianej w literaturze, historii i hierarchii 
koscielnej. Zdolnosci, talenty, gruntowne wyksztaęcenie, węozony trud, 
wszechstronne zaangazowanie, przyniosęy sęawó  Naruszewiczowi, choc 
o niż nie zabiegaę. 

Literackim owocem wspomnianej wyzej podro zy do Kaniowa, okre-
slanym jako pomnik nieocenionej wartosci, byę Diariusz podro ˙y Stani-
sńawa Augusta kro la na Ukrainź  w r. 178731. Naruszewicz opisaę tó  po-
dro z pióknym józykiem i bardzo szczego ęowo: kazdy dzien, kazde wyda-
rzenie, spotkanie nie tylko kro la, ale i częonko w jego orszaku, znaczż-
cych oso b. Tymczasem o sobie napisaę bardzo niewiele, tylko to, co byęo 
konieczne ze strony autora i nad wyraz oglódnie, pozostajżc w cieniu 
tychze kaniowskich imprez. A przeciez znakomity autor Diariusza nale-
zaę do czoęowych wo wczas postaci i mo gęby o sobie napisac bardzo duzo: 
jak byęo wspomniane wyzej, doznawaę czci i szacunku wsro d wyzszych 
sfer. Nie wspomniaę o szczego lnych wzglódach i darach ze strony cesa-

† † † † † †  
29 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 39. 
30 M. Nalepa, dz. cyt., s. 49. 
31 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 113. 



 Duchowa sylwetka biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796) 175
 
rzowej. Wszelkie informacje na temat Naruszewicza z tej podro zy za-
wdzióczamy innym diariuszom i o wczesnej prasie.  

Zapiski historyczne potwierdzajż jego skromne usposobienie, gdyz 
wyraénie jest w nich zaznaczone, ze nie pisaę o swoich triumfach.  

Autentycznie wielcy nie szukajż dla siebie chwaęy, ale prawdziwych 
wartosci, a w tym dobra innych, dobra Ojczyzny. Szereg powodo w zęozy-
ęo sió  na to, ze znana w gronie wysoko postawionych osobistosc umie 
opuscic wielki swiat i zamieszkac w Janowie. Tu w gęóbokiej refleksji  
i na modlitwie spódzię ostatnie swoje lata doczesnej pielgrzymki. Pisaę 
jeszcze artykuęy literackie, wydaę szereg broszurek o aktualnej proble-
matyce, ale niestety bez podania swego autorstwa. Bibliografia broszur  
z epoki Sejmu Wielkiego byęa ogromna. Brak nazwiska Naruszewicza na 
jego pozycjach utrudnia ich identyfikacjó , a tym samym postrzeganie 
rozwoju mysli autora i jego poglżdu na o wczesne wydarzenia. Z dzieę 
poznaje sió  mistrza, z two rczosci Ć  two rcó . Miódzy innymi tż drogż do-
chodzimy do blizszego okreslenia osobowosci biskupa Naruszewicza. 
O w poeta mo wi o sobie: 

” Umysę spokojny i nie zżdny wiela,  
Doswiadczonego mięosc przyjaciela,  
Lutnió  rozkosznż: to kiedy posiadam,  
Gdy umiem sobż, caęż ziemiż węadamś  (Lir. I, oda 16). 

W tych sęowach wielki przedstawiciel Oswiecenia zwraca uwagó  na 
to, co najwazniejsze w zyciu częowieka, a wióc nie to, aby miec dobra te-
go swiata, zaszczyty, ale by byc panem siebie, umiec sobż pokierowac. 
Dzis bysmy powiedzieli, ze chodzi nie tyle o to, ” aby miec, ale by bycś. 
Z yciorys Naruszewicza wskazuje Ć  jak juz wspomnielismy Ć  na rozwo j 
jego mysli, szlachetnosc serca i bogactwo ducha. Doraéne zachowania, 
dostosowane do o wczesnych zwyczajo w, sż tylko zewnó trznż szatż częo-
wieka. Dziewió tnastowieczny historyk stwierdza, ze pewne szczego ęy,  
a wióc co robię bódżc w swoim gronie, nie dadzż nam poznac jego duszy  
i serca, poniewaz zyę wiócej w oderwanym, naukowym, niz w fizycznym 
swiecie32. Z tego wynika, ze w Naruszewiczu kryęa sió , zaro wno dla 
wspo ęczesnych, jak i dla potomnych, tajemnica bogatego częowieczen-
stwa. Postrzegany byę bowiem ro znie. Ludzkie opinie mogęy byc jednak 
powierzchowne, niekiedy krzywdzżce, bo nie oparte na obiektywnych 
przesęankach i stwierdzonych faktach. Stżd plotki i pomo wienia, kto -
rych éro dęem byęa niejednokrotnie zęosliwosc, zazdrosc m.in. pamió tni-
karzy, kto rzy zerujż na dobrej opinii poeto w33. 
† † † † † †  

32 Tamze, s. 114. 
33 T. Chachulski, O Odjezdzie, w: Czytanie Naruszewicza, Interpretacje, red. T. Cha-

chulski, Wrocęaw-Warszawa-Krakow 2000, s. 131. Cytowany autor w tymze opracowaniu 
uzasadnia szczego ęowo, ze wzmianek i relacji S. Bukara oraz J. D. Ochockiego nie mozna 
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Zanim przejdziemy do drugiej czósci naszych refleksji, aby w ogo l-
nym zarysie zapoznac sió  z chrzescijanskż osobowosciż biskupa Naru-
szewicza, chciejmy jeszcze przyjżc pewne relacje34 na temat jego ze-
wnó trznej sylwetki i to w konfrontacji ze Stanisęawem Augustem. 

Kro l zawsze swiezy, byę najpiókniejszym mózczyznż w Rzeczypospo-
litej. Naruszewicz zas nie uderzaę nikogo regularnosciż swoich ryso w, 
chyba myslż i naukż, kto re promieniowaęy z jego twarzy. Wysokiego 
(sęusznego) wzrostu35, twarz miaę wcale niepióknż, a jednak okazaęż, 
majestatycznż i wprost cos nakazujżcż. Zas rysy kro la zdradzaęy ęagod-
nosc i uęatwiaęy smiaęy przystóp do niego. Natomiast w twarzy Naru-
szewicza byęo cos tak powaznego, co w pierwszej chwili mogęo zrazic,  
a jednoczesnie obudzic gęóboki szacunek. Nos krzywy, czoęo miaę wyso-
kie, węosy czesane do przodu, oczy ęagodne i mięe. Szlachetnosc miaę w 
spojrzeniu i w caęej fizjonomii, w ruchach (gestach, zachowaniu sió), 
godnosc w caęej postaci zewnó trznej. Stro j jednak zaniedbany, nawet  
w obecnosci kro la (” przy kro luś). O ile kro la Stanisęawa otaczaę urok 
tronu, to biskupa Adama urok gęóbokiej nauki. 

Sylwetka zewnó trzna bardzo czósto ujawnia pewne elementy oso-
bowosciowe częowieka, w kto rym sfera duchowa jest scisle zwiżzana  
z somatycznż. Sw. Paweę uczy ponadto czegos wiócej, ze ciaęo nasze jest 
swiżtyniż Ducha Swió tego, kto ry w nas jest, a kto rego mamy od Boga 
(por. 1 Kor 6, 19). 

2. CHRZES CIJAN SKA OSOBOWOS C   
GłO WNEGO PRZEDSTAWICIELA EPOKI OS WIECENIA 

Jezeli zycie duchowe częowieka w ujóciu naturalnym jest pewnż ta-
jemnicż, to tym bardziej jest ono niewymierne w aspekcie religijnym. 
Psychologia i teologia zycia duchowego podajż pewne zasady, w kon-
frontacji z kto rymi mozna okreslic osobowosc danej jednostki. Analizu-
jżc pod tym wzglódem postac biskupa Naruszewicza, bódziemy chcieli 
dostrzec w nim dojrzaęż religijnż osobowosc. 

O takiej osobowosci mozna mowic wo wczas, kiedy ona jest otwarta 
na Boga36 i uznaje swojż zaleznosc od Niego37. Osobowosc religijna, 

† † † † † †  
brac powaznie. Warto przy tym zapoznac sió  z wierszem Naruszewicza Do Zazdros ci (Lir. 
III, oda 6). 

34 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 62. 
35 K. Hoffmanowa z Tanskich, Pisma pos miertne, t. 9, Berlin 1849, s. 10. 
36 W. Daim, Transvaluation de la psychanalyse, Paris 1956, s. 138. 
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mimo pewnych zwycióstw w pracy nad sobż, przyjmuje postawó  pokory 
wobec Zbawiciela38, kto ry w tej pracy pomaga. Jednostka o takiej oso-
bowosci zdaje sobie sprawó , ze w kazdym częowieku istniejż pierwiastki 
dobra i zęa, uswiadamia swoje węasne sęabosci. Mimo to nie zaęamuje sió  
ani tez nie ucieka w swiat marzen o węasnych mozliwosciach, lecz bierze 
zycie takim, jakie ono jest. Religijna osobowosc, majżc okreslony pro-
gram, ustawia wszystko na Boga, reprezentuje zharmonizowanż posta-
wó  zyciowż39. 

Osobowosc taka zrywa z dawnym bęódnym stylem zycia i kroczy 
nowż drogż, wykazuje wiernosc Bozemu powoęaniu40, zmierza do jasno 
uswiadomionego celu mimo ro znych trudnosci. Częowiek nierzadko prze-
zywa stany wewnó trznego rozdarcia. Osoba kierujżca sió  religijnż mo-
tywacjż dokonuje systematycznego, wewnó trznego scalania siebie. Ta-
kie dzieęo wymaga konsekwencji w postópowaniu i wyrzeczenia sió  jed-
nej rzeczy dla osiżgniócia drugiej. 

” Dojrzaęa osobowosc oznacza wybitnż duchowż indywidualnosc 
częowieka, kto ry swiadom swego celu, ma zdecydowany charakterś41. 
Częowiek taki jest otwarty nie tylko na Boga, ale i na ludzi, zgodnie  
z tym, co pisze sw. Jan Apostoę: ” Jesliby kto mo wię: Mięujó  Boga, a brata 
swego nienawidzię, jest kęamcżś  (1 J 4, 20). Zjednoczenie z Chrystusem 
jest éro dęem motywacji religijnej i ustawia caęe zycie zgodnie z ideaęem 
chrzescijanskim. Osobowosc wo wczas jest peęna prostoty, nie szuka po-
klasku, nie dba o ludzkie zdanie, ale przez caęe zycie z pomocż ęaski Bo-
zej dżzy do doskonaęosci.  

Sledzżc powyzsze zaęozenia, okreslajżce dojrzaęż osobowosc religij-
nż, moglismy juz w pewnym stopniu, biorżc pod uwagó  to, co wyzej byęo 
powiedziane, widziec w nich postac naszego biskupa. O szczego ęach bó-
dzie nieco nizej. 

Ogo lnie dla osobowosci dojrzaęej mozna wymienic nastópujżce 
sprawdziany rozpoznawcze: 

” a) wyjscie poza ciasny krżg, zakreslony potrzebami przezywanymi 
raczej podswiadomie; 

† † † † † †  
37 J. Pastuszka, Czńowiek religijny jako problem psychologiczny, ZN KUL 6(1963),  

nr 1, s. 3. 
38 L. Kaczmarek, Charakterologia i ˙ycie wewnźtrzne, Warszawa 1970, s. 157. 
39 J. Skorodiuk, Zycie wewnźtrzne biskupa Ignacego Swirskiego w aspekcie psycho-

logicznym i teologicznym, Warszawa 1975, s. 128 (mps). 
40 L. Kaczmarek, dz. cyt., s. 161. 
41 Tamze, s. 166. 
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b) umiejscowienie siebie obiektywne w swiecie i przezywanie obiek-
tywne rzeczywistosci; 

c) jednoczżca wszystkie elementy istnienia i dziaęania filozofiaś42. 
Ramy niniejszego opracowania nie pozwalajż na wnikliwż analizó  

religijnej osobowosci Adama Naruszewicza zgodnie z powyzszymi zaęo-
zeniami, dlatego ograniczymy sió  do wypunktowania zasadniczych ele-
mento w jego chrzescijanskiej osobowosci. W pierwszej czósci naszych 
refleksji, mo wiżc o zyciu duchowym w ujóciu naturalnym, zwro cilismy 
uwagó  na podstawowe przejawy bardzo cennych wartosci prezentowa-
nej postaci. Trzeba jednak podkreslic, ze sfera naturalna i nadprzyro-
dzona w częowieku wzajemnie sió  przenikajż i warunkujż. Wyakcento-
wane zalety charakteru i przejawy postaw moralnych byęy nie tylko 
czyms wrodzonym, odziedziczonym, ale tez i owocem pracy nad sobż 
oraz dziaęania ęaski Bozej. 

Dzióki temu w osobowosci biskupa Naruszewicza mozna ęatwo za-
uwazyc jego otwartosc na drugiego częowieka, niezaleznie od jego wy-
ksztaęcenia, stanu posiadania i standardu zyciowego. Mięosc bliéniego, 
podstawowe przykazanie zwiżzane z mięosciż Boga, o kto rej powiemy pod 
koniec, inspirowaęa relacje biskupa zarowno wobec ludzi prostych, bied-
nych, jak i wobec moznych tego swiata ężcznie ze Stanisęawem Augu-
stem. Mo wilismy tez o skromnosci i pokorze naszego poety i historyka. 

Z pewnosciż prezentowany biskup miaę swoje sęabosci, kto re daęy 
sió  zauwazyc w jego zyciu i two rczosci, dlatego powiedzielismy wyraénie 
o pewnej ewolucji jego mysli, uczuc i charakteru. Jego poezja miaęa 
ro wniez swo j proces rozwojowy zaro wno pod wzglódem tresci jak i for-
my. Dzióki tej ewolucji stac byęo biskupa Naruszewicza na obiektywizm, 
kiedy pisaę dzieje polskiego narodu. Obserwowaę ro wniez aktualnż rze-
czywistosc i dokonywaę osobistej autorefleksji. Daleki byę od legendar-
nych wżtko w w pisanej Historii. Odrzucaę tez bezkrytyczne marzenia 
dotyczżce węasnych mozliwosci. 

O dojrzaęej osobowosci religijnej swiadczy jego umiejó tnosc rezy-
gnacji z zycia towarzyskiego dla realizacji wyzszych wartosci. Opuscię  
stolicó  i zamknżę sió  w ciszy Polesia, aby tworzyc wielkie dzieęo. 

Znawcy zycia religijnego biskupa Naruszewicza wyraénie mo wiż  
o ewolucji i w tej dziedzinie. Przez szereg lat, peęen zycia, energii, wszech-
stronnego zaangazowania, daę sió  poniesc prżdom oswieceniowym i wo w-
czas trudno byęo znaleéc mu czas na pogęóbionż modlitwó  i pobozne 
cwiczenia. Wyraény postóp na tym obszarze daę sió  zauwazyc wo wczas, 

† † † † † †  
42 Zob. J. Majkowski, Religijnos c  a formacja osobowos ci czńowieka, w: Byc  czńowie-

kiem, red. L. Balter, Poznan-Warszawa 1974, s. 340. 



 Duchowa sylwetka biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796) 179
 
kiedy opuscię wielki swiat i zostaę biskupem ęuckim. Wtedy wyjżtkowo 
byę obowiżzkowy jako pasterz wierny swemu powoęaniu, troskliwy  
o swoich wiernych. Wo wczas szczego lnie byę mózem modlitwy, medyta-
cji; czósto widziano go na klóczkach w kolegiacie janowskiej, na adoracji 
Najswió tszego Sakramentu albo przy oętarzu Matki Bozej. W krzyzu  
i modlitwie widziaę éro dęo sięy do zycia, z kto rego czerpaę obficie. Jego 
krzyz, kto ry ężczyę z Chrystusowym, to samotnosc, melancholia, nie-
speęnione nadzieje dotyczżce Ojczyzny. Samotne i pustelnicze zycie w 
Janowie Biskupim nie byęo przegranż Naruszewicza. On umiaę zaakcep-
towac o wczesnż osobistż sytuacjó . Dziewió tnastowieczny autor zyciory-
su tej postaci zapisaę: ” Musiaę byc wtedy pióknym Naruszewicz, a na 
twarzy jego odbijaę sió  zapewne spoko j sumienia i przekonanie, ze do-
brze uzyę swojego zycia. [−] Cudny spoko j wro cię do serca biskupaś43. 
Byę mięy i ęagodny w postópowaniu. Patrzżc na caęosc jego zycia i doko-
nan trzeba stwierdzic, ze byę wybitnż indywidualnosciż i zawsze swia-
dom swego celu. 

Majżc na uwadze ogo lne sprawdziany rozpoznawcze dojrzaęej oso-
bowosci stwierdzamy jednoznacznie, ze Naruszewicz umiaę wyjsc poza 
ciasny krżg węasnych potrzeb. Tak bardzo zalezaęo mu na dobru Ojczy-
zny. Chó tnie pomagaę innym. Podkreslalismy ro wniez jego obiektywne 
spojrzenie na rzeczywistosc. Naruszewicz takze obiektywnie widziaę 
swojż roló  w sytuacji narodu i Rzeczypospolitej; swiadom byę osobistej 
odpowiedzialnosci na tym polu. 

Wreszcie trzeba dostrzec w jego zyciu i dziaęalnosci, w ludzkiej egzy-
stencji i w two rczosci inspiracjó  Bozej filozofii. Kierowaę sió  niż zarowno 
w swoich ludzkich relacjach, jak i w swojej poezji. Chodzięo o mysl Bozż 
z jednej strony, a o wiaró  biskupa z drugiej. 

Popatrzmy na jego stosunek do kro la. Byę posęuszny temu, kto ry 
wedęug tradycji Koscioęa byę namaszczony przez Boga. Za postawó  po-
sęuszenstwa liczyę biskup na wsparcie przez ęaskó  Najwyzszego Pana. 
Dziewió tnastowieczny historyk poro wnuje Naruszewicza do dawnych 
swió tych czy móczenniko w, kto rzy posęuszni woli Bozej szli w ogien, 
rzucali sió  na pastwó  dzikim zwierzó tom. Podobnie nasz biskup, niekie-
dy mimo woli, goto w byę przyjżc kazdy rozkaz kro la. Wymowne i gęóbo-
kie sż jego sęowa z tamtego czasu: ” Mysl moja, staranie i zabiegi dalsze 
innego celu juz odtżd miec nie mogż, jak tylko peęnic rozkazy Panskie w 
zamknióciu i pracy; a jesli nie osobż, tedy przynajmniej sposobem zycia 
wro cic sió  do zakonu...ś44. Tak pisaę do kro la, a chodzięo o to, aby w ta-

† † † † † †  
43 J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 140. 
44 Tamze, s. 39. 
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kim odosobnieniu pisac Historiź  narodu polskiego zgodnie z zyczeniem 
monarchy, kto re dla biskupa oznaczaęo jednoczesnie woló  Najwyzszego. 
Naruszewicz byę niezęomnie przekonany, ze wszelka węadza pochodzi od 
Boga (por. Rz 13, 1). Dlatego jego szczego lna czesc dla węadcy, jego dys-
pozycyjnosc i posęuszenstwo kro lowi, oparte byęy na gęóbokiej wierze  
i przesęankach religijnych. Kro l z kolei, piszżc do tegoz biskupa, prosię  
go niekiedy o modlitwó , poniewaz miaę szczego lne problemy. 

Modlitwa nalezy do podstawowych praktyk religijnych, a u biskupa 
czósto wiżze sió  z jego posęugż i funkcjż liturgicznż. 

W czerwcu 1781 roku w Radzyminie odbywaęy sió  misje w nowo wy-
budowanym kosciele. W zapiskach historycznych podkresla sió , ze bi-
skup Naruszewicz pracowicie spódzię tam tydzien, sprawujżc ku zbudo-
waniu ludu pontyfikalne obrzódy: a wióc celebrowaę Mszó  sw., bierz-
mowaę, swiócię dzwony, spowiadaę, prowadzię procesjó  Bozego Ciaęa.  
W tym sió  przejawiaęa jego duszpasterska gorliwosc. 

W 1783 roku nasz bohater, mimo zaangazowania w administracji 
panstwowej i pracy naukowej jako historyk, wyjżtkowo duzo poswiócaę 
sió  sęuzbie Bozej. Chodzięo tu gęownie o czóstsze nabozenstwa w koscio-
ęach stolicy. Kro l go m.in. o to prosię. Bódżc we wspominanym juz Ka-
niowie, z peęnym namaszczeniem w postawie sprawowaę Mszó  sw., ob-
rzódy Wielkiego Tygodnia i uroczystosci Wielkanocne. Kiedy stamtżd 
wracaę, towarzyszyę kro lowi jako jego kapelan i peęnię funkcje religijne. 

Bódżc przy tej mysli, warto jeszcze wspomniec epizod z ostatnich lat 
biskupa Naruszewicza. Na wiosnó  1792 roku z Janowa wybraę sió  do 
Warszawy, kiedy kro l z senatem miaę poęozyc kamien wógielny pod ko-
scio ę Opatrznosci Boskiej na placu Ujazdowskim. Wo wczas biskup ęucki 
po raz ostatni wystżpię przed narodem. W szatach pontyfikalnych, ze 
szczego lnym namaszczeniem, a natchnienie Ć  czytamy w historii Ć  
czerpaę z niebios. Literatura polska w gęosie Naruszewicza ma jedynż 
pamiżtkó  religijnego uniesienia, jakż zostawię zacny biskup i wytrawny 
poeta. Wyjżtkowe natchnienie sprawięo, ze mowa biskupa Adama przy 
kamieniu wógielnym pod wspomnianż swiżtynió  nie ma w sobie nic z 
jego oryginalnego stylu w dotychczasowej two rczosci. Dostojny mo wca 
mo wię prawdó , nawet w pochwaęach podkreslajżc autentyczne zasęugi 
kro la i znaczżcych oso b; nie ustrzegę sió  ironii, kreslżc obraz o wczesnej 
rzeczywistosci, ale zawsze w jakiejs relacji do Boga. Podczas tego wystż-
pienia zwro cię sió  uroczyscie do Boga Najwyzszego, Pana wszechczaso w, 
dla kto rego poszczego lne epoki sż jak dla nas poszczego lne dni. Jako hi-
storyk wiżzaę wazne wydarzenia z dziejo w narodu chrzescijanskiego,  
a wióc chrzest Mieszka I i chrzest Litwy, wreszcie poęozenie kamienia 
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wógielnego pod swiżtynió , bódżcż pomnikiem epoki stanisęawowskiej. 
Przemo wienie zakonczyę modlitwż. 

Kreslżc duchowż sylwetkó  A. Naruszewicza i omawiajżc jego dojrza-
ęż osobowosc, nie sposo b nie wspomniec o jego zainteresowaniach lite-
raturż w aspekcie religijnym i o religijnych wżtkach w jego two rczosci 
literackiej. Interesowaęa go m.in. literatura poboznosciowa, na przykęad 
sam przetęumaczyę z węoskiego ” nabozenstwo do swió tych Apostoęo w 
Piotra i Pawęa, najprzedniejszych obronco w caęego chrzescijanstwa, na 
dziewióc dni swióto ich poprzedzajżce rozęozone, a ku pozytkowi wier-
nych...ś45. Naruszewicz rowniez ”przeęozyę utwory podejmujżce motywy 
cnoty pojmowanej w duchu chrzescijanskim46. Wsro d jego przekęado w 
znalazęy sió  wiersze wykorzystujżce erotyczne motywy biblijneś47. 

Przechodzżc do poezji Naruszewiczowskiej nalezy stwierdzic, ze 
wiele utworo w zaro wno pod wzglódem tresci, jak i formy miaęo na uwa-
dze relacjó  częowieka do Boga. Hymn do Sńonca Wacęaw Borowy zalicza 
” do grupy wierszy medytacyjnych, majżcych za temat zjawiska natury, 
ich wdziók lub wzniosęosc i potógó  two rczż Opatrznosci, kto ra sió  przez 
nie wyrazaś48. 

Gęóboka swiadomosc religijna Naruszewicza wyrazona zostaęa w je-
go two rczosci literackiej, kto ra miódzy innymi ukazuje teologicznż kon-
cepcjó  idei Boga. Wedęug tej koncepcji49, Bo g jest Pierwszż Przyczynż, 
stojżcż u poczżtko w wszechrzeczy. Szczego lnym atrybutem Boga Stwo r-
cy jest rozum. Na poczżtku swiata i częowieka stoi wióc Mżdrosc Wiecz-
na utozsamiana ze Sęowem Bozym, czyli drugż Osobż Boskż. W licznych 
tekstach Naruszewicza przedstawiony jest prowidencjalizm jako charak-
terystyczny element swiatopoglżdu religijnego autora. Dzióki Opatrzno-
sci Bozej istnieje ęad i harmonia w kosmosie. Jej brak natomiast ozna-
czaęby powro t do pierwotnego chaosu. Od Boga wszystko pochodzi, On 
wszystkim rzżdzi, a kiedys bódzie sódziż częowieka. Węadcy narodo w, 
dostojnicy swieccy i duchowni sż z woli Boga Jego namiestnikami na 
ziemi. Chrystus Ć  w ujóciu biskupa Naruszewicza Ć  jest przede wszyst-

† † † † † †  
45 Tamze, s. 143, przypis. 
46 J. Platt, Adam Naruszewicz (1733-1796), w: Pisarze polskiego Os wiecenia, t. 1, 

Warszawa 1992, s. 311. 
47 A. Szulak, dz. cyt., s. 11. 
48 R. Rippel, Bo g ż  Natura ż  Czńowiek. Woko ń Hymnu do Sńonca Adama Narusze-

wicza, ” Warsztaty Polonistyczneś  1998, nr 2, s. 97. 
49 Przedstawiamy jż w wielkim skro cie w oparciu o: B. Wolska, W s wiecie ˙ywiońo w, 

Boga i czńowieka, Studia o poezji Adama Naruszewicza, Ęodé 1995, s. 189-203. 
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kim Pasterzem. Z kolei motywy maryjne w poezji naszego biskupa nale-
zż do rzadkosci50. 

W wielkim skro cie przedstawiona koncepcja Boga w poezji biskupa 
Naruszewicza ukazuje dostojnego autora jako teologa, kto ry wierzyę  
i przekazywaę wiaró  innym. Wiara nie tylko pogęóbia swiadomosc częo-
wieka, ale formuje jego osobowosc. 

 
Na pytanie postawione na poczżtku tego przedęozenia szukalismy 

odpowiedzi w psychologicznej analizie osobowosci biskupa Adama jako 
częowieka, chrzescijanina i osoby duchownej. Jakim on byę, jak sió  pre-
zentowaę, jak byę postrzegany. W oparciu o dawne i wspo ęczesne opra-
cowania stwierdzilismy, ze byęa to wybitna indywidualnosc o nieprze-
ció tnych zdolnosciach, bystrej inteligencji i wielkiej erudycji. Dzióki te-
mu Naruszewicz odegraę szczego lnż roló  w tamtych czasach jako dorad-
ca Stanisęawa Augusta, senator i biskup. Mo wilismy wyzej o bogatej 
spusciénie literackiej i historycznej Naruszewicza. Nalezaę on do naj-
znakomitszych mózo w cieszżcych sió  wielkim autorytetem w kraju i za 
granicż. Wrazliwosc serca, szlachetnosc duszy, poczucie odpowiedzial-
nosci, obiektywizm w ocenie rzeczywistosci, móstwo w gęoszeniu praw-
dy Ć  to tylko niekto re zalety jego charakteru i dojrzaęej osobowosci. 

Biskupa Naruszewicza nalezy oceniac miarż tamtych czaso w. Tak 
swieckich, jak i duchownych nalezy widziec w kontekscie ich epoki. 
Epoka nie zawsze usprawiedliwia swoich syno w, bo sumienie częowieka 
jest miarż jego wartosci, to jednak z pewnym marginesem nalezy sió  li-
czyc. Czósto w ostatnich latach zycia nastópuje zwrot ku temu, co do-
skonaęe, szlachetne i Boze. Z pewnosciż prezentowana dzis postac nie 
byęa doskonaęa przez caęe zycie, dlatego mowilismy wyraénie o pewnej 
pozytywnej ewolucji w zyciu, dziaęalnosci i two rczosci A. Naruszewicza. 
Kiedy osiadę w Janowie, mo więo sió  o nim z najwiókszym szacunkiem, 
ze byę wielkim pokutnikiem, swió tym pustelnikiem. Jako biskup byę  
częowiekiem wielkodusznym, o szerokim sercu ro wniez dla kapęano w. 
Interesowaę sió  ich zyciem i problemami. Praktykowaę ubo stwo Ć  z oso-
bistych dochodow minimum przeznaczaę na węasne potrzeby, a resztó  na 
cele diecezjalne, m.in. na budowó  czy restauracjó  swiżtyn. Kolegiata ja-
nowska zewnó trznie i wewnó trznie zostaęa wo wczas przyozdobiona z je-
go funduszo w. Obecna podęoga (posadzka drewniana) w tej kolegiacie, 
ostatnio odnowiona, pamió ta tamte czasy i jest owocem jego troski oraz 
hojnosci. Charakterystyczne dla duchowej sylwetki biskupa Adama, sż 
sęowa z jego nekrologu: ” W ostatniej juz zycia swojego sęabosci i jako 

† † † † † †  
50 B. Wolska, Bo g w poezji Adama Naruszewicza, w: Motywy religijne w two rczos ci 

pisarzy polskiego Os wiecenia, Lublin 1995, s. 114. 
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dobry chrzescijanin, i jako przykęadny Biskup, okazaę niepospolitego 
Ducha móstwa i staęosci zgadzajżcy sió  zawsze z wolż Boskżś51. 

Opatrzony swió tymi sakramentami, oczekiwaę na przejscie do Pana 
na wiecznosc. Zmóczony zyciem, przejó ty wydarzeniami, umarę jednak 
spokojnie, bez bo lu i cierpien fizycznych. W Janowie zgasę jak lampa 
dnia 8 VII 1796 roku. Kazaę sió  pochowac bez wszelkich oznak wystaw-
nosci, a na grobie swoim poęozyc napis: ” Cor meum et caro mea requie-
scit in speś  (Serce moje i ciaęo moje bódzie spoczywac bezpiecznie Ć   
Ps 16, 9). 

† † † † † †  
51 Nekrolog biskupa Adama Stanisńawa Naruszewicza, Archiwum parafii Sw. Tro jcy 

w Janowie Podlaskim, t. 14 Ć  Ksiźga zgono w za lata 1796-1836, s. 5. 
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SAKRAMENT POKUTY W DZIAłALNOS CI 
ZAKONNEJ S W. RAFAłA KALINOWSKIEGO 

 
Jo zef Kalinowski, a w zakonie karmelito w bosych o. Rafaę od sw. Jo -

zefa, urodzię sió  1 IX 1835 roku w Wilnie, a zmarę 15 XI 1907 roku w 
klasztorze wadowickim. Jego duchowosc i swió tosc ksztaętowaęa sió  w 
ro znych okolicznosciach, w jakich przyszęo mu zyc, a przede wszystkim 
przez charakterystyczne drogi Polako w zyjżcych w XIX wieku. Dla niego 
byęo to powstanie styczniowe, zesęanie na Syberió  i emigracja1. 

Po wielu latach poszukiwania celu i sensu zycia, w 1877 roku wstżpię 
do Karmelu jako byęy zoęnierz, powstaniec, zesęaniec i wychowawca. 
Rozpoczynaę swoje zycie zakonne jako częowiek dojrzaęy i uksztaętowa-
ny, byę to poczżtek rozkwitu jego powoęania, jego aktywnej sęuzby w Ko-
sciele i dla Koscioęa. 

Prowincjaę polskich karmelito w bosych, o. Benignus Jo zef Wanat po 
kanonizacji o. Rafaęa, w liscie oko lnym do Prowincji Polskiej z dnia  
14 XII 1991 roku, tak o nim pisaę: ” Patron spowiednikow i kierowniko w 
zycia duchowego. Byęo to jego gęo wne posęannictwo i charyzmat zycia. 
Spódzaę w konfesjonale wiele godzin. O jego kierownictwo ubiegaęy sió  
zaro wno osoby duchowne, jak i ro wniez swieccy. Odznaczaę sió  wielkż 
roztropnosciż, cierpliwosciż, zrozumieniem, troskliwosciż i ojcowskż 
mięosciż. Wymagaę wspo ępracy z ęaskż Bozż. Odnowa wewnó trzna częo-
wieka byęa naczelnż ideż jego kapęanskiego posęugiwania. Pierwszym 
etapem jego posęugiwania byęa praca nad odrodzeniem częowieka ze 
stanu grzechu do stanu ęaski w sakramencie pokuty, nastópnym takie 
pokierowanie częowiekiem, by mo gę osiżgnżc odnowó  w Duchu Swió-
tym, czyli chrzescijanskż doskonaęosc. Byęa to ro wniez walka z szatanem 
z caęż potógż zęa o ludzkie dusześ2. 

Nasz karmelita znaę moc sakramentu pokuty i dobrodziejstwa pęy-
nżce z kierownictwa duchowego. Jego predyspozycje osobowe, troska  
o potrzeby duchowe ludzi oraz uęomnosci, jak: sęaby gęos i brak ęatwosci 

† † † † † †  
1 J. Glemp, Patron Sybirako w, ” LüOsservatore Romanoś  (wyd. polskie) 11(1991),  

nr 12, s. 24.  
2 B. J. Wanat, Promieniowanie nowej gwiazdy Karmelu. W: Swiźty Rafań Kalinow-

ski. Ksiźga Pamię tkowa 1835-1907-1991, red. Cz. Gil, Sz. P. Praskiewicz, Krakow 1993,  
s. 103.  
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w posęugiwaniu sió  józykiem ojczystym (lata spódzone na obczyénie),  
w pewnym stopniu eliminowaęy go z pracy kaznodziejskiej. Realizowaę 
wióc swoje powoęanie karmelitanskie jako kierownik i spowiednik. Ęż-
czyę te funkcje lub oddzielaę, w zaleznosci od potrzeby i danej sytuacji 
penitenta3. Przyjrzyjmy sió  jego pracy zwiżzanej z sakramentem pokuty 
i jego mysli pozostawionej w pismach na ten temat. 

Bardzo interesujżcym tekstem jest konferencja o. Rafaęa na temat 
dobrej spowiedzi. Wygęosię jż pod koniec swojego zycia, w 1902 roku, do 
karmelitanek bosych we Lwowie4. Konferencja ta pozwoli nam zoba-
czyc, jak spowiednik karmelitanski spostrzegaę sakrament pokuty. 

W pierwszych zdaniach wskazaę on na ludzkie serce, kto re ” powinno 
byc oętarzem Bogaś5. W dalszych natomiast sęowach mo wię o tym, co 
Bo g czyni, by przygotowac serce częowieka do zamieszkania: ” Nasam-
przo d dobry Zbawca oczyszcza je i winy mu przebacza; nastópnie 
uzdrawia i porzżdkuje, po éniej wzmacnia, aby sió  cnotami ozdobic mo-
gęo, bęogosęawienstwy swymi uwiencza i na koniec wen wstópuje i wej-
scie don za sobż zamykaś6. Dla naszego konferencjonisty sakrament po-
kuty jest ” chrztem niezmiernego mięosierdzia, tym wynalazkiem mięosci 
Bozej, do kto rego tak czósto, dzióki nieskonczonej dobroci Boga, przy-
stópowac mozemy i przystópujemyś7. Ro wnoczesnie byę przeciwny uzy-
wania wyrazu spowiedé, gdyz zauwazyę, ze ” posęugiwanie nim jednak 
nie bez pewnej staje sió  ujmy dla reszty czósci sakramentu pokutyś8. 

Sw. Rafaę zwracaę uwagó , ze w zyciu duchowym waznż roló  speęnia 
czósta i dobra spowiedé. Pozwala ona zmartwychwstac na duszy, pozbyc 
sió  wad, wspaniaęomyslnie wykonywac węasne obowiżzki, byc móznym, 
nie upadac na duchu, a w konsekwencji zostac swiótym i dojsc do nieba9. 
Z autopsji wiedziaę, iz ”bardziej nas niekiedy do spowiednicy prowadzi 

† † † † † †  
3 P. P. Ogo rek, Kierownictwo duchowe w listach o. Rafańa Kalinowskiego, w: Obli-

cza doskonańos ci chrzes cijanskiej, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 109-110; M. Ma-
chejek, Bńogosńawiony Rafań Kalinowski wzorem spowiednika i przewodnika dusz, 
” Duszpasterz Polski Zagranicżś  1984, nr 35, s. 377-378.  

4 R. Kalinowski, Swiźtymi bę dzcie! Konferencje i teksty ascetyczne, opr. Cz. Gil, 
Krakow 1987, nr 29 (cytujżc, bódó  podawaę  numer konferencji lub innego tekstu, a w na-
wiasach numer akapitu).  

5 Tamze, nr 29 (2).  
6 Tamze, nr 29 (3); nr 18 (2-3).  
7 Tamze, nr 29 (4).  
8 Tamze, nr 29 (5).  
9 Tamze, nr 29 (5).  
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pragnienie pozbycia sió  li tylko ciózaru, kto ry duszó  naszż przygniata, ulgó  
przyniesc przez to sumieniu bardziej, anizeli chóc podobania sió  Bogu. 
Wszystko sió  dzieje nie bez powodu do szukania wygody węasnejś10. 

Przystópujżc do tego sakramentu ” stawiamy siebie u sto p krzyza, 
aby przez ęzy skruchy ze Serca Zbawiciela zdroje Krwi Przenajswió tszej 
sió  wylaęy, wyznajemy z ęotrem grzechy nasze w ufnosci przebaczenia  
i nadziei mo c oglżdac Zbawcó  w raju. Ć  Zas sam Pan Jezus zamyka ser-
ce nasze, abysmy z Nim samym nadal przebywac mogliś11. 

W mocnym postanowieniu poprawy, o. Rafaę widziaę jakby kamien 
probierczy prawdziwej skruchy, bo ” sióga ono dalej niz sama bolesc tyl-
ko i smutek z popeęnionej winy i pió tnuje grzech nienawisciż wiókszż, 
rozciżgajżc jż na przyszęosc z mocnż wolż do podobnej winy nie wracac, 
i niż Boga nie obrazacś12. 

Dzióki mięosierdziu Bozemu dusza na nowo powstaje Ć  ” Misericor-
diae Domini, quia non sumus consumpti (Lm 3, 22). Opanowywa je 
przerazenie zerwania przymierza z Bogiem. Ć  Do obmycia wióc siebie z 
grzecho w przez zasęugi przelanej za niż Krwi Przenajswió tszej w sakra-
mencie pokuty, zaprawia sió  juz tym stopniem skruchy, w kto rej zba-
wienna bojaén biezy razem z mięosciżś13. Mięosc zatem rodzi pragnienie 
wspo ęcierpienia z Chrystusem, oddania Mu sió  caękowicie14. ”»Gdzie 
panuje mięosc, tam prawo ustajeź. Ć  Stżd mamy rozumiec: gdy wszelki 
przepis prawa zmierza do osiżgniócia mięosci Bozej, po osiżgnióciu tej 
ostatniej, przepis sam ustaje. Tak skrucha prawdziwa, kruszżc serce, 
kruszy wszelkż przeszkodó  do osiżgniócia Bozej mięosci, i niszczy popó-
dy jego w jakim bżdé innym kierunkuś15. 

Dobra spowiedé ” oczyszcza, uzdrawia, wzmacnia i w ozdoby przy-
obleka duszó ś16. 

Musimy jednak stwierdzic, ze nie jest to caęa nauka o sakramencie 
pokuty. Sledzżc dziaęalnosc o. Rafaęa zwiżzanż z tym sakramentem, do-
strzezemy bogactwo innych mysli, ukazujżcych na co jeszcze nalezy 
zwro cic uwagó . 

† † † † † †  
10 Tamze, nr 29 (6).  
11 Tamze, nr 29 (4).  
12 Tamze, nr 29 (7).  
13 Tamze, nr 29 (8).  
14 Tamze, nr 29 (9. 11).  
15 Tamze, nr 29 (12).  
16 Tamze, nr 29 (10).  
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W konferencji wygęoszonej do zakonniko w w wigilió  Zesęania Ducha 
Swió tego, prawdopodobnie w Wadowicach w 1906 lub 1907 roku, o. Ka-
linowski ukazaę, ze przez ” Trzeciż Osobó  Tro jcy Przenajswió tszej ęaskó  
przebaczenia w sakramencie pokuty sw. otrzymujemyś 17. 

Podczas jednej z wizyt kanonicznych w klasztorze krakowskim kar-
melitanek bosych na Wesoęej, 24 VIII 1902 roku, nasz spowiednik przy-
pomniaę siostrom, ze ten sakrament przygotowuje nas do godnego przy-
jócia Ciaęa Panskiego, zwracajżc takze uwagó  na inne elementy przygo-
towania: ” Przystópujecie codziennie do Pana Jezusa w Komunii sw. Ć  
Patrzcie, z jakż starannosciż kielich, w kto rym spoczywaęa Krew Prze-
najswió tsza, jest chowany; nie wolno go obrazic dotknióciem, od naj-
mniejszych pyęko w chroniony przez okrycie, zawierajż go, aby zostawaę 
w bezpiecznym schronieniu, daleko od gwaru, w zakrystii, w skarbcu, 
gdzie przestrzegac sió  winno milczenie. Jak starannie jeszcze ocieramy 
[przed daniem] na oętarz przed samż Ofiarż swió tż. 

Na ten wzo r siebie tez tak chowajcie: obleczcie sió  w ducha modli-
twy, chroncie sió  od wódro wek niepotrzebnych, przestrzegajcie milcze-
nia, aby usta nie przemowięy nic, co by uczynięo je wstrótnymi Temu, kto -
ry ma spoczżc na józyku waszym, a z codziennego kurzu szczerż skruchż 
w sakramencie pokuty sió  oczyszczajcie. Staniecie sió  wowczas prawdzi-
wymi co rkami naszej sw. Matkiś18. Rownoczesnie zachócaę do czóstej 
Komunii sw.19 przypominajżc, ” ze nie sama czóstotliwosc w przystópo-
waniu do Stoęu Panskiego pozytek dla duszy przynosi, lecz i odpowied-
nie przygotowanie sió  do tego, a nadto i praktyczne pozytkowanie z tego 
pokarmu niebieskiego przez nabywanie cno t i unikanie tych uęomnosci, 
kto re w zwyczaj sió  wkradajż. Brak milczenia, ęatwe posżdzanie, brak 
wspo lnej jednosci i inne, tak ężczne sęabosci biednej naturze ludzkiej, od 
kto rych sęabostek i w zakonie nie jestesmy wolniś20. Natomiast do He-

† † † † † †  
17 Tamze, nr 5 (3); zob. nr 6 (3).  
18 Tamze, nr 16 (7).  
19 J. Kalinowski, Listy, opr. Cz. Gil, t. 2, cz. 1: 1878-1899, Krakow 1985; t. 2, cz. 2: 

1900-1907, Krakow 1986: List do m. Marii Ksawery Czartoryskiej, Wadowice, 24 V 1906; 
list do m. Marii Ksawery Czartoryskiej, Wadowice, 12 VI 1906; list do m. Cherubiny Paul, 
Wadowice, 12 VI 1906; list do m. Marii Jo zefy Figranek, Wadowice, 12 VI 1906; J. B. Bo-
uchaud, Zycie W. O. Rafańa od s w. Jo zefa, cz. 2: Zycie zakonnne, tęum. z franc. T. Lubin-
ska, Marche 1919, rozdz. 16 (mps Arch. Prowincji OCD w Czernej). Na temat dekretu Piu-
sa X O codziennym przyjmowaniu komunii s wiźtej (20 XII 1905) zob. m.in. M. Banaszak, 
Historia Kos ciońa katolickiego. Czasy nowo˙ytne 1758-1914, t. 3, cz. 2. Warszawa 1991, 
s. 375.  

20 List do m. Cherubiny Paul, Wadowice, 20 VI 1906.  
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leny Kalinowskiej napisaę, ze ” dla zachowania wesela ducha i spokoju 
duszy czósta spowiedé, czósta Komunia sw. Ć  W sakramencie pokuty 
znajdzie skarb oczyszczenia duszy, w komunii sw. pokarm odzywczyś21. 

Z pozostawionych wspomnien i notatek s. Marii Weroniki Smoczyn-
skiej, karmelitanki bosej, mozemy dostrzec te fragmenty, kto re zwiżza-
ne sż z sakramentem pokuty. Autograf s. Smoczynskiej powstaę  tuz 
przed smierciż i zawiera fragmenty z konferencji do zgromadzenia, na-
uk na spowiedzi, z ro znych rozmo w duchowych oraz listo w o. Rafaęa22. 

” W piżtek, 8 marca [1892], byę O. Rafaę z o. prowincjaęem w Prze-
myslu. Ć  Na konferencji pouczaę: »Co do rozmyslania, modlitwy, ofiaro-
wac Panu Jezusowi to usposobienie, w jakim sió  znajdujemy. Prostota w 
obcowaniu z Bogiem bez naciżgania. W oschęosci mowic Panu Jezusowi: 
Pragnó  Ci sęuzyc i chcó  sió  modlic, a ze w tej chwili nie mogó , wióc ofiaru-
jó  Ci Jezu to usposobienie, w jakim jestem obecnie, a przy dziókczynie-
niu po Komunii sw. zawsze pamió taj Kogo przyjó ęas i co czynic powin-
nas. To samo czyn przy spowiedzi za to, zes Boga nie kochaęa, grzech 
jest dowodem braku mięosci, a Boga musimy kochac peęnż mięosciżźś23.  

Nalezy dziókowac Bogu za przyjó ty sakrament. Istotnym elementem 
jest dobre przygotowanie do sakramentu, do spotkania z Panem Jezu-
sem: ” Z nauki, jakż o. Rafaę powiedziaę w naszej kapliczce w roku 1895 
w paédzierniku, do chęopczyka przystópujżcego po raz pierwszy do Ko-
munii sw. o. Rafaę bez przygotowania mo wię ze serca swego gorejżcego 
mięosciż i wiernosciż. Ć  »Z ycie nasze powinno byc zyciem wiary, po-
niewaz wszystko opiera sió  na wierze. A wióc jezeli wierzymy, ze Pan Je-
zus rzeczywiscie i prawdziwie jest obecny w Najsw. Sakramencie, ze 
przyjmujemy Go do duszy naszej, to wymaga przygotowania. Trzy sż 
warunki do dobrej Komunii sw.: 

1) Potrzeba cenic, tak jak swióci cenili ten dar Bozy. Sw. Lucjan, 
uwióziony, na piersiach swoich konsekrowaę, by mo gę nakarmic Chle-
bem Z ywota wspo ętowarzyszy przyszęego móczenstwa. Czósto zdarzaęo 
sió , ze Pan Jezus sam nagradzaę swió tych za ich ęaknienie i pragnienie 
Komunii sw. Kiedy dla ro znych przeszko d nie mogli przyjżc Komunii 
sw., wtedy cudownie ich karmię, jak na przykęad sw. Stanisęawa Kostkó   
i innych;  

† † † † † †  
21 List do Heleny Kalinowskiej, Krakow, 14 VII 1904; list do Heleny Kalinowskiej, 

Czerna, 21 X 1891.  
22 R. Kalinowski, Swiźtymi bę dzcie, nr 58.  
23 Tamze, nr 58 (24).  
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2) Korzystac, zeby Komunia sw., przyjó ta godnie, byęa celem nasze-
go zycia, a wszystkie węadze duszy i zmysęy uzywac tylko dla Jezusa i dla 
Jego chwaęy; 

3) Spozytkowac, to znaczy, by ęaski otrzymane w Komunii sw. nie 
marnowaęy sió , lecz wydaęy swo j owoc. Na to przyjmujemy Pana Jezusa, 
by miec sięó  do walki. Częowiek jest sęaby i nieraz ustaje na drodze zycia, 
potrzebuje zasilac sió  Komuniż sw., a wsparty na sile Jezusowej, korzy-
sta z Jego obecnosci i ęask otrzymanych, bo w miaró  korzystania z ęask  
i dobrego z nich uzytku, bódziemy korzystac z ostatniej Komunii sw., 
kto ra bódzie naszym Wiatykiem, to jest posiękiem na drogó  wiecznosci. 
A wtedy miec bódziemy smierc spokojnż i szczósliwżś24. 

Od 1883 roku, czyli kro tko po otrzymaniu swiócen kapęanskich, 
o. Kalinowski peęnię funkcjó  spowiednika nadzwyczajnego obu klaszto-
ro w karmelitanek bosych w Krakowie, kto rż speęniaę do smierci. Przej-
sciowo byę mianowany spowiednikiem zwyczajnym. Sęuzyę takze karme-
litankom bosym w innych klasztorach. Byęo to zapewne swoiste podzió-
kowanie za wymodlone przez karmelitanki powoęanie Jo zefa do Karme-
lu. W duchu wdziócznosci pracowaę dla nich na ro znych odcinkach swo-
jej pracy kapęanskiej, takze jako spowiednik25. 

Ro wnoczesnie byę spowiednikiem sio str z innych zakono w26. 
Zdarzaęy sió  sytuacje, ze spowiadajżc karmelitanki, musiaę odmo wic 

innym. Taka okolicznosc wydarzyęa sió , gdy o. generaę Hieronim Gotti 
przebywaę w 1891 roku w Galicji. Na zakonczenie wizyty udaę sió  w to-
warzystwie o. Rafaęa do Krakowa, by dac habit zakonny jednej z sio str. 
Praca, w tym spowiedé, przeciżgnó ęa sió  znacznie. Spowodowaęo to, ze 
nie miaę wolnego czasu na wyspowiadanie swojej staęej penitentki, 
s. Michaliny Ęabódzkiej, felicjanki27. Byęa ona osobż, kto ra potrzebowa-
ęa spowiednika bardzo cierpliwego, a takim byę nasz karmelita. W wielu 
listach napominaę jż, by nie wracaęa do dawnych spowiedzi: ” Proszó  tyl-
ko nie wdawac sió  w zadne rozumowania Ć  skżd, dlaczego, na co itd. 
Usposobienie obecne przyjmowac po prostu jako woló  Bozż. Upokarzac 

† † † † † †  
24 Tamze, nr 58 (30).  
25 Zob. m.in. list do Heleny Kalinowskiej, Krakow, 14 VII 1904.  
26 J. B. Bouchaud, dz. cyt., rozdz. 3; Cz. Gil, O. Rafań Kalinowski 1835-1907, Krakow 

1984, s. 244-245. 309; tenze, Zycie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII-XIX 
wieku, Krakow 1997, s. 237; zob. m.in. list do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 6 IV 
1898.  

27 List do o. Wacęawa Nowakowskiego, Czerna, 17 IX 1891; list do m. Michaliny Ęa-
bódzkiej, Krakow, 24 IX 1891; Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 258.  
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sió  do gęóbi, ufac Jego mięosierdziu, a o przeszęosci i poprzednich spo-
wiedziach nie wolno rozmyslacś28. Pisaę ro wniez, ze ” to nie trwanie 
spowiedzi stanowi o jej wartosci, lecz spowiedé z warunkami skruchy  
i mocnego postanowienia. Trzeba, aby penitentka przyęozyęa sió  do tej 
praktyki, a Bo g bódzie zadowolonyś29.  

Ro wnoczesnie zachócaę jż do korzystania ze spowiedzi: ” Nie unikac 
przystópowania do sakramentu pokuty sw., ale owszem szukac oczysz-
czenia duszy z wiarż, ufnosciż, bez bojaéni, oskarzajżc sió  kro tko z bęódu 
lub uchybienia, lub sżdo w niepotrzebnych Ć  i proszżc Boga o poznanie 
prawdy i o skruchó ; prawdy nie jak sami chcemy jż widziec, ale jak Bo g 
chce, abysmy jż widzieliś30. 

Stanowczo zalecaę jej i innym, bycie posęusznym spowiednikowi31, 
kto ry zachócaę siostró  felicjankó , by przystópowaęa do Stoęu Panskiego32. 
Ukazywaę takze w listach do s. Ęabódzkiej, ze ” trzeba starac sió  znaleéc 
ojca spowiednika w samym Krakowie; w przeciwnym razie Wasza Wie-
lebnosc nie wyjdzie nigdy z trudnosci sumienia, pochodzżcych ze zmó-
czenia zyciem codziennymś33. Pragnżę przy tym pomo c swojej penitent-
ce w akceptacji obecnego stanu zycia: ” Wasza Wielebnosc powinna zgo-
dzic sió  na niesienie krzyza, kto ry nasz Pan Jej naęozyę, aby go wniesc do 
bram raju niebieskiego. Ć  Przewielebna Matka Generalna i najdrozsze 
Matki i Siostry uęatwiż Matce, przy pomocy ęaski Bozej, uczynic jarzmo 
Pana sęodkie i ciózar lekkiś34. Wskazaę takze s. Michalinie na podstawo-
we éro dęo skutecznosci sakramentu pokuty: ” Wasza Wielebnosc powin-
na miec wiócej mocy ducha i nie pozwolic sió  zaęamac trudnosciom w 
zyciu wewnó trznym duszy, i szukac lekarstw na miejscu, biorżc za zasa-
dó  tó  prawdó , »ze najdrozsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa zo-

† † † † † †  
28 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Czerna, 4 IX 1905; zob. list do m. Michaliny Ęa-

bódzkiej Czerna, 7 XI 1890; list do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 27 XI 1892; list 
do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 8 II 1898.  

29 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Czerna, 16 X 1889.  
30 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 2 XII 1892.  
31 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 29 III 1902; list do m. Michaliny Ęa-

bódzkiej, Czerna, 27 X 1896; zob. list do Heleny Kalinowskiej, Czerna, 11 I 1891; list do 
Heleny Kalinowskiej, Linz, 17 IV 1891.  

32 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Czerna, 26 IV 1895.  
33 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 30 VIII 1893; list do m. Michaliny Ęa-

bódzkiej, Wadowice, 11 IX 1893.  
34 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 22 I 1894; list do m. Michaliny Ęa-

bódzkiej, Czerna, 21 XII 1894.  
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staęa przelana za duszó  niezaleznie od osoby spowiednikaź. Tylko wo w-
czas Wasza Wielebnosc zyska tó  wolnosc wewnó trznż duszy i tó  ęatwosc 
rozmawiania z Bogiem, do kto rej Wasza Wielebnosc usięuje dojscś35.  

Ukazaę tej zakonnicy, by zwro cięa uwagó  na odpowiednie przygoto-
wanie do dobrej spowiedzi i na węasciwe jej ukierunkowanie. Pisaę, ze 
” rozwazajżc wielkosc naszego niedbalstwa w sęuzbie Bozej, znajduje sió  
materiaę konieczny do odprawienia dobrej spowiedzi z prawdziwż skru-
chż i mocnym postanowieniem nie powracania wiócej do naszej dawnej 
ozióbęosci, lecz do sęuzenia Bogu w przyszęosci z wiernosciż i w duchu 
wdziócznosci za udzielone ęaski, a zwęaszcza za ęaskó , ze mozna jeszcze 
czynic pokutó  podczas reszty naszych dni. Trzeba wióc kęasc nacisk na 
ten punkt, a nie rozmyslac o tym »gdzie, kiedy, przed kim bódó  sió  spo-
wiadacźś36. 

Do naszego ” móczennika konfesjonaęuś37 trafiaęo takze wiele innych 
oso b skęonnych do skrupuęo w, kto rym potrafię przywro cic wewnó trzny 
spoko j. Jednż z nich byęa ksiózna Teresa z Gizyckich Moruzi: ” Jest to 
penitentka, dla kto rej najwiócej poswiócięem pracy, oby ta praca nie 
zginó ęa i Bo g raczyę udzielic jej mocy duszy do wytrwania pod krzyzem, 
kto rym podobaęo sió  Bogu jż nawiedzicś38. Poswiócię jej wiele czasu, 
takze jako kierownik duchowy. Udaęo mu sió  Ć  podobnie jak s. Ęabódz-
kż Ć  wyleczyc z choroby skrupuęo w. W 1892 roku zostaęa ona przyjó ta 
do Trzeciego Zakonu Karmelitanskiego w Czernej39. 

Czósto przychodzżcy do o. Rafaęa pozbywali sió  niesmiaęosci i przy-
stópowali do spowiedzi. Po odejsciu od konfesjonaęu mowili ”o pokoju  
i szczósciu, jakim dusza ich byęa przepeęniona Ć  byęy jak przeistoczone  
i pragnó ęy jeszcze raz doznac takiego szczósciaś40. Ale takze przestrzegaę, 
” zeby sakrament pokuty nie byę traktowany jak rozrywka duchowaś41. 

† † † † † †  
35 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 11 XII 1893.  
36 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Czerna, 16 X 1889; zob. P. P. Ogo rek, art. cyt.,  

s. 116.  
37 Jan Paweę  II, Byli mocni wiarę , nadzieję  i mińos cię , w: Jan Paweń II o Swiźtych 

Karmelu, red. Cz. Gil, Krakow 1986, s. 122.  
38 List do Heleny i Gabriela Kalinowskich, Czerna, 25 IV 1897.  
39 J. B. Bouchaud, dz. cyt., rozdz. 4; Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 275-276; 

W. Tochmanski, Swiecki Karmel Terezjanski w Polsce, Krakow 1996, s. 34; zob. list do m. 
Teresy od Jezusa Ukrzyzowanego, Czerna, 17 I 1897; list do m. Teresy od Jezusa Ukrzyzo-
wanego, Czerna, 19 II 1897.  

40 J. B. Bouchaud, dz. cyt., rozdz. 4.  
41 List do m. Marii Ksawery Czartoryskiej, Lwow, 20 IX 1901.  
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Czytajżc teksty éro dęowe, ukazujżce dziaęalnosc o. Kalinowskiego, 
dowiadujemy sió , jak wielu osobom pomo gę, przyciżgajżc je do sakra-
mentu pokuty, kto ry ” staje sió  nie tylko srodkiem ku ratunkowi dusz, ze 
swego samego ustanowienia przez Zbawcó  naszego, lecz razem pewnż ko-
twicż dla zapobiezenia, azeby sama ęodé spoęeczna nie ulegęa ostateczne-
mu rozbiciuś42. Pomo gę pewnemu częowiekowi w nawro ceniu i odwio dę 
go od mysli samobo jczych. Byę nim urzódnik kolejowy z Krakowa, kto ry 
Ć  jak mo wię Ć  od czasu swojej pierwszej Komunii sw. nie odprawię  
waznego sakramentu pokuty. Ogo lnie byę on dobrym częowiekiem. Miaę 
co rkó , kto rż opiekowaęa sió  piastunka. Czynięa to niedbale i doprowa-
dzięa przez nieuwagó  do jej smierci. Zgon ukochanej co reczki doprowa-
dzię go do rozpaczy i mysli samobo jczych. Opowiadaę to swojej szwa-
gierce, karmelitance bosej. Poradzięa mu, aby z tż sprawż zwro cię sió  do 
o. Rafaęa, kto ry go uwaznie wysęuchaę. Odbyę przed nim spowiedé gene-
ralnż i przyjżę Komunió  sw. Po kilku dniach przyszedę razem z zonż, 
oboje sió  spowiadali i przyjó li Komunió  sw., a biskup Dunajewski udzie-
lię im sakramentu bierzmowania. Sakrament pokuty odnowię jego zycie  
i daę mu wiele szczóscia43. 

Wiele radosci doswiadczyę, gdy do spowiedzi przystżpięa jego bra-
towa Helena z Weryho w, zona Gabriela. Z wyznania byęa ona kalwinkż  
i pragnżc trwac przy swojej wierze, odnosięa sió  ozióble do o. Rafaęa. 
Zobowiżzujżc sió  na slubie, ze bódzie wychowywac dzieci w wierze kato-
lickiej, uczyęa je katechizmu. W sierpniu 1890 roku przyjechaęa wraz z 
mózem i dziecmi do Krakowa na Ęobzo w. ” O. Rafaę, za pozwoleniem  
O. Prowincjaęa, mieszkaę wtedy, jak juz wyzej byęa o tym mowa, w bli-
skosci naszego klasztoru, dla podreperowania swojego zdrowia. Przy-
szedę wtedy odwiedzic brata Ć  przyjó ęa go bratowa, wbrew swym zwy-
czajom, bardzo uprzejmie, co go bardzo ucieszyęo. Z pewnosciż podwoię 
swe modlitwy za niż i raz, gdy sió  tego nie spodziewaę wcale, zblizyęa sió  
do jego konfesjonaęu osoba zawoalowana, kto rej nie poznaę w pierwszej 
chwili. Zapytaę sió  jej, kiedy byęa ostatni raz u spowiedzi i ze zdziwie-
niem usęyszaę, ze to byęa jej pierwsza spowiedé. Nagle przyszęo mu na 
mysl, ze to byęa jego bratowa. Helena?... rzekę, stawiajżc jej nowe pyta-
nie. Ć  Tak, odpowiedziaęa. Ojciec nasz nie posiadaę sió  ze szczóscia 
szczego lniej gdy przekonaę sió , ze penitentka jego w gęóbi serca byęa juz 
katoliczkż. 

† † † † † †  
42 List do Heleny Kalinowskiej, Wadowice, 4 II 1901.  
43 J. B. Bouchaud, dz. cyt., rozdz. 4.  
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Kazaę jej przychodzic codziennie i przygotowaę jż do uroczystego  
i publicznego wyrzeczenia sió  swych bęódo wś44. 

W listach do bratowej Heleny wielokrotnie opisywaę, czym jest sa-
krament pokuty. W 1891 roku przedstawiaę jej podstawy teologiczne tego 
sakramentu: ”Dla uzdrowienia tej naszej, ciżgęym sęabosciom podlegajż-
cej naszej duszy, ustanowię Zbawiciel nasz sakrament pokuty, a dla obda-
rzenia jej ęaskż ozywiajżcż zostawię siebie Pan Jezus w Sakramencie 
Przenajswió tszym Oętarza. Ć  Oskarzamy sió  z choro b naszych ducho-
wych, otrzymujemy ęaskó  uzdrawiajżcż przebaczenia, lekarstwo rady  
i uczynko w pokutniczych, na koniec wzmacniamy sió  Chlebem Z ywota; 
niebieski zas nasz Lekarz zadnej innej zapęaty nie zżda, jak tylko, aby-
smy pracowali nad wykonywaniem przykazan Jego i przez to starali sió  
byc do Niego podobni. Ć  A co wiócej, opro cz przebaczenia nam win  
i odpuszczenia kary wiecznej, niejednokrotnie odpuszcza nam karó  tez 
doczesnż, czósciowo lub zupeęnie, co sió  nazywa odpustem czżstkowym 
czy zupeęnym, wedęug warunko w do speęnienia podanych, a kto re od-
puszczenie pozwala nam stosowac nie tylko do nas samych, ale i do dusz 
zmaręychś45.  

W innym liscie pisaę, ze ”Bo g mięosierny, kto remu najlepiej znana 
sęabosc nasz, opro cz pierwszej ęaski pobudzajżcej do przyjócia prawdy Je-
go, kto rej ęaski dziaęanie, dorosęych pociżga do przyjócia wiary sw., opro cz 
ęaski chrztu swiótego, czyniżcej z duszy naszej przybytek Bozy, rozlewa 
jeszcze ęaskó  swż oczyszczajżcż przez sakrament pokuty i ęaskó  uswióca-
jżcż przez Przenajswió tszy Sakrament, w kto rym jednoczy sió  z namiś46. 

Widziaę takze korzysci pęynżce ze spowiedzi z caęego zycia, dlatego 
tez w pewnych okolicznosciach jż zalecaę: ” Spowiedé szczego ęowa z ca-
ęego Twego zycia byęaby wielkż, a nawet koniecznż potrzebż. Mozna sió  
znajdowac w takich sytuacjach, w kto rych ty dziaęaęas przez nierozwagó , 
nieswiadomosc itd. itd., co jednak nie zwalniaęo ció  od odpowiedzialno-
sci: tym wiócej dzisiaj, kiedy pochodnia wiary oswieca twe sumienie tak 
ze to, co znajdowaęo sió  w cieniu twej duszy, uwydatnia sió  i staje sió  wi-
doczne w zwierciadle twego umysęu, juz widzżcego jasnoś47. W liscie do 
rodziny, proszżc o modlitwó , ukazuje jej szczego lne znaczenie i zwiżza-
nie ze spowiedziż i Komuniż sw.: ” Kazdego dnia wznoszó  me modlitwy 

† † † † † †  
44 Tamze; zob. list do Heleny i Gabriela Kalinowskich, Krakow, 7 IX 1890.  
45 List do Heleny Kalinowskiej, Czerna, 21 X 1891.  
46 List do Heleny Kalinowskiej, Czerna, 11 X 1890.  
47 List do Heleny Kalinowskiej, Czerna, 24 VI 1891.  
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za was i proszó  was usilnie (wykluczajżc wszelkż odmowó  z waszej stro-
ny), abyscie zechcieli mozliwie jak najwczesniej przystżpic do Stoęu Eu-
charystycznego i pomodlic sió  w mojej intencji po Komunii sw. Potrze-
bujó  bardzo pomocy modlitewnej, a kiedyz modlitwa moze byc gorliw-
sza i bardziej zasęugujżca na przyjócie przez Boga, jesli nie po spowiedzi 
i po przyjóciu Ciaęa Pana naszego Jezusa Chrystusa?ś48. 

Ks. Zenon Kwiek, kto ry nalezaę do sekty mariawito w, takze skorzy-
staę z pomocy o. Kalinowskiego w 1906 roku. Po dęugiej rozmowie  
i spowiedzi powro cię do diecezji, odwoęujżc popeęnione bęódy49.  

Częowiek, kto ry traktuje bardzo powaznie zycie duchowe, podchodzi 
do sakramentu pokuty z naleznym szacunkiem, ufajżc w Boze mięosier-
dzie. Pragnie przez spowiednika spotkac sió  z Bogiem, Dobrym Ojcem. 
Tak tez czynię o. Rafaę. Tym, kto rzy do niego przychodzili mo wię: ” moje 
dziecko, moje drogie dzieckoś. Jeden ze spowiadajżcych sió  relacjono-
waę, ze ” byęo tak, jakby częowieka ramionami objżęś50. 

Pewne wydarzenie, kto re miaęo miejsce w Wadowicach, opowiedzia-
ęa w procesie beatyfikacyjnym Anna Michaęek. ” Jej siostra Maria poslu-
bięa częowieka zęego, kto ry ęatwo wszczynaę awantury i torturowaę maę-
zonkó . Nawet szwagierka Anna zostaęa raz przez niego pobita. Zrozpa-
czona zona chciaęa sobie zycie odebrac. Poszęa jednak najpierw do kon-
fesjonaęu ojca Rafaęa w Wadowicach. Jakiez byęo jej zdziwienie, gdy oj-
ciec Rafaę zaczżę pierwszy mo wic o zęym mózu i o jej cierpieniach. 
Udzielię jej zbawiennych rad i gorżco pomodlię sió  za niż w konfesjonale. 
Uspokojona wro cięa do domu i zaraz zauwazyęa dziwnż zmianó  w mózu. 
Przeprosię jż i od tego czasu przez dęugie lata zyę z zonż w najlepszej 
zgodzie, a upęynó ęo od nawro cenia okoęo 40 latś51.  

Poza uzdrowieniami duchowymi, dokonywaęy sió  takze przez ęaskó  
sakramentu pokuty uzdrowienia o charakterze fizycznym52. 

Przez caęe swoje zycie kapęanskie Rafaę Kalinowski sęuzyę pomocż 
jako spowiednik. Nigdy nie szczódzię się, nawet w chorobie53, by wyspo-
† † † † † †  

48 List do Masi i Wiktora Kalinowskich, Gratz, 4 I 1878; P. P. Ogo rek, art. cyt.,  
s. 112-113.  

49 List do m. Marii Ksawery Czartoryskiej, Wadowice, 20 VIII 1906; J. B. Bouchaud, 
dz. cyt., rozdz. 19; Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 295.  

50 Cyt. za: M. Machejek, art. cyt., s. 378.  
51 Tamze, s. 379.  
52 Tamze.  
53 List do m. Michaliny Ęabódzkiej, Wadowice, 17 IV 1893; Cz. Gil, O. Rafań Kalinow-

skiŹ, s. 232.  
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wiadac penitenta. Spowiadaę tam, gdzie go poproszono: w Czernej, Wa-
dowicach, Krakowie i innych miejscach, a siostry karmelitanki wspiera-
ęy go swymi modlitwami54. 

Ojciec Rafaę takze pomagaę, choc czynię to nie za czósto, w spowia-
daniu w innych parafiach. Wyjezdzaę z pomocż duszpasterskż gęo wnie 
do Tenczynka, gdzie wraz z innymi ojcami z Czernej wspomagali ks. 
Wincentego Smoczynskiego55.  

Najwiócej jednak spowiadaę w koscioęach przy klasztorach karmeli-
tanskich56. Z Czernej do Ludwiki Męockiej pisaę: ” Na koronacji byc nie 
mogęem skutkiem potrzeb klasztornych i ludu okolicznego, kto ry zwy-
czajnie sió  garnie do konfesjonaęo w w dnie swiżteczneś57.  

Z Krakowa, tej samej osobie donosię: ” Rzeczywiscie zycie me w cza-
sie pobytu w Krakowie daje sió  strescic w kro tkich wyrazach: Na ulicy 
lub w spowiednicy! Gdy zas jutro mam przed sobż spowiedé na Wesoęej 
i w czósci jeszcze na Ęobzowskiej Ć  niech najdrozsza Pani Ludwika nie 
przychodzi o 12., jakem ukęadaę sobie w mysli dzisiajś58. Od poczżtku 
zakęadania fundacji karmelitanskiej w Wadowicach, pracy kapęanskiej 
byęo bardzo duzo, ” istny zawro t gęowy od zbytku pracy; tak nas oblegali 
w kapliczce, ze od rana do wieczora wypocznienia nie mamyś59. Juz w na-
stópnych latach nastópowaę systematyczny wzrost penitentow, o czym 
swiadczż rozdane Komunie sw.60. Spowiadania przybywaęo szczego lnie 
w okresie Wielkiego Postu lub ” w czasie Adwentu pracy az do zawrotu 
gęowy i zaniepokojenia sumienia węasnego, w konfesjonale li tylko. Nic 
wiócej nie czynimyś61. W wielu listach do ro znych oso b ukazywaę trudy, 
ale i radosci z pracy w konfesjonale: ” Oblózenie u nas prawdziwe w sęu-
chaczkach (tak lud nazywa konfesjonaęy). Ć  Jakis szczego lny popód do 
pojednania sió  z Bogiem, do postópu w cnotach, w uporzżdkowaniu sto-
sunko w rodzinnych itd.ś62. Do karmelitanki bosej pisaę: ” Mamy tu 

† † † † † †  
54 E. Ostachowski, O. Rafań od s w. Jo zefa Karmelita Bosy (Jo zef Kalinowski), (1835-

1907). Na trzydziestolecie zgonu. Szkic biograficzny. Krakow, 1938, s. 72; Sz. T. Praskie-
wicz, Raffaele Kalinowski. Tape fondamentali di una vita ed elementi di spiritualitŚ. 
Roma 1990, s. 35.  

55 Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 231-232; zob. list do o. Serapiona Wenzel, Kra-
kow, 3 IV 1884.  

56 Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 294.  
57 List do Ludwiki Męockiej, Czerna, 12 IX 1883.  
58 List do Ludwiki Męockiej, Krakow, 13 X 1899.  
59 List do Heleny i Gabriela Kalinowskich, Wadowice, 22 XII 1892.  
60 J. B. Bouchaud, dz. cyt., rozdz. 7-8; Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 274.  
61 List do Wacęawa Nowakowskiego, Wadowice, 17 XII 1893.  
62 List do Heleny Kalinowskiej, Wadowice, 4 II 1901.  
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okropne upaęy, o maęo co nie do omdlenia; wierni zas oblegajż konfe-
sjonaęy, naprawdó  ęaskż Bozż kierowaniś63.  

Posęugó  w konfesjonale sprawowaę prawie do ostatnich chwil zy-
cia64. Ciózkie przezióbienie, kto rego nabawię sió  zimż 1906 roku65, 
uniemozliwięo mu dalszż normalnż sęuzbó  spowiednika66. 

† † † † † †  
63 List do m. Marii Ksawery Czartoryskiej, Wadowice, 26 VII 1901.  
64 List do o. Jana Chrzciciela Bouchaud, Wadowice, 22 VII 1907.  
65 List do m. Marii Ksawery Czartoryskiej, Wadowice, 21 XII 1906.  
66 Romuald od sw. Eliasza [S. Kucka], Wspomnienie pos miertne o s . p. Rafale Kali-

nowskim, karmelicie bosym, uczestniku powstania z roku 1863, dńugoletnim sybiraku  
i wygnancu, Krakow 1908, s. 35-36; Cz. Gil, O. Rafań KalinowskiŹ, s. 344-345.  

 



 
 
 

Agnieszka Strojecka 
 

CIERPIENIA WYNAGRADZAJęCE  
BIERNEJ NOCY DUCHA Bł. ANIELI SALAWY 

WEDłUG DZIENNIKA 
 

Dziennik, kto ry pozostawięa po sobie bę. Aniela Salawa (1881-1922), 
krakowska sęuzżca i jednoczesnie wielka polska mistyczka przezyciowa, 
jest swiadectwem doswiadczen Bęogosęawionej z lat 1916-1921, a zatem 
koncowego okresu jej zycia. W tym czasie Aniela Salawa intensywnie 
przezywaęa biernż noc ducha. 

O w stopien nocy ciemnej w zyciu mistycznym Salawy charakteryzo-
waę sió  wyjżtkowo licznymi cierpieniami. Wsro d nich waznż grupó  sta-
nowiż cierpienia wynagradzajżce. Pod pojóciem tym rozumiemy te ro-
dzaje cierpien zapisanych w Dzienniku, kto rych soteryczno-ekspiacyjny 
charakter jest dominujżcy. Wyro znienie ich jest konsekwencjż uwzglód-
nienia specyfiki mistyki Bęogosęawionej, a zwęaszcza jej odkupienczego  
i apostolskiego wymiaru. Wymagaę on, aby w grupie cierpien Anieli wy-
akcentowac te doswiadczenia, kto re wyraénie wiżzaęy sió  z uczestnic-
twem Bęogosęawionej w cierpieniach Pana Jezusa, prowadzżcych jż do 
uczestnictwa w Jego zadoscuczynieniu.  

W niniejszym artykule przeanalizujemy te zapiski Salawy, kto re 
swiadczż o jej udziale w Móce, zniewagach, bo lu, wyniszczeniu i opusz-
czeniu Chrystusa, a takze ukazujż jż jako ofiaró  dla Jezusa i dla braci 
oraz przedstawiajż jej sposoby wynagradzania. 

1. UCZESTNICTWO W CIERPIENIACH CHRYSTUSA 

Zapiski, jakie Aniela pozostawięa w Dzienniku, swiadczż, iz Pan po-
zwolię jej przebywac duchowo w miejscach zwiżzanych ze swoim ziem-
skim zyciem, a przede wszystkim z Mókż. Bęogosęawiona wielokrotnie 
odczuwaęa tez zniewagi, jakie wyrzżdzaęy Bogu grzechy jej węasne i in-
nych ludzi. Doswiadczaęa ro wniez cierpien Syna Bozego Ć  Jego bo lu, 
wyniszczenia i opuszczenia.  
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A. Uczestnictwo w mŹce Panskiej 

Dzióki ęasce Jezusa Chrystusa Salawa wielokrotnie byęa w miejscach 
zwiżzanych z ziemskim zyciem, a gęo wnie z mókż Syna Bozego1. Analiza 
odnosnych teksto w Dziennika pozwala stwierdzic, iz obecnosc ta doko-
nywaęa sió  duchowo przez wizje wyobrazeniowe. Doswiadczenie to byęo 
czóste w jej mistycznym zyciu. Napisaęa, ze Chrystus przeprowadzaę jż 
duchowo po miejscach, kto re odwiedzię. Szczego ęowo wymienięa potem 
go ró  Tabor, Ogro jec, Golgotó  oraz Jerozolimó . Warto podkreslic, ze 
miejsca te wiżzż sió  z umacnianiem wiary ucznio w i przygotowywaniem 
ich do Móki (go ra Tabor) oraz z Mókż Chrystusa. 

Salawa kilkakrotnie dostópowaęa tez wizji cierpiżcego Chrystusa, 
kto rym towarzyszyęy nadprzyrodzone sęowa. Wizje i sęo w nadprzyro-
dzone wyjasniaęy Anieli powo d cierpien Chrystusowych. Byęy nim grze-
chy naęogowe jej i innych ludzi. Zatem wyraénie wiżzaęa mókó  Panskż z 
osobistż niedoskonaęosciż ludzi. Swiadomosc ta musiaęa byc znaczżca 
dla jej pragnien cierpienia. 

Skutkami, jakie rodzięy w Anieli te doswiadczenia, byęy z jednej 
strony wyrzuty sumienia, kto re Bęogosęawiona okreslięa jako wielkie,  
i poczucie bezradnosci wskutek jej niemozliwosci poprawy, jakż do-
strzegaęa, z drugiej zas strony Ć  sięa duchowa, szczego lnie potrzebna w 
realizacji jej powoęania. 

Z zapisko w Dziennika wiemy takze, ze Aniela otrzymaęa dar szcze-
go lnego poznania móki Panskiej. Napisaęa: ” Poznanie móki Panskiej 
nadzwyczajne, ale innym sposobemś2. Aniela nie wyjasnia, na czym 
miaęby polegac o w ” inny sposo bś, niemniej wypowiedé ta sugeruje, ze 
chodzi tu o poznanie intuicyjne, węasciwe kontemplacji wlanej. Do-
swiadczenie to miaęo miejsce w czasie bardzo intensywnie przezywa-
nych przez niż cierpien biernej nocy ducha w okresie Wielkiego Postu 
1921 roku. Cierpienia Anieli wiżzaęy sió  bowiem z wydarzeniami roku 
liturgicznego. 

Zapiski Anieli ujawniajż takze, iz Bęogosęawiona osobiscie odczuwa-
ęa bo l Móki Jezusa, Jego cierpien3. Odczucie to poprzedzone byęo do-
swiadczeniem mięosci Chrystusa, bżdé Jego poszukiwaniem u niej po-

† † † † † †  
1 Por. A. Salawa, Dziennik Ć  10 XII 1918; 15 XII 1918, oprac. J. R. Bar, Warszawa 

1989; Dwa dos wiadczenia co do Ojca N. N., s. 79. 
2 Por. tamze, III 1921, s. 84. 
3 Por. tamze, 5 I 1919; 16/17 XII 1920; 28 XII 1920; W czasie spoczynku, s. 82. 
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ciechy. Czasem te okolicznosci byęy ze sobż poężczone. Czytamy bo-
wiem: ” Czósto bardzo doswiadczam wielkich skarg Bozych, jak sió  Bo g 
nieskonczony zali na swoje stworzenia i daje odczuc caęż wielkosc znie-
wagi i w caęym ciele i w kazdej węadzy duszy. Mięosc daje sió  odczuc, 
kto rż Pan Bo g ma wobec tak niewdziócznych stworzen, ale takze strasz-
ny ucisk i smutek jest duszy udziaęem, kto rż Pan Bo g ponosi. I zapew-
niaę mnie, ze w miaró  wiernosci duszy Pan Bo g wymaga cierpienia. 
Chodzi o to, by ona zezwolięa na to zżdanie Boze i zeby znosięa te tortu-
ryś4. Cierpliwosc, pokora i posęuszenstwo, tak mozna by okreslic posta-
wó , jakiej Pan wymagaę wtedy od Salawy. Interesujżce jest takze stwier-
dzenie przez Bęogosęawionż w omawianej wypowiedzi, ze postóp du-
chowy pociżgaę za sobż zwiókszenie cierpien. 

Odczuwanie cierpien móki Jezusowej trwaęo u Anieli nawet kilka 
godzin i byęo czóste, a powodem owych doswiadczen byęo zachócenie jej 
do wspo ęczucia Panu Jezusowi. Do udziaęu w móce Syna Bozego Bęogo-
sęawiona zachócana byęa takze bezposrednio, wprost. Chrystus zapraszaę 
jż szczego lnie, by uczestniczyęa w bo lu Jego najswió tszego ramienia. 
Napisaęa ro wniez, ze odczuęa w duszy ucisk i smutek Jezusa. 

Pan zężczyę Anieló  mocno ze swojż Mókż, a nawet wybraę do szcze-
go lnego nasladowania siebie. W jej rozmyslaniach o cierpieniach prze-
zywanych przez Chrystusa w noc poprzedzajżcż Jego mókó  czytamy: 
” Jak tam Pan Jezus bardzo cierpiaę− i jak byę opuszczony od Apostoęo w, 
a po éniej, jak bardzo Sam cierpiaę udróczenia ducha. Az Go Anioę przy-
szedę pocieszyc, ze bódzie miaę na przyszęosc zastópy dusz, kto re po jdż 
za Nim tż drogż i ze bódż bardzo cierpiec dla mięosci Jego i ze po jdż w 
slady Jego zycia, az na krzyz w zaparciu samych siebie− Czy ja tez nale-
zó  do tych dusz? Czy idó  odwaznie drogż krzyzaś?5. 

Patrzżc z perspektywy caęego zycia Anieli, szęa ona odwaznie drogż 
krzyza, a nawet, jak Szymon z Cyreny, przyczyniaęa sió  do zbawiania 
swiata. 

Przedstawiony powyzej przeglżd tresci odnosnych tekstow Dziennika, 
upowaznia do twierdzen o wyjżtkowym uczestnictwie Bęogosęawionej w 
móce Chrystusa. Dostópujżc ęaski duchowej obecnosci w miejscach 
zwiżzanych z zyciem i smierciż Jezusa, widzżc, sęyszżc i czujżc Jego bo l, 
stawaęa sió  coraz bardziej na wzo r obrazu Syna Bozego (por. Rz 8, 29). 

† † † † † †  
4 Por. tamze, 5 I 1919. 
5 Tamze, Rozmys lanie w OgrojcuŹ, s. 107. 
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B. Dos wiadczanie cierpien Chrystusa 

Uczestnictwo Anieli w cierpieniach swego Mistrza wyrazięo sió  takze 
przez udziaę Bęogosęawionej w cierpieniach, jakie Chrystusowi sprawiaęy 
aktualne grzechy ludzi6. Dziennik, kto ry nam pozostawięa, jest swiadec-
twem, ze odczuwaęa zniewagi wyrzżdzane Bogu i czuęa bo l Chrystusowy, 
a takze Jego wyniszczenie i opuszczenie. 

a) Doswiadczanie zniewag i bolu Chrystusa 

Salawa wyraénie doswiadczaęa zniewag Chrystusa. Zapisy, dotyczżce 
omawianych cierpien, pojawiajż sió  w Dzienniku najczósciej7. Sż to rela-
cje o odczuwaniu i widzeniu zniewag Pana. 

Lektura zapiso w Dziennika dowodzi, ze przejawy nieuszanowania 
Chrystusa przezywaęa Aniela bardzo intensywnie. Swiadczy o tym juz 
warstwa leksykalna jej notatek. Bęogosęawiona czósto bowiem uzywaęa 
okreslen, swiadczżcych o tym, ze doswiadczaęa zniewag: ”w bardzo wiel-
kimś, a nawet najwyzszym stopniu oraz ze doswiadczaęa ” caęej zniewagiś  
Chrystusa. Intensywnosc przezywanych przez niż cierpien podkresla tez 
stwierdzenie Anieli, ze nie mogęa wrócz zniesc w duszy cierpienia pęynż-
cego z odczucia zniewagi Jezusa, co skęaniaęo jż do prosby o fizyczne 
cierpienia dla siebie, a dalsze zycie na swiecie zwiżzane z poznawaniem 
zniewag Panskich okreslięa móczarniż. 

W jednej z wypowiedzi podaęa, ze zniewagi Chrystusa odczuwaęa  
” i w caęym ciele i w kazdej węadzy duszyś8. Mozna wióc domyslac sió  tu 
nie tylko duchowego, ale i fizycznego cierpienia. 

Doswiadczanie bo lu zniewag Pana Jezusa zwiżzane byęo takze z wi-
zjami nadprzyrodzonymi, na przykęad Chrystusa w Hostii sw. Charakte-
rystyczny dla relacji Anieli jest fakt, ze czósto podaje ona, iz zniewagi te 
odczuwaęa Ć  jak okreslaęa Ć  doswiadczalnie, a wióc w sposo b pewny  
i swiadomy oraz bezposredni, prosty i mięosny.  

† † † † † †  
6 Wspo ęczesne cierpienie Chrystusa rozumiemy w sensie okreslonym przez Koscio ę  Ć  

Por. Miódzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia, chrystologia, antropologia, w: Od 
wiary do teologii. Dokumenty Miźdzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, red.  
J. Kro likowski, Krakow, 2000, s. 146-149. 

7 Por. A. Salawa, Dziennik Ć  Sprawa sumienia co do s wiatńa Bo˙ego, p. 7. 37; 8 IV 
1917; 17 XI 1917; 15 III 1918; 11 XII 1918; 12 XII 1918; 19 XII 1918; 20 XII 1918; 27 XII 
1918; 5 I 1919; Sprawa sumienia, p. 60; 12 II 1920; 13 II 1920; 25 V 1920; VIII, IX, X 
1920, s. 68; W czasie spoczynku, s. 82; 16 III 1921; 11 IX 1921.  

8 Tamze, 5 I 1919. 
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Przezywanie przez Anieló  zniewag Chrystusa byęo nie tylko inten-
sywne, ale i czóste. 

Notatki Anieli pozwalajż tez poznac éro dęa owych zniewag. Mozna 
podzielic je na dwie grupy: zniewagi, kto rych éro dęem byęa sama Aniela, 
i zniewagi wyrzżdzone Bogu przez innych ludzi. 

Zniewagi zwiżzane z pierwszż z wymienionych grup znajdujż sió  w 
czterech fragmentach Dziennika9. Analiza tych testo w pozwala stwier-
dzic, ze Chrystusa ranięy niewiernosci Anieli, jej porywczy gniew oraz 
malenkie grzechy. Wobec swió tosci Boga, nawet to, co po ludzku dosko-
naęe, jest maęe i grzeszne. Podczas zjednoczenia Bo g pozostaje Bogiem, 
a częowiek częowiekiem i zgodnie z naukż Koscioęa częowiek ma zawsze 
mozliwosc zgrzeszenia. Niemniej jednak biorżc pod uwagó  delikatnosc 
sumienia Anieli oraz fakt, ze zostaęa ona powoęana na drogó  mięosci wy-
nagradzajżcej, Bo g przez powyzsze doswiadczenia coraz bardziej upo-
dabniaę jż do siebie i uwrazliwiaę, czyniżc jż gotowż do bycia ofiarż za 
braci. Ta interpretacja jest o tyle uzasadniona, ze Chrystus wyrzucajżc 
jej niedoskonaęosc ukazywaę jednoczesnie delikatnosc swojego Serca. 
Aniela jednoczyęa sió  z Panem przez cierpienie, a powyzsze doswiadcze-
nia powiókszaęy owż jednosc. 

Znacznie szerzej opisane sż zniewagi, kto rych éro dęem byli inni lu-
dzie10. Relacje Dziennika wskazujż, ze Chrystus raniony byę przez grze-
chy nieczyste oso b poswióconych sęuzbie Bozej, duchownych, przez nie-
uszanowanie Chrystusa eucharystycznego zanoszonego choremu i przez 
niezgodnosc ludzi z wolż Bozż. Aniela odczuwaęa bo l z powodu niepo-
szanowania Chrystusa w Najswió tszym Sakramencie, przez zęe zacho-
wanie w kosciele czy zniewagó  ludzi zęej woli. 

Omawiane cierpienie towarzyszyęo Bęogosęawionej takze po wizjach 
oraz przy poznaniu ro znych prawd. Doswiadczaęa bowiem zniewag Je-
zusa po ujrzeniu ludzkiej niezgodnosci z wolż Bozż. Ta niezgodnosc zo-
staęa jej ukazana w obrazie wielkiej liczby pokrzyzowanych nici. Przezy-
waęa je po wizjach Chrystusa, a takze przy poznaniu Bozej mięosci do 
kapęano w i przedstawieniu jej srodko w oraz sposobo w wynagrodzenia 
za ich grzechy, a wreszcie Ć  Bozej mięosci do kazdego częowieka. Od-
czucie zniewag towarzyszyęo jej ro wniez przy poznaniu ogromu Bo stwa  
i ludzkiej nódzy oraz gdy Maryja uczyęa jż, jak ma sió  przygotowac na 
sżd po smierci. Aniela poznaęa wtedy, jak sió  spowiadac z grzecho w lek-
kich i ze sż one obrazż Boga. 

† † † † † †  
9 Por. tamze, 16 XI 1917; 12 XII 1918; 19 XII 1918; 25 V 1920. 
10 Por. tamze, 8 IV 1917; 11 XII 1918; 20 XII 1918; Sprawa sumienia, s. 60; 13 II 

1920; VIII, IX, X 1920, s. 68; 16 III 1921; 11 IX 1921. 
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Odczuwanie Chrystusowych zniewag dokonywaęo sió  zazwyczaj  
w klimacie mięosci i cierpienia (czasem tylko cierpienia) zachócajżcego 
jż do ofiar wynagradzajżcych.  

Poza zniewagami Salawa wielokrotnie swiadczyęa o tym, ze osobiscie 
czuęa bo l, jakiego doznaje Chrystus11. Stwierdzięa, ze odczuwaęa bo l Jego 
Serca. Doswiadczenie to pojawiaęo sió , gdy Bo g zalię sió  wobec niej na 
niewdziócznosc ludzi, zachócajżc jż do ofiar. Jeden raz Ć  jak sama za-
notowaęa Ć  odczuciu bo lu Serca Jezusowego towarzyszyęo odczucie wy-
rzżdzonej przez niż samż zniewagi Jezusowi przez jej porywczy gniew. 
Wreszcie o owym bo lu Serca Chrystusa sęyszaęa osobiscie w sytuacji 
rozmo w przede wszystkim z ludémi, kto rzy nie mogli pogodzic sió  z wo-
lż Bozż. Sęyszaęa wtedy gęos, kto ry mo wię jej, ze Jezus cierpi, zachócajżc 
Anieló , aby przyjmowaęa dobrowolnie na siebie cierpienia tych ludzi. 

Chrystus dzielię sió  z niż swym bo lem. Pragnżę takze znaleéc u niej 
pociechó , wspo ęczucie, ulgó  czy schronienie12. Aniela byęa ” powiernicżś  
Chrystusowych zali i zwierzen wobec zęa ludzi13. Pan zalię sió  jej na ludz-
kż niewdziócznosc, brak mięosci i na fakt, ze jest zniewazany. Zwierzaę 
sió  jej ze swych tajemnic i swojego cierpienia. 

Pan Jezus powoęaę jż do jednoczenia sió  z Nim i pomocy braciom 
przez dar odczuwania Jego zniewag. Doswiadczaęa ich bardzo zywo, in-
tensywnie i czósto. Poznanie rodzajo w zniewag Chrystusa, ich éro deę, 
owocowaęo mięosciż skęaniajżcż Anieló  do hojnego zadoscuczynienia.  

b) Doswiadczenie wyniszczenia i opuszczenia Chrystusa 

Chrystus pozwolię Anieli uczestniczyc takze w swoim wyniszczeniu  
i opuszczeniu14. Takze te przezycia miaęy doswiadczalny charakter i byęy 
czóste. τro dęem tych daro w byęa Boza mięosc. Opuszczenia Chrystusa 
doswiadczaęa za posrednictwem wizji intelektualnych Dzieciżtka Jezus. 
Aniela sprecyzowaęa takze powo d owego opuszczenia. Byęa nim ona sa-
ma. Chrystus daę jej poznac, ze uwaza, ze za maęo sió  Nim zajmowaęa. 
Prowadzżc jż na wyzyny doskonaęosci, oczekiwaę od niej ciżgęego prze-
bywania w Jego obecnosci. Uczucia, kto re towarzyszyęy temu doswiad-

† † † † † †  
11 Por. tamze, 7 VII 1916; 17 XI 1916; 12 XII 1918; 16/17 XII 1920; zachó ta Ć  18 XII 

1920; W czasie spoczynku, s. 82; 16 III 1921; 11 IX 1921. 
12 Por. tamze, 16 XI 1917; 10 XII 1918; 12 II 1920; 27 XII 1920; W czasie spoczynku,  

s. 82. 
13 Por. tamze, 7 VII 1916; 16 XI 1917; 10 XII 1918; 15 XII 1918; 5 I 1919; W czasie spo-

czynku, s. 82. 
14 Por. tamze, Sprawa sumienia co do s wiatńa Bo˙ego, p. 2, 37; 17 XI 1916; 16 III 

1918. 
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czeniu: mięosc, wspo ęczucie, bezradnosc i wielkie wyrzuty sumienia, su-
gerujż, ze byę to sposob, w jaki Bo g prowadzię jż do maksymalnej wrazli-
wosci sumienia, potrzebnej dla ofiary wynagradzajżcej, kto rż byęa i kto rż 
wciżz sió  stawaęa. 

2. WYNAGRADZANIE PRZEZ CIERPIENIA 

Bo g wybraę Anieló  Salawó , aby byęa dla Niego ofiarż wynagradzajżcż 
za grzechy. Bęogosęawiona cierpiaęa wióc dla Boga i cierpiaęa za innych 
ludzi. Pan pozwolię jej takze w ro zny sposo b wynagradzac za grzechy. 

A. Ofiara dla Jezusa 

Lektura Dziennika wykazuje wyraénie, ze Aniela Salawa byęa zachó-
cana do ofiar, a nawet Bo g zżdaę ich od niej. Ona sama ich pragnó ęa i by-
ęa do nich gotowa. Wiócej, caęe zycie Anieli staęo sió  ofiarż przebęagalnż 
za grzechy jej węasne i innych ludzi. Potwierdzajż to zebrane ponizej 
teksty. Napisaęa ona: ” Ustawicznie czujó  to, ze jako ja mam byc ofiarż  
i przebęaganiem za grzechy ludzi−ś15; oraz: ” A to tak byęo, ze ja miaęam 
byc ofiarż przebęagania, przyjmujżc na siebie przero zne zniewagi od lu-
dziś16, czy w innym miejscu: ” I znikęo wszystko, tylko daę sió  sęyszec gęos 
Bozy, ze w takiej ciemnosci dusza zapalona mięosciż jest wielkż ofiarż 
bardzo mięż−ś17. W innym miejscu pisze: ” [−] i tylko tak myslaęam, ze 
wsro d nódzy mojej i niedoęóstwa ja pragnó  stac sió  zupeęnż ofiarż dla 
Boga mojegoś18.  

Majżc swiadomosc węasnej sęabosci, prosięa Boga, aby pomo gę jej 
sprostac powoęaniu. We fragmencie nazwanym: Wońanie duszy mojej za-
notowaęa: ”O tak, daj mi Panie, tó  ęaskó , abym ja byęa, jak Ty, takż ofiara 
miódzy niebem a ziemiż, takim przebęaganiem za grzechy najpierw moje, 
a i za grzechy caęego swiata. Tak pragnó  bardzo, a jesli tak zaraz nie bó-
dzie, to abym sió  tym nie zniechócaęa, ani na duchu nie upadaęaś19. 

Ofiarniczy charakter zycia mistycznego Anieli wyrazaę sió  przez pra-
gnienie przez niż cierpienia i przez samo cierpienie. Wzorem byę dla niej 

† † † † † †  
15 Tamze, 14 VI 1918. 
16 Tamze, 27 XII 1918. 
17 Tamze, 17 XII 1920. 
18 Tamze, 11 IX 1921. 
19 Tamze, Wońanie duszy mojej, s. 100. 
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Chrystus. Cierpienie Anieli miaęo konkretny cel: pragnó ęa cierpiec za 
grzechy. Jej cierpienie dla Chrystusa znamionowaęo caęe jej zycie. Aniela 
oddaęa sió  bowiem Bogu na wszystko, co dla niej przygotowaę. 

O tym, ze cierpienia Anieli miaęy charakter wynagradzajżcy, swiad-
czż takze zapisy o zaproszeniu jej do dobrowolnych cierpien ” jakby dla 
ulzenia tego, co sam [Bo g] cierpiś20. Niemniej czósto wyznawaęa swojż 
sęabosc i lók przed cierpieniem. Charakterystyczna jest jej wypowiedé: 
” Niekiedy tak sió  zastanawiam, skżd to pochodzi, ze ja takim wielkim 
swiatęem oswiecona, a jestem taka niedoęózna jak takie dziecko, co nie 
umie mo wic i tylko po wszystko rżczkó  wyciżga. Tak i ja wyciżgam rżcz-
kó  pragnien wielkiej ofiary dla Pana Boga. A jak przyjdzie czas ofiary, to 
ja zupeęnie jak to dziecko nieme sęabe. Czyz to po takiej duszy moze sió  
Pan Bo g czego spodziewac? I tylko pozostaje mi bo l serca straszny. I to 
ma wystarczyc? Jak to jest, to ja nie wiemś21. 

Widzżc zniewagi Chrystusa, Aniela sama pragnó ęa zadoscuczynic  
i wynagrodzic, o czym swiadczż zarzuty, jakie Jezus do niej kierowaę. 
Napisaęa: ” Jeden raz bódżc u sto p Pana Jezusa rozwodzięam swoje zale  
i myslaęam, jak by sió  uwolnic z tych trudnosci, w jakich sió  w obecnej 
chwili znajdowaęam. A Pan Jezus odezwaę sió  do mnie w te sęowa: »Tak 
to pragniesz Mió  pocieszyc i krzywdy wynagrodzic? Myslisz tylko, jak by 
sió  od krzyza uwolnic. I to ma byc twoja mięosc i dla Mnie ofiara? I wy-
nagrodzenie za zniewagi, jakie Mi dusze zaslepione i bezbozne zadajż?ź 
O, takie mi Pan Jezus czynię wyrzuty! Bardzo tym byęam upokorzona  
i zawstydzonaś22. 

Aniela pragnżc cierpiec dla Boga i faktycznie ponoszżc cierpienia 
dla Chrystusa, stawaęa sió  z Nim coraz bardziej jedno. Cierpiżc za grze-
chy i chcżc za nie wynagradzac, byęa Chrystusowym ” miejscem odpocz-
nieniaś  (por. Ps 132, 8). 

B. Ofiara za bli�nich 

Wielokrotnie odczytujemy w Dzienniku teksty, z kto rych wynika, ze 
Aniela przyjmowaęa cierpienia innych ludzi i cierpiaęa za braci23. Zapisy 
te majż przede wszystkim formó  zaproszenia. Takze sam Chrystus uczyę  

† † † † † †  
20 Tamze, 16 V 1918; por. 21 VIII 1921. 
21 Tamze, 13 II 1920. 
22 Tamze, 7 i 8 II 1921. 
23 Por. tamze, Sprawa sumienia co do s wiatńa Bo˙ego, p. 7, 37; 17 XI 1916; 15 III 

1918; 25 V 1918; 14 VI 1918; 25 XII 1918; 24 X 1920.  
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jż o wartosci takich czyno w, a ona wyrazaęa ich pragnienia. Z relacji 
Anieli wynika, ze propozycje Jezusa byęy czóste. Poza tym miaęy one 
znamió  dobrowolnosci. Odpowiada to zawartemu w Pismie swió tym ob-
razowi Chrystusa, kto ry szanujżc woló  częowieka zwracaę sió  do ludzi: 
” Jesli chcesz−ś  (por. Mt 15, 28; 19, 17. 21; Mk 10, 51; J 5, 6). Jest to tak-
ze cecha wyraénie podkreslana przez teologió  zycia mistycznego: ” Pan 
Jezus zachóca [−] do wolnego wyboru; ale one [osoby, kto re wynagra-
dzajż Ć  A. S.] jakby z koniecznosci porzucajż radosc i wybierajż cier-
pienie z jego ciemnosciami− aby swiatęo, swió tosc, zbawienie zostaęy 
dane innymś24. 

Salawa podaje takze okolicznosci, w kto rych owe zaproszenia Chry-
stusa miaęy miejsce. Byęo to, na przykęad, podczas jej rozmo w z ludémi, 
przede wszystkim niepogodzonymi z wolż Bozż, kto rzy nie potrafili po 
Bozemu przezywac swoich cierpien, a takze podczas obdarzania jej ęa-
skami, na przykęad, poznania zamiaro w Bozych. 

Aniela poznaęa tez ro znicó  miódzy cierpieniem, kto re przezywa sió  
ze sprawiedliwosci, za siebie, a cierpieniami, kto rych przyczynż byęa mi-
ęosc prowadzżca do tego, by z hojnosciż brac cierpienia za innych ludzi. 
Salawa podaęa, ze owa droga dobrowolnych cierpien za braci, kto rż 
prowadzię jż Chrystus jest jej sposobem jednoczenia sió  z Jezusem. Na-
pisaęa: ” Czujó , jak Pan Jezus prowadzi mnie za rókó  i pokazuje, do ja-
kiego stopnia mam sió  wzniesc do Niego, a najwiócej przyjmowaniem 
dobrowolnych cierpien za drugichś25. W omawianym fragmencie zdra-
dzięa tez niekto re cierpienia, jakie ponosięa dla innych. Napisaęa: ” [−] 
chocby tu chodzięo o odebranie sęawy i najwióksze krzywdy bez przyczy-
ny wyrzżdzone, to sió  nie ma myslec, ze temu ludzie winni− Ale ani my-
slż rozbierac, ani sió  tym martwic, bo ofiara, kto rej Pan zżda, tylko w 
ten sposo b moze byc speęnionaś26. Tekst ten wskazuje na cierpienie 
spowodowane przez otaczajżcych jż ludzi. 

Wrazliwe serce Anieli samo rozumiaęo potrzebó  cierpienia za in-
nych. Wiócej chciaęa cierpiec zawsze i za wszystkich. Owo ” zawsze i za 
wszystkichś  jest doskonaęym wypeęnieniem Chrystusowego zaproszenia: 
” Jesli kto chce po jsc za Mnż, niech sió  zaprze samego siebie, niech 
weémie krzyz swo j i niech Mnie nasladujeś  (Mt 16, 24). 

Cierpienia Anieli przyjmowane za innych i dla innych nadawaęy jej 
ofierze charakter wynagradzajżcy. Peęna pokory napisaęa w Dzienniku: 

† † † † † †  
24 R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy ˙ycia wewnźtrznego wstźpem do ˙ycia w nie-

bie, tę. T. Lady, Niepokalanow 19982, s. 817. 
25 A. Salawa, Dziennik, 14 VI 1918. 
26 Tamze.  
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” Czasem tak sió  powaznie nad tym zastanawiam, kto tez to tak wielkie 
pragnienie cierpien w duszy mojej poczżtkuje. Czy to tez duch dobry? 
Pan Jezus ma tak duzo oso b zakonnych. Czyzby to zżdaę od osoby 
swieckiej i to tak niedoskonaęej, ofiary dla wynagrodzenia?ś27. 

Odpowiedé Koscioęa jest w tym miejscu jednoznaczna: podobnie jak 
wezwanie do swió tosci (por. LG 40), tak i obowiżzek ekspiacji dotyczy 
caęego rodzaju ludzkiego. Niemniej jednak Pan Jezus w szczego lny spo-
so b zaufaę Salawie. Przez jej cierpienie dla i za innych ludzi, pozwolię jej 
nasladowac siebie.  

C. Sposoby wynagradzania 

Dziennik Anieli zdradza takze sposoby, kto rymi Bęogosęawiona wy-
nagradzaęa28. Jej ofiara dokonywaęa sió  przez przyjmowanie zniewag od 
ludzi, gęod, gorżczkó , a takze ” strasznyś  Ć  jak okreslięa Ć  bo l serca czy 
udróczenia. Aniela wynagradzaęa takze przez zycie w ubo stwie. Chrystus 
sam wielokrotnie podawaę jej srodki i sposoby wynagrodzenia. Tak byęo, 
na przykęad, w zwiżzku ze zniewagami wyrzżdzonymi Bogu przez du-
chownych. Aniela napisaęa wtedy: ” Kilka razy powtarzaęo sió  to, jak Pan 
Bo g w wielkim swoim mięosierdziu ukochaę kazdż duszó , a szczego lnie 
kapęano w i daę odczuc zniewagó , jakż ponosi od duchownych Ć  i jed-
nych i drugich. I przedstawiaę przero zne sposoby i srodki, jakimi bym 
mogęa wynagrodzic. I bardzo zapraszaę i pouczaę, jak sió  podczas takich 
zachowac, jak odwaznie, jak móznie, i jak wytrwale, i jak stanowczo. Do 
tego obiecaę dac stan wielkiego zaciemnienia i ucisku duszy. I chodzi tu 
przede wszystkim o pozostanie w takim stanie, jak dęugo [On zechce] 
bez niepokoju. Ale jeszcze nie mam odwagiś29. 

Podstawowż jednak formż wynagradzania Anieli byęo cierpienie w 
cichosci, cierpienia ukryte30. Jej ofiaró  udoskonalaęy trudnosci w do-
wolnym korzystaniu z sakramento w, gęo wnie Komunii swió tej31. 

Bycie ofiarż przebęagania, poswióconż za grzechy, byęo powoęaniem 
Anieli. I chociaz poprzez wszczepienie w Chrystusa na chrzcie sw. ” no-
† † † † † †  

27 Tamze, 16 III 1921. 
28 Por. A. Salawa, Dziennik, 30 XII 1917; 14 VI 1918; 25 XII 1918; 13 II 1920; 21 VIII 

1921; 11 IX 1921. 
29 Tamze, 20 XII 1918. 
30 Por. tamze, 22 XII 1918; 23 XII 1918; 18 II 1919; 3 V 1920; 7 XII 1920; VI 1921,  

s. 89; 1 VIII 1921; Rozmowa z Panem Jezusem, s. 93; VIII 1921, 97; X 1921, 103; Rozmy-
s lanie w OgrojcuŹ, s. 107. 

31 Por. tamze, 5 XII 1920. 
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simy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby zycie Jezusa ob-
jawięo sió  w naszym cieleś  (2 Kor 4, 10), to jednak jej wspo ędziaęanie w 
dziele odkupienia byęo wyjżtkowe. 

 
Cierpienia jakie towarzyszyęy zyciu mistycznemu Anieli Salawy mia-

ęy wymiar odkupienczy i apostolski. Wedęug Otto Filka OCD, ” w doktry-
nie sw. Jana od Krzyza móki nocy biernej ducha uzasadnione zostaęy 
potrzebż gęo wnie oczyszczenia z ludzkiego sposobu dziaęania i przygo-
towania do peęnego zjednoczenia. Aniela Salawa nie miesci sió  tym ra-
zem w schemacie sw. Jana. Blizsza jest ona grupie tych mistyko w, kto -
rzy jak na przykęad sw. Paweę od Krzyza i sw. Teresa od Dzieciżtka Jezus 
cierpiż dęugo, do konca zycia, w mrocznej »ciemnicy duchaź, gdyz 
przypadęa im rola wspo ęcierpienia z Chrystusem ukrzyzowanym za zba-
wienie swiata. Salawó , jak wynika jasno z jej zwierzen, Bo g od wczesna 
ksztaętowaę  na ofiaró  za zycie innychś32. 

Bęogosęawiona przez cierpienia wynagradzajżce towarzyszyęa Chry-
stusowi w Jego móce i cierpieniach spowodowanych aktualnż niewier-
nosciż ludzi. Cierpiaęa dla Boga i nasladowaęa Jezusa przez cierpienie za 
bliénich. Wynagradzaęa Bogu grzechy, przede wszystkim cierpiżc w mil-
czeniu, na wzo r Syna Bozego Ć  cichego Baranka (por. Iz 53, 7). 

 

† † † † † †  
32 O. Filek, »Dziennik� A. Salawy jako dokument prze˙yc  mistycznych, w: Aniela Sa-

lawa, DziennikŹ, s. 24. 
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ROZWO J ZYCIA DUCHOWEGO  
KUNEGUNDY SIWIEC (1876-1955) 

 
Czósto stykamy sió  z rozpowszechnianymi ro znymi opisami zjawisk 

nadzwyczajnych, prawdziwych i tych, kto re swego éro dęa nie majż w 
Bogu. Opro cz koniecznosci zbadania ich autentycznosci na teologach 
spoczywa takze obowiżzek ich interpretacji.  

Powstaje wióc pytanie, czy mozna przedstawiac te zjawiska w taki 
sposo b, aby na ich podstawie przyblizac rozwo j zycia duchowego chrze-
scijan? Czy same ” objawieniaś, ” sęowa nadprzyrodzoneś  itp. mogż byc 
wystarczajżcym éro dęem do tego, aby stwierdzic, ze dany częowiek byę 
mistykiem itd.?  

Niniejszy artykuę ukazuje konsekwencje pozytywnej odpowiedzi na 
powyzsze pytania na przykęadzie zycia duchowego maęo znanej tercjarki 
Karmelu Terezjanskiego Kunegundy Siwiec. 

1. KUNEGUNDA SIWIEC I JEJ S RODOWISKO 

Posiadamy maęo informacji biograficznych na temat Kunegundy 
Siwiec. Opierajż sió  one gęo wnie na wspomnieniach jej kierownika du-
chowego, a jej biografió  w oparciu o te zapiski oraz o wspomnienia in-
nych oso b napisaęa Helena Faustyna Stanczyk1. 

Kunegunda Siwiec urodzięa sió  28 V 1876 roku w Stryszawie-
Siwco wce koęo Suchej Beskidzkiej w wielodzietnej rodzinie (dziesiócioro 
rodzenstwa: 3. braci i 7. sio str) Jana i Wiktorii z domu Trzop. Jeszcze 
tego samego dnia zostaęa ochrzczona w kosciele parafialnym. W domu 
panowaęa pobozna atmosfera wsparta lekturż czasopism religijnych. 

Na poczżtku dorosęego zycia Kunegunda odrzucięa oswiadczyny 
Stanisęawa Sarleja z powodu jego wczesniejszego romansu ze sęuzżcż,  

† † † † † †  
1 Zob. B. Bartkowski, Sńowo wstźpne, w: Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynku. 

Nadprzyrodzone os wiecenia Kunegundy Siwiec ze Stryszawy zanotowane przez ks. 
Bronisńawa Bartkowskiego, Krakow 1995, s. 7-22; H. F. Stanczyk, Kundusia z Siwco wki 
(Kunegunda Siwiec), Krakow 1996; tenze, Kunegunda Siwiec, Krakow 1999; Spis sio str 
profesek Swieckiego Zakonu Karmelito w Bosych w Wadowicach od 1893 r., w: Zapiski  
o s p. Kunegundzie Siwiec w ksiźgach wspo lnoty OSCD w Wadowicach, oprac. B. Salach-
na, ” Z yc Karmelem w Swiecieś . Kwartalnik Swieckiego Zakonu Karmelitow Bosych 
5(1998), nr 4, s. 14.  
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a po misjach w 1896 roku zerwaęa zaróczyny z Wincentym Zachurż. Mi-
sje te, prowadzone przez sęugó  Bozego o. Bernarda Ęubienskiego CSsR, 
byęy momentem przeęomowym w jej zyciu religijnym: postanowięa 
oddac caęe swe zycie sęuzbie Bogu i jednoczesnie pozostac osobż 
swieckż. Wyrazem takiej postawy byęo wstżpienie 2 lutego nastópnego 
roku do Apostolstwa Modlitwy Serca Jezusowego, kto re miaęo siedzibó  
przy kosciele parafialnym. 

Kunegunda nie poprzestaęa jednak na tym Ć  pragnó ęa niesc ducho-
wż pomoc stryszawskim go ralom. W tym celu ukonczyęa kurs kateche-
tyczny w Sidzinie (prawdopodobnie w latach 1900-1902).  

Sidzina byęa centrum ruchu religijnego wsro d go rali (sidziniarze), 
kto ry zainicjowaę ks. Wojciech Blaszynski (1806-1866). Dziaęalnosc 
owych sidziniarzy, swieckich ewangelizatoro w, budzięa pewne kontro-
wersje. Zarzucano im bowiem postawó  sekciarskż i bęódy doktrynalne, 
ale mimo to nie sposo b zaprzeczyc, iz przyczynili sió  do odnowy religij-
nej go rali. W kontekscie naszych rozwazan wydajż sió  interesujżce uwa-
gi o sidziniarzach poczynione przez Sebastiana Flizaka na ęamach cza-
sopisma etnograficznego. Wylicza on wiele zarzuto w w stosunku do si-
dziniarzy, a węasciwie sidziniarek: sż to leniwe i obęudne bigotki oszu-
kujżce miejscowż ludnosc i ro wnoczesnie uwazajż sió  za osoby specjal-
nie wybrane przez Boga, kto re sż wazniejsze od kapęano w. Podane sż tez 
opisy faęszywych widzen. Sebastian Flizak zastrzega ro wnoczesnie, ze 
jego badania nie sż kompletne. I rzeczywiscie: do sidziniarzy nie naleza-
ęy tylko kobiety, a go rale dzióki temu ruchowi zaczó li pogęóbiac swojż 
wiedzó  religijnż. O tym ostatnim swiadczy chocby fakt, iz sam ks. Bla-
szynski rozprowadzię ponad 500 egzemplarzy katechizmu ks. Gawron-
skiego, 70 Zywoto w Swiźtych ks. Skargi i wiele innych ksiżzek2.  

Węasnie taki ruch religijny mocno zawazyę na dalszym zyciu Kune-
gundy Ć  czuęa sió  sidziniarkż i swoimi sęowami oraz postawż wspieraęa 
go rali w ich zyciu religijnym. 

Od maja 1923 roku Kunegunda Siwiec zwiżzaęa sió  z Karmelem Te-
rezjanskim: najpierw wstżpięa do Praskiego Bractwa Dzieciżtka Jezus, 
nastópnie do III Zakonu Karmelitanskiego (przyjmujżc imió  Teresa od 

† † † † † †  
2 Por. J. Go rka, Ks. Wojciech Blaszynski proboszcz w Sidzinie. Rys historyczny  

z dziejo w dyecezyi tarnowskiej, Tarnow 1914; B. Przybyszewski, Blaszynski, w: Encyklo-
pedia katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Ęukaszyk, Z. Suęowski, t. 2, Lublin 1989, k. 657;  
S. Flizak, Sidziniarki. Przyczynek do historii ruchu religijnego ws ro d go rali (Na margi-
nesie powies ci Jana Dobraczynskiego, pt. ”Kos cio ń w Chochońowieą ), ” Lud. Organ Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawczegoś , t. 44 za 1957, Wrocęaw 1959, s. 340-343. Nalezy 
takze zauwazyc, iz autor ostatniej publikacji przekróca nazwisko ks. Blaszynskiego (Bęe-
szynski). 
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Dzieciżtka Jezus), a w koncu zęozyęa profesjó  w tymze Zakonie. Zaczó ęa 
regularnie uczestniczyc w comiesiócznych dniach skupienia III Zakonu 
oraz w uroczystosciach karmelitanskich. Karmięa sió  takze lekturż auto-
ro w karmelitanskich. 

Kunegunda pomogęa w opęacaniu nauki seminaryjnej Jo zefa Czer-
neckiego, pierwszego kapęana ze stryszawskiej parafii. Byęa takze gęow-
nż inicjatorkż powstania Zakęadu Naukowo-Wychowawczego Sio str 
Zmartwychwstanek oraz wybudowania kaplicy w rodzinnej miejscowo-
sci. W roku 1926 Kunegunda przekazaęa ziemió  na ten cel. Przedsió-
wziócie to zostaęo uwienczone przybyciem sio str i odprawieniem pierw-
szej Mszy sw. trzy lata po éniej. Od tego czasu Kunegunda codziennie az 
do 3 X 1948 uczestniczyęa w Najswió tszej Ofierze i adorowaęa Jezusa 
Eucharystycznego. 

W 1937 roku przyjechaę do Siwcowki ks. Bronisęaw Bartkowski, aby 
peęnic posęugó  kapelana. Wkro tce staę sió  on spowiednikiem i kierowni-
kiem duchowym Kunegundy. 

W 1942 roku w obliczu, zdawaęoby sió  nieuniknionego, wywiezienia 
mieszkanco w Siwco wki do Oswiócimia, zęozyęa ona Bogu ofiaró  z siebie. 
W odpowiedzi mistyczka usęyszaęa sęowa Pana Jezusa zapewniajżce, ze 
do wywo zki nie dojdzie3. 

Od zakonczenia II wojny swiatowej jej stan zdrowia pogorszyę sió : 
nieudana operacja oka (przestaęa nim widziec) oraz bo le stawo w. Od  
4 X 1948 roku choroba stawo w uniemozliwia jej poruszanie sió  przez 
ostatnie siedem lat zycia. Ro wnoczesnie mistyczka miaęa swiadomosc 
wartosci tych cierpien i nie chciaęa ich zmarnowac. Dlatego ” gdy pytana 
czy to przez domowniko w, czy znajomych, mo więa o swoich cierpie-
niach, zawsze potem pytaęa z pewnym zakęopotaniem swego spowiedni-
ka: »czy ja czasem przez to nie marnujó  cierpien?ź Nie skarzyęa sió . Py-
tana, o swoich cierpieniach mo więa z prostotż, choc niechó tnieś4.  

Zmaręa 27 VI 1955 roku. 

2. ć RO DłO DO POZNANIA DUCHOWOS CI KUNEGUNDY SIWIEC:  
MIEJSCE MOJEGO MIńOSIERDZIA I ODPOCZYNKU 

Gęo wnym éro dęem do poznania zycia duchowego Kunegundy Siwiec 
sż ” nadprzyrodzone sęowaś  spisywane przez ks. Bartkowskiego. Geneza 
ich powstania sióga czaso w II wojny swiatowej. W pierwszej poęowie ro-

† † † † † †  
3 Zob. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 25. 29. 
4 B. Bartkowski, art. cyt., s. 15. 
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ku 1942 mistyczka ze Stryszawy dowiedziaęa sió  od jednej z sio str zmar-
twychstanek, ze staęemu spowiednikowi nalezy wyjawiac ro wniez  
i otrzymywane ęaski. Wo wczas wyznaęa ks. Bartkowskiemu to, ze roz-
mawia z Jezusem, Maryjż, Anioęem Stro zem i Swió tymi. Spowiednik za-
czżę zapisywac sęyszane przez swieckż karmelitankó  ” nadprzyrodzone 
oswieceniaś, ale po Wielkanocy roku 1943 poddaę mistyczkó  pro bie,  
a nawet zżdaę znaku (nawro cenia grzesznika do 3 V 1943 roku). O tych 
ęaskach mistycznych nikt nie wiedziaę. W tym sió  węasnie ujawnia ro zni-
ca miódzy zachowaniem Kunegundy Siwiec a niekto rych sidziniarek, 
kto re mo więy gęosno o swoich ” objawieniachś. 

Kapęan byę wierny swemu postanowieniu: ” jedynie wiernie i do-
sęownie notowac te zdania, kto re Kundusia podawaęa jako wewnó trzne 
sęyszaneś5. Czynię to do smierci swojej penitentki w roku 1955. Powo-
dem takiego postópowania byę jej po ęanalfabetyzm: nie umiaęa pisac, 
choc potrafięa czytac. Nieliczne uwagi spowiednika dotyczż jedynie oko-
licznosci, kto re muszż byc znane, aby zrozumiec sens wypowiadanych 
sęo w. Notatki te zachowujż bęódy stylistyczne i józykowe. Nalezy przy-
puszczac, iz w tych notatkach jest po ętoraroczna przerwa spowodowana 
powrotem ks. Bartkowskiego do swojej diecezji. 

Kopie tych notatek zostaęy sporzżdzone w formie maszynopisu w 
kilku egzemplarzach. Staęo sió  to po pozytywnym ustosunkowaniu sió  
do nich bp. Kazimierza Kowalskiego. Jedna z kopii byęa w posiadaniu 
sio str zmartwychwstanek w Stryszawie-Siwco wce. Ten ostatni egzem-
plarz zostaę wypozyczony latem 1987 roku Helenie Faustynie Stanczyk, 
kto ra doprowadzięa do ksiżzkowego wydania tych zapisko w pt. Miejsce 
Mojego Mińosierdzia i odpoczynku w roku 1995 Ć  pierwsze wydanie  
i wznowienie w 1998 roku.  

Ksiżzka ta posiada imprimatur, ma wióc potwierdzenie w formie 
negatywnej ze strony Koscioęa autentycznosci nadprzyrodzonych sęo w6. 
Oznacza to, ze mozemy przypuszczac, iz w Miejscu Mojego Mińosierdzia 
i odpoczynku nie znajdziemy niczego, co by byęo w sprzecznosci z praw-
dami wiary i zasadami moralnosci obowiżzujżcymi w Kosciele rzym-
skokatolickim Ć  i tylko tyle. Warto zauwazyc, ze w podtytule jest sfor-
muęowanie: ” nadprzyrodzone oswieceniaś. Sugeruje ono, ze mamy tutaj 
do czynienia z jakims rodzajem objawien prywatnych. Pociżga to za so-
bż pewne konsekwencje: zaden chrzescijanin nie ma obowiżzku przyjó-
cia za prawdziwe takich objawien. Jednakze biorżc pod uwagó  zycie 

† † † † † †  
5 Tamze, s. 18-19; por. tamze, s. 20-21. 
6 Por. W. Granat, Dogmatyka katolicka. Teologiczna wiara, nadzieja i mińos c , t. 6, 

Lublin 1960, s. 150. 
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Kunegundy Siwiec, mozna przypuszczac Ć  pozostawiajżc ostatecznż 
ocenó  Koscioęowi Ć  ze zapiski jej spowiednika dotyczżce przezyc mi-
stycznych go ralki ze Stryszawy sż autentyczne. 

We wspomnianej ksiżzce w sposo b charakterystyczny zostaęy opu-
blikowane ” nadprzyrodzone oswieceniaś. Kazda wypowiedé zostaęa po-
przedzona nazwż węasnż osoby, kto ra te sęowa miaęa wypowiedziec.  
I tak, na przykęad, czytamy, ze to powiedziaę ” Pan Jezusś  a to ” Matka 
Bozaś. Opuszczono zatem ciżgęe podkreslanie tego, ze o autentycznosci 
sęow sęyszanych przez Kunegundó  Siwiec Koscio ę jeszcze sió  nie wypowie-
dziaę. Takze w niniejszym artykule ze wzglódow stylistycznych wybrano 
sformuęowania ” sęyszaęa sęowa Jezusaś  czy ” Jezus powiedziaęś  itp., za-
miast ” miaęa sęyszec sęowa Jezusaś  czy ” Jezus miaę powiedziecś  itp.  

W tym miejscu mozna byęoby ro wniez postawic pytanie o charakter 
” wewnó trznie sęyszanychś  przez Kunegundó  sęo w. Niestety, ten problem 
natrafia na spore trudnosci. Jedyne blizsze okreslenie charakteru tych 
sęow podaje spowiednik mistyczki w oparciu o Zarys teologii ascetycznej 
i mistycznej A. Tanquereyüa, uwazajżc, ze to locutio interna7. Jednakze 
nie probuje on blizej sprecyzowac charakteru tych sęow za wspomnianym 
autorem, kto ry w punktach 1491-1495 swego dzieęa wyro znia wsrod ob-
jawien prywatnych: widzenia, nadprzyrodzone sęowa i dotyki Boze. Na-
wet podane okreslenie sęo w nadprzyrodzonych w punkcie 1494 wspo-
mnianego dzieęa jest bardzo szerokie8. Jednym sęowem, nie wiemy, jaki 
miaęy charakter sęowa wewnó trzne sęyszane przez Kunegundó  Siwiec. 

W niniejszym artykule bódziemy posęugiwac sió  pierwszym wyda-
niem tych notatek w ksiżzce pt. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpo-
czynku. Nadprzyrodzone os wiecenia Kunegundy Siwiec ze Stryszawy 
zanotowane przez ks. Bronisńawa Bartkowskiego (Wydawnictwo Kar-
melito w Bosych, Krako w 1995)9.  

3. METODA BADANIA 

W samym éro dle pracy tkwi bardzo duze niebezpieczenstwo, ze 
mozna przy omawianiu duchowosci go ralki ze Stryszawy skupic sió  na 
tzw. zjawiskach paramistycznych, drugorzódnych, kto re nie nalezż do 

† † † † † †  
7 Zob. B. Bartkowski, art. cyt., s. 18-19. 
8 A. Tanquerey, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, tę. P. Mankowski, t. 2, Kra-

kow 1928, s. 681-684. 
9 Z tego wzglódu, ze zapiski te wydano w kolejnosci chronologicznej, ale wyodróbnio-

no jedynie podziaę  na lata, cytujżc je bódziemy podawac jedynie numery stron z pierwsze-
go wydania. 
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istoty mistyki. Z tego tez powodu podkreslmy za jednym z gęo wnych 
przedstawicieli szkoęy nadrenskiej koniecznosc oderwania sió  od Bozych 
daro w, nawet tych nadzwyczajnych, jakimi sż sęowa nadprzyrodzone. 
One majż bowiem za zadanie tylko doprowadzic do Boga10. Posiadanie 
takich darow ro wniez nie swiadczy o doskonaęosci. Nawet one same nie 
powodujż przemiany duchowej. 

Aby z nich wyciżgnżc wnioski o zyciu duchowym a nawet mistycz-
nym Kunegundy Siwiec, musimy jednak analizowac ” nadprzyrodzone 
oswieceniaś. Sęowa te sż z caęż pewnosciż swiadectwami pewnych ak-
to w, z kto rych dopiero mozemy wysnuc wnioski o stanie duchowym, w 
jakim ona sió  znajdowaęa. Wydaje sió , ze to jedyny mozliwy sposo b na-
ukowego zbadania rozwoju zycia duchowego Kunegundy Siwiec. Trzeba 
zdawac sobie jednak sprawó  z tego, ze nasze rozwazania majż cos ze 
” sprawy poszlakowejś. Podobnie jak w niej, nie mamy tu ” niezbitych 
dowodo wś  Ć  co prawda nie winy, ale stano w mistycznych w postaci 
opiso w doswiadczenia duchowego Kunegundy Siwiec. Mamy tylko 
” nadprzyrodzone oswieceniaś  i z nich musimy wywnioskowac o stanie, 
w kto rym znajdowaęa sió  tercjarka karmelitanska z okolicy Babiej Go ry. 
Te dowody sż osęabione dodatkowo tym, ze Koscio ę jeszcze nie wypo-
wiedziaę sió  ostatecznie na temat prawdziwosci tych ” nadprzyrodzonych 
oswiecenś. Jednakze wychodzżc z zaęozenia, iz wspomniane sęowa we-
wnó trzne sż prawdziwe (o czym wyzej wspomnielismy), spro bujemy 
przedstawic zycie mistyczne go ralki ze Stryszawy: z ” nadprzyrodzonych 
oswiecenś  odczytamy mistykó , kto rej ona doswiadczyęa. 

4. ETAPY ROZWOJU ZYCIA DUCHOWEGO KUNEGUNDY SIWIEC 

Proces osiżgniócia przez Kunegundó  Siwiec peęni zjednoczenia mi-
stycznego z Bogiem Tro jjedynym wykracza poza ramy opisane przez sw. 
Jana od Krzyza i wydaje sió , ze obserwujemy w nim takze noc odku-
pienczż (rzeczywistosc opisanż m.in. przez sw. Pawęa od Krzyza). Wyni-
ka stżd podziaę niniejszego artykuęu: najpierw opiszemy proces nawro -
cenia i oczyszczen, nastópnie proces zjednoczenia, a na koniec rzeczywi-
stosc nocy odkupienczej. Nalezy jednak tu zauwazyc, iz procesy te nie 
tyle nastópujż po sobie kolejno, co raczej czósto nakęadajż sió  na siebie 
w czasie. Rzeczywistosc jest bardziej zęozona niz schematy wypracowa-
ne przez teologo w, dlatego Ć  na przykęad Ć  w stanie zjednoczenia (nie-
† † † † † †  

10 Por. J. Eckhart, Pouczenia duchowe, 21, w: Mistrz Eckhart. Traktaty. Pouczenia 
duchowe. Ksiźga Boskich pocieszen. O czńowieku szlachetnym. O odosobnieniu. Legendy, 
tę. i opr. W. Szymona, Poznan 1987, s. 57. 
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doskonaęego) obserwujemy ostatnie fazy oczyszczen. Za hiszpanskim 
teologiem nalezy zatem powto rzyc, ze ” oczyszczenie i zjednoczenie stajż 
sió  [� ] czynnosciami staęymi i rozciżgajżcymi sió  na caęej dęugosci du-
chowej drogi, chociaz ężczż sió  ze sobż w bardzo ro znej proporcji.  
W konsekwencji wióc tego caęa droga staje sió  zjednoczeniem i caęa jest 
oczyszczeniemś11. 

Kunegunda Siwiec przyjó ęa chrzest w dniu urodzin, tzn. 28 V 1876 
roku. Z tego wzglódu w jej zyciu nie byęo miejsca na pierwsze nawro ce-
nie: od samego poczżtku zyęa w wierze chrzescijanskiej a nawet byęa 
gorliwż katoliczkż. Miaęa ona swiadomosc niezwykęej wagi tego sakra-
mentu dla zycia duchowego, o czym swiadczż sęyszane w roku 1947 na-
stópujżce sęowa: ” Dusza przez chrzest jest tak wszczepiona za sprawż 
Ducha Swiótego [w Tro jcó  Przenajswiótszż Ć  przyp. P. M. S.], iz stanowi 
jakby [Jej Ć  przyp. P. M. S.] czwartż osobóś12. W taki oto sposob Bo g, 
kto ry jest Najwyzszż Swiótosciż jednoczesnie staje sió  érodęem swiótosci 
oraz oczekuje ze strony częowieka odpowiedzi Ć  dżzenia do doskonaęosci, 
kto rż mozna osiżgac dopiero w wymiarze eschatologicznym, w wieczno-
sci. Innymi sęowami: dar swió tosci dany częowiekowi w momencie 
chrztu domaga sió  odpowiedzi, kto rż jest tzw. nawro cenie ascetyczne. 

5. NAWRO CENIE ASCETYCZNE 

Okres swiadomego zycia duchowego Kunegundy Siwiec rozpoczyna 
sió  po rekolekcjach w roku 1896, kiedy nastżpięo u niej nawro cenie 
ascetyczne: rozpoczó ęa gęóbsze zycie religijne i bardziej zaangazowaęa sió  
w zycie Koscioęa. O zewnó trznych jego przejawach pisalismy juz wyzej. 
Mistyczka byęa swiadoma tego, ze takiego nawro cenia pragnie Bo g. Sęy-
szaęa bowiem nastópujżce sęowa: ” Pragnó , aby kapęani zmienili sió  na 
gorliwych, katolicy éli w gorliwych, poganie by weszli na drogó  zbawie-
nia, a caęa ludzkosc aby sió  przemienięa, i aby tu na ziemi zapoczżtkowa-
ęo sió  nieboś13. Nawro cenie ascetyczne rozpoczyna zatem przemianó , 
kto ra ma dwa wymiary: oczyszczenia i zjednoczenia Ć  przemianó , kto ra 
musi doprowadzic do oczyszczenia częowieka, aby mo gę on zjednoczyc 
sió  z Tro jjedynym. 

† † † † † †  
11 F. Ruiz Salvador, Swiźty Jan od Krzy˙a. Pisarz ż  pisma ż  nauka, tę. J. E. Bielecki, 

Krakow 1998, s. 644. 
12 Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 134.  
13 Tamze, s. 96. 
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A. Proces oczyszczen 

Szczego lnie na poczżtku drogi duchowej bardzo wazna jest swiado-
mosc, ze nie nasze wysięki doprowadzajż nas do swió tosci ani tez, ze jż 
osiżga sió  bez wysięku z naszej strony. Prawda lezy pomiódzy dwoma 
heretyckimi poglżdami: pelagianizmem i semipelagianizmem a prote-
stantyzmem i kwietyzmem. Prawdó  tż usęyszaęa swiecka karmelitanka 
ze Stryszawy w nastópujżcych sęowach: ” Przyozdabiaj serce swe cnota-
mi. Ja sam je przyozdobió , ale kwiatami przez ciebie podanymi. Ja im 
dodam barwy zasęug moich i mięosci. I zachwycac sió  bódó  tymi kwia-
tami z niebem caęymś 14. Bo g potrzebuje naszych kwiato w, czyli naszych 
czyno w, dzióki kto rym nas uswióci. Trzeba jednak takze pamió tac, ze to 
On sam daje nam mozliwosc i sięy do wykonywania tych czyno w. 

Dzióki Bozej pomocy chrzescijanin oczyszcza dwie sfery swego wnó-
trza Ć  mowimy o oczyszczeniu zmysęo w i o oczyszczeniu ducha. Te 
oczyszczenia mogż przyjmowac dwie formy: albo byc swiadomie inicjo-
wane przez osobó  wierzżcego (oczyszczenia czynne), albo ta osoba tylko 
je przyjmuje, sż one od niej niezalezne (oczyszczenia bierne). Omo wimy 
pokro tce kazde z nich. 

a) Oczyszczenia zmysśow 

Sfera zmysęowa częowieka jest bardzo rozlegęa i jednoczesnie wspo l-
na ze zwierzó tami. Kazdy częowiek, aby nie zachowywac sió  jak dziki 
zwierz, musi panowac przynajmniej nad niekto rymi odruchami wywo-
ęanymi zmysęami. W zyciu duchowym zas opanowanie zmysęo w jest wa-
runkiem dalszego rozwoju, gdyz tylko wtedy duch częowieka moze spo-
kojnie spoczżc w Umięowanym. 

Oczyszczenia czynne zmysńo w. O oczyszczeniach czynnych mistycz-
ki ze Stryszawy dowiadujemy sió  czytajżc skierowane do niej polecenia 
podjócia konkretnych wysięko w ascetycznych. Nie jest to walka z grze-
chami, ale jedynie z niedoskonaęosciami. Na tym zresztż polega rozwo j 
prawdziwego zycia duchowego: osoba prawdziwie duchowa nie popeę-
nia grzecho w, a na pewno grzecho w smiertelnych (z obiektywnego 
punktu widzenia), lecz tylko popada w niedoskonaęosci, za kto re czuje 
sió  winna i zaęuje tak, jakby popeęnięa najwiókszż zbrodnió . 

Kunegunda jest zatem wzywana od opanowania ciekawosci i wielo-
mo wnosci. Sż to niedoskonaęosci, kto re co prawda nie sż grzechem, ale 

† † † † † †  
14 Tamze, s. 77. 
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Ć  zgodnie z naukż Doktora Mistycznego Ć  uniemozliwiajż rozwo j zycia 
duchowego, jezeli stajż sió  naęogiem. Opanowanie wielomo wnosci ma 
takze zapobiec grzechowi obmowy15. 

Mistyczka ze Stryszawy czuje sió  takze zobowiżzana do bycia ęagod-
nż i uprzejmż wobec bliénich z otoczenia Ć  ma dla nich byc jak anioę, 
ma sió  za nich modlic, pocieszac strapionych. Szczego lnie to dotyczy 
oso b jej nieprzychylnych. Pomocż dla niej jest swiadomosc tego, ze 
Chrystus utozsamia sió  z kazdym częowiekiem, takze z tym, kto ry jż ra-
ni: ” Kto Mnie mięuje mięosciż prawdziwż, ten i bliénich mięuje. Bo w 
bliénich jest moje podobienstwo. Nie zrazaj sió  niewdziócznosciż do-
znawanż od bliénich. Pomnij, ze w bliénich jest moje podobienstwo,  
a ęatwiej ci bódzie zniesc przeciwnosci od nichś16. 

Odkrycie przez tercjarkó  ze Stryszawy węasciwego stosunku do pra-
cy zaliczylismy takze do oczyszczen sfery zmysęowej. Jest rzeczż nor-
malnż, ze na poczżtku zycia duchowego częowiek chce jak najwiócej cza-
su poswiócic na spotkanie z Bogiem, na mięosnż z Nim rozmowó , czyli 
modlitwó . Wtedy czósto zaniedbuje swoje obowiżzki. Kunegunda w ro-
ku 1945 usęyszaęa wezwanie do ograniczenia dęugosci modlitw17. Nato-
miast w nastópnym roku Ć  do speęniania obowiżzkow i to po granice 
węasnych się18. Tak wykonywana praca dwa lata po éniej zostaęa przed-
stawiona mistyczce ze Stryszawy jako uwielbienie Boga, podobnie jak 
praca Swió tej Rodziny w Nazarecie19. 

Takze i inne cnoty sęuzż oczyszczeniu sfery zmysęowej. Kunegunda 
byęa wzywana do zachowania spokoju i cierpliwosci. Przez cwiczenie sió  
w cierpliwosci cwiczyęa sió  pokoró , a z kolei nastópstwem tego miaę byc 
” poko j duszyś20. Zatem uporzżdkowanie sfery zmysęowej pociżga za so-
bż ro wniez pewien ęad w duszy częowieka. 

Uporzżdkowaniu sfery zmysęowej sęuzż takze umartwienia, kto re 
dajż sięó  do wewnó trznej walki oraz do cierpienia i ofiar. Obejmuje ono 
nie tylko post, ale takze mowó , sęuch i ” rzeczy dozwoloneś21. 

Mistyczka ze Stryszawy miaęa swiadomosc, ze wszelkie jej trudy sęu-
zż jej uswióceniu, sż one chciane przez Chrystusa i pociżgajż za sobż 

† † † † † †  
15 Zob. tamze, s. 29. 38. 41. 43. 47. 57. 59. 73. 106. 117. 125. 129. 132. 
16 Tamze, s. 137; por. tamze, s. 37. 42. 92. 123. 
17 Zob. tamze, s. 88. 
18 Zob. tamze, s. 105-106. 
19 Zob. tamze, s. 141. 
20 Tamze, s. 64; por. tamze, s. 28. 32. 37. 64. 66. 
21 Zob. tamze, s. 47. 59. 64. 73. 76. 79. 89. 108. 127. 131. 164. 
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” wynagrodzenieś. Jezus chce, aby podejmowaęa ona wysięek, choc On 
sam mo gęby w jednej chwili usunżc jej niedoskonaęosci22. 

Oczyszczenia bierne zmysńo w. Oczyszczenia bierne nie sż inicjowa-
ne przez osobó , kto rej one dotyczż. Mogż one miec formó  doswiadcza-
nych cierpien czy otrzymanych od Boga cno t (cnoty wlane), jak to miaęo 
miejsce u swieckiej karmelitanki. 

Mistyczka z okolic Suchej Beskidzkiej byęa przekonana, ze znoszenie 
cierpien w duchu chrzescijanskim jest éro dęem ro znych ęask. Sż one 
ro wniez wyrazem wybrania jej przez Jezusa, skarbami, kto re daje sam 
Chrystus. Kunegunda miaęa swiadomosc, ze sż one nierozężczne z zy-
ciem ziemskim i chrzescijanin powinien je przyjmowac z radosciż a na-
wet z mięosciż. Doswiadczajż ich szczego lne osoby ” wybraneś, kto re 
Zbawiciel prowadzi swoimi ” sladamiś23. 

Mistyczka ze Stryszawy zdawaęa sobie dobrze sprawó  z tego, ze Je-
zus jż uswióca i obdarza ro znymi cnotami wlanymi. W ten sposo b go -
ralka miaęa otrzymac m.in. ” pomnozenieś  cno t: cierpliwosci, prostoty 
oraz pomoc w zwalczaniu blizej nieokreslonych brako w24. 

b) Oczyszczenia ducha 

Trzy lub cztery lata przed smierciż mistyczka z Beskidu Z ywieckiego 
usęyszaęa wezwanie, aby swoje zycie duchowe oprzec na cnotach teolo-
galnych: ” Twojż teologiż niech bódzie wiara, nadzieja i mięoscś25.  

Zgodnie z doktrynż sw. Jan od Krzyza cnoty te dokonujż oczyszczen 
węadz duchowych częowieka: rozum oczyszcza wiara, pamióc Ć  nadzie-
ja, a woló  Ć  mięosc26. Z tego tez powodu omawiajżc oczyszczenia sfery 
duchowej, oddzielnie bódziemy analizowali kazdż z wymienionych węadz 
częowieka. Oczyszczenia te rowniez majż charakter czynny i bierny. Nale-
zy ro wniez zauwazyc, ze sż one z jednej strony konsekwencjż oczyszczen 
zmysęo w (jako ” bramaś  czy ” oknoś  duszy, zostaęy juz wstópnie oczysz-
czone), zas z drugiej strony Ć  dopiero w czasie oczyszczen duszy doko-
nuje sió  gruntownie oczyszczenie zmysęo w. 

Czynne oczyszczenia ducha. Kunegunda Siwiec ma swiadomosc te-
go, ze Jezus zżda od niej oczyszczenia pamióci i wyobraéni z niepo-

† † † † † †  
22 Zob. tamze, s. 43-44. 59. 89. 125. 
23 Zob. tamze, s. 26. 28-29. 32. 35. 38-40. 48. 53. 62. 68-71. 75. 77.79. 85. 91. 98-100. 

103. 105. 113-114. 117-119. 126-127. 131. 135. 146. 148-149. 155. 163-164. 166. 
24 Zob. tamze, s. 61. 69. 75. 79. 93. 112. 119-120. 
25 Tamze, s. 165. 
26 Por. sw. Jan od Krzyza, Droga na Go rź  Karmel, II, 6, 6; II, 14, 12. 
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trzebnych mysli, ozywiania woli mięosciż oraz posiadania ” wolnego 
umysęuś27. 

Praktyka cnoty pokory, jako oczyszczenie czynne rozumu. W roku 
1944 Kunegunda usęyszaęa wezwanie do umniejszenia sió , co ma byc 
drogż do osiżgniócia pokory, a tym samym ro wniez wyzbycia sió  pychy  
i oczyszczenia rozumu: ” Stan sió  malenkż, bo im mniejszż sió  staniesz, 
tym wiókszż swió tż sió  staniesz. Bżdé bardzo pokornż. Czyn ile mozesz, 
ale takż bżdé, jakbys nic nie czynięa. Maęe dzieci nie myslż o sobie, ale o 
tym, jak kochac rodzico w. To jest pokora, iz czynic bódziesz jakbys nic 
nie czynięa. Wszystko masz ode Mnie. Za siebie i za innych okazuj 
wdziócznosc i uwielbienie Bogaś28. W powyzszych sęowach odnajdujemy 
definicjó  pokory czyli uznania prawdy o sobie jako sęabym stworzeniu, 
kto re nie moze niczego bez Bozej pomocy. 

Kunegunda Siwiec byęa wzywana do praktykowania tej cnoty przez 
uznanie swojej niemocy. Zostaę jej ukazany takze sposo b zdobycia tej 
cnotó  polegajżcy na cwiczeniu sió  w postawach cierpliwosci, cichosci  
i ęagodnosci29. 

Cnota pokory, obok mięosci i ufnosci, zostaęa ukazana mistyczce ja-
ko warunek i éro dęo innych cno t, ich ” podstawaś. Natomiast osoba po-
korna zostaęa poro wnana do doliny, w kto rej zbiera sió  woda, gdyz 
częowiek, kto ry sió  unizy otrzymuje ęaski30. 

Praktyka cnoty roztropnos ci jako oczyszczenie czynne rozumu. 
Kunegunda Siwiec byęa wzywana do praktykowania cnoty ” bódżcej w 
rozumieś  (por. STh II-II, q. 47, a. 5, ad. 1) Ć  roztropnosci. Ona ma sió  
objawiac szczego lnie w rozmowach i praktykowanych umartwieniach31. 
W ten sposo b oczyszczenia prowadzż do tego, ze rozum nie tylko jest w 
stanie poznawac zgodnie z prawdż, ale takze prawidęowo kieruje wolż. 

Oczyszczenie czynne pamiźci. Kunegunda byęa swiadoma koniecz-
nosci oczyszczenia swojej pamióci z niepotrzebnych informacji (dotyczy 
to nie tylko spraw biezżcych, ale takze przeszęosci oraz pragnien zwiż-
zanych z przyszęosciż)32. Jest to jeden z podstawowych warunko w osiż-
gniócia zjednoczenia z Bogiem. Srodkiem do tego jest m.in. unikanie 
” niepotrzebnych rozmo w i mysliś33. 

† † † † † †  
27 Zob. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 47; por. tamze, s. 30. 31. 95. 

104. 135. 
28 Tamze, s. 63; por. tamze, s. 67. 109. 
29 Zob. tamze, s. 35-36. 39. 64. 82. 113. 
30 Zob. tamze, s. 35. 67. 74. 79. 81. 91-92. 109. 148. 
31 Zob. tamze, s. 43. 116. 
32 Zob. tamze, s. 30. 31. 38. 40. 45. 47. 54. 95. 104. 106. 117. 120. 156. 158. 165. 
33 Tamze, s. 57. 
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W tym miejscu nalezy zwro cic uwagó  na specyficzny stosunek Ku-
negundy do sęyszanych przez niż sęo w: na poczżtku ich pragnó ęa34. Na 
takż postawó  wpęynó ęa ciekawosc ze strony spowiednika, kto ry spisywaę  
gęo wnie nadprzyrodzone sęowa robiżc jedynie gdzieniegdzie maęe 
wzmianki o stanie duchowym swej penitentki. Ks. Bartkowski zatem 
utwierdzaę swojż podopiecznż w widzeniach35. W takich okolicznosciach 
utrudniona staje sió  realizacja zalecen znawco w zycia duchowego, kto re 
mozna sformuęowac w nastópujżcy sposo b: ” oczyszczenie pamióci jest 
[−] bardzo wazne i powinno byc tak gruntowne, aby odnosięo sió  ro w-
niez do nadprzyrodzonych zjawisk mistycznych, takich jak wizje, obja-
wienia itp.ś36. Nie byęo wióc warunko w, aby oczyszczenie czynne pamió-
ci mogęo objżc ro wniez dobra duchowe, kto re przeciez nie sż Bogiem. 

Oczyszczenie czynne woli. Kunegunda sęyszaęa wzywanie Jezusa do 
peęnienia woli Bozej37, kto re ma byc srodkiem do zjednoczenia z Chry-
stusem, do trwania we wzajemnej mięosci. Z tego powodu oczyszczenia 
woli przez mięosc majż wióksze znaczenie niz wczesniej omawiane 
oczyszczenia. 

Mięosc jest ęaskż Chrystusowż, o kto rż Kunegunda prosięa i kto rż 
otrzymaęa od Jezusa. Dar mięosci jednak domaga sió  odwzajemnienia Ć  
Kunegunda sęyszaęa nastópujżce sęowa Jezusa: ” Pragnó  [−], bys pęacięa 
mięosciż za mięoscś38. Prawo takiej odpęaty dobrze jest znane w szkole 
duchowosci karmelitanskiej39. Mięosc takze pobudza do ofiar i ozywia 
wszystkie uczynki, z niej wypęywajż inne cnoty40. 

Posęuszenstwo Kunegundy Siwiec, kto re byęo wyrazem mięosci, byęo 
zwiżzane z pilnym wykonywaniem polecen otrzymanych bezposrednio 
od Jezusa oraz przekazanych jej od Niego przez spowiedniko w41. Węa-
snie posęuszenstwo oczyszcza woló  i powoduje udoskonalenie sió  częo-
† † † † † †  

34 Zob. tamze, s. 30. 44. 65. 
35 Taka postawa jest krytykowana przez teologow. Ć  Por. Gabriel od sw. Marii Mag-

daleny, Widzenia i objawienia w ˙yciu duchowym, w: Na drogach ˙ycia duchowego,  
tę. Leonard od Móki Panskiej, t. 2, Krakow 1965, s. 244-249. 

36 S. Urbanski, Polska teologia ˙ycia mistycznego (1914-1939), Warszawa 1995,  
s. 159; por. sw. Jan od Krzyza, Droga na Go rź  Karmel, II, 11; II, 16-32; III, 8-13. 15. 

37 ” Speęniaj woló  mojż, a Ja twojż speęniac bódó  i tak bódzie wzajemna mięoscś  Ć  
Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 58. 

38 Tamze, s. 125; por. tamze, s. 50. 59. 69. 
39 Por. sw. Jan od Krzyza, Pies n duchowa, 1, 1; 9, 7; sw. Teresa od Dzieciżtka Jezus  

i Swió tego Oblicza, Rźkopisy autobiograficzne, Rkp A 85v; B 4r, Krakow 1997, s. 184. 201. 
40 Zob. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 45. 75. 93. 121. 128; por. sw. 

Jan od Krzyza, Pies n duchowa, 24, 7; 30, 8. 
41 Zob. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 82. 49. 
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wieka, gdyz doskonaęosc nie polega na jakis nadzwyczajnych zjawi-
skach, ale Ć  jak uczy nas sw. Teresa od Jezusa Ć  na zjednoczeniu woli  
z wolż Bozż42. 

Oczyszczenia bierne ducha. Mistyczka z okolic Suchej Beskidzkiej 
zapamió taęa sęowa, kto re jej powiedziaę nasz Zbawiciel: ” Chcó  ksztaęto-
wac serce twoje na wzo r mojegoś43. Mozna to zinterpretowac jako 
oczyszczenie sfery duchowej częowieka, jej przebo stwienie. Tego zas do-
konac moze tylko sam Bo g. Wedęug Doktora Mistycznego w stanie 
oczyszczen biernych ducha częowiek powinien zrezygnowac z posęugi-
wania sió  swoimi węadzami, aby umozliwic dziaęanie Bogu44. 

Oczyszczenia bierne rozumu. Go ralka byęa wzywana do przygoto-
wania swojego umysęu na dziaęanie Boga w kontemplacji wlanej. Z tego 
powodu sęyszaęa zakazy prowadzenia dyskursywnego rozmyslania, 
wspartego lekturż. Wskazania te majż na celu doprowadzenie do tego, 
aby modlitwa byęa aktem mięosci45. W ten sposo b bódzie mozliwa kon-
templacja majżca swoje éro dęo i cel w mięosc Boga, choc jest ona aktem 
intelektu. 

Rozum Kunegundy byę oczyszczany w sposo b bierny ro wniez przez 
okolicznosci zycia. Mistyczka ze Stryszawy byęa przekonana o tym, ze 
Jezus dopuszcza jej sęabosci lub nawet upadki, aby jż uchronic od zaro-
zumiaęosci (pychy)46. Sż to upokorzenia, kto re sż formż oczyszczen 
częowieka dokonywanych lub przynajmniej dopuszczanych przez same-
go Boga. 

Oczyszczenia bierne pamiźci. Oczyszczenia pamióci Kunegundy 
przez umartwianie ciekawosci miaęy na celu m.in. opro znienie pamióci z 
tego, co nie jest Bogiem, aby sam Bo g mo gę wypeęnic wnó trze częowieka. 

Mistyczka ze Stryszawy w wieku 73 lat zapominaęa ” nadprzyrodzone 
oswieceniaś. Wo wczas sęyszaęa nastópujżce sęowa, kto re wypowiedziaę 
Jezus: ” Nie martw sió , ze nie pamió tasz sęo w. Pragnó  bys wykonywaęa co 
pamió tasz. Wazniejsze jest wykonywanie, a nie spamió tanie sęo w. Wy-
konuj ile mozesz, a Ja dopeęnió  resztyś47. Dostrzegamy w tych sęowach  
z jednej strony slad tego, ze pamióc zostaje oczyszczana z form wiedzy  

† † † † † †  
42 Por. sw. Teresa od Jezusa, Ksiźga fundacji, 5, 10. 
43 Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 59. 
44 Por. sw. Jan od Krzyza, Noc ciemna, I, 9, 7; II, 13, 11. 
45 Zob. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 42. 49. 58. 61. 81. 93. 107-

108. 157. 
46 Zob. tamze, s. 148. 157. 
47 Tamze, s. 142. 
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o Bogu (z tych ” sęo wś, kto re nie sż przeciez Bogiem), z drugiej zas strony 
zostaje Kunegunda ukierunkowana na peęnienie woli Bozej. 

Podobne znaczenie miaęy doswiadczane przerwy w sęyszeniu ” gęosu 
Pana Jezusaś  Ć  miaęa to przyjmowac ze spokojem48. Zadaniem tych 
przerw wydaje sió  byc uswiadomienie Mistyczce tego, ze celem zycia du-
chowego nie jest zdobywanie kolejnych ęask, lecz jednosc z Chrystusem, 
czyli poddanie pamióci Bogu. 

Oczyszczenia bierne woli. Mistyczka z beskidzkiej wsi jest swiado-
ma znaczenia woli w zyciu duchowym: ” zjednoczenie zalezy od ducha, 
od woli dobrejś49. Sęyszaęa nawet polecenie, aby jej zycie byęo jednym 
nieprzerwanym aktem mięosci Boga i bliéniego wykonywanym w jedno-
sci z Zbawicielem. Chrystusowy dar takiej mięosci, otrzymany od Zbawi-
ciela, czy jej ” pomnozenieś  zwiżzane jest z cierpieniem: mięosc jest 
udzielana w Eucharystii i w cierpieniu50. 

Dla Kunegundy Siwiec cierpienia byęy nie tylko éro dęem mięosci, ale 
go ralka takze je mięowaęa. Mozliwe jest to dlatego, ze zatapiaęa sió  ona w 
mięosci Zbawiciela51. 

Dla Kunegundy Siwiec drogó  oczyszczen okreslajż nastópujżce sęo-
wa, kto re sęyszaęa od Jezusa: ” Speęniaj woló  mojż. Bódziesz jż speęniac 
przeze Mnie, i tak coraz scislej bódó  sió  jednoczyę z tobż. Wolż mojż zyj  
i ukochaj jż, a ona ció  uswióciś52. 

Speęnianie woli Chrystusowej obejmuje przede wszystkim to, co 
mozna okreslic mianem ascezy zycia codziennego Ć  w taki sposo b ma 
ona prowadzic zycie codzienne, aby ono dopomagaęo w jej relacji do Bo-
ga. Mistyczka ze Stryszawy praktykowaęa wióc ro zne cnoty, kto re miaęy 
oczyszczac zaro wno zmysęy jak i rozum. Te oczyszczenia czósto dokonu-
jż sió  ro wnoczesnie Ć  i tak, na przykęad, cnoty roztropnosci i pokory za-
korzenione w umysle, czyli w czósci duchowej częowieka, dokonujż ro w-
niez oczyszczenia zmysęo w. Dopiero w czasie nocy ducha dokonuje sió  
oczyszczenie zmysęo w, gdyz one sż gęóboko zakorzenione w duchowej 
czósci częowieka. Niekto re z opisanych oczyszczen byęy takze przygoto-
waniem do przyjócia daru kontemplacji wlanej. 

Na podkreslenie zasęugujż sęowa: ” [−] i tak coraz scislej bódó  sió  
jednoczyę z tobżś53. Oznaczajż one, ze proces oczyszczen jest ro wnolegęy 
w czasie do procesu zjednoczenia. 
† † † † † †  

48 Zob. tamze, s. 65. 
49 Tamze, s. 108. 
50 Zob. tamze, s. 50. 57. 70. 75. 111. 
51 Zob. tamze, s. 70. 127. 
52 Tamze, s. 49. 
53 Tamze. 
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B. Proces zjednoczenia 

W roku 1950 Kunegunda Siwiec sęyszaęa od Jezusa nastópujżce sęo-
wa: ” Umięuj mo j Krzyz, bo Ja umięowaęem, a oblubienica powinna czy-
nic to co Oblubieniecś54. Te sęowa sż charakterystyczne dla doswiadcze-
nia mistycznego go ralki: z jednej strony miaęo ono charakter mistyki 
oblubienczej, zas z drugiej wynagradzajżcej. W Miejscu Mojego Mińo-
sierdzia i odpoczynku odnajdujemy takze opisy modlitwy mistycznej 
tercjarki. Z tego powodu proces zjednoczenia omo wimy w trzech punk-
tach: stopnie zjednoczenia, modlitwa kontemplacyjna (jest ona wyra-
zem zjednoczenia mistycznego) i ” noc odkupienczaś  (jako wyraz mistyki 
wynagradzajżcej). 

a) Stopnie zjednoczenia 

Juz na poczżtku zapisko w Miejsca Mojego Mińosierdzia i odpo-
czynku odnajdujemy sęowa, kto re swiadczż o niezwykęym stosunku, jaki 
miaę Jezus Chrystus do Kunegundy: ” Nie tylko mojż co rkż jestes, ale  
i oblubienicżś55, ” Staniesz sió  na wieki mojż oblubienicżś56 czy ” Poslu-
biam ció  teraz i na wiekiś57. Przytoczone sformuęowania upowazniajż do 
przyjócia podziaęu stopni zjednoczenia mistycznego Kunegundy Siwiec 
wedęug nauki sw. Teresy od Jezusa, kto ra wyro znia trzy stopnie: ” od-
wiedziny Boskiego oblubienca w duszyś, zaróczyny mistyczne i maęzen-
stwo duchowe. 

Odwiedziny Boskiego oblubienca w duszy (do 1943). Juz od pierw-
szych zapisanych ” oswiecen nadprzyrodzonychś  spotykamy sió  z tym, ze 
go ralka sęyszaęa sęowa mo wiżce o pragnieniu Jezusa zjednoczenia sió  z 
niż. Byęa takze mowa o wybraniu jej na oblubienicó . O tym wyborze 
oznajmię sam Chrystus i sw. Jo zef. Kunegunda w tym czasie doswiad-
czaęa oddania sió  Jezusa. Wyrazię On tez pragnienie, aby kochaęa Go Je-
go Sercem, kto re otrzymaęa od Niego w darze58. Doswiadczenia te majż 
inny charakter niz zaróczyny duchowe: pozwalajż na wzajemne zapo-
znanie, ale nie zawierajż jeszcze wzajemnych zobowiżzan. Jest to etap 
zjednoczenia wstópnego czy zwyczajnego, kto ry przygotowuje mistyczne 
zaróczyny. 

† † † † † †  
54 Tamze, s. 159. 
55 Tamze, s. 31. 
56 Tamze, s. 62. 
57 Tamze, s. 151. 
58 Zob. tamze, s. 25-26. 31-32. 35. 37. 47. 50. 53. 
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Zarźczyny mistyczne (1944-1948). Na Wielkanoc 1944 roku Kune-
gunda sęyszy obietnicó : ” Co rko moja, winszujó  ci radosci, jakiej zaznasz 
w niebie, bez konca. Ta radosc rozpocznie ci sió  od chwili skonania, roz-
stania duszy i ciaęa, staniesz sió  na wieki mojż oblubienicżś59. 

W tych sęowach odnajdujemy jeden z gęo wnych elemento w spotka-
nia zaróczynowego: Bo g oznajmia wybranie osoby na swojż maęzonkó . 
Wczesniej juz sęyszaęa mistyczka podobne obietnice, kto re wypowiedzia-
ęa Maryja60. 

Lata 1943-1947 charakteryzowaęy sió  wiókszż czóstotliwosciż wystó-
powania ” nadprzyrodzonych oswiecenś  u Kunegundy Siwiec niz pozo-
staęe lata ujó te w Miejscu Mojego Mińosierdzia i odpoczynku. Jest to ce-
cha charakterystyczna okresu zaróczyn duchowych, kto ry z tego powodu 
jest nazywamy okresem zjednoczenia ekstatycznego. 

W tym czasie w dalszym ciżgu mistyczka zaczynaęa doswiadczac 
obecnosci Tro jcy Przenajswió tszej w swoim wnó trzu61. Kilkakrotnie pro-
sięa lub pytaęa, co ma zrobic, aby jej ” zycie byęo jednym aktem mięo-
sciś62. Z jednej strony wiedziaęa, ze nie zawsze bódzie odczuwac obecnosc 
Jezusa, zas z drugiej Ć  uswiadamiaęa sobie przebo stwiajżce dziaęanie 
Chrystusa w swojej duszy. Doswiadczaęa takze juz w tym czasie pewnej 
wymiany z Oblubiencem: ” Ja jestem węasnosciż twojż, a ty mojżś63.  

Mań̇enstwo duchowe (1948-1955). Pod koniec 1948 roku Kunegunda 
Siwiec sęyszaęa nastópujżce sęowa, kto re wypowiedziaę Jezus: ” Poslubiam 
ció , jako oblubienicó  Sobie, a wesele trwac bódzie caęż wiecznosc. Niebo 
caęe cieszy sió  z tej mięosci i zaslubinś64. 

Sęowa te swiadczż, iz dokonaę sió  akt duchowych zaslubin. Nalezy 
jednak zauwazyc, iz juz wczesniej go ralka sęyszaęa od Maryi sęowa in-
formujżce, ze Jej Syn jż poslubię65. Miaęa ro wniez swiadomosc znacze-
nia Eucharystii dla zjednoczenia z Jezusem kazdego częowieka i jej sa-
mej Ć  Jezus zaslubia osoby przystópujżce do Komunii swió tej66. 

Mistyczka ze Stryszawy przezywaęa odnowienie slubu czystosci tak, 
jak zaslubiny67. 
† † † † † †  

59 Tamze, s. 62. 
60 Zob. tamze, s. 52. 59. 
61 Zob. tamze, s. 52. 85. 119. 123. 130. 141. 
62 Tamze, s. 123. 131; por. tamze, s. 109. 125. 127. 141. 
63 Tamze, s. 91; por. tamze, s. 64. 71. 83. 97. 103. 110-111. 113. 115. 119. 127-128. 132-

133. 136. 138. 139. 
64 Tamze, s. 143. 
65 Zob. tamze, s. 97. 114. 130. 
66 Zob. tamze, s. 95. 142. 151. 163. 
67 Zob. tamze, s. 97. 
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Przez analogió  do teologii dogmatycznej mozna mo wic o ” napióciu 
eschatologicznymś odnosnie zaslubin mistycznych. Powyzej wykazalismy, 
ze zaslubiny duchowe byęy ” juz terazś doswiadczone przez Kunegundó . 
Jednoczesnie ma ona swiadomosc, ze zaslubiny z Jezusem ” jeszcze nie 
terazś  sió  dopeęniż, ale nastżpiż one ” w godzinó  smierciś68. Mięosc Boza, 
kto ra doprowadza jż do tych zaslubin, jednak jest ” od wieko wś69. 

Go ralka miaęa swiadomosc staęego zjednoczenia z Chrystusem70.  
Z tego powodu swoje zycie odczytywaęa jako nieustanne uwielbienie Oj-
ca71. Jej zjednoczenie nabieraęo wióc charakteru trynitarnego. Sakra-
ment chrztu swió tego mistyczka przezywaęa jako wszczepienie w samż 
Tro jcó  Przenajswió tszż, niejako czwarta osoba72. 

W doswiadczeniu Kunegundy odnajdujemy ężczenie zaslubin zwiż-
zanych z ęaskż sakramentalnż (Eucharystia) z zaslubinami mistycznymi 
i z zaslubinami bęogosęawionych w niebie. Podobne zestawienie znajdu-
jemy w Pies ni duchowej sw. Jana od Krzyza. 

b) Modlitwa kontemplacyjna 

W Miejscu Mojego Mińosierdzia i odpoczynku odnajdujemy osiem 
opiso w modlitwy mistycznej Kunegundy Siwiec73. We wszystkich opi-
sach wystópuje, jako skęadnik modlitwy, poznanie Bozej obecnosci.  
Z kontekstu wynika, ze poznanie Bozej obecnosci byęo przyjmowane ja-
ko Bozy dar. Juz w tym wyraza sió  element biernosci węasciwy doswiad-
czeniu mistycznemu. Omawiane opisy dotyczż modlitwy odpocznienia, 
albo wyzszych stopni kontemplacji. Na kazdym bowiem stopniu kon-
templacji wystópuje poznanie Boga. 

Opro cz doznan obecnosci Bozej podczas tych modlitw mistyczka 
odczuwaęa takze dar mięosci Bozej74. Byęo to spowodowane tym, ze w 
kontemplacji węasnie mięosc jest éro dęem, z kto rego wypęywa poznanie 
Boga, mżdrosc mistyczna. 

W wyniku kontemplacji uswiadamiaęa sobie dystans, jaki jż dzielię od 
Boga75. Takie doswiadczenie jest nastópstwem mięosnego poznania Boga. 

† † † † † †  
68 Tamze, s. 143. 147. 160. 
69 Zob. tamze, s. 114. 
70 Zob. tamze, s. 149. 
71 Zob. tamze, s. 168. 
72 Zob. tamze, s. 134. 155. 162-163. 166. 
73 Zob. tamze, s. 31. 43. 57-58. 62. 88. 103. 111. 122. 
74 Zob. tamze, s. 43. 103. 122. 
75 Zob. tamze, s. 111. 
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c) Noc odkupiencza 

W kontekscie ustalen dotyczżcych stopnia zjednoczenia z Bogiem 
Kunegundy Siwiec zaskakuje fakt, ze w zapiskach ” nadprzyrodzonych 
oswiecenś  z ostatniego okresu zycia mistyczki odnajdujemy m.in. takie 
wezwanie, kto re wypowiedziaę Jezus: ” Nie zajmuj sió  wiesciami swiata 
[−]ś76. Jezeli sęowa te miaęy zwracac go ralce uwagó  na jej wady, to sta-
wiaęoby pod znakiem zapytania fakt osiżgniócia przez niż stanu maęzen-
stwa duchowego. Powstaje wióc pytanie, czy takie wezwanie nie mozna 
byęoby odczytac w innym znaczeniu. Na tó  ostatniż mozliwosc wskazujż 
wezwania do podjócia dzieęa wynagrodzenia za grzechy innych i przez to 
przyczynienia sió  do zbawienia bliénich77. 

Przytoczone sęowa wskazujż na to, ze Kunegunda miaęa swiadomosc 
wartosci odkupienczej swoich cierpien. Nalezy podkreslic, iz wartosc 
odkupiencza tych cierpien nie pochodzi z nich samych, ale ze zężczenia 
ich z cierpieniami Jezusa. Uzywajżc józyka Jana Pawęa II, nabierajż one 
two rczego charakteru dzióki ich poężczeniu z cierpieniami Zbawiciela 
(por. SD 24). Takż postawó  w stosunku do tego, co zadaje bo l, przyjmo-
waę juz sw. Paweę Apostoę (por. Kol 1, 24). Do wspo ęuczestnictwa w 
Krzyzu Chrystusa wzywani byli w tamtym czasie78 i sż nadal wzywani 
wszyscy chrzescijanie. To ” wspo ęuczestnictwo w ofierze Jezusa Chrystu-
sa przebiega niejako podwo jnym torem. Pierwszy tor Ć  to obiektywne, 
dzióki ęasce wszczepienie w Chrystusa i Jego dzieęo krzyza. [−] Drugi tor 
naszego uczestniczenia w krzyzu Chrystusa Ć  to osobiste ężczenie węa-
snego cierpienia z bo lem Chrystusowymś79. Zanim przejdziemy do ana-
lizy dwo ch ” toro wś  cierpien mistyczki zastanowimy sió  nad tym, jakie 
cierpienia nalezaęy do jej nocy odkupienczej. 

Cierpienia nocy odkupienczej. Z ” nadprzyrodzonych oswiecenś  nie 
dowiadujemy sió  bezposrednio o rodzajach cierpien Kunegundy. Sęyszy 
ona tylko ogo lne wezwania do ich podjócia i umięowania80. Wiócej in-
formacji dostarcza nam biografia, kto rej szczego ęy juz przytaczalismy. 
† † † † † †  

76 Tamze, s. 165. 
77 Zob. tamze, s. 31. 35. 38-39. 51. 62. 65-66. 75. 77. 80. 89. 92. 104. 119. 131. 138-139. 

145-146. 148-150. 152-153. 159. 161. 164. 166. 
78 O wczesny papiez w czasie II wojny swiatowej, a wióc i zycia Kunegundy Siwiec, 

skierowaę  nastópujżce wezwanie do osob cierpiżcych: ” Niech bódż swiadomi tego, ze ich 
cierpienia nie sż bezwartosciowe, lecz przeciwnie, ze przynoszż one i im samym i Koscio-
ęowi wiele korzysci, byle tylko znosili je w duchu cierpliwosci, ofiarujżc je w tejze intencjiś  
Ć  Pius XII, Encyklika ”Mystici Corporis Christią , 107. 

79 S. Rosik, Tajemnica ludzkiego cierpienia a moc Chrystusowego krzy˙a, w: Cier-
pienie i s mierc  (Homo meditans, t. 13), red. A. J. Nowak, Lublin 1992, s. 78-79. 

80 Por. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 155. 159. 164. 166. 
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Do cierpien nocy wynagradzajżcej Kunegundy Siwiec nalezż row-
niez cierpienia wewnó trzne, dotyczżce ducha. Jej kierownik duchowy 
zauwaza niepoko j moralny zwiżzany z przezywaniem przez niż cierpien: 
” Gdy pytana czy to przez domowniko w, czy znajomych, mo więa o swoich 
cierpieniach, zawsze potem pytaęa z pewnym zakęopotaniem swego 
spowiednika: »czy ja czasem przez to nie marnujó  cierpien?źś81. Sż to 
wióc cierpienia moralne, pewnego rodzaju skrupuęy. 

W dzieęku Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynku spotykamy 
ro wniez tajemnicze sęowa, kto re wypowiedziaę Jezus: ” Dopuszczam na 
ciebie upadki, ale Mnie nie zasmucasz nimiś82. Wypowiedé tó  nalezy od-
czytac w kontekscie wezwan do oczyszczen z ciekawosci i do cenienia 
czasu83. Zachodzi wióc pewne podobienstwo miódzy cierpieniami nocy 
oczyszczajżcej, kto re przygotowujż częowieka do zjednoczenia z Bogiem, 
a cierpieniami nocy odkupienczej, przez kto re częowiek juz zjednoczony 
z Bogiem wynagradza Mu grzechy innych. 

Obiektywny wymiar wńę czenia siź  w cierpienia Chrystusa. Mi-
styczka ze Stryszawy jeszcze przed zaslubinami duchowymi miaęa swia-
domosc, iz dzióki Eucharystii mozna ężczyc węasne cierpienia z cierpie-
niami Zbawiciela, a podczas niej ofiarowywac Krew Chrystusowż za 
zbawienie grzesznikow. Praktyki te sż zwiżzane z Eucharystiż i pokutż. 
Sakrament Oętarza zatem w doswiadczeniu mistyczki mozna okreslic 
mianem sakramentu Mięosierdzia Bozego. Dzióki niemu moze go ralka 
wypraszac ęaski dla innych84. 

W przedstawionym wyzej doswiadczeniu mistycznym odnajdujemy 
” pierwszy torś  wężczenia sió  w cierpienia Chrystusa. Mozemy zatem 
stwierdzic, ze Kunegunda dzióki zyciu sakramentalnemu, a szczego lnie 
eucharystycznemu, zespolięa swoje cierpienia z mókż Jezusowż w spo-
so b obiektywny. 

Osobiste wńę czenie siź  w cierpienia Chrystusa. Go ralka miaęa swia-
domosc, ze tylko niekto rzy przyjmujż cierpienia tak, jak ona, ężczżc je z 
mókż Zbawiciela, mimo ze wielu je odrzuca85. Ona sama, przynajmniej 
od poczżtku zapiso w pt. Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynku, by-
ęa gotowa nawet na podjócie móczenstwa dla Chrystusa i prosięa o nie86. 
Byęa wzywana do przyjmowania tych cierpien z radosciż, wdziócznosciż  

† † † † † †  
81 B. Bartkowski, art. cyt., s. 15. 
82 Miejsce Mojego Mińosierdzia i odpoczynkuŹ, s. 148; por. tamze, s. 157. 
83 Zob. tamze, s. 143-144. 156. 158. 165. 
84 Zob. tamze, s. 27. 28. 31. 40-41. 47. 48. 69-70. 83. 99. 103. 118. 144. 156. 162. 
85 Zob. tamze, s. 38. 48. 119. 
86 Zob. tamze, s. 25-26. 
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a nawet z mięosciż87. Sęowa, kto re sęyszaęa od Jezusa juz w roku 1944, od-
sęaniajż nam ten wymiar jej cierpien: ”Udzielam ci ęask do umięowania 
cierpien. Gdy bódziesz mięowaęa cierpienia i przeciwnosci, Mnie bódziesz 
mięowac. Ze Mnż i przeze Mnie bódziesz mięowac bliénich swoichś88. 

Chrystus udzielię wióc jej ęaski umięowania cierpien. Mięosc do tych 
cierpien ukazana jest jako forma mięosci samego Zbawiciela oraz blié-
nich. Cierpienia stajż sió  drogż zjednoczenia z Jezusem, a samo zjedno-
czenie porownywane jest do jednosci wewnżtrztrynitarnej89. 

Powyzsza analiza daje nam prawo do stwierdzenia, ze Siwiec ro w-
niez osobiscie wężczyęa sió  w dzieęo wspo ęudziaęu w zbawianiu swiata 
przez cierpienie, gdyz byęa najpierw swiadoma, ze jej cierpienia wężczajż 
sió  w mókó  Chrystusowż, a nastópnie przyjmowaęa je ze swiadomosciż 
tego, ze one sż jej udzielane przez Boga dla dobra bliénich i jej oraz 
chwaęy Chrystusa. W koncu przyjmowaęa je jako sposo b wyrazenia swo-
jej mięosci do Zbawiciela oraz bliénich. 

 
Rozwo j zycia duchowego Kunegundy Siwiec uswiadamia nam ko-

niecznosc radykalnego nawro cenia, kto re nazywamy nawro ceniem asce-
tycznym. Ono dopiero rozpoczyna okres swiadomego zycia duchowego. 
Z powodu braku materiaęo w éro dęowych przeanalizowalismy jedynie 
czternascie ostatnich lat zycia mistyczki ze Stryszawy. One ukazujż ko-
niecznosc oczyszczen do tego, aby dojsc do zjednoczenia mistycznego  
z Bogiem. Zjednoczenie to jednak w przypadku go ralki nie oznaczaęo 
ustżpienia cierpien Ć  wprost przeciwnie, to jej cierpienia byęy sposo-
bem trwania w zjednoczeniu z Oblubiencem, kto ry sam umięowaę Krzyz. 
W ten sposo b mistyczka upodobniaęa sió  do Chrystusa w czasie swoich 
cierpien. Nastżpię wióc proces jej krucyfikacji. W takiej postawie przyjó-
ęa takze smierc, kto ra ” staęa sió  swoistym aktem mięosciś90. 

† † † † † †  
87 Zob. tamze, s. 146. 150. 155. 159. 164. 
88 Tamze, s. 70. 
89 Zob. tamze, s. 145. 153. 155. 
90 A. J. Nowak, Chrystus ż  Centrum osobowe, RT 45(1998) z. 5, s. 17; por. sw. Jan 

od Krzyza, Zywy pńomien mińos ci, 1, 30. 



 
 
 

Ks. Piotr Walkiewicz 
 

ODPOWIEDZIALNOS C   
S WIECKICH KONSEKROWANYCH ZA MłODZIEZ  

W DOKUMENTACH KOS CIOłA∗  
 

Męodziez, od kto rej zalezy przyszęosc swiata, stanowiżca jego na-
dziejó , jest takze szczego lnym przedmiotem troski Koscioęa. Temat wy-
daje sió  wióc dosc prosty, gdyz mozna sżdzic, ze nie powinno zabraknżc 
éro deę do jego opracowania. Okazuje sió  jednak, ze érodęa wcale nie sż 
tak bogate, jak mogęoby sió  wydawac. Mozna znaleéc wiele wypowiedzi 
Koscioęa na temat misji oso b konsekrowanych w swiecie wobec innych 
oso b. Wiele jest takze wypowiedzi wprost skierowanych do męodych, co 
jest dowodem wielkiego zatroskania ze strony Koscioęa męodziezż. Po-
swióca sió  wiele uwagi trosce o takie dziaęanie, kto re ma na celu budze-
nie powoęan. Dokumenty nie wyodróbniajż jednak specyfiki relacji i od-
powiedzialnosci (misji) oso b konsekrowanych w stosunku do ludzi męo-
dych. Pewne wzmianki pojawiajż sió  dopiero w ostatnich dokumentach, 
zwęaszcza przy okazji analizy sytuacji wspo ęczesnego swiata.  

Podobnie przedstawia sió  sytuacja z dokumentami skierowanymi 
wprost do swieckich konsekrowanych. Mozna sió  jedynie domyslac, ze 
męodzi znajdujż uprzywilejowane miejsce w misji swieckich konsekro-
wanych w swiecie, gdyz to węasnie męodziez bódzie decydowac o przy-
szęosci swiata. Znacznie czósciej tematyka ta obecna jest w dyskusjach 
samych częonko w instytuto w swieckich, co uwidacznia sió  chocby na 
ęamach czasopism, szczego lnie ” Dialoguś1. Ukazaęy sió  rowniez materia-
ęy (dokument roboczy) przygotowane na VIII Swiatowy Kongres Insty-
tuto w Swieckich poswiócony omawianej tu relacji.  

Dla bardziej przejrzystego zilustrowania tematyki, w oparciu o do-
stópne éro dęa, niniejsza wypowiedé zostanie podzielona na trzy czósci. 
Pierwsza poswiócona zostanie ogo lnej misji oso b konsekrowanych wo-
bec innych ludzi. Wskazane zostanż tylko najwazniejsze punkty tego za-
gadnienia, gdyz caęosc przerasta znacznie mozliwosci tego opracowania. 
Druga czósc uwzglódni cechy charakterystyczne dla relacji do męodzie-

† † † † † †  
∗ Referat wygęoszony w czasie Forum męodych instytutow swieckich we Wrzosowie 

koęo Radomia 20 IX 2003 roku. 
1 Zob. np. dokument Węoskiej Konferencji Instytutow Swieckich I giovani e gli istitu-

ti secolari, ” Dialogoś  4(1976) nr 21, s. 10-16; nr 24, s. 11-20. 
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zy, trzecia zas bódzie miaęa na celu ukazanie specyfiki odpowiedzialno-
sci swieckich konsekrowanych za męodziez w naszych czasach. 

1. MISJA OSO B KONSEKROWANYCH W S WIECIE 

Jan Paweę II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita consecra-
ta wskazuje, ze najwazniejszym przejawem misji nie sż zewnó trzne 
dzieęa, ” ale przede wszystkim uobecnianie w swiecie samego Chrystusa 
przez osobiste swiadectwoś  (VC 72). Stżd podstawowym zobowiżzaniem 
oso b konsekrowanych wobec innych jest zawsze wiernosc węasnemu 
powoęaniu. W ten sposo b pomagajż one ” caęemu Koscioęowi zachowac 
swiadomosc, ze na pierwszym miejscu powinien zawsze stawiac bezin-
teresownż sęuzbó  Boguś  (VC 25; zob. LEn 4). Poprzez swoje caękowite 
oddanie i podporzżdkowanie Bogu stajż sió  prawdziwym znakiem Chry-
stusa w swiecie i w kazdej sytuacji dajż konkretne swiadectwo swojej 
przynaleznosci do Niego (por. LG 44). Konsekrowany winien ” okazywac 
swiatu Chrystusa, pomagac kazdemu częowiekowi, aby odnalazę siebie w 
Nim, pomagac wspo ęczesnemu pokoleniu naszych braci i sio str, ludom, 
narodom, ustrojom, ludzkosci, krajom, kto re znajdujż sió  dopiero na 
drodze rozwoju, i krajom »przerostuź, wszystkim Ć  poznawac »nie-
zgęóbione bogactwo Chrystusaź, bo ono jest dla kazdego częowieka. Ono 
jest dobrem kazdego częowiekaś  (RH 11).  

Podejmujżc na nowo tó  mysl, Jan Paweę II w Vita consecrata pisze: 
” Przezywajcie w peęni swoje poswiócenie sió  Bogu, aby nie zabrakęo w 
swiecie tego promienia Bozego piókna, kto ry rozjasnia drogó  ludzkiej 
egzystencji. Chrzescijanie, pogrżzeni w trudach i troskach tego swiata, 
ale tak jak wy powoęani do swió tosci, pragnż dostrzegac w was serca 
oczyszczone, kto re oczyma wiary »widzżź Boga Ć  ludzi poddajżcych sió  
ulegle dziaęaniu Ducha Swió tego, dochowujżcych wiernosci charyzma-
towi swego powoęania i misjiś  (VC 107). 

Swoisty zakres odpowiedzialnosci oso b konsekrowanych w stosun-
ku do wspo ęczesnego częowieka nakreslię Papiez w swoim oródziu do 
oso b konsekrowanych, wygęoszonym na Jasnej Go rze 4 VI 1997 roku. 
” Koscio ę w pierwszym rzódzie oczekuje od was Ć  mo wię Ć  ze poswióci-
cie wszystkie sięy, aby gęosic prawdó  o krzyzu i zmartwychwstaniu Chry-
stusa wspo ęczesnemu pokoleniu Polako w i przeciwstawiac sió  najwiók-
szej pokusie naszych czaso w Ć  odrzucenia Boga-Mięosciś2. 

† † † † † †  
2 Jezus Chrystus wczoraj, dzis  i na wieki. Przemo wienia z Pielgrzymki Apostolskiej 

Ojca Swiźtego do Polski w 1997 roku, Zżbki 1997, s. 95. 
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Trzeba pamiótac, ze szczego lnie dzisiaj potrzeba nowego zapaęu swió-
tych, kto ry pociżga za sobż innych. Choc wspo ęczesny swiat zamieszkujż 
w znacznym procencie ochrzczeni, to jednak ich wiara jest sęaba. Brakuje 
im nadziei, stracili wiaró  w moc Ewangelii. Potrzeba zatem tych, kto rzy 
potrafiliby natchnżc entuzjazmem i autentyzmem swej wiary, kto rzy 
pociżgnó liby innych jakosciż swej mięosci bez granic, wspaniaęosciż 
przebaczenia, mżdrosciż swoich rad, odwagż i rozmachem ewangelicz-
nych inicjatyw. Potrzeba zapaęu swió tych. To węasnie on pociżga tych, 
kto rzy sió  wahajż czy wżtpiż w mozliwosc wielkiego dobra we wspo ęcze-
snym swiecie. Tylko ten, kto dostrzeze w drugim częowieku odbicie 
swió tosci i mięosierdzia samego Boga, jest w stanie odrzucic pęytkie, 
choc jawiżce sió  jako atrakcyjne, propozycje zsekularyzowanego srodo-
wiska. Tylko taka osoba chce i nie obawia sió  wysięku zwiżzanego z po-
szukiwaniem gęóbszych odpowiedzi na nurtujżce pytania. Wspo ęczesnie 
nie jest mozliwa ewangelizacja, jesli nowosc Ewangelii nie odbija sió  w 
swiecie nowosciż zycia. ” Nie mozecie nigdy zapominac Ć  mo wię Ojciec 
swió ty Ć  ze jestescie wezwani do dawania osobistego i wspo lnotowego 
swiadectwa swió tosci, kto ra jest istotnym powoęaniem zycia konsekro-
wanego i éro dęem apostolskiego dynamizmu Koscioęa. Ludzie swieccy 
oczekujż od was, abyscie byli przede wszystkim swiadkami swió tosci  
i przewodnikami wskazujżcymi drogó  do jej osiżgniócia w zyciu codzien-
nym. Dobrze, ze jestescie gotowi przyjżc i duchowo towarzyszyc tym, kto -
rzy szukajż zywego kontaktu z Bogiem i pragnż przy was pogęóbiac swoje 
dżzenie do swió tosci. Wasze swiadectwo jest potrzebne, aby ” popierac i 
umacniac w kazdym chrzescijaninie pragnienie doskonaęosciś3. 

Koscio ę potrzebuje wspomnianego typu chrzescijanskiej peęni. Jan 
Paweę II wyrazię to na spotkaniu Konferencji Episkopato w Europy dnia 
11 X 1985 roku. Mowiżc o ewangelizacji, wskazaę na potrzebó  heroldow 
Ewangelii, ekspertow ludzkosci, kto rzy znaliby do gęóbi serce wspo ęcze-
snego częowieka, uczestniczyliby w jego radosciach i nadziejach, w tro-
skach i smutkach, a ro wnoczesnie byliby zakochani w Bogu. Chodzi wióc 
o nowych, wspo ęczesnych swió tych4. Potrzeba swió tosci, rozumiana jako 
pogęóbiona relacja z Bogiem, stanowiżcej fundament skutecznosci kaz-
dej misji, jest niejako motywem przewodnim ostatniego dokumentu 
Kongregacji Instytuto w Z ycia Konsekrowanego i Stowarzyszen Z ycia 
Apostolskiego pt. Rozpoczę c  na nowo od Chrystusa. Odnowione zaan-
ga˙owanie ˙ycia konsekrowanego w trzecim tysię cleciu.  

† † † † † †  
3 Tamze, s. 97. 
4 Cyt. za: F. J. Errηzuris Ossa, Il contributo degli Istituti secolari alla nuova 

evangelizzazione, ” Dialogoś  23(1995) nr 104, s. 18. 
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Jan Paweę II podkresla ro wniez, ze postópujżce zubozenie wartosci 
ludzkich, zwiżzane z upowszechniajżcymi sió  modelami zycia opartymi 
na potro jnej pozżdliwosci, sprawia, ze szczere praktykowanie rad ewan-
gelicznych nabiera szczego lnego charakteru proroczego znaku. Rady 
ewangeliczne bowiem ” ukazujż ludzkosci [−] drogó  »duchowej terapiiź, 
poniewaz odrzucajż baęwochwalczy kult stworzenia i w pewnej mierze 
czyniż widzialnym Boga zywegoś  (VC 87). Ten proroczy znak jest Ko-
scioęowi ogromnie potrzebny, jesli ma on pomagac częowiekowi w do-
brym uzywaniu wolnosci. 

Zadaniem oso b konsekrowanych jest wskazywanie wymiaru escha-
tycznego ludzkiego zycia. Oni majż pobudzac innych do odrywania 
wzroku od ziemi i kierowania go ku niebu, majż pomagac zachwycic sió  
Bogiem i Ewangeliż Jezusa oraz sprawiac, by codziennosc nie przygnia-
taęa swym ciózarem (por. VC 107).  

Podczas jasnogo rskiego spotkania, Ojciec swió ty wskazujżc na sytu-
acjó  swiata, zwraca sió  do oso b konsekrowanych podkreslajżc ich zada-
nia wychowawcze w stosunku do drugiego częowieka, zwęaszcza prowa-
dzżce w konsekwencji do rozwoju wiary, ale takze majżce charakter za-
angazowania spoęecznego, kto rego celem jest szeroko rozumiana pro-
mocja częowieka i troska o niego we wszystkich wymiarach. ”Z gorliwo-
sciż i wytrwaęosciż pracujcie nad pogęóbianiem wiary i odnowż zycia reli-
gijnego wiernych, nad wychowaniem chrzescijanskim dzieci i męodzie-
zy, formacjż duchowienstwa, na niwie misyjnej ” az po krance ziemiś   
(Dz 1, 8), w ro znych dziedzinach duszpasterstwa i apostolatu spoęeczne-
go, na polu ekumenizmu, szkolnictwa, kultury, nauki, srodko w spoęecz-
nego przekazu. Otaczajcie szczego lnż troskż srodowiska najbardziej po-
trzebujżce pomocy: rodziny znajdujżce sió  w trudnym poęozeniu, ubo-
gich, opuszczonych, cierpiżcych, ludzi odrzuconych przez wszystkich. 
Szukajcie nowych dro g wprowadzania Ewangelii we wszystkie dziedziny 
ludzkiej rzeczywistosci pamió tajżc, ze nowa ewangelizacja nie moze 
pominżc gęoszenia wiary i sprawiedliwosci, obrony niepodwazalnego 
prawa do zycia od momentu poczócia az do naturalnej smierci oraz uka-
zywania tajemnicy Koscioęa Ć  Mistycznego Ciaęa Chrystusaś5.  

To zadanie, ogo lnie biorżc, polega na zaangazowaniu w dzieęo nowej 
ewangelizacji, kto ra Ć  jak wiadomo Ć  sprowadza sió  do wcielania w zy-
cie zasady pierwszenstwa osoby nad rzeczż, byc nad miec, mięosierdzia 
nad sprawiedliwosciż, etyki nad technikż.  

† † † † † †  
5 Jezus Chrystus wczoraj, dzis  i na wieki..., s. 95-96. 
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2. ODPOWIEDZIALNOS C  OSO B KONSEKROWANYCH  
ZA MłODZIEZ 

Analizujżc dokumenty Koscioęa, mozna wyodróbnic kilka niejako 
sfer, w kto rych w sposo b szczego lny podkreslana jest odpowiedzialnosc 
oso b konsekrowanych za męodych. Trudno byęoby je uporzżdkowac w 
swoistż hierarchió , tzn. wskazac, kto re z nich sż wazniejsze, a kto re 
mniej istotne. Jednak z uwagi na czóstotliwosc jej wspominania, na po-
czżtek nalezy wymienic odpowiedzialnosc w zakresie wychowania męo-
dego pokolenia. Osoby konsekrowane majż tu wyjżtkowż misjó  do speę-
nienia, gdyz wychowanie stanowi istotny element misji Koscioęa. Jan 
Paweę II wskazuje na nie jako na jeden z najcenniejszych daro w, jakie 
osoby konsekrowane mogż ofiarowac męodziezy. Sż one powoęane, ” aby 
na polu wychowawczym dawac radykalne swiadectwo o dobrach Kro le-
stwa, dostópnych dla kazdego częowieka oczekujżcego na ostateczne spo-
tkanie z Panem historii [−] Obdarzone tym charyzmatem, mogż two-
rzyc srodowiska wychowawcze przeniknió te ewangelicznym duchem 
wolnosci i mięosci, kto re bódż pomagaęy męodym wzrastac w częowie-
czenstwie pod kierownictwem Ducha Swiótego. W ten sposob wspo lnota 
wychowawcza staje sió  doswiadczeniem komunii i miejscem ęaski, w kto -
rym program pedagogiczny przyczynia sió  do poężczenia w harmonijnej 
syntezie tego, co Boskie i ludzkie, Ewangelii i kultury, wiary i zyciaś   
(VC 96). Przez swoje zaangazowanie w formacjó  ludzi męodych, nie tyl-
ko sami dżzż do swió tosci, ale takze ukazujż jż jako cel wychowania. 
Wychowanie jako mięosc i troska, sż po prostu znakiem dla męodych, 
jak bardzo sż kochani. Formacja ta winna byc tak prowadzona, by męo-
dzi ludzie stawali sió  sami two rcami promocji ludzkiej i socjalnej, by 
sęuzyli częowiekowi i spoęeczenstwu (por. OE 32-33).  

Odróbnym problem, obecnym szeroko w dokumentach Koscioęa, jest 
kwestia szko ę katolickich, prowadzonych przez wspo lnoty oso b konse-
krowanych. Poswióca sió  im caęe dokumenty, jednak ta problematyka 
wykracza poza zakres zainteresowania niniejszego studium.  

Jednym z najistotniejszych zadan oso b konsekrowanych w odnie-
sieniu do męodych ludzi, kto rzy niejednokrotnie zagubili sens swego 
istnienia lub niespokojnie szukajż uzasadnienia dla niego, jest pokazy-
wanie im, ze Chrystus za posrednictwem Koscioęa odpowiada na ich 
oczekiwania (por. ET 45), wiara zas w Jezusa Chrystusa rozjasnia swo-
im swiatęem prawdó  o częowieku, nie podwazajżc wartosci ludzkich, ale 
przeciwnie Ć  potwierdzajżc je i wywyzszajżc (por. ET 55). Nie jest rze-
czż ęatwż ukazywac męodym peęnió  zycia chrzescijanskiego w Kosciele  
i wychowywac do niej (por. PDV 8), ale niezawodnym do tego srodkiem 
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jest swiadectwo swojej konsekracji oraz radosc, jako owoc Ducha Swió-
tego (por. Ga 5, 22). Ona, jesli promieniuje ze wspo lnot, z zycia osobi-
stego, nawet w okresie pro by, jest zawsze znakiem i swiadectwem, ze 
obrany stan, zwiżzany z wyrzeczeniem, pomaga do rozwoju zycia w 
Chrystusie. To pomaga męodym lepiej zrozumiec wezwanie, jakie On do 
nich kieruje (por. ET 55). W zyciu oso b konsekrowanych męodzi winni 
odnajdywac te wartosci i ideaęy, kto re sż w stanie nadac peęny sens eg-
zystencji częowieka i kto re odpowiadajż na ich potrzebó  religii oraz zycia 
duchowego (por. PDV 9). Z drugiej jednak strony majż ich chronic 
przed niewęasciwż tendencjż ” do subiektywizacji wiary chrzescijanskiej, 
a takze do czósciowego tylko i warunkowego uczestniczenia w zyciu  
i posęannictwie Koscioęaś  (PDV 8). Postawa oso b konsekrowanych ma 
byc wsparciem dla kruchej odpornosci psychicznej męodych oraz odpo-
wiedziż na ich frustracjó  i krytycyzm wobec swiata ludzi dorosęych, kto -
rzy nie przezywajż wiary w sposo b konsekwentny i dojrzaęy, a przez to 
nie stanowiż dla nich wiarygodnych wzorco w.  

Niezastżpionż roló  wobec ludzi męodych, zwęaszcza we wspo ęcze-
snym swiecie, majż osoby konsekrowane z racji realizowanego w zyciu 
radykalizmu ewangelicznego. Jest on odpowiedziż na wszechobecny w 
swiecie materializm, zafaęszowane rozumienie ludzkiej pęciowosci oraz 
niewęasciwe doswiadczenie wolnosci. Jak uczy Ojciec swió ty, ” męodzi 
ulegajż fascynacji tak zwanym spoęeczenstwem konsumpcyjnym, kto re 
zniewala ich i zamyka w krógu indywidualistycznej, materialistycznej  
i hedonistycznej interpretacji ludzkiej egzystencji. Jedynym ideaęem zy-
ciowym staje sió  wo wczas dobrobyt materialny, kto ry trzeba osiżgnżc za 
wszelkż cenó  i bezwarunkowo. Odrzuca sió  zatem wszystko to, co wiżze 
sió  z ofiarż, oraz rezygnuje z trudu poszukiwania wartosci duchowo-
religijnych i zycia zgodnego z nimi. Prymat byc  nad miec  zostaje przy-
sęonió ty przez wyężcznż »troskóź o rzeczy, co powoduje, ze wartosc oso-
by oraz relacji miódzyludzkich rozumie sió  i przezywa nie wedęug logiki 
daru i bezinteresownosci, lecz wedęug egoistycznej logiki posiadania,  
a takze instrumentalnego stosunku do drugiego częowiekaś  (PDV 8).  

Podobnie sfera pęciowosci zostaje pozbawiona swej godnosci i trak-
towana jest jako zwykęe dobro konsumpcyjne, co jest éro dęem powaz-
nych zakęo cen natury psychologicznej i etycznej w zyciu męodziezy. 
Ro wniez wolnosc przezywana jest jako slepe uleganie instynktom oraz 
zżdzy węadzy. ” W sferze mentalnosci i zachowan częowieka staje sió  wióc 
w pewnej mierze czyms naturalnym naruszanie powszechnie uznanych 
zasad etycznych; w sferze religii natomiast Ć  odrzucenie Boga, nawet 
jesli nie zawsze jest ono wyraéne, to w kazdym razie szeroko rozpo-
wszechniona obojó tnosc religijna albo zycie w taki sposo b, ro wniez  
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w chwilach bardzo waznych i decydujżcych, jak gdyby Bo g nie istniaęś  
(PDV 8). 

W takiej perspektywie zarliwa mięosc oso b konsekrowanych do Je-
zusa staje sió  potóznż sięż przyciżgajżcż męodych. Ma ona ” wpęyw na 
powstanie i rozwo j w sercach męodych ludzi gotowosci, a takze praw-
dziwego pragnienia wartosci etycznych i duchowych, kto re ze swej natu-
ry przygotowujż częowieka do odpowiedzi na ęaskó  powoęania i do zęo-
zenia caękowitego daru z siebie dla Chrystusa i Koscioęa w kapęanstwieś  
(PDV 9). Tak wióc odpowiedzialnosc oso b konsekrowanych wobec męo-
dziezy to takze pomoc w usęyszeniu i rozpoznaniu woęania Boga, czyli  
w rozpoznaniu powoęania (por. RdC 16; VC 107; PDV 9).  

Posro d caęego zaangazowania oso b konsekrowanych w sęuzbó  męo-
dym nigdy oczywiscie nie moze zabraknżc tego, co podstawowe, a mia-
nowicie modlitwy za męodych oraz razem z nimi. Rodzi sió  w nich wtedy 
pragnienie doswiadczenia pustyni i modlitwy oraz powrotu do bardziej 
osobistej wiózi z Bogiem (por. PDV 9; LEn 6; ET 45).  

3. S WIECCY KONSEKROWANI A MłODZIEZ 

W dokumentach Koscioęa brak jest węasciwie jakiegos odniesienia 
do problemu odpowiedzialnosci swieckich konsekrowanych za męodziez. 
Pewne wypowiedzi odnosnie do ich zadan mozna jednak bardziej kon-
kretnie odczytac jako ich zadanie w stosunku do oso b męodych. Wska-
zuje sió  najpierw, ze swieccy konsekrowani jako ” doswiadczalne labora-
toriumś  Koscioęa6, nie tylko korzystajż z dotychczasowych metod na po-
lu ewangelizacji, ale przede wszystkim majż szukac nowych dro g docie-
rania z Dobrż Nowinż do wspo ęczesnego częowieka, zwęaszcza męodego. 
Drogi te majż byc dostosowane do mentalnosci męodego częowieka, 
mentalnosci wspo ęczesnego swiata, jednak bez zdradzania istoty prze-
sęania. 

Częonkowie instytuto w swieckich wzywani sż, by ofiarowywaęy oso-
bom, z kto rymi dzielż warunki zycia w swiecie, a zwęaszcza męodym, po-
czucie harmonii i piókna ludzkiej egzystencji, kto ra jest tym wióksza  
i radosniejsza, im bardziej otwarta jest na Boga, oraz by dawaęy swia-
dectwo poswiócenia zycia dla budowania dobra wspo lnot coraz bardziej 
odpowiadajżcych godnosci osoby ludzkiej. Ich zycie ma byc dowodem, 
ze wspo ęczesna rzeczywistosc, przezywana mocż Ewangelii, moze ozy-
† † † † † †  

6 Por. Paweę  VI, Do II Zgromadzenia odpowiedzialnych generalnych instytuto w 
s wieckich (Rzym, 25 VIII 1976), w: Z Chrystusem w s wiecie. Wypowiedzi Kos ciońa na 
temat instytuto w s wieckich, opr. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 105. 
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wic spoęeczenstwo, czyniżc je bardziej wolnym i sprawiedliwym, dla do-
bra wszystkich dzieci Boga7. Ich zadaniem w stosunku do ludzi męodych 
jest wióc szeroko rozumiane swiadectwo mozliwosci bycia chrzescijani-
nem we wspo ęczesnym swiecie, bódżc ro wnoczesnie odpowiedzialnym  
i aktywnym obywatelem tej rzeczywistosci.  

Jan Paweę II w adhortacji Vita consecrata wskazuje tez na potrzebó  
gotowosci swieckich konsekrowanych do podjócia pracy w panstwowych 
strukturach edukacji, jesli wymagajż tego okolicznosci. Tego typu dzia-
ęalnosc jest szczego lnie zalecana częonkom instytuto w swieckich ze 
wzglódu na węasciwe im powoęanie (por. VC 97).  

Konsekrowani z instytuto w swieckich majż byc przykęadem otwar-
cia na swiat, aby go podporzżdkowac Chrystusowi w ten sposo b, ze caęa 
rzeczywistosc odnajdzie w nim swoje autentyczne znaczenie. Oni zajmu-
jż tu szczego lne miejsce, gdyz ” zyjżc w zwyczajnych warunkach, uczest-
niczż w spoęecznym i politycznym dynamizmie i na mocy swego po jscia 
za Chrystusem nadajż mu nowż wartosc, pracujżc w ten sposo b dla Kro -
lestwa Bozego. Węasnie na mocy ich konsekracji, przezywanej bez ze-
wnó trznych znako w, swieccy wsro d swieckich, stajż sió  solę  i s wiatńem 
takze w sytuacjach, w kto rych widzialnosc ich konsekracji stanowięaby 
przeszkodó , a nawet powodowaęaby odrzucenieś  (RdC 45).  

Odpowiedzialnosc za męodych częonko w instytuto w swieckich Ć  jak 
uczyę Jan Paweę II, zwracajżc sió  do uczestniko w Kongresu Swiatowej 
Konferencji Instytuto w Swieckich Ć  bódzie polegaęa na tym, by byli oni 
nosicielami swiatęa i nadziei we wspo ęczesnym spoęeczenstwie, wierni 
swiadkowie Boga, kto ry kocha tó  ludzkosc i ten swiat, bez przesadnego 
optymizmu, ale i bez tendencji do ukazywania wszystkiego tylko w 
ciemnych barwach8.  

W przygotowanych materiaęach na VIII Swiatowy Kongres Instytu-
to w Swieckich, kto ry ma sió  odbyc w lipcu 2004 roku w Czóstochowie, 
czytamy, ze tym, co swieccy konsekrowani mogż zaproponowac męo-
dym, to wiernosc i swiadectwo. Oni pokazujż, ze komunia z Chrystusem 
daje mozliwosc patrzenia na swiat z nadziejż i sż swiadkami sensu zycia, 
fascynacji wobec marazmu, braku sensu, apatii i codziennym poplżta-
niu. Majż pomagac męodym odkrywac ich tozsamosc; wiernosc węa-
snemu powoęaniu bódzie czynic ich wiarygodnymi i pomagac przekazy-
wac radosc wybranej drogi. Majż oni stanowic pomoc dla męodych po-
przez towarzyszenie duchowe, gdyz nie wystarczy samo swiadectwo, 

† † † † † †  
7 Jezus Chrystus wczoraj, dzis  i na wieki..., s. 96. 
8 Jan Paweę  II, Do uczestniko w Kongresu Swiatowej Konferencji Instytuto w Swiec-

kich (Castel Gandolfo, 28 VIII 2000), 3, w: Z Chrystusem w s wiecieŹ, s. 268. 
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trzeba byc wobec nich ” ojcemś  i ” matkżś, swiadomymi węasnych zalet  
i wad. Swieccy konsekrowani sż powoęani, by towarzyszyc męodym w 
ich spotkaniu z Bogiem: nie mozna tego nauczyc, moze wspo ęuczestni-
czyc. Majż formowac męodych do modlitwy i caękowitego zawierzenia 
Bogu. Ich swiadectwo, choc bódzie swiadectwem ludzi sęabych, podob-
nych w tym do ludzi męodych, bódzie swiadectwem ludzi, kto rzy spotka-
li Chrystusa9.  

 
Podkresla sió , ze wobec męodziezy swieccy konsekrowani majż byc 

bardziej swiadkami niz nauczycielami (por. EN 41). Im powierza sió  
wióc szczego lnie tworzenie braterskiej komunii10. W codziennym zyciu 
oni sż uprzywilejowanymi swiadkami braterstwa i chrzescijanskiej przy-
jaéni. W taki sposo b bódż odpowiadac na obecnż w męodych ludziach 
potrzebó  wiózi, przynaleznosci, autentycznych relacji, mięosci i przyjaéni 
oraz klimatu ” intymnosciś. Wazne jest tez umozliwianie męodym prze-
zywania wiary posro d ro wiesniko w. Stżd instytuty swieckie majż byc 
szkoęami swió tosci, kto rych częonkowie dajż swiadectwo o Chrystusie, 
promieniujżc sięż Ewangelii. Zaangazowanie w swiecie nie moze bo-
wiem stanowic w tym przeszkody, lecz ma sió  stawac bodécem i érodęem 
realizmu. 

† † † † † †  
9 Dokument roboczy na VII Swiatowy Kongres Instytuto w Swieckich: Istituto secola-

re, che cosa dici di te ai giovani, oggi? ” Dialogoś  31(2003) nr 138, s. 41-46. 
10 Jan Paweę  II, Do uczestniko w Miźdzynarodowego sympozjum instytuto w s wiec-

kich na temat ”Provida Mater Ecclesiaą  (Rzym, 1 II 1997), 6, w: Z Chrystusem w s wie-
cieŹ, s. 231. 
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KRYTERIA DOJRZAłEJ OSOBOWOS CI 
I DOJRZAłEJ WIARY∗  

1. DOJRZAłA OSOBOWOS C  

Sobo r Watykanski II w Konstytucji duszpasterskiej o Kosciele w 
swiecie wspo ęczesnym akcentuje: ” W duszpasterstwie winno sió  uzna-
wac i w wystarczajżcym zakresie stosowac nie tylko zasady teologii, lecz 
takze zdobycze nauk swieckich, zwęaszcza psychologii i socjologii, aby 
prowadzic wiernych do czystszego i dojrzalszego zycia w wierześ (GS 62). 

Stwierdzenie stopnia dojrzaęosci osobowosci nie jest sprawż prostż, 
poniewaz nalezy wziżc pod uwagó  takze swiatopoglżd częowieka oraz 
kulturó , w kto rej sió  on rozwija. Chorobó  psychicznż stwierdza sió  w 
psychiatrii, kierujżc sió  okreslonż normż, podobnie jest w medycynie 
ogo lnej, kto ra opiera sió  na fundamencie ogo lnej symptomatologii. Po-
nadto w psychiatrii mamy do czynienia ze zjawiskami somatycznymi, 
kto re uęatwiajż rozpoznanie konkretnej choroby, zwęaszcza jesli mozna 
jż opisac przy pomocy odpowiedniej aparatury.  

Jesli chcemy mo wic o kryteriach dojrzaęej osobowosci, to w pierw-
szej linii nie chodzi nam o patologió  zycia psychicznego, lecz o takie 
psychiczne zjawiska, kto re wystópujż w codziennym zyciu i kto re nie 
zawsze mozna odro znic od normalnych proceso w psychicznych. Chodzi 
wióc o nerwice, kto re nalezż do obszaru granicznego pomiódzy normż  
a anormalnosciż. 

 
Norma Nerwica Patologia 

   
 
Neurotyk w gruncie rzeczy jest swiadomy swoich problemo w, jed-

nak trudne jest dla niego, o ile w ogo le mozliwe, znalezienie przyczyny 
swoich dolegliwosci. Innymi sęowy, na pytanie: ” Co mnie węasciwie mo-
tywuje?ś, nie znajduje on odpowiedzi, a przynajmniej nieprawdziwż. 
Zjawiska neurotyczne nie odro zniajż sió  w ich węasciwosciach od nor-
malnych, psychicznych przezyc, a w zwiżzku z tym z punktu spoęeczno-

† † † † † †  
∗ Pierwodruk: Kriterien einer reifen Pers¨nlichkeit und eines mundigen Glaubens , 

” Christlich P…dagogische Bl…tterś  100(1987) nr 6, s. 318-321 (tęum. z niem. J. Z arkiewicz). 
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kulturowego nie mozna ich okreslic jako choroby psychiczne. Wielu 
psychologo w, jak na przykęad, Kazimierz Dżbrowski, Raymond B. Cat-
tell, Igor A. Caruso, aby wymienic tylko niekto re nazwiska, sż zdania, ze 
nerwica ma takze aspekt pozytywny, co oczywiscie niezwykle komplikuje 
problematykó  normy i anormalnosci. Przykęadowo K. Dżbrowski, prekur-
sor tzw. pozytywnej dezintegracji, kto ra wspo ęczesnie staęa sió  bardzo po-
pularna w Stanach Zjednoczonych, akcentuje, ze zdrowie psychiczne ma-
nifestuje sió  w stopniowym, normalnym rozwoju przezyc psychicznych, 
kto re zmierzajż do coraz wyzszej hierarchii wartosci, a nawet do ideaęu 
osobowosci. Nerwica wióc i reakcje neurotyczne poężczone ze zdolnosciż 
do autopsychoterapii, tj. zdolnosciż, dzióki kto rej indywiduum orientuje 
sió  w swych reakcjach i mimo wszystko moze osiżgnżc wyzszy stopien 
rozwoju, nie wskazujż na zakęo cenie zycia psychicznego, lecz przeciw-
nie: sż one dowodem sięy i zdrowia psychicznego.  

Z psychologicznego punktu widzenia mozna zestawic kilka kryte-
rio w, kto re wskazujż na dojrzaęż, wzglódnie niedojrzaęż osobowosc1: 

1. Poczucie wńasnej wartos ci 
(Plus:) Jednostka z poczuciem węasnej wartosci jest swiadoma, ze 

inni jej potrzebujż. Jest ona zdolna do tego, by zachowac węasnż posta-
wó  i przekonania takze w grupie. Nie reaguje lókliwie na przejócie oso-
bistej odpowiedzialnosci. W grupie jednostka ta cieszy sió  zaufaniem, 
szanuje pracó , pracuje chó tnie, praca sprawia jej radosc. 

(Minus:) Na osobowosc niedojrzaęż wskazuje poczucie nizszosci, 
poza tym trwaęe przekonanie, ze jest sió  jednostkż niepotrzebnż. Brak 
poczucia węasnej wartosci uzewnó trznia sió  w ustawicznym ” krzykuś   
o pomoc i o zastżpienie. Lók przed pracż i odpowiedzialnosciż; pro ba 
przesuniócia odpowiedzialnosci na innych. 

2. Poczucie pewnos ci 
(Plus:) Osoba z poczuciem pewnosci jest w gruncie rzeczy wszódzie 

chó tnie przyjmowana, pozostaje z innymi w stosunkowo dobrych rela-
cjach, ma przyjacio ę i potrafi nawiżzywac przyjaénie. 

(Minus:) Brak poczucia pewnosci ężczy sió  z przekonaniem, ze nie 
jest sió  przyjó tym przez innych; ustawiczna niepewnosc, ciżgęe poczucie 
winy. Lók przed ludémi. 

3. Zaufanie do siebie 
(Plus:) Dojrzaęa osobowosc manifestuje sió  w zaufaniu do siebie; 

wierzy i jest swiadoma, ze jest w stanie odnaleéc sió  w ro znych sytu-

† † † † † †  
1 (Plus:) odnosi sió  do osobowosci dojrzaęej, (Minus:) do osobowosci niedojrzaęej. 

Podobnie w drugiej czósci artykuęu (Plus:) wskazuje na dojrzaęż wiaró , a (Minus:) na nie-
dojrzaęż. 
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acjach, jest samodzielna w mysleniu, nie identyfikuje ludzi z ich wypo-
wiedziami. Obiektywnosc, autonomia w dziaęaniu w odniesieniu do 
przyjó tej hierarchii wartosci. 

(Minus:) Nieufnosc wobec węasnych zdolnosci. Kompleksy nizszo-
sci. Wewnó trzne przekonanie, ze jest sió  częowiekiem z samymi tylko 
wadami; niezdolnosc do nawiżzywania kontakto w, ale nie w sensie in-
trowersji. 

4. Rozumienie siebie 
(Plus:) W rozumieniu siebie waznż roló  odgrywajż motywacje i po-

stawa krytyczna wobec węasnego dziaęania. Dojrzaęa osobowosc wie, co 
jż motywuje, zna węasne pragnienia, kto re sż jednak podporzżdkowane 
przyjó tej hierarchii wartosci. Rozumienie siebie koreluje z teologicznż 
cnotż móstwa. Jednostka jest zdolna do walki (bez uzywania przemocy) 
i zaangazowania sió  w sęusznej sprawie. W krytyce stara sió  byc obiek-
tywna.  

(Minus:) Rozumieniu siebie sprzeciwia sió  niezdolnosc poznania 
samego siebie. Poczucie krzywdy wskazuje na niepoko j; w sukcesie in-
nych nie widzi ciózkiej pracy, lecz o wiele bardziej przypadek i szczóscie. 
Jest to osobowosc, kto ra sió  zanudza, nie zna węasnych zdolnosci.  

5. Rozumienie innych 
(Plus:) To kryterium charakteryzuje osobowosc w swietle dobrych 

relacji do innych. Pro buje ona zrozumiec zaro wno trudnosci i problemy 
drugiego częowieka, jak ro wniez jego postópowanie. Jest ona zdolna do 
partycypowania w zyciu drugiego, do bycia dla innych; jest gotowa do 
pomocy. Takż postawó  mozna okreslic w swietle Ewangelii jako mięosc 
bliéniego.  

(Minus:) Na ujemnż stronó  skęada sió  brak zdolnosci do udziaęu w 
zyciu innego częowieka, aspoęeczne zachowanie, agresja, brak dobrej 
woli, by zrozumiec innego, zarozumiaęosc. Charakterystyczne dla takiej 
postawy jest przekonanie, kto re mozna wyrazic nastópujżco: ” Caęy swiat 
jest winny, tylko nie węasne »jaź. To inni powinni sió  zmienicś. 

6. Dojrzańos c  uczuciowa  
(Plus:) Dojrzaęosc uczuciowa manifestuje sió  przede wszystkim przez 

zdolnosc rozwiżzywania problemo w i trudnosci zyciowych bez emocjo-
nalnych reakcji. Zdolnosc do przystosowania sió , lecz nie w sensie psy-
chologii indywidualnej; nastawienie heteroseksualne.  

(Minus:) Reakcje infantylne, emocjonalne; przesadna wrazliwosc, 
uzaleznienie od innych, pro ba unikniócia odpowiedzialnosci, znikoma 
kontrola emocjonalna, egoistyczny sposo b myslenia; rozdraznienia nie 
zostajż rozwikęane, lecz sż sumowane. 
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7. Integracja osobowos ci 
(Plus:) W osobowosci dojrzaęej przezycia emocjonalne, jak ro wniez 

postawa i swiatopoglżd, tworzż harmonijnż jednosc. Dojrzaęa osobo-
wosc usięuje rozwiżzywac konflikty najszybciej, jak to mozliwe. Nie po-
zwala, by przezycia emocjonalne sió  sumowaęy, gdyz uniemozliwia to 
rozumne postópowanie. Osobowosc zintegrowana stara sió  zyc w har-
monii z innymi, moze nawet zrezygnowac z węasnych ambicji i aspiracji, 
jesli w okreslonej czasoprzestrzeni nie zgadzajż sió  one z dobrem spo-
ęecznosci, nie majżc przy tym poczucia krzywdy (gotowosc do ofiary). 
Taka rezygnacja prowadzi do szczego lnego rodzaju zadowolenia. Oczy-
wiscie rezygnacja ta rzeczywiscie musi przyczyniac sió  do dobra spo-
ęecznosci.  

(Minus:) W osobowosci niedojrzaęej przezycia emocjonalne oraz 
przekonania nie tworzż w ogo le jednosci. Osobowosc niedojrzaęa usięuje 
bronic węasnej wartosci przez prymitywne mechanizmy obronne, jak na 
przykęad: regresja, racjonalizacja, introjekcja, sublimacja itp., nie rzad-
ko takze przez narkomanió . Węasne ” jaś  znajduje sió  na pierwszym pla-
nie. Niedojrzaęa osobowosc pro buje urzeczywistniac węasne plany na-
wet, jesli inni zostaliby wtedy zepchnióci w slepy zauęek. Nie pyta ona, 
co z siebie moze ona dac zyciu, lecz jak najlepiej mogęaby wykorzystac 
to zycie dla węasnego ” jaś. 

Aby wyciżgnżc wniosek z powyzszych kryterio w, nalezy sobie do-
brze uswiadomic, ze częowiek jest zawsze in statu fieri, tj. znajduje sió  w 
procesie nigdy nie konczżcego sió  rozwoju. Istniejż niskie stopnie inte-
gracji osobowej, kto re muszż byc pokonane, aby osiżgnżc stopnie wyz-
sze. Tego typu pozytywna dezintegracja dochodzi do gęosu przez pewien 
niepoko j w częowieku, przez poczucie nizszosci, poczucie wstydu i winy, 
odrzucenie przez srodowisko, jak ro wniez przez ro znorakie konflikty 
psycho-neurotyczne. Proces dezintegracji, kto ry niszczy pierwotnż inte-
gracjó , musi wywoęywac nieprzyjemne uczucie, jednak jednostka, kto ra 
dobrze siebie obserwuje, jest w stanie węasciwie osżdzic wszystkie psy-
chiczne procesy i z pomocż autopsychoterapii osiżgnżc wyzszy stopien 
rozwoju. Co wiócej: jest w stanie Ć  wspo ępracujżc z ęaskż Chrystusa Ć  
osiżgnżc ideaę osobowosci Ć  swió tosc. 

II. DOJRZAłA WIARA 

Dojrzaęa wiara nie ma nic wspo lnego ze statycznż postawż. Wiara 
jest wprawdzie zywż relacjż do Chrystusa, jednak w dynamicznym pro-
cesie ęaski. Wraz z progresywnż personalizacjż osiżga ona coraz gęóbszż 
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dojrzaęosc. Patrzżc teoretycznie, nie ulega zadnej wżtpliwosci, iz zycie  
z wiary jest wewnó trznym, duchowym procesem. Praktycznie jednak 
proces ten jest mocno ksztaętowany przez uwarunkowania spoęeczne  
i psychiczne. Nie potrzeba dowodzic, w jak ogromnym stopniu na naszż 
osobowosc majż wpęyw faktory: biologiczne, przy czym szczego lnż roló  
odgrywajż chromosomy jako nosniki cech dziedzicznych; fizjologiczne  
i proces narodzin, a takze relacja matka-dziecko; oraz faktory spoęeczne, 
jak na przykęad: rodzina, Koscio ę, szkoęa itd. Osoba jest nosnikiem oso-
bowosci. Srodowisko ma wióc duzy wpęyw na rozumienie wiary. Czósto 
nie jestesmy tego nawet swiadomi. Mozna powiedziec, ze spoęeczne 
uksztaętowanie częowieka jest wprost jego drugż naturż. 

Jakie kryteria wskazujż na dojrzaęż wiaró?2:  
1. U podstaw dojrzańej wiary jest poznanie samego siebie 
(Plus:) Poczucie węasnej wartosci opiera sió  na tym, ze Chrystus nas 

kocha. ” W tym przejawięa sió  mięosc, ze nie my umięowalismy Boga, ale 
ze On sam nas umięowaę i posęaę  Syna swojego jako ofiaró  przebęagalnż 
na nasze grzechyś  (1 J 4, 10). Z tej postawy wynika prawdziwa pokora: 
” Nie jestem godzien, abys przyszedę do mnieś  Ć  sęowa, kto re wypowia-
damy przed kazdż Komuniż swió tż. Bo g umięowaę nas, kiedy bylismy 
jeszcze grzesznikami. Bo g nie pragnie smierci grzesznika.  

(Minus:) W przeciwienstwie do powyzszej postawy znajduje sió  
przekonanie o węasnej doskonaęosci: ” Boze, dziókujó  Ci, ze nie jestem 
jak inni ludzieś  (Ęk 18, 11). Niedojrzaęa wiara skęania sió  ku osżdzaniu 
innych pomimo ostrzezenia Chrystusa: ” Nie sżdécie, abyscie nie byli sż-
dzeniś  (Mt 7, 1). 

2. Dojrzańa wiara nie szuka ziemskiej korzys ci 
(Plus:) Poczucie pewnosci ma w tym przypadku swoje éro dęo nie w 

przekonaniu, ze mozna miec nadziejó  na nagrodó  za dobre uczynki, za 
gotowosc do ofiary. Wrócz przeciwnie, nawet niewdziócznosc nie gasi 
mięosci bliéniego. 

(Minus:) Wiara niedojrzaęa oczekuje ziemskiej korzysci, dziaęa po-
zornie z mięosci dla bliéniego, jednak gdy nie otrzymuje nagrody, wtedy 
dziaęanie ” bezinteresowneś  zanika. ” Zaprawdó , powiadam wam: ci 
otrzymali juz swojż nagrodó ś  (Mt 6, 2). 

3. Dojrzańa wiara wnosi poko j 
(Plus:) Tolerancja, a nie agresja; zaufanie wobec węasnej postawy 

wiary, jednoczesnie jednak zrozumienie częowieka, kto ry ma innż po-
stawó . Osobowosc ta odrzuca wszelkż przemoc, jest swiadoma tego, iz 
wiara jest w koncu ęaskż. 

† † † † † †  
2 Por. E. Ringel, Selbstschadigung durch Neurose, Wien 1973, s. 252-260.  
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(Minus:) W przeciwienstwie do powyzszej postawy znajduje sió  ta-
kie nastawienie, kto re uwaza, iz posiada patent na prawdó  absolutnż,  
a wióc nie odpowiada tolerancji. Tego typu ludzie sż przekonani, ze wszy-
scy inni sió  mylż, a ich pomyękó  chcż zwalczac przy pomocy wszystkich 
mozliwych srodko w. Brakuje po prostu pokory przed tajemnicż wiary. 
Częowiek taki uwaza, ze nie tylko zrozumiaę, ale po prostu ęaskó  pojżę. 

4. Dojrzańę  wiarź  charakteryzuje prawdziwa mińos c  blizniego 
(Plus:) ” Wszystko, co uczyniliscie jednemu z tych braci moich naj-

mniejszych, Mniescie uczyniliś  (Mt 25, 40). Autentyczna mięosc bliénie-
go zakorzeniona jest w przekonaniu, iz Chrystusa powinno sió  kochac 
nie abstrakcyjnie i teoretycznie, lecz w kazdym poszczego lnych częowie-
ku. Z ycie sakramentalne nie jest samo w sobie celem, lecz o wiele bar-
dziej jest szczego lnż ęaskż nadprzyrodzonż, uzdalniajżcż do urzeczy-
wistniania z odwagż i z mocż mięosc bliéniego w danym srodowisku. Z y-
cie sakramentalne ma dopomo c w byciu do dyspozycji drugiego częo-
wieka.  

(Minus:) Wiara niedojrzaęa znajduje kompensacjó  na modlitwie. 
Uwaza, iz w ten sposo b moze zastżpic mięosc bliéniego. W takim przy-
padku modlitwa jest jedynie mechanizmem obronnym. Jednostka jest 
przekonana, iz modlitwż moze osiżgnżc to, co osiżga sió  zwykle przez 
pracó . Wierzy, ze modlitwa oraz ęaska Chrystusa zastżpiż jego lenistwo  
i tcho rzostwo. ” Nie mam czasu, zeby zajżc sió  twoimi problemami, ale 
pomodló  sió  za ciebie.ś  ” Ateistycznaś  postawa poężczona z praktykowa-
nż mięosciż bliéniego moze byc blizsza Chrystusowi niz ” praktykujżcyś  
katolik bez mięosci bliéniego. 

5. Dojrzańa wiara ro ˙ni siź  od religii3. 
a) Religia jest sprawż ewolucji w tym sensie, ze pojawięa sió  na swie-

cie razem z częowiekiem. 
Udowodniono, ze częowiek posiadaę religió  juz w epoce kamiennej. 

Religia jest takze faktem historycznym, poniewaz kazda epoka, kultura  
i cywilizacja jest ksztaętowana przez jakżs religió . W koncu religia jest 
tez faktem psychiki. Nowoczesna psychologia gęóbi wskazuje na to, iz 
kazdy częowiek ma wrodzonż funkcjó  religijnż4, podobnie jak wrodzona 
jest zdolnosc częowieka do myslenia i mo wienia. Wymienione powyzej 
faktory kreowaęy na przestrzeni historii ro znorakie idee Boga. Ponadto 
istniaęy i nadal istniejż systemy filozoficzne, kto re usięowaęy udowodnic 

† † † † † †  
3 Zob. A. J. Nowak, Gewissen und Gewissensbildung heute in tiefenpsychologischer 

und theologischer Sichtą , Wien 1978, s. 93.  
4 Zob. ten˙e, Nerwica a religia w aspekcie psychologii gńźbi, ” Colloquium Salutisś  

4(1972), s. 205-227.  
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egzystencjó  Boga, na przykęad: droga platonsko-augustynska, kto rej 
punktem wyjscia jest analiza samoswiadomosci, czy arystotelesowsko-
tomistyczna, opierajżca sió  na analizie bytu. Byt zmienny identyfikuje 
sió  na pęaszczyénie metafizycznej z bytem przygodnym, ten jednak po-
trzebuje Bytu absolutnego, kto ry jest zupeęnie niezalezny i nieprzemija-
jżcy (ens neccesarium, actus purus, ens absolutum). Niestety, filozofia 
moze jedynie stwierdzic, ze zdanie: ” Bo g istniejeś  jest zdaniem praw-
dziwym pod wzglódem logicznym. Wiókszosc filozofo w na przestrzeni 
historii byęa i jest zdania, iz dla logicznego i konsekwentnego myslenia 
konieczne jest przyjócie istnienia Boga jako logicznej konkluzji. Jaki 
stosunek ma o w Bo g do częowieka, czy jest jego Ojcem, czy jest swió ty, 
czy jest Bogiem mięosci Ć  na ten temat filozofia nie jest w stanie sió  wy-
powiadac, poniewaz Bo g nie jest substancjż, lecz Osobż; nie przyczynż, 
lecz Partnerem, i te kategorie wydajż sió  węasciwe, poniewaz pozosta-
wiajż przestrzen ludzkiemu byciu osobż. 

Postawmy sobie pytanie: jakiego Boga gęosi Koscio ę? Koscio ę nie 
gęosi ani Boga religii ani filozofii: ” Tak wióc, gdy Z ydzi zżdajż znako w, a 
Grecy szukajż mżdrosci, my gęosimy Chrystusa ukrzyzowanego kto ry 
jest [−] mocż Bozż i mżdrosciż Bozżś  (1 Kor 1, 22-25). Koscio ę gęosi 
wióc jednż Prawdó , kto rż jest Osoba Ć  Chrystus5. Patrzżc po ludzku, 
dojrzaęż wiaró  mozna zrozumiec jako postawó  mięosci osoby ludzkiej do 
Osoby Chrystusa i codzienne urzeczywistnianie tej mięosci. Od strony 
Chrystusa mięosc jest ęaskż. Innymi sęowy, wierzżcy otrzymaę ęaskó  wia-
ry w Chrystusa i jednoczesnie mozliwosc ciżgęego urzeczywistniania de-
cyzji po jscia za Nim przy pomocy zycia sakramentalnego. Tylko w Jezu-
sie Chrystusie mozemy odnaleéc prawdziwż odpowiedé na pytanie: kim 
jest Bo g? ” Wiem, komu uwierzyęemś  (2 Tm 1, 12). 

Religia i wiara przecinajż sió  w kulcie i modlitwie. Jednak religia to 
przede wszystkim kult.  

b) Wiara jest zyciem. Nowy Testament gęosi, ze jedynż drogż do 
zbawienia jest pęynżce z wiary zaufanie wobec oródzia o odkupieniu 
przez Jezusa Chrystusa. Tym samym stawia ona wszystkie religie pod 
znakiem zapytania. 

c) Religia posiada wymiar wertykalny, uwidacznia sió  w niej przeko-
nanie, ze przy pomocy swojego religijnego instrumentarium (poboznosc, 
kult, modlitwa i ofiary) mozna dysponowac Bogiem i zbawieniem ludzi. 

† † † † † †  
5 Pięat postawię Chrystusowi pytanie: ” Co to jest prawda?ś  (J 18, 38). Na pytanie: ” Co 

to jest prawda?ś  mozna podac odpowiedé tylko w okreslonym systemie. Gdyby Pięat spytaę  
” Kto jest prawdż?ś , a wióc postawię  pytanie osobowe, wtedy Chrystus odpowiedziaęby mo-
ze: ” Ja jestem drogż i prawdż, i zyciemś  (J 14, 6).  
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d) Dojrzaęa wiara posiada wymiar wertykalny i horyzontalny. Wyraé-
ne jest w niej przekonanie, iz miódzy węasnym ” jaś  a ” tyś stoi Chrystus, 
tzn. częowiek musi sió  starac widziec Chrystusa w kazdym pojedynczym 
częowieku, nawet w nieprzyjacielu. ” A Ja wam powiadam: Mięujcie wa-
szych nieprzyjacio ęś  (Mt 5, 44). Na pęaszczyénie wertykalnej: ” Kto kocha 
ojca lub matkó  bardziej niz Mnie, nie jest Mnie godzienś  (Mt 10, 37), na-
tomiast na pęaszczyénie horyzontalnej: ” Wszystko, co uczyniliscie jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, Mniescie uczyniliś  (Mt 25, 40). 

e) Religia zżda znakow i cudo w. 
f) Dojrzaęa wiara ufa caękowicie Chrystusowi. ” Kto we Mnie wierzy, 

chocby i umarę, zyc bódzieś  (J 11, 25). Nie zżda ona cudo w, wystarcza jej 
” znak Jonaszaś  (Mt 16, 4). ” Plemió  przewrotne i wiaroęomne zżda zna-
kuś(Mt 16, 4). 

g) W przypadku religii częowiek poszukuje jakiegos Boga. 
h) Dojrzaęa wiara ukierunkowana jest ku Bogu objawionemu w Je-

zusie Chrystusie, ku Bogu w historii zbawienia6. W historii zbawienia,  
w Ewangelii Bo g poszukuje częowieka.  

6. Dojrzańa wiara cieszy siź  autonomię  sumienia7. 
Postawmy pytanie: jak dokonuje sió  proces ksztaętowania sumienia 

w psychogenezie? Wedęug jakich kryterio w powinno sió  uwzglódnic 
ro znorodne systemy filozoficzne, aby otrzymac hierarchió  wartosci? Z a-
den system nie odpowiada caęoksztaętowi rzeczywistosci i caęemu zyciu 
ludzkiemu. Częowiek jako osoba jest tym, co najwyzsze, a nawet celem 
caęej ewolucji, to jednak nie mozna go podporzżdkowywac zadnemu 
systemowi, nawet wtedy, jesli dany system miaęby byc najlepszym spo-
sro d mozliwych. System pozostaje zawsze systemem. Osoba ludzka mu-
si kierowac sió  Osobż, w przeciwnym razie częowiek jest niewolnikiem 
systemu. Wolnosc jest mozliwa jedynie w relacjach osobowych.  

(Plus:) Dla osobowego sumienia chrzescijanskiego, kto re rodzi sió  z 
dojrzaęej wiary, ostatecznż normż moralnż nie jest ani hierarchia war-
tosci, ani zaden swió ty, chocby Matka Boza, ani tez zaden teologiczny 
system. Jest niż jedynie sam Chrystus. Prawo osobowego sumienia nie 
jest w gruncie rzeczy zadnym innym prawem niz Osoba Chrystusa. ” Ja 
jestem drogż i prawdż, i zyciemś  (J 14, 6). Dojrzaęa wiara i chrzescijan-
skie, osobowe sumienie znajdujż sió  w swoim dziaęaniu w scisęej, wza-
jemnej relacji. Autonomia chrzescijanskiego, osobowego sumienia ma-

† † † † † †  
6 Wynikow badan psychologii religii nie wolno bezkrytycznie przenosic na postawó  

wiary. Wiary nie da sió  testowac, mierzyc. Religia i wiara sż nie do pogodzenia. W tym 
sensie Karol Marks ma racjó , ze religia jest opium dla ludu. Chrystus nim nie jest.  

7 Por. A. J. Nowak, Gewissen und Gewissensbildung heuteŹ, s. 80-122.  
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nifestuje sió  węasnie w tym, iz staęo sió  wolne od wszelkiej ideologicznej 
presji, a wióc oznacza autonomió  ze wzglódu na relacjó  osobowż. Abso-
lutnż normż moralnż nie jest juz abstrakcyjne prawo lub system, lecz 
Osoba Chrystusa. Chrystus jest Prawdż, wedęug kto rej nalezy ostatecz-
nie mierzyc wszystkie fragmentaryczne prawdy.  

(Minus:) Wiaró  niedojrzaęż charakteryzuje przede wszystkim mo-
ralnosc heteronomiczna. Niedojrzaęa wiara nie jest w stanie przezwyció-
zyc super-ego, kto re nota bene konieczne jest na okreslonym stopniu 
rozwoju. Z niedojrzaęej wiary wyrasta niedojrzaęe sumienie, kto re upra-
wia kazuistycznż akrobatykó  na linii dzielżcej grzech smiertelny od lek-
kiego. Sumienie niedojrzaęe uosabia przykazania i prawa w drugim ” tyś, 
na przykęad w osobie kapęana. Biada, gdy rozpozna, ze dany kapęan jest 
takze sęabym częowiekiem. W tym przypadku nastópuje silna agresja, 
kto ra odsuwa Ewangelió , Koscio ę, a nawet samego Chrystusa. Wiara 
niedojrzaęa oraz niedojrzaęa osobowosc scisle sió  ze sobż ężczż.  

7. Dojrzańa wiara powa˙nie traktuje ˙ycie sakramentalne 
(Plus:) Wiara dojrzaęa charakteryzuje sió  brakiem jakichkolwiek 

urojen o węasnej doskonaęosci, posiada zdrowe poczucie winy oraz 
swiadomosc grzechu. Wiara ta znajduje sió  w ciżgęym procesie dojrze-
wania, ciżgle na nowo potrzebuje rozgrzeszenia, ” poniewaz beze Mnie 
nic uczynic nie mozecieś  (J 15, 5). Wiara dojrzaęa nie popada w pokusó  
Alberta Camusa jak: ” byc swió tym bez ęaskiś. Wiara to sprawa pokory  
i bezinteresownosci; widzi ona zęo zaro wno w sobie jak i w innych, lecz 
nie popada w rozpacz: ” Gdzie jednak wzmo gę sió  grzech, tam jeszcze ob-
ficiej rozlaęa sió  ęaskaś  (Rz 5, 20). 

(Minus:) Wiara niedojrzaęa zagubięa swiadomosc grzechu i uwaza, ze 
osiżgnó ęa ideaę. ” Nie mam sió  z czego spowiadac: nikogo nie zabięem, 
nic nie ukradęem, chodzó  regularnie do koscioęaś. Pro buje usprawiedli-
wiac węasne grzechy: ” inni nie sż lepsi, postópujż jeszcze gorzejś. Wiara 
niedojrzaęa jest zafiksowana, zamknió ta we węasnej ” doskonaęosciś. 
Brakuje jej zasadniczo harmonii pomiódzy zyciem psychicznym a zy-
ciem z wiary. 

 
Dynamicznż tendencjó  wiary do rozwoju ujmuje lakonicznie sw. 

Paweę: ” Ja nie sżdzó  o sobie samym, ze juz zdobyęem, ale to jedno czy-
nió : zapominajżc o tym, co za mnż, a wytózajżc sięy ku temu, co przede 
mnż, pódzó  ku wyznaczonej mecie...ś  (Flp 3, 13-14).  
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DUCHOWOS C  KAPłANA-SENIORA∗ 
 

W dobie postmodernistycznego konsumizmu i hedonizmu, kultu 
męodosci, tózyzny fizycznej i męodego piókna, co widac szczego lnie  
w reklamach, temat starosci jest niepopularny, a mimo tego wyjżtkowo 
potrzebny. Z jednej bowiem strony wskutek nizu demograficznego spo-
ęeczenstwa Europy gwaętownie starzejż sió , z drugiej zas Ć  osiżgniócia 
techniki i medycyny znacznie wydęuzajż wiek zycia1. 

Ro wniez zagadnienia zwiżzane z trzecim wiekiem kapęano w nieczó-
sto podejmowane sż w najnowszym nauczaniu Koscioęa i w refleksji teo-
logicznej na temat kapęanstwa. Jesli natomiast sż podejmowane, to 
gęo wnie przy okazji omawiania formacji staęej (por. PDV 76-77; Dyr. 
95). Nie mozna jednak powiedziec, ze problem nie istnieje. Przeciwnie, 
w kontekscie starzenia sió  spoęeczenstwa europejskiego, co dotyka takze 
naszż Ojczyznó , jest to problem niezwykle doniosęy dla przyszęosci po-
woęan i pastoralnej dziaęalnosci Koscioęa2. Jak zauwaza Jan Paweę II  
w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, juz teraz sż 
Koscioęy lokalne, w kto rych posunióci w latach prezbiterzy ” stanowiż 
najliczniejszż czósc prezbiteriumś  (PDV 77). Wobec tego trzeba mo wic  
o odróbnej i specyficznej duchowosci kapęana-seniora. 

1. SPECYFIKA DUCHOWOS CI KAPłANA-SENIORA 

Zanim przystżpimy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o spe-
cyfikó  duchowosci kapęana-seniora, nalezy zastanowic sió , czy i na jakiej 
podstawie mozna mo wic o duchowosci kapęana w trzecim wieku?  

Za punkt wyjscia niech posęuzy stwierdzenie, ze duchowosc, nieza-
leznie od jakichkolwiek konotacji konfesyjnych, jest przede wszystkim 

† † † † † †  
∗ Wykęad, wygęoszony do ksiózy pallotynow w ramach formacji permanentnej, dnia 

25 VI 2003 w Konstancinie-Jeziornej. 
1 Jak podaje dokument Papieskiej Rady ds. Swieckich Godnos c  i posńannictwo ludzi 

starszych w Kos ciele i w s wiecie (Wstóp, przypis), prognozy demograficzne na najblizsze 
dziesióciolecia przewidujż, ze liczba tych, kto rzy majż osiemdziesiżt i wiócej lat w roku 
2050 zwiókszy sió  do 370 milionow, zas stulatkow bódzie okoęo 2, 2 mln.  

2 Godnym uwagi jest zbio r dokumentow Koscioęa i studiow odnosnie do osob konse-
krowanych w trzecim wieku pt. Zycie konsekrowane w trzecim wieku, red. K. Wo jtowicz, 
Krakow 2000. 
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faktem antropologicznym, a wióc tym co nieredukowalnie ludzkie, co 
wyro znia homo sapiens ze swiata stworzen. Duchowosc zatem, odwoęu-
jżc sió  do immanencji ludzkiego bytu, wyraza sió  w takich wartosciach 
ogo lnoludzkich, jak: praca, mysl, symbole, mowa, sztuka, zabawa, kultu-
ra, nauka itp.3 Najbardziej jednak wyraza sió  ona poprzez szeroko rozu-
miane akty religijno-kultyczne. Jest wiec ona przejawem humanum ze 
wszystkimi ograniczeniami i uwarunkowaniami, kto rych kazdy częowiek 
doswiadcza, zwęaszcza w trzecim wieku.  

Duchowosc, rozpatrywanż w kontekscie wiary chrzescijanskiej, ro-
zumie sió  najczósciej jako praktykó  zycia duchowego (sens podmiotowy), 
czyli pewien styl zycia, ” zycie wedle Ducha (Rz 8, 9) i ” postópowanie 
wedęug Duchaś  (Rz 8, 4), albo Ć  jak uczy Jan Paweę II Ć  ” zycie w Chry-
stusie, zycie wedęug Ducha Swió tegoś  (VC 93). Inaczej mo wiżc, jest to 
dziaęanie Ducha Swió tego w sercu ochrzczonego na mocy misterium 
paschalnego Chrystusa i wspo ępraca z poruszeniami ęaski uswiócajżcej, 
czego owocem jest odwzorowanie w sobie Jego postaw, czyli chrystofor-
mizacja, kto rej przejawem w pęaszczyénie moralno-duchowej jest swió-
tosc i dojrzaęosc osobowa podmiotu4. O duchowosci mo wi sió  takze w 
sensie przedmiotowym, majżc na mysli usystematyzowanż refleksjó  nad 
zyciem duchowym, zwanż teologiż duchowosci lub teologiż duchowż5.  

Zaro wno prosta obserwacja zycia codziennego, jak i wspo ęczesna 
teologia duchowosci pozwala stwierdzic, ze z uwagi na jednosc psycho-
fizyczno-duchowż częowieka, jego odniesienie do Boga uwarunkowane 
jest w sposo b zasadniczy takimi czynnikami obiektywnymi, jak: pęec, 
temperament, pochodzenie spoęeczno-kulturowe, wyksztaęcenie i zawo d 
(powoęanie), a takze wiek i stan zdrowia.  

Węasnie te dwa ostatnie czynniki upowazniajż do wyodróbnienia 
duchowosci kapęana-seniora. Nie mozna jednak zapominac, ze miarż 
dynamiki duchowego rozwoju chrzescijanina, a wióc takze kapęana, nie 
jest upęyw czasu, aczkolwiek rozwo j ten dokonuje sió  w czasie. Jednak w 
dziedzinie two rczej wspo ępracy z ęaskż Ducha Swió tego da sió  zauwazyc 
pewnż prawidęowosc, polegajżcż na odwrotnej proporcjonalnosci. Mia-
nowicie im sęabsze ciaęo, tym silniejszy duch, tzn. coraz gęóbsze prze-
swiadczenie kapęana, iz ” otrzymawszy obietnicó , ze Pocieszyciel pozo-

† † † † † †  
3 Zob. A. J. Nowak, Duchowos c  oso b konsekrowanych, w: Vita consecrata. Adhorta-

cja. Tekst i komentarze, red. A. J. Nowak, Lublin 1998, s. 180; A. Favale, SpiritualitŚ  
e scuole di spiritualitŚ, ” Salesianumś , 52(1990), s. 820. 

4 Zob. Zob. M. Chmielewski, Metodologiczne problemy posoborowej teologii du-
chowos ci katolickiej, Lublin 1999, s. 87-93. 

5 Zob. tamze, s. 74-77.  
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stanie z nim »na zawszeź, wie, ze nie utraci nigdy obecnosci i skutecznej 
mocy Ducha Swió tego, by mo gę  wypeęniac swojż posęugó  i przezywac 
mięosc duszpasterskż jako caękowity dar z siebie dla zbawienia swoich 
braciś  (Dyr. 8). 

Na duchowosc kapęana w trzecim wieku skęada sió  zatem dojrzaęosc 
osobowa w realizacji powoęania kapęanskiego, bogate doswiadczenie 
duszpasterskie, doswiadczenie zyciowe w sensie ogo lnym, a przede 
wszystkim osobiste zycie duchowe ze wszystkimi jego wzlotami, zanie-
dbaniami i upadkami. Ich skutki bardziej uwidaczniajż sió  na starosc, 
podobnie jak nie da sió  ukryc zmarszczek i zwiotczenia ciaęa. To wszyst-
ko rzutuje na kapęanskż tozsamosc, kto ra Ć  jak czytamy w Dyrektorium 
o posńudze i ˙yciu kapńano w Kongregacji do spraw Duchowienstwa Ć  
” wynika ze szczego lnego uczestnictwa w Kapęanstwie Chrystusa, dzióki 
kto remu wyswiócony staje sió , w Kosciele i dla Koscioęa, rzeczywistym, 
zywym i przejrzystym obrazem Chrystusa Kapęana, »sakramentalnym 
uobecnieniem Jezusa Chrystusa Gęowy i Pasterzaźś  (Dyr. 2). 

Zgodnie ze starż zasadż agere sequitur esse, z tego utozsamienia 
kapęana z Chrystusem Kapęanem, Gęowż i Pasterzem Koscioęa, wynika 
mięosc pasterska, kto ra znamionuje caęe zycie kapęanskie. Daje temu 
wyraz Jan Paweę II, uczżc, ze ” poprzez namaszczenie w sakramencie 
kapęanstwa Duch Swió ty upodabnia ich [kapęano w Ć  przyp. M. Ch.], w 
nowy i specyficzny sposo b, do Jezusa Chrystusa Gęowy i Pasterza, 
ksztaętuje ich i ozywia swojż pasterskż mięosciż i wyznacza im w Koscie-
le miejsce wiarygodnych sęug, kto rzy gęoszż Ewangelió  wszelkiemu 
stworzeniu oraz zabiegajż o to, by wszyscy ochrzczeni osiżgnó li peęnió  
zycia chrzescijanskiegoś  (PDV 15).  

Jezeli wióc chcemy charakteryzowac duchowosc kapęana w trzecim 
wieku, to mozemy to uczynic węasnie przez pryzmat tego, co tó  mięosc 
pasterskż wydoskonala i co jż ogranicza. 

2. MIłOS C  PASTERSKA KAPłANA W TRZECIM WIEKU 

Biorżc pod uwagó  niezalezne od podmiotu czynniki zwiżzane  
z ograniczeniami trzeciego wieku, nalezy wpierw rozwazyc, co wydo-
skonala i w czym przejawia sió  mięosc pasterska kapęana-seniora. 

a) Dos wiadczenie modlitwy. Na pierwszym miejscu nalezy postawic 
doswiadczenie duchowe, a zwęaszcza doswiadczenie modlitwy, kto ra w 
swej istocie jest zazyęosciż z Chrystusem (por. KKK 2612). Totez ” ka-
pęanska duchowosc wymaga oddychania w klimacie bliskosci Pana Je-
zusa, przyjaéni i osobistego spotkania, »wspo ęudziaęuź w posęannictwie 
sęugi, mięosci i oddania Jego Osobie w »osobieź Koscioęa jako Ciaęa  
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i Oblubienicy Chrystusaś6. Dokumenty Soboru Watykanskiego II i po-
soborowe nauczanie Koscioęa, a zwęaszcza wypowiedzi Jana Pawęa II 
adresowane do kapęano w, przypominajżc o priorytecie zycia duchowe-
go, bardzo wiele uwagi poswiócajż modlitwie7.  

Nie trudno dostrzec, ze kapęan-senior wierniej odpowiada na ten 
zasadniczy wymo g kapęanskiej tozsamosci. Męody, dynamiczny kapęan 
odnajduje sió  i potwierdza swoje esse bardziej w spontanicznosci  
i w bezposrednim dziaęaniu duszpasterskim. Natomiast kapęan-senior, 
kto rego sięy do dziaęalnosci duszpasterskiej sż coraz bardziej ograniczo-
ne, nie przestaje duszpasterzowac przez wielopostaciowż modlitwó .  

Skęada sió  na niż przede wszystkim Liturgia godzin. ” Osobista mo-
dlitwa bódzie ksztaętowac u kapęano w swiadomosc sęuzebnego charak-
teru ich posęannictwa. [...] celebracja liturgii godzin ma na celu nie tylko 
pogęóbianie osobistej poboznosci i nie ogranicza sió  tylko do wypeęnia-
nia osobistej obowiżzku publicznej modlitwy Koscioęa. Staje sió  czynno-
sciż o ogromnym znaczeniu duszpasterskimś8.  

Opro cz tego ulubionż modlitwż starszych kapęano w jest ro ˙aniec Ć  
” maryjna szkoęa kontemplacji Oblicza Chrystusaś  (por. RVM 1. 14).  

Nierzadki jest widok kapęana-seniora, kto ry adoruje Najswió tszy 
Sakrament, takze w ramach przygotowania do Mszy sw. lub dziókczy-
nienia po niej. Ta postawa jest w syntonii z tym, czego uczy Jan Paweę II 
w encyklice o Eucharystii: ” Kult, jakim otaczana jest Eucharystia poza 
Mszż sw. ma nieocenionż wartosc w zyciu Koscioęa. Jest on scisle zwiż-
zany ze sprawowaniem Ofiary eucharystycznej. Obecnosc Chrystusa 
pod swió tymi postaciami, kto re sż zachowane po Mszy sw. Ć  obecnosc, 
kto ra trwa, dopo ki istniejż postaci chleba i wina Ć  wywodzi sió  ze spra-
wowania Ofiary i sęuzy Komunii sakramentalnej i duchowej. Jest wióc 
zadaniem pasterzy Koscioęa, aby ro wniez poprzez węasne swiadectwo 
zachócali do kultu eucharystycznego, do trwania na adoracji przed 
Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczego lnie 
podczas wystawienia Najswió tszego Sakramentuś  (EdE 25). 

† † † † † †  
6 Kongregacja do spraw Duchowienstwa, Instrukcja ”Kapńan pasterz i przewodnik 

wspo lnoty parafialneją  (4 VIII 2002), 12 (dalej: KPP). 
7 Por. OT 2. 8; PO 2. 5. 13-14. 18; PDV 24-26; Dyr. 38-42; zob. np. List Jana Pawęa II 

do kapęanow na Wielki Czwartek 1982 pt. Modlitwa dla kapńano w Kos ciońa, w: Listy Ja-
na Pawńa II do wszystkich kapńano w Kos ciońa na Wielki Czwartek (1979-1997), Krakow 
1998, s. 87-97; List Jana Pawęa II do kapęanow na Wielki Czwartek 1987 pt. Modlitwa 
Chrystusa w Getsemani, w: tamze, s. 147-159. 

8 Kongregacja do spraw Duchowienstwa, Instrukcja ” Kapńan gńosiciel Sńowa, szafarz 
sakramento w i przewodnik wspo lnoty w drodze do trzeciego tysię clecia chrzes cijan-
stwaą  (19 III 1999), II, 1. 
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Skoro Ć  jak pisze Papiez Ć  ” istniejż miejsca, w kto rych zauwaza sió  
prawie caękowity zanik praktyki adoracji eucharystycznejś  (EdE 10), to 
gorliwosc kapęano w-senioro w pod tym wzglódem rodzi uzasadnionż 
nadziejó .  

Naturalne poczucie osamotnienia i niechóc do zgieęku, charakteryzu-
jżce osobowosc ludzi starszych, w przypadku kapęanow rodzi klimat kon-
templacji i zazyęosci z Chrystusem. A zatem podejmowany od starozyt-
nosci chrzescijanskiej problem, co wazniejsze: kontemplacja czy dziaęa-
nie9, w duchowym doswiadczeniu sódziwego kapęana traci swż ostrosc. 
Jego dojrzaęosc duchowa przejawia sió  bowiem w uzgodnieniu tych 
dwo ch pozornie przeciwstawnych dynamizmo w zycia chrzescijanskiego.  

b) Dos wiadczenie ascetyczno-moralne. Asceza, jako systematyczny 
i staęy wysięek, majżcy na celu zdobycie jakiejs sprawnosci, gęo wnie mo-
ralno-duchowej10, owocuje po latach praktyki osobistym zintegrowa-
niem a zarazem gęóbszż komuniż z Bogiem i bliénimi. Jezeli bowiem 
asceza nie sęuzyęaby zharmonizowaniu relacji ze wspo lnotż, wowczas by-
ęaby niedoskonaęż, egoistycznż. Zwykle jest to typ ascezy okreslany jako 
bierny, gdyz polega ona na przyjmowaniu w duchu wiary, z cierpliwosciż  
i mięosciż wszystkich ograniczen, jakie niesie zycie codzienne i obowiżzki 
stanu. W ten sposob skutecznie wyrabia pokoró  oraz gotowosc do sęuzby 
ludziom, co jest widocznym znakiem mięosci pasterskiej. Jest to bowiem 
odwracanie sió  od siebie i swoich spraw, doznan i przyjemnosci, a zara-
zem otwieranie sió  na ludzi. Kapęan-senior, przyzwyczajony do codziennej 
ascezy kapęanskiej, lepiej rozumie, ze ” częowiek nie moze w peęni inaczej 
sió  odnaleéc, jak przez bezinteresowny dar z siebie samegoś  (GS 24).  

Cechuje go wióc gotowosc do poswiócania czasu dla ludzi, chociazby 
przez rezydowanie na plebanii czy w swoim domu, oczekiwanie na peni-
tento w w konfesjonale, a przy tym zainteresowanie sprawami innych, 
bardziej niz swoimi. ” Kapęan, spotykajżc sió  z ludémi i uczestniczżc w 
ich codziennym zyciu, powinien ksztaętowac w sobie i rozwijac ludzkż 
wrazliwosc, kto ra pozwala mu rozumiec ich potrzeby i speęniac ich pros-
by, wyczuwac ich nie wypowiedziane pytania, dzielic ich nadzieje i ocze-
kiwania, radosci i uciżzliwosci wspo lnego zycia. Ta wrazliwosc pomaga 
mu spotykac sió  ze wszystkimi i prowadzic z nimi dialog. Zwęaszcza po-
znajżc i dzielżc, to znaczy uznajżc za węasne doswiadczenie ludzkiego 

† † † † † †  
9 Zob. H. Wo jtowicz, Kontemplacja i dziańanie u Ojco w Kos ciońa. (Aspekt filologicz-

ny), w: Kontemplacja i dziańanie (” Homo meditansś , t. 2), red. W. Sęomka, Lublin 1984, 
s. 59-65. 

10 Zob. J. W. Gogola, Asceza, w: Leksykon duchowos ci katolickiej, red. M. Chmielew-
ski, Lublin-Krakow 2002, s. 63. 
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cierpienia w rozlicznych jego przejawach, poczżwszy od nódzy i choro b, 
po marginalizacjó  i brak oswiaty, samotnosc, ubo stwo materialne i mo-
ralne, kapęan wzbogaca swoje częowieczenstwo, czyni je bardziej auten-
tycznym i ukazuje je wyrazisciej poprzez coraz wiókszż i zarliwszż mi-
ęosc do częowiekaś  (PDV 72). 

c) Rozlegńa praktyka duszpasterska. Lata pracy duszpasterskiej w 
ro znych warunkach, z ro znymi wspo ębracmi i wiernymi, uswiadamia 
kapęanowi w trzecim wieku prawdó  sęo w Chrystusa, iz ” sęudzy 
nieuzyteczni jestesmy; wykonalismy to, co powinnismy wykonacś  (Ęk 
17, 10). Doswiadczajżc licznych swoich ograniczen psychofizycznych z 
jednej strony, a z drugiej strony majżc mozliwosc obserwacji owoco w 
swojej wieloletniej pracy duszpasterskiej, kapęan-senior bardziej 
uswiadamia sobie, ze niezaleznie od jego aktywnosci pastoralnej, 
Ewangelia i sprawowane sakramenty zachowujż swojż uswiócajżcż moc. 
Ludzi zbawia bowiem nie metoda czy technika duszpasterzowania, lecz 
ęaska Boza, posęugujżca sió  sęabym ” narzódziemś, jakim jest częowiek. 

Takie doswiadczenie starszego kapęana potwierdza Jan Paweę II, 
kto ry wsro d siedmiu prioryteto w duszpasterskich, na pierwszym miej-
scu wymienia swió tosc i modlitwó , a nastópnie najswió tszż Eucharystió  
niedzielnż, sakrament pojednania, dawanie pierwszenstwa ęaski, sęu-
chanie i przepowiadanie sęowa (por. NMI 29). 

Sódziwy duszpasterz z węasnego doswiadczenia wie, ze budowaniu 
wspo lnoty Koscioęa nie moze byc stawiania swego ” jaś  na pierwszym 
miejscu, lecz zywe i two rcze ukierunkowanie na ” myś, szczego lnie do-
swiadczane podczas niedzielnej Eucharystii, na kto rż gromadzi sió  caęa 
parafialna wspo lnota. Odnosnie do tego w instrukcji pt. Kapńan pasterz 
i przewodnik wspo lnoty parafialnej czytamy, ze ” proboszcz winien byc 
cierpliwym tkaczem wiózo w komunii węasnej parafii z Koscioęem party-
kularnym i z Koscioęem powszechnymś  (KPP 16). Odpowiada to naturze 
parafii, kto ra Ć  jak uczy Jan Paweę II Ć  ” jest zbudowana na gruncie rze-
czywistosci eschatologicznej, bowiem jest ona wspo lnotż eucharystycznż, 
czyli wspo lnotż zdolnż do sprawowania Eucharystii−ś  (ChL 26).  

Kapęan-senior swż mięosc pasterskż objawiac wióc bódzie m.in. przez 
nie eksponowanie siebie jako dziaęajżcego podmiotu, lecz zatroskanie o 
upodmiotowianie wiernych, kto rym sęuzy. Odnosnie do tego cytowana 
instrukcja stwierdza, iz ” nalezaęoby ciżgle podtrzymywac w sercach 
wiernych radosc i swió tż dumó  z przynaleznosci do Koscioęaś  (KPP 23). 

d) Wiedza i ˙yciowa mę dros c . Wbrew obiegowym poglżdom o tym, 
ze ludzie starsi sż w pewnym sensie spoęeczno-ekonomicznym bala-
stem, nalezy podkreslic, ze mogż oni efektywnie przyczyniac sió  do hu-
manizacji spoęeczenstwa i kultury poprzez swoiste ” charyzmatyś. Papie-
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ska Rada do spraw Swieckich w dokumencie pt. Godnos c  i posńannic-
two ludzi starszych w Kos ciele i w s wiecie, wsro d tych ” charyzmato wś  
Ć  obok bezinteresownosci, pamióci, doswiadczenia i wspo ęzaleznosci Ć  
wymienia ” bardziej caęosciowż wizjó  zyciaś11. 

Codzienny pospiech i zagonienie wspo ęczesnego duszpasterza, a przy 
tym nerwowosc, moze zagęuszac w nim wrazliwosc na najwazniejsze 
sprawy ludzkiej egzystencji i pozostawiac bez odpowiedzi podstawowe 
pytania o powoęanie, godnosc i przeznaczenie częowieka. Tymczasem 
fizyczne ograniczenia trzeciego wieku rodzż zdrowy dystans do tego, co 
przemijajżce i niekonieczne. Wprowadza to ro wnowagó  w zycie spo-
ęeczne, gęownie przez takie postawy, jak: poczucie odpowiedzialnosci, 
przyjaén, rezygnacja z pogoni za węadzż i sęawż, umiarkowanie i roz-
tropnosc w formuęowaniu sżdo w, cierpliwosc, mżdrosc, kto ra jest wie-
dza serca, pojednawczosc itd.12 Takimi węasnie cechami winien odzna-
czac sió  gorliwy duszpasterz, szczerze zatroskany o dobro powierzonych 
mu wiernych.  

Z uwagi na wymienione wyzej dyspozycje osobowosciowe kapęana-
seniora jest on pod pewnymi wzglódami bardziej dysponowany do peę-
nienia jakze waznej posęugi kierownictwa duchowego, w kto rej najpeę-
niej wyrazac sió  bódzie jego mięosc pasterska. Ta posęuga winna obej-
mowac takze wspo ębraci kapęano w. Odnosnie do tego godne podkresle-
nia sż sęowa Dyrektorium o posńudze i ˙yciu kapńano w: ” Kapęani starsi 
lub w zaawansowanym wieku, do kto rych powinno sió  kierowac ro zne 
delikatne oznaki uznania, wchodzż rowniez w zywy krżg formacji staęej, 
nie tyle z zadaniem pogęóbionego studium i debaty kulturowej, ile utwier-
dzenia ich »w przekonaniu, ze majż jeszcze do speęnienia w prezbiterium 
istotnż rolóź. Opro cz formacji zorganizowanej dla kapęano w w srednim 
wieku powinni oni takze korzystac ze szczego lnych okazji i spotkan, by 
pogęóbic kontemplacyjny sens zycia kapęanskiego, w celu odkrycia i od-
czucia przestudiowanych bogactw doktrynalnych, aby czuli sió  uzytecz-
nymi, mogżc byc dowartosciowani w odpowiednich formach prawdzi-
wej i węasciwej posęugi, przede wszystkim jako dos wiadczeni spowied-
nicy i kierownicy duchowni. W sposo b szczego lny bódż mogli podzielic 
sió  z innymi węasnymi doswiadczeniami, ofiarowac zachó tó , otwartosc, 
wysęuchanie i pogodó  wspo ębraciom; byc do dyspozycji, gdy prosi sió  
ich, by stali sió  »wartosciowymi nauczycielami i wychowawcami innych 
kapęano wźś  (Dyr. 95). 

† † † † † †  
11 Zycie konsekrowane w trzecim wieku, s. 49-50. 
12 Tamze. 
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e) Eschatologiczne ukierunkowanie ˙ycia. Najbardziej charaktery-
stycznż cechż duchowosci kapęanskiej w trzecim wieku jest jej eschato-
logiczne ukierunkowanie. W tej fazie zycia z wiókszż niz zwykle sięż po-
wraca mysl o węasnej smierci, coraz czósciej wywoęywana doswiadcze-
niem odchodzenia do wiecznosci bliskich i przyjacio ę. Kapęan-senior 
bardzo osobiscie odczytuje prawdó  sęow sódziwego Koheleta: ” Marnosc 
nad marnosciami, wszystko marnoscś  (Koh 1, 2; 12, 8), sęo w Chrystusa: 
” Beze Mnie nic nie mozecie uczynicś  (J 15, 5), jak i wyznania sw. Pawęa: 
” Wszystko mogó  w tym, kto ry mnie umacniaś  (Flp 4, 13). W obliczu 
nieuchronnej przemijalnosci sódziwy kapęan gęóbiej uswiadamia sobie, 
co jedynie jest istotne i wazne w zyciu. Mianowicie liczy sió  mięosc ze 
wzglódu na Chrystusa, a wióc mięosc pasterska, kto rej dewizż staje sió  
przestroga Chrystusa Pana: ” Wszystko, co uczyniliscie jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mniescie uczyniliś  (Mt 25, 40). 

Wyrazem pokory, rodzżcej sió  w wyniku bezposredniego doswiad-
czenia swej przemijalnosci, jest swiadomosc, ze konieczna jest zastźpo-
walnos c . Totez starszy kapęan bardziej od innych, bódżcych w sile wie-
ku, ozywiony jest troskż i gorliwosciż o nowe powoęania. ” Jest to »nie-
zbywalna potrzeba mięosci duszpasterskiejź, by kazdy prezbiter Ć  
wspomagajżc ęaskó  Ducha Swió tego Ć  zatroszczyę sió  o wzbudzenie 
przynajmniej jednego powoęania kapęanskiego, kto re mogęoby kontynu-
owac jego posęugó ś  (Dyr. 32). 

Omo wione powyzej najwazniejsze cechy duchowosci kapęana-senio-
ra, brane bardziej w ujóciu postulatywnym, anizeli faktycznym, co wy-
magaęoby przeprowadzenia badan empirycznych, pokazujż, ze zycie du-
chowe w trzecim wieku, pomimo ograniczen zwiżzanych z wiekiem, 
moze byc niezwykle bogate i ma szansó  osiżgnżc swojż peęnió , o ile 
znamionowac je bódzie ulegęosc wobec ęaski Bozej, czego wyrazem sż 
sęowa sw. Jana Chrzciciela: ” Potrzeba, by On wzrastaę, a ja sió  umniej-
szaęś  (J 3, 30). Przeciwnie, poddanie sió  sęabosciom i ograniczeniom 
wynikajżcym z kondycji psychofizycznej w powaznym stopniu moze 
ograniczyc duchowe dojrzewanie, a nawet zniweczyc owoce walki du-
chowej, gorliwie dotychczas prowadzonej.  

3. OGRANICZENIA MIłOS CI PASTERSKIEJ KAPłANA-SENIORA  

Tym, co moze pomniejszac i osęabiac mięosc pasterskż kapęana-
seniora sż okreslone postawy, zwiżzane z ograniczeniami wieku. Wyda-
je sió , ze najwazniejsze sposro d nich, to: 
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a) Zgorzknienie. Rodzi sió  ono w wyniku zamkniócia sió  w sobie, 
wyizolowania ze srodowiska Ć  w tym przypadku z węasnego prezbite-
rium diecezjalnego. Do tego dochodzi zwykle kurczenie sió  horyzonto w 
myslowych m.in. wskutek mniejszej mobilnosci. Coraz wózszż i kro tszż 
perspektywó  przyszęosci częowiek w starszym wieku rekompensuje sobie 
uciekaniem we wspomnienia, w kto rych przeszęosc poddawana jest ide-
alizacji. W przekonaniu seniora, to co byęo dawniej, byęo duzo lepsze  
i doskonalsze, a on sam Ć  jak wierzy Ć  istotnie przyczynię sió  do prze-
miany swiata, choc czasem brak na to obiektywnych dowodo w. Ktokol-
wiek wióc kwestionowaęby ” idealnżś  przeszęosc, w kto rż wpisaęo sió  zy-
cie seniora, i nie doceniaęby jego zasęug, a tym bardziej osmielięby sió   
w nie wżtpic, staęby sió  osobistym wrogiem, zadajżcym bolesny cios  
w jedno z najwrazliwszych miejsc jego zycia wewnó trznego.  

Konfrontacja wyidealizowanego obrazu siebie i swiata swej prze-
szęosci ze wspo ęczesnosciż, dosc obojó tnż na to, co i jak byęo dawniej, 
moze rodzic frustracjó , podejrzliwosc wzglódem ludzi, niechóc do nich, 
a nawet pogardó , zamiast mięosci i ojcowskiej troski. Towarzyszyc temu 
bódzie narzekanie, a w niekto rych przypadkach coraz mocniejsze prze-
konanie o bezsensownosci wszelkich zabiego w duszpastersko-wycho-
wawczych, co wiócej Ć  nawet poczucie węasnej nieuzytecznosci (por.  
Iz 49, 4), za kto rym idzie deprecjonowanie siebie i uciekanie od ludzi.  
W skrajnej postaci moze to byc odmowa realnej Ć  na miaró  swoich 
mozliwosci Ć  sęuzby bliéniemu, co jest faktycznym zaprzeczeniem mięo-
sci pasterskiej.  

b) Egocentryzm. Sytuacja częowieka w zaawansowanym wieku 
charakteryzuje sió  tym, ze coraz bardziej czuje sió  on osamotniony. To 
prawda, ze obiektywnie biorżc moze cieszyc sió  coraz mniejszym zainte-
resowaniem swojż osobż i dziaęaniem. Czósciej jednak Ć  jak sió  wydaje 
Ć  ma on subiektywne przeswiadczenie, ze nikt sió  nim nie interesuje, 
nikt nie zwraca nan uwagi itd. Z tego wzglódu przyzwyczaja sió  do tego, 
ze musi liczyc na siebie oraz swoje malejżce sięy fizyczne oraz psychicz-
ne. To węasnie, jak i czóste w tym wieku kęopoty ze zdrowiem, moze byc 
przyczynż przesadnego skupiania sió  na sobie, upominania sió  o swojż 
pozycjó  i przywileje. Zwykle staje sió  to pozywkż dla wrodzonych skęon-
nosci do egoizmu, a takze zazdrosci i lóku. A wióc zamiast mięosci i sęuz-
by na miaró  gasnżcych się, u kapęana-seniora mogż dojsc do gęosu po-
stawy roszczeniowe, kto re na ogo ę odpychajż innych pogęóbiajżc tym 
samym jego osamotnienie.  

Ponadto osęabienie sprawnosci psychicznej, zwęaszcza w sytuacji 
cierpienia fizycznego, moze byc przyczynż sęabszego niz dotychczas ha-
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mowania gwaętownych reakcji wynikajżcych z temperamentu, co  
w rezultacie bódzie prowadzic do konfliktowosci i drazliwosci. 

c) Skostnienie w rutynie. Rutyna grozi kazdemu, jednak osoby star-
sze, przyzwyczajone do okreslonych zachowan i dziaęan, a przy tym ló-
kajżce sió  nagęych zmian, szczego lnie sż podatne na rutynó . Nie jest od 
niej wolny takze kapęan-senior w swojej aktywnosci duszpasterskiej. 
Widac to szczego lnie w sprawowaniu liturgii. Na przykęad, przyzwycza-
jony przez lata do indywidualnego i myslnego (” oczamiś) odmawiania 
brewiarza, z trudem dostosowuje sió  do rytmu wspo lnotowej recytacji 
psalmo w. Podobnie bywa z celebracjż Mszy sw. Zwykle nie zdaje sobie 
sprawy z tego, ze nabawię sió  ro znych, czasem dziwnych i smiesznych 
manier, kto re nie tylko ze nie sż zgodne z rubrykami, ale nawet wypa-
czajż sens tej celebracji. Bywa i tak, ze starsi duszpasterze, przyzwycza-
iwszy sió  do warunko w swego zycia i pracy, przestajż byc wrazliwi na 
estetykó  szat liturgicznych oraz przestrzeni sakralnej. 

Tymczasem Ć  jak pisze Jan Paweę II w liscie o tajemnicy i kulcie 
Eucharystii ż  jest ona ” gęo wnż i centralnż racjż bytu Sakramentu Ka-
pęanstwa...ś, dlatego ” niech Bo g broni, azeby nasze postópowanie miaęo 
nosic na sobie cechy jakiegokolwiek braku poszanowania, niepotrzeb-
nego zaspieszenia, gorszżcej niecierpliwosciś13. Z kolei Dyrektorium  
o posńudze i ˙yciu kapńano w niemaęo miejsca poswióca estetyce szat, 
oętarza, miejsca celebracji itp. Czytamy tam m.in., ze ” kto nie troszczy 
sió  o poprawnż celebracjó , ukazuje braki swojej wiary i nie wychowuje 
innych do wiary. Dobra celebracja stanowi natomiast pierwszż waznż 
katechezó  o Najswió tszej Ofierześ  (Dyr. 49). 

d) Mechanizmy obronne i kompensacja. Tym, co doswiadczonemu 
zyciem kapęanowi nie pozwala w peęni przezywac sakramentu swiócen  
i czerpac radosc z bycia w sęuzbie mięosci pasterskiej, sż mechanizmy 
obronne. W psychologii mo wi sió  o wielu mechanizmach obronnych, 
wsro d kto rych Ć  jak sió  wydaje Ć  najczóstsze sż: racjonalizacja, projek-
cja i represja (wyparcie). Ich dziaęanie w przypadku kapęana najbardziej 
dostrzegalne jest w samoocenie, podejmowanej zwęaszcza w ramach sa-
kramentu pokuty14. 

Racjonalizacja polega na usprawiedliwianiu sió  poprzez znajdowa-
nie motywacji nie zawsze prawdziwej, ale mozliwej do zaakceptowania 
przez samego siebie i przez swoje srodowisko. Na przykęad, zamiast 

† † † † † †  
13 List do kapęanow na Wielki Czwartek 1980 pt. Tajemnica i kult Eucharystii, nr 2  

i 11, w: Listy Jana Pawńa II do wszystkich kapńano w Kos ciońaŹ, s. 37. 62. 
14 Zob. M. Chmielewski, Kapńan jako penitent, ” Roczniki Teologiczneś , 44(1997) nr 5, 

s. 85-99. 
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uznac siebie winnym permanentnego zaniedbania w modlitwie litur-
gicznej wskutek zęej organizacji czasu i zajmowania sió  rzeczami niepo-
trzebnymi, kapęan moze tęumaczyc sió  niedyspozycjż lub splotem oko-
licznosci, przez co w jakims sensie czyni siebie ofiarż powierzonej sobie 
misji, pro bujżc w ten sposo b zwolnic sió  z odpowiedzialnosci.  

Inny mechanizm obronny, zwany projekcjż, polega na przypisywa-
niu innym tych reakcji i cech osobowosci, kto rych sió  u siebie nie apro-
buje i odrzuca. Na przykęad, brak troski pasterskiej kapęan moze tęuma-
czyc niechóciż lub wrogim nastawieniem do siebie ze strony ludzi.  
W rzeczywistosci moze byc tak, ze to on ich darzy niechóciż i pogardż. 
Poniewaz jednak jego duma nie pozwala mu sió  do tego przyznac, dlate-
go podswiadomie swoje uczucia przypisuje innym.  

Najwczesniej w dziecinstwie pojawia sió  mechanizm obronny pole-
gajżcy na tzw. wyparciu, czyli na zaprzeczeniu i w rezultacie na pragnie-
niu zapomnienia przykrych czy negatywnych wydarzen z przeszęosci. 
Jednakze to, co zostaęo wyparte, jest stale aktywnż sięż domagajżcż sió  
rozęadowania, stżd potrzeba duzo energii, aby niechciane tresci utrzy-
mac w stanie wyparcia i nie dopuscic ich do swiadomosci. Nie zawsze 
sió  to udaje, dlatego to, co wyparte zwykle znajduje ujscie w innych sfe-
rach aktywnosci, niekiedy wymykajżcych sió  kontroli. Uruchomienie te-
go mechanizmu ma miejsce, na przykęad, w dziedzinie nieuporzżdko-
wanej seksualnosci. Kapęan, kto ry w tym wzglódzie doznaje trudnosci, 
stara sió  niejako zignorowac fakt istnienia pęci przeciwnej i doznawa-
nych w zwiżzku z tym poruszen zmysęowych. Przejawia sió  to w pewne-
go rodzaju wrogosci wobec kobiet, nie wyężczajżc zakonnic. Jednak jego 
kompleks czósto bódż zdradzac, na przykęad, nieprzyzwoite zarty czy 
dwuznaczne aluzje. 

Uciekanie sió  do mechanizmo w obronnych swiadczy o lóku przed 
prawdż o swoim zyciu i jest w pewnym sensie oznakż osobowosci infan-
tylnej, zwęaszcza jezeli do tego dochodzi kompensacja, czyli nie zawsze 
uswiadomione wyro wnywanie swoich defekto w i brako w rzeczywistych 
lub domniemanych w jakiejs innej formie aktywnosci. W przypadku ka-
pęana-seniora moze to byc, na przykęad, kompensowanie sobie potrzeby 
węadzy, do kto rej przywykę przez lata sprawowania odpowiedzialnych 
stanowisk, ustawicznym krytykowaniem przeęozonych i wspo ębraci, al-
bo przesadnym zainteresowaniem politykż lub w ogo le cudzymi spra-
wami (wscibskosc i plotkarstwo). Nie jest to jednak podyktowane rze-
czywistż troskż o obiektywne dobro, ale raczej szukaniem siebie i po-
twierdzeniem swego znaczenia.  
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Podjó ta tu pro ba scharakteryzowania duchowosci kapęana w trzecim 
wieku, zaro wno w tym, co sprzyja udoskonaleniu mięosci pasterskiej, 
jak i w tym, co jż osęabia, pokazuje, ze na zadnym etapie zycia chrzesci-
janin, a tym bardziej kapęan, nie jest zwolniony z pracy nad sobż dla co-
raz wiókszej ulegęosci wobec dziaęania ęaski Bozej. Wielkż pomocż w 
tym wzglódzie jest zaprogramowana staęa formacja. Odnosnie do tego 
Jan Paweę II pisze: ” Formacja staęa obowiżzuje takze kapęano w w sred-
nim wieku. W rzeczywistosci mogż oni byc narazeni na wiele niebezpie-
czenstw, typowych węasnie dla tego wieku, takich jak przesadna aktyw-
nosc lub pewna rutyna w sprawowaniu posęugi. Kapęan moze dojsc do 
przekonania, ze jego osobiste doswiadczenie, potwierdzone przez upęyw 
czasu, nie musi juz byc konfrontowane z nikim ani z niczym. Nierzadko 
dojrzaęy kapęan cierpi na swego rodzaju niebezpiecznż formó  we-
wnó trznego zmóczenia, kto re jest oznakż rozczarowania i rezygnacji 
wobec trudnosci i niepowodzen. Lekarstwem na to jest formacja staęa, 
nieustanna i wywazona rewizja swojej osobowosci i postópowania, ciż-
gle poszukiwanie motywacji i srodko w dla swej misji: dzióki temu ka-
pęan bódzie mo gę zachowac ducha czujnego i zawsze otwartego na nie-
zmienne, a przeciez wciżz nowe potrzeby dzieęa zbawienia, jakie stawia 
przed nim, »mózem Bozymź kazdy częowiekś  (PDV 77). 

Jesli wióc wraz z powiókszajżcym sió  bagazem zyciowego doswiad-
czenia ma dojrzewac mięosc pasterska, konieczne jest, aby kapęan stale 
pielógnowaę w sobie swiadomosc bycia tozsamym z Chrystusem 
Dobrym Pasterzem (J 10, 11. 14) i gęóbokż z Nim przyjaén (por. J 15, 15). 
” Byc kapęanem Ć  to znaczy byc szczego lnie zaprzyjaénionym z Chrystu-
sowż tajemnicż, z tajemnicż Odkupieniaś15. 

Sw. Paweę pisze, ze ” mięosc Boza rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Swió tego, kto ry zostaę nam danyś  (Rz 5, 5). W odniesieniu 
do kapęana, jest to ta postac mięosci, kto rż najlepiej charakteryzuje 
przymiotnik ” pasterskaś. Ona, jako zasadniczy rys duchowosci kapęan-
skiej, jest dzieęem Ducha Swió tego. Totez ” kapęan, otrzymawszy obietni-
có , ze Pocieszyciel pozostanie z nim »na zawszeź, wie, ze nie utraci nig-
dy obecnosci i skutecznej mocy Ducha Swió tego, by mo gę wypeęniac 
swojż posęugó  i przezywac mięosc duszpasterskż jako caękowity dar  
z siebie dla zbawienia swoich braciś  (Dyr. 8). 

Dzióki tej ulegęosci Duchowi Swió temu, do kapęana, pomimo ro z-
nych jego ograniczen wynikajżcych z zaawansowanego wieku, nigdy na 
staęe nie bódzie miec przystópu pokusa niepotrzebnosci. A przed takż 

† † † † † †  
15 List Jana Pawęa II do kapęanow na Wielki Czwartek 1983, nr 2, w: Listy Jana Paw-

ńa II do wszystkich kapńano w Kos ciońaŹ, s. 101. 
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pokusż przestrzega Ojciec swió ty, piszżc: ” [−] azeby nie ogarniaęa nas 
pokusa »nieuzytecznosciź, ze jestesmy niepotrzebni. Bo to nieprawda! 
Jestesmy potrzebni bardziej niz kiedykolwiek Ć  bo Chrystus jest po-
trzebny bardziej niz kiedykolwiek! Dobry Pasterz jest potrzebny bar-
dziej niz kiedykolwiek!ś16. 

 

† † † † † †  
16 List Jana Pawęa II do kapęanow na Wielki Czwartek 1984, nr 5, w: tamze, s. 115. 



 
 
 

Antoni J. Nowak OFM 
 

DUCHOWOS C  DłONI 
 

Duchowosc, zycie duchowe jest absolutnż domenż częowieka. Du-
chowosc jest bezsprzecznie sęupem granicznym pomiódzy srodowiskiem 
zwierzżt a swiatem otwartym częowieka. Emocje sż blizsze sferze psy-
chicznej, popódowej częowieka, natomiast uczucia nalezż do duchowo-
sci. Nie mowimy o uczuciach w srodowisku zwierzżt. Jezeli schizofrenia 
jest chorobż uczuc i nalezy do obszaru patologicznego, do choro b psy-
chicznych, wtedy nalezy stwierdzic, ze nie ma choro b psychicznych w 
srodowisku zwierzżt. 

Maępa posiada dęon tak zbudowanż jak częowiek. Minimalne ro znice 
nie sż istotne. Co wiócej, maępa potrafi w wielu przypadkach sprawniej 
manipulowac przedmiotami niz częowiek. Chiromanta wiele spraw do-
tyczżcych przeszęosci czy przyszęosci częowieka odczytuje z dęoni częo-
wieka. Czósto trafia, mo wi o rzeczach, kto re faktycznie miaęy miejsce. 
Ciekawa rzecz, ze chiromanta niczego nie odczyta z dęoni maępy, nie 
” widziś  na jej dęoni ani przeszęosci ani przyszęosci. Juz ten fakt pozwala 
wnioskowac, ze dęon częowieka jest nie tylko faktem morfologicznym, 
lecz ro wniez w dęoni jest wpisana tajemnica duchowosci.  

Czym jest duchowosc? Czy ona istnieje poza ciaęem? Czy duchowosc 
jest rzeczywistosciż niecielesnż zawieszonż w pro zni? Nie wchodzżc w 
zagadnienie definicji duchowosci, bowiem takiej nie posiadamy, po-
wiemy o tresci terminu ” duchowoscś  na sposo b relacyjny. Jak osoba 
wyraza sió  w osobowosci, tak duch wyraza sió  w duchowosci. Jezeli mo-
del zachowania (osobowosc) w psychologii nie posiada nawet ogo lnie 
przyjó tego okreslenia, wtedy popeęnia sió  fatalny bężd metodologiczny 
okreslajżc duchowosc terminami psychologicznymi. Jezeli przez termin 
” duchś  bódziemy rozumieli byt, kto ry jest swiadomy swego istnienia, to 
znaczy posiada wglżd we węasne ” jaś  (materia takiego wglżdu nie posia-
da), wtedy przez duchowosc mozna rozumiec dynamiczny wyraz swia-
domosci ducha.  

Czy takim wyrazem jest dęon? Innymi sęowy, czy duch ludzki dzióki 
dęoni siebie na sposo b materialny manifestuje? 

Dęon częowieka nalezy do bardzo waznych znaczżcych czósci anato-
micznych. Bez dęoni częowiek z wielkż trudnosciż potrafi cokolwiek do-
konac posęugujżc sió  w niekto rych przypadkach stopami lub ustami. Bez 
dęoni nawet troska o higienó  osobistż staje sió  wrócz niemozliwa. Dęon 
moze przybierac ksztaęt piósci, ale wtedy staje sió  symbolem zwolenni-
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ko w walki klas, rewolucji, zemsty itp. Dęon zacisnió ta w piósc jest za-
przeczeniem kultury, sztuki, zabawy, pracy, mięosci, modlitwy; jest 
symbolem izolacji od drugiego ” jaś. Tylko dęon otwarta potrafi uchwycic 
narzódzie pracy, pio ro, instrument muzyczny, jest produktywna, potrafi 
z drugim ” jaś  przywitac sió . Otwarta dęon wyraza przychylnosc, komu-
nikatywnosc, uczucie, potrafi pogęaskac, podac chleb itp. Caęa kultura 
jest wyrazem ducha ludzkiego, kto ry przy pomocy dęoni wyraza sió   
w wykonywanych i dokonanych dzieęach. 

Trzeba w tym miejscu zwro cic uwagó  na teatr pantomimiczny. Arty-
sci, kto rzy wyrazajż w okreslonej sztuce uczucia przy pomocy józyka 
twierdzen mogż wystópowac tylko na terenie kultury danego józyka. 
Pantomima natomiast jest czytelna w kazdej kulturze niezaleznie od te-
go, jaki jest józyk twierdzen danej kultury. Częowiek wyraza ruchami 
ciaęa, a w szczego lnosci rókami, dęonmi bogactwo zycia duchowego, jak: 
bęaganie, mięosc, oddanie, szacunek, uprzejmosc, modlitwó , radosc, 
smutek, cierpienie, ale ro wniez gniew, zemstó , nienawisc, zazdrosc, 
rozpacz. Dęon potrafi zamanifestowac zycie duchowe częowieka. Kultu-
ra, dzieęa sztuki, muzyka, cywilizacja, pismo sż bez dęoni tak utrudnio-
ne, ze wprost niemozliwe. 

Juz w starozytnosci zdawano sobie sprawó  z doniosęosci dęoni. 
Anaksagoras (ä 428 przed Chr.) uwazaę, ze częowiek posiada róce i dęo-
nie, poniewaz jest rozumny. Arystoteles (ä 322 przed Chr.) twierdzię, ze 
częowiek jest jedynym zwierzóciem, kto re chodzi prosto, tworzy przy 
pomocy dęoni, kto ra jest narzżdem narzżdo w, jest rozumny, bowiem 
natura ludzka jest boska1. Budowa dęoni, historycznie rzecz biorżc zo-
staęa po raz pierwszy opisana w Ksiógach Vedy siógajżcych X wieku 
przed Chrystusem2.  

Tak wióc dęon mozna, by zdefiniowac jako narzódzie mysli, narzó -
dzie ducha, narzódzie, w kto rym wyraza sió  duch ludzki i dlatego sęusz-
nie nalezy mo wic o duchowosci dęoni. Dęon manifestuje uzdolnienie 
częowieka, na przykęad, dęon rzeébiarza czy muzyka, chirurga, stomato-
loga, kapęana. Muzyk, kto ry bódzie wykonywaę ciózkie prace fizyczne, 
bódzie mniej biegęy w grze na instrumencie (fortepian, skrzypce). 
Wprawdzie caęe ciaęo częowieka jest uduchowione, to jednak duch ludz-
ki wyraénie siebie manifestuje na twarzy i w dęoni. Sęusznie zatem mo -
wimy, ze twarz i dęon to najbardziej uduchowione czósci anatomiczne 
częowieka. Dęon (róka) jest najsilniej drogż nerwowż poężczona z mo -

† † † † † †  
1 Por. De anima, I, 8.  
2 Por. Chirologie, w: Lexikon der Parapsychologie. Das gesamte Wissen der Para-

psychologie und ihrer Grensgebiete, red. W. F. Bender, Bern-Munchen 1984, s. 106.  
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zgowiem. W kierunku dęoni biegnie najwiócej nerwo w czuciowych i ru-
chowych. Niewidomi przy pomocy dęoni ksztaętujż sobie pojócia, nawet 
wyobrazenia o kolorach. Dęon jest bardzo silnie unerwiona. Wszystkie 
akty mysli, woli i dziaęania sż czytelne w formie delikatnych drgan. Wi-
bracje nerwowe przy wykonywaniu pracy (zawo d) majż swoje slady na 
dęoni. Nie trzeba byc wielkim znawcż, chirologiem, by odro znic dęon 
pracownika fizycznego od dęoni pracownika biurowego. Nie trudno 
ro wniez odro znic dęon kobiety od dęoni mózczyzny. Dęon częowieka w 
wielosci swoich zadan funkcyjnych jest niezwykęa. ” Dęonś  maępy niewie-
le ro zni sió  od dęoni częowieka, a jednak nie jest ona narzódziem mysli, 
ani wyrazem duchowosci, dlatego tez ” dęonś  maępy nie tworzy, nie prze-
ksztaęca srodowiska w swiat kultury, jest to ” dęonś  tylko i wyężcznie ma-
nipulacyjna. 

Sztuka odczytania charakteru częowieka z dęoni byęa praktykowana 
juz w starozytnosci, w Egipcie, w Grecji i w Rzymie. Te węasnie umiejó t-
nosci nazywamy dzis chiromancjż (gr. χ ι ς́δ έμ Ć  dęon; �ρκϑανω Ć  
uczyc, wiedziec, znac, wyczuwac). Chiromancja jest terminem parapsy-
chologicznym i nie mozna chiromancji utozsamiac z duchowosciż dęoni. 
Warto jednak wiedziec, ze az do XVIII wieku chiromancja byęa wykęa-
dana na uniwersytetach. Byc moze, ze węasnie bieg myslenia, dżzenia, 
marzen o przyszęosci, zapatrzenie sió  we węasnż przeszęosc rzeébi slady 
na dęoni częowieka, wskazujżc na aktualne zmiany, kto re chiromanta 
potrafi odczytac i skomentowac. 

Z ywe uczucia wyrazamy przy pomocy dęoni. Inne jest zachowanie 
róki, dęoni częowieka w stanie smutku czy depresji, inne w radosci, w eu-
forii. Częowiek nie zajó ty pracż, stojżcy na bacznosc ma róce opuszczo-
ne, dęonie przylegajż do ud, zwisajż wzdęuz ciaęa. Nagęe opuszczenie róki 
oznacza, ze dziaęalnosc, konkretna praca zostaęa zakonczona lub tez 
chwilowo przerwana. Siedzżc mozna trzymac dęonie na kolanach, co za-
leca liturgia, lub na poróczy krzesęa, co wskazuje na wewnó trzny spoko j. 
Róce, dęonie wibrujżce na przykęad w ustawicznym ruchu palco w, stu-
kanie koncami palco w o blat stoęu lub porócze krzesęa swiadczy o pod-
nieceniu. Róce wyciżgnió te do przodu symbolizujż gotowosc dziaęania, 
natomiast skrzyzowane na piersiach symbolizujż izolacjó  zycia we-
wnó trznego od spraw, kto re dokonujż sió  poza sko rż danego częowieka. 
Niekto rzy przyjmujż w ten sposo b Eucharystió  skupieni na relacji ” ja  
i Chrystus we mnieś. Wyrazem gęóbokiej izolacji od problemo w innych, 
przy ro wnoczesnym ” dyktowaniuś  węasnych przekonan bódzie trzyma-
nie skrzyzowanych rżk na tuęowiu. Stan wewnó trznego zakęopotania 
uzewnó trznia sió  w tym, ze częowiek nie wie, co z rókami robic, usta-
wicznie zmienia ich pozycjó , to dotyka ucha, to znowu gęowy, to zno w 
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poprawia węosy, ociera dęoniż szyjó  itp. Gestem zakęopotania jest węo-
zenie rżk (dęoni) do kieszeni, aczkolwiek ten ” zakęopotanyś  sżdzi, ze ta-
kim zachowaniem manifestuje swojż wyzszosc. Kobieta w sytuacji dla 
siebie kęopotliwej sióga do torebki. 

Chwytanie rżk, trzymanie sió  za róce oznacza nie tylko gest posiada-
nia, miec cos na węasnosc, cos dla siebie. Posiada on ro wniez swo j józy-
kowy zwrot, na przykęad: ” trzymamy sió  okreslonych zasadś, ” trzymaj-
my sió  razemś, ” podajmy sobie róce, abysmy byli jednoś, ” dżzymy do 
naszych wspo lnych celo wś  itp. Pocieranie oczu, czoęa, uszu, czaszki rókż 
wydaje sió  miec na celu uwolnienie sió  od dokuczliwych podniet. Częo-
wiek pragnie uwolnic sió  od przykrych wrazen czy wyobrazen. Podpie-
ranie gęowy rókż oznacza trwaęż gęóbokż zadumó , darzenie kogos gęóbo-
kż uwagż.  

Tak wióc róka, dęon w caęej historii ludzkosci poczżwszy od najprost-
szych narzódzi pracy (męotek) częowieka epoki kamienia ęupanego az po 
wspo ęczesne skomplikowane narzódzia pracy, jest wyrazem duchowosci 
częowieka, jego utalentowania, charyzmato w wyrazanych poprzez dęon. 
Róka, dęon, odegraęa istotnż roló  w opanowaniu ognia. Poczżwszy od 
prostego wykrzesania ognia z kamienia lub tez ” zęapanegoś  z bęyskawicy 
az po loty kosmiczne. Jest ona wyrazem nie tylko manipulacji ogniem, 
ale nade wszystko swiadczy o duchowej inteligencji częowieka. Nauka 
nie zna przypadku, by jakiekolwiek zwierzó  opanowaęo ogien. 

Skoro twarz i dęon, to najbardziej uduchowione czósci ciaęa ludzkie-
go, stżd wynika, ze nalezy mo wic o duchowosci nie tylko twarzy, ale 
ro wniez o duchowosci dęoni. Częowiek bez dęoni nie potrafi wyrazic swo-
ich specyficznych utalentowan. Co z znaczy, na przykęad, absolutny 
sęuch muzyczny przy ro wnoczesnym braku dęoni, chyba ze dana osoba 
posiada pióknż barwó  gęosu. Ogromnż tragedió  przezywa pianista, gdy 
wskutek wypadku skaleczy dęon lub utraci jeden palec. Częowiek jest 
ciaęem uduchowionym i duchem ucielesnionym. Caęe ciaęo jest wyrazem 
duchowosci częowieka do tego stopnia, ze nie sposo b mo wic o duchowo-
sci bez cielesnosci. Twarz i dęon sż szczego lnym zwierciadęem ludzkiego 
ducha. Kazdy zwykęy obserwator zauwaza u samego siebie oraz u innych 
jak za posrednictwem dęoni ujawnia sió  wzruszenie, przezywanie, unie-
sienie, radosc, zaskoczenie czy oczekiwanie na kogos. Ruch dęoni moze 
nam wiócej powiedziec niz sęowa. 

Nowe Przymierze nieskonczenie go ruje na Starym Przymierzem, 
węasnie dlatego, ze Sęowo przemo więo Ciaęem. Józyk ciaęa rozumie kaz-
dy częowiek, nawet dziecko w ęonie matki. Koscio ę swió ty przemawia 
Ciaęem. Byc moze, ze w niekto rych sytuacjach zyciowych sęowo wydaje 
nam sió  zbyt ubogie wobec peęnego uczuc objócia częowieka, pogęaska-
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nia, czuęego dotyku. Dęon moze byc duchowo silna do pracy, ale ro wniez 
do obrony, posęugujżc sió  narzódziem walki, a przeciez jest ona zbudo-
wana wyjżtkowo delikatnie, opatrzona w bardzo unerwionż siatkó , kto -
ra jest bardzo wrazliwa. Jest ona tak uformowana, by potrafięa na wielo-
raki sposo b wyrazac gęóbió  ludzkiego ducha, a nawet pomagaęa częowie-
kowi porozumiec sió  z węasnym duchem. Niewżtpliwie bogaty jest wyraz 
sięy ducha, gdy jeden częowiek podejmuje swoimi dęonmi dziaęanie dru-
giego częowieka, na przykęad, gdy syn kontynuuje pracó  ojca, asystent, 
adiunkt rozwija szkoęó  profesora. W ten sposo b wyrazajż oni gęóbió  swo-
jej duchowosci, zaufania i oddania.  

Splecione dęonie slubujżce mięosc maęzenskż pod ężczżcym symbo-
lem kapęanskiej stuęy sż bardzo wymowne, zadne sęowo nie jest w stanie 
wyrazic gęóbi tego symbolu. ” Trzymamy sió  razem w Chrystusie zmie-
rzajżc do wspo lnego celuś. Slubowanie maęzenskie wydaje sió  byc za 
bardzo uprzedmiotowione. Nowozency mo wiż: ” Bioró  sobie ciebie za...ś. 
Czy mozna sobie wziżc jak przedmiot osobó , kto ra jest po prostu abso-
lutem w swiecie przyrody? W przypadku maęzenstwa nowych ludzi za-
wartego w Chrystusie (sakrament), kto ry jest gęowż, sercem, centrum sa-
kramentu maęzenstwa, byęaby wskazana nastópujżca formuęa: Agniesz-
ko, wyrazińas  zgodź  zawarcia ze mnę  sakramentu mań̇enstwa w 
Chrystusie i dlatego s lubujź  ci...; Robercie, wyrazińes  zgodź  zawarcia 
ze mnę  sakramentu mań̇enstwa w Chrystusie i dlatego s lubujź  ciŹ. 
Taka formuęa wyklucza posiadanie osoby na węasnosc jak rzecz, kto rż 
sió  ma dla siebie. Dar ciaęa w maęzenstwie zawsze pozostanie darem. 
Zęozyc swoje ciaęo w darze, znaczy zęozyc siebie. Zachowanie sió  wobec 
ciaęa jest traktowaniem osoby ludzkiej. Jest sprawż niemozliwż, aby so-
bie na dar ciaęa zasęuzyc. Kto rozumie dar ciaęa, u tego rodzi sió  zachwyt 
i wdziócznosc. Dęon w sposo b szczego lny wyraza mięosc maęzenskż. 

Dęon ma ro wniez wiele do powiedzenia, gdy chodzi o relacje częo-
wieka do Boga Tro josobowego przez Jezusa Chrystusa. Czósto to, czego 
częowiek nie potrafi Chrystusowi przekazac sęowami, wyraza dęonmi. 
Ęatwo zauwazyc skupienie częowieka w Chrystusie, w duchowej spo jni 
po przyjóciu Eucharystii przez przycisniócie dęoni do dęoni czy nawet do 
twarzy, tak jakby wewnó trzny strumien przenikaę skupienie częowieka  
w Chrystusie. Dęonmi pragniemy wyrazic spo jnió  mistycznż. Ten du-
chowy gest mozna wyrazic sęowami: ” Chryste, Ty jestes we mnie, a ja w 
Tobie, do Ciebie nalezó , jestes w gęóbi mojej duszyś. Byc moze ten węa-
snie stan wyrazię Apostoę Paweę sęowami: ” Teraz zas juz nie ja zyjó , lecz 
zyje we mnie Chrystusś  (Ga 2, 20). Czyniżc znak krzyza oddajemy Ojcu 
nasze mysli (dotykamy gęowy), Synowi bogactwo naszego wnó trza, 
uczucia (dotykamy piersi), Duchowi Swió temu pracó  (dotykamy ra-
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mion), skęadajżc dęonie mozemy ten gest interpretowac jako wyraz 
ężcznosci trzech Oso b w jednym Bo stwie lub tez ężczenia w jedno tego, 
co Boskie z tym co ludzkie. 

Ciekawa rzecz, ze ten sam sposo b zachowania dęoni obserwujemy u 
częowieka, kto ry przezywa udróki duchowe, oschęosc, jakby noc ducha 
czy noc zmysęo w. Ro wniez w takich stanach duchowo-psychicznych 
częowiek lubi przycisnżc dęon do dęoni lub tez zasęonic twarz dęonmi, by 
w ten sposo b zężczyc w jedno dwie najbardziej uduchowione czósci swe-
go ciaęa, twarz i dęonie. 

Gdy częowiek stoi wobec Chrystusa eucharystycznego w pokornej 
wyprostowanej postawie majżc róce opuszczone, czuje sió  éle, nieswojo, 
raczej skęada róce. Jest to gest opanowanego szacunku. Dęonie pęasko ze 
sobż zęozone sż wyrazem peęnego oddania, szacunku i zaufania. Przed 
Chrystusem nie mozna miec rżk zęozonych w pozycji walki, jak to wi-
dzimy na przykęad u boksero w przygotowujżcych sió  do starcia. Podnie-
sienie rżk do go ry z otwartymi ro wniez ku go rze dęonmi, w kto rych 
utkwiony jest wzrok i na kto re pada swiatęo symbolizuje oczekiwanie 
daru ęaski oraz wdziócznosc za ogrom otrzymanych ęask. Czyz skęadanie 
rżk na piersiach w formie krzyza nie jest gestem ulegęosci, swiadomosci 
swoich grzecho w wobec Chrystusa i Jego Koscioęa swió tego? Częowiek 
niesie w swoich dęoniach węasnż duszó , aby jż zęozyc w ofierze Chrystu-
sowi. Sposo b trzymania dęoni wobec Chrystusa eucharystycznego mo wi 
bardzo duzo o gęóbi wiary lub tez o wierze powierzchownej. Nietrudno 
ro wniez zauwazyc, czy zachowanie dęoni ma charakter teatralny albo tez 
faktycznie jest wyrazem gęóbi ludzkiego ducha. 

Dęon Chrystusa jest dęoniż otwartż, nikogo nie uderzyęa. Jest to 
dęon Boskiego Ducha, mięosci i mięosierdzia, pokoju, zycia, nadziei, 
zmartwychwstania. Częowiek dęon Boga przybię do krzyza, sżdzżc, ze 
piósciż, rewolucjż i walkż klas wiócej dokona, niz otwartż dęoniż. 

W naszych wstópnych rozwazaniach zaznaczylismy, ze odczytywanie 
charakteru częowieka, a nawet jego duchowosci, z dęoni jest po prostu 
fenomenem zywym w kazdej kulturze. Dzióki dęoni częowiek wyraza na 
sposo b materialny swoje mysli. Ten fakt mo wi sam za siebie. Dęon w 
sposo b szczego lny fascynuje częowieka, węasnie dlatego, ze mo wi bardzo 
duzo o zyciu wewnó trznym. Dęon ” zdradzaś  duchowosc częowieka. Fak-
tycznie dęon speęnia doniosęż roló  w zyciu i aktywnosci ludzkiej. Ewolu-
cjonisci widzż w dęoni szczego lny narzżd, kto ry warunkuje ustawiczny 
rozwo j. Dzióki dęoni częowiek potrafi logicznie, na sposo b uduchowiony 
manipulowac przedmiotami. Dęon mozna rozumiec jako mikrokosmos, 
kto ry wyraza makrokosmos, jakim jest częowiek. Na geografii dęoni sż 
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slady duchowosci częowieka, jego doswiadczen, ale rowniez jego pra-
gnien. Dęon częowieka sióga nawet po omacku po dęon Boga. 

 
Konczżc podamy jeszcze kilka mysli odnosnie do chiromancji. 

Zwro cilismy uwagó , ze nie sposo b cokolwiek odczytac z dęoni maępy, na-
tomiast duzo mozna odczytac z dęoni częowieka. Ten fakt wskazuje na 
bardzo swoistż duchowosc dęoni. Wiókszosc chiromanto w interpretuje 
lewż dęon jako plan, na kto rym mozna odczytac wrodzone cechy osobo-
wosci, pewne dyspozycje psychiczne węasciwe danemu częowiekowi. Po-
sęugujżc sió  terminologiż cattellowskż, mozna powiedziec, ze na lewej 
dęoni odczytujemy cechy éro dęowe. Natomiast na prawej dęoni cechy 
powierzchniowe, to znaczy cechy nabyte. Zapewne dlatego, ze prawa 
dęon wykonuje wiókszosc pracy. Nalezy zatem przypuszczac, ze u lewo-
rócznych sytuacja bódzie odwrotna, to znaczy lewa dęon bódzie wskazy-
waęa na cechy nabyte (powierzchniowe), zas prawa dęon na cech wro-
dzone (érodęowe). 

 

 
 
Na zdjóciu widzimy dęonie lekarza stomatologa (kobieta). Zawo d 

stomatologa wymaga wielu umiejó tnosci, nie tylko inteligencji, sęusznej 
wiedzy medycznej, ale ro wniez szczego lnego podejscia psychologiczne-
go do kazdego pacjenta. Ustawiczna zmiana postawy do inaczej reagujż-
cego pacjenta wyczerpuje. Konieczna jest ro wniez sięa. Na lewej dęoni 
mozna zaobserwowac cechy éro dęowe natomiast na prawej cechy po-
wierzchniowe. Wibracje nerwowe, emocje oraz stres wycisnó ęy znaki 
dęoni zmóczonej, kto ra w dwudziestopiócioletniej praktyce wykonaęa 
kilkadziesiżt tysiócy ekstrakcji. 
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Kolejne zdjócie prezentuje az do konca zapracowanego rolnika. Rol-
nik ten jest leworóczny. Na obu dęoniach sż widoczne bolesne cechy po-
wierzchniowe, niemniej ęatwo zauwazyc na lewej róce bardziej znaczżce 
cechy powierzchniowe anizeli na prawej. 

Zaro wno stomatolog jak i rolnik nadal wykonujż swo j zawo d. Rolnik 
nie doswiadcza tylu streso w, co stomatolog wobec swego pacjenta.  
U rolnika bardziej przewaza wysięek fizyczny. 

 
Patrzżc na dęonie mozemy duzo powiedziec o duchowosci o zyciu 

zewnó trznym i wewnó trznym częowieka. Wykonywany zawo d jest bar-
dzo znaczżcym faktorem w formacji osobowosci. Twarz i dęon to naj-
bardziej uduchowione czósci naszego ciaęa. Tak wióc dęon częowieka za-
wiera w sobie moc witalnż. W dęoni częowieka jest zawarta sięa peęna ta-
jemnicy. Na dęoniach mozemy odczytac cierpienie, bolesne doswiadcze-
nia psychiczne, zdarzenia losowe i wykonywanż pracó . 

Chiromancja nalezy do parapsychologii. To prawda, trzeba jednak 
dobitnie podkreslic, ze psychologia akademicka zaniedbaęa badania nad 
dęoniż częowieka. Zwro cilismy uwagó , ze zaden chiromanta niczego nie 
odczyta z ” dęoniś  maępy, natomiast z dęoni częowieka potrafi bardzo du-
zo powiedziec. Psychologia akademicka powinna zajżc sió  dęoniż. Moz-
liwosc odczytania historii częowieka z dęoni z punktu widzenia parapsy-
chologicznego zostaęa wystarczajżco uzasadniona. 

Mojemu ojcu (go rnik), kumpel (go rnik) patrzżc w dęon powiedziaę, 
ze sió  ozeni, nie znaę wo wczas swojej przyszęej zony, ze bódzie miaę 
dwo ch syno w, jeden bódzie zyę, a drugi zaraz po porodzie umrze. Wiócej 
dzieci miec nie bódzie. Tak sió  staęo, zyjżcy syn to autor niniejszego ar-
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tykuęu, drugi syn zmarę w dwie godziny po porodzie (czerwiec 1939). 
Wiócej dzieci nie byęo. Wszelka interpretacja psychologiczna trafia w 
pro znió , podobnie jak to ma miejsce przy prekognicji. Szczego lnie fa-
scynujżce sż przypadki, gdy chiromanta z dęoni wyczyta pierwszż literó  
imienia przyszęej zony czy przyszęego móza3 Ć  byc moze chodzi tutaj o 
jakżs paranormalnż informacjó  ze sfery podswiadomej Ć  lub tez osoba 
labilna, uczuciowo sęaba, dowiedziawszy sió  o pierwszej literze imienia 
osoby do maęzenstwa, ” zdeterminowanaś  orzeczeniem chiromanty 
zwraca uwagó  na pierwszż literż imienia i z takż osobż zwiera zwiżzek 
maęzenski. 

Po prostu sfera podswiadoma spotógowana realizuje sió  na sposo b 
iluzoryczny. Wydaje sió , ze argumentem na tego typu interpretacjó  jest 
zaęozenie, ze pro g swiadomosci nie jest jakżs liniż demarkacyjnż lecz 
polem przejsciowym4. 

Dęon częowieka pozostanie dla nas faktem i tajemnicż, faktem mor-
fologicznym i tajemnicż duchowosci. 

 

† † † † † †  
3 Por. Chirologie, s. 107.  
4 Por. tamze.  
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RECENZJA KSIęZKI 

 Cezary SŹkalski, Misterium przemiany wewnłtrznej.  
Droga duchowego rozwoju chrzescijanina  

w ”Cwiczeniach�  ignacjanskich  
 

Cwiczenia duchowe sw. Ignacego Loyoli, obecne w Kosciele od po-
nad czterystu lat, przezywajż w Polsce niewżtpliwie swo j renesans. Od 
poęowy lat osiemdziesiżtych wciżz wzrasta zainteresowanie tż formż re-
kolekcji. W nurt tych zainteresowan doskonale wpisuje sió  wydana w 
2003 roku ksiżzka Cezarego Sókalskiego pt. Misterium przemiany we-
wnźtrznej. Droga duchowego rozwoju chrzes cijanina w ”Cwiczeniachą  
ignacjanskich (Krakow 2003, ss. 293). 

Autor publikacji podejmuje pro bó  odpowiedzi na pytania: czy, a jesli 
tak, to w jaki sposo b rekolekcje ignacjanskie przyczyniajż sió  do rozwoju 
duchowego rekolektanto w? Jaki jest zwiżzek poszczego lnych tygodni 
rekolekcji ignacjanskich z opisanymi w teologii duchowosci klasycznymi 
etapami rozwoju duchowego? Jakie srodki pomocne do duchowego 
wzrostu proponuje sw. Ignacy? Czy na podstawie analizy ksiżzeczki 
Cwiczen mozna dotrzec do wizji rozwoju zycia duchowego, jakż posia-
daę sw. Ignacy, oraz czy wizja po prawie pióciu wiekach pozostaje nadal 
aktualna? 

Podstawowym przedmiotem analiz jest tekst Cwiczen duchowych  
i Autobiografia sw. Ignacego z Loyoli, a takze bogate doswiadczenie re-
kolekcji prowadzonych tż metodż, kto re zostaęo zebrane w Polsce na 
przestrzeni ostatnich kilku lat. Trzecim érodęem jest osobiste doswiad-
czenie autora zaro wno odprawiania Cwiczen duchowych, jak i towarzy-
szenia w nich rekolektantom. 

Autor ksiżzki poprzedza analizó  Cwiczen duchowych zarysowaniem 
panoramy tradycji duchowosci chrzescijanskiej, co pozwala na lepsze 
dostrzezenie korzeni, a przede wszystkim nowatorstwa propozycji sw. 
Ignacego. Temu problemowi poswióca pierwszy rozdziaę. Trzy poswió-
cone sż analizie kolejnych tygodni Cwiczen duchowych w odniesieniu 
do zagadnien teologiczno-duchowych. I tak w drugim rozdziale autor 
opisuje gęo wne elementy drogi oczyszczajżcej, a nastópnie ukazuje jej 
elementy wystópujżce w pierwszym tygodniu rekolekcji. Analogiczne 
rzecz ma sió  w kolejnych rozdziaęach. Trzeci rozdziaę zawiera opis ele-
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mento w drogi oswiecajżcej i rozwo j cno t teologalnych, a takze gęóbsze 
poznanie siebie. Natomiast czwarty rozdziaę opisuje dynamikó  trzeciego 
i czwartego tygodnia rekolekcji w swietle drogi jednoczżcej. Piżty roz-
dziaę stanowi podsumowanie przeprowadzonej analizy. Widac w nim 
wyraénie, ze pozwolięa ona zaro wno na odnalezienie pewnych elemen-
to w wspo lnych klasycznej koncepcji dro g rozwoju duchowego, ale tez na 
dostrzezenie ro znic miódzy tymi dwoma koncepcjami. Cenne jest ro w-
niez zamieszczenie w ksiżzce aneksu zawierajżcego opis przypadko w 
konkretnych oso b uczestniczżcych w rekolekcjach ignacjanskich. 

Ksiżzka Misterium przemiany wewnźtrznej. Droga duchowego 
rozwoju chrzes cijanina w ”Cwiczeniachą  ignacjanskich doskonale wpi-
suje sió  w potrzeby zwiżzane z wciżz rosnżcym zainteresowaniem tż 
metodż rekolekcji. Moze byc cennż lektura zaro wno dla prowadzżcych 
jak i dla samych rekolektanto w. Mimo, iz publikacja ta jest rozprawż 
naukowż, to dzióki zawartemu w niej osobistemu doswiadczeniu autora 
ma moc przekonywania zywego sęowa.  



 
 


