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 Od Redakcji

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez 
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 
1,1-2). Ta fundamentalna prawda o Bogu, który objawił się najpełniej w Jezu-
sie Chrystusie i zaprasza każdego człowieka do nawiązania relacji wiary, nie 
oznacza jednak, że ta „przemowa Boga” należy do przeszłości. Choć dokonało 
się to raz jeden, to jednak Bóg ciągle, zwłaszcza w Kościele i przez Kościół, 
przemawia do człowieka w zmieniających się okolicznościach jego historii; 
pragnie żywej relacji wiary z każdą osobą ludzką.

Pierwszymi zapisanymi słowami Jezusa Chrystusa, w relacji św. Marka 
ewangelisty, a jednocześnie stanowiącymi istotę całego Jego przepowiadania, 
są następujące dwa zdania: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Wezwanie do nawrócenia 
i wiary, tak jak było u początku chrześcijaństwa, tak i zawsze będzie aktualnym 
imperatywem samego Chrystusa. W bardzo wyraźny sposób wybrzmiało ono 
ponownie w czasie objawień w Fatimie w 1917 roku w przesłaniu Matki Bożej, 
jakie skierowała do świata przez troje fatimskich pastuszków.

Mając na względzie zbliżającą się rocznicę stulecia tychże objawień oraz 
ich wpływ na życie wiary całej wspólnoty chrześcijańskiej, obecny numer 
„Studiów” poświęcamy aktualności maryjnego orędzia fatimskiego. Na po-
czątku, w tekście ks. R. Kempiaka SDB przybliżamy wybrane aspekty biblij-
nego obrazu Maryi, która już od samego początku, co wyraźnie widać choćby 
w wydarzeniu w Kanie Galilejskiej, kieruje nas ku Chrystusowi: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Następnie, spoglądając okiem teo-
loga dogmatyka, ks. B. Ferdek kreśli teologię objawień z Fatimy. Odczytując 
objawienia fatimskie w kontekście nauki o usprawiedliwieniu grzesznika, 
dokonuje relektury tegoż orędzia. Wskazuje, że w fatimskim orędziu chodzi 
przede wszystkim o kwestię usprawiedliwienia grzesznika. Dzięki temu jest 
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ono ciągle aktualne i będzie takie też w następnych stuleciach, tak jak zawsze 
jest aktualna „Ewangelia łaski Bożej” (Dz 20,24).

W dalszej kolejności zostają ukazane postacie i wydarzenia związane z ob-
jawieniami, które dokonały się sto lat temu w Fatimie. O. Sz. Praśkiewicz 
OCD opisuje aktualny stan procesu beatyfikacyjnego s. Marii Łucji od Jezusa 
i Niepokalanego Serca Maryi, według dokumentów cywilnych Łucji dos San-
tos. Była ona najdłużej żyjącą wizjonerką z Fatimy; zmarła 13 lutego 2005 roku, 
przeżywszy 97 lat. K. Klauza pisze o związkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
z Matką Bożą Fatimską i Jej orędziem. Nawiązuje oczywiście do dnia 13 maja 
1981 roku, gdy wbrew ludzkiej logice nie udał się zamach na placu św. Pio-
tra, a sam Jan Paweł II ocalenie życia uznał za oczywisty cud będący zarazem 
spełnieniem fatimskiego proroctwa. Autor wskazuje też na inne wyrazy tego 
związku, jak choćby pielgrzymowanie do Fatimy oraz kilkakrotne liturgiczne 
akty poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Na aspekty 
eklezjologiczne zawierzenia Matce Bożej dokonanego przez św. Jana Pawła II 
w Fatimie w 1982 roku wskazuje w kolejnym artykule ks. J. Królikowski.

Orędzie z Fatimy znalazło podatny grunt także w Polsce. Ks. I. Kiełbasa 
SDS opisuje wkład salwatorianów polskich w promowanie tego orędzia, głów-
nie przez działalność w Trzebini, gdzie od 13 maja 1950 roku organizowane są 
nabożeństwa fatimskie. Trzebinia jest chronologicznie drugim w Polsce miej-
scem, gdzie zaczęto odprawiać te nabożeństwa. Pierwszym jest Turza Śląska, 
wioska położona niedaleko Wodzisławia Śl. To tej „śląskiej Fatimie” poświęciła 
tekst U. Mazurczak. Dokonuje w nim historycznej i artystycznej prezentacji 
wystroju kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. O aktualności 
przesłania fatimskiego, pobożności fatimskiej oraz dziele Wielkiej Nowen-
ny Fatimskiej i działalności Sekretariatu Fatimskiego pisze jego dyrektor ks. 
K. Czapla SAC.

Zasadniczy blok tematyczny kończą rozważania dotyczące Maryi jako 
Matki miłosierdzia (ks. W. Przygoda) oraz Maryi jako Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej (ks. B. Biela). Ostatni jest zaś tekst z zakresu psychologii 
pastoralnej, ks. T. Łosiewicza SDS, związany z problemem zaniku poczucia 
winy i świadomości grzechu. 

Oprócz tekstów związanych z aktualnością orędzia fatimskiego zachęcamy 
do lektury pozostałych artykułów naukowych (ks. P. Liszki CMF, bp. A. Dziu-
by, ks. K. Gasperowicza SDS, ks. S. Soczyńskiego SDS). Polecamy także re-
cenzje książek, sprawozdania przybliżające aktywność naukowo-dydaktyczną 
WSD Salwatorianów w Bagnie oraz bibliografię autorów salwatoriańskich za 
rok 2015.
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Wspominając wielki jubileusz stulecia objawień fatimskich, cieszymy się 
także naszym małym jubileuszem – oddajemy bowiem do rąk czytelników 
dziesiąty tom naszego rocznika „Studia Salvatoriana Polonica”. Patrząc na ten 
wymierny owoc pracy, potwierdzony także obecnością naszego rocznika na 
ministerialnej liście czasopism punktowanych, dziękujemy wszystkim, którzy 
w tych dziesięciu latach związali się z nami w jakikolwiek sposób współpraco-
wali z nami i wspierali nasze pismo. 

Ks. Roman Słupek SDS

Ks. Roman Słupek SDS | Od Redakcji
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 From the Editor

„At many moments in the past and by many means, God spoke to our 
ancestors through the prophets; but in our time, the final days, he has spoken 
to us in the person of his Son” (Heb 1,1-2). This fundamental truth about 
God, who revealed himself most fully in Jesus Christ and invites every person 
to a relationship of faith, does not mean, however, that this „speech of God” 
belongs to the past. Although it happened once, God constantly, especially 
in the Church and through the Church, speaks to the man in the changing 
circumstances of history; He wants a live relationship of faith with every hu-
man person.

The first recorded words of Jesus Christ, according to Mark the Evangelist, 
which present the essence of all his preaching, are the following two sentences: 
„The time is fulfilled, and the Kingdom of God is at hand. Repent and believe 
the Gospel!” (Mark 1,15). Call to conversion and faith, as it was at the begin-
ning of Christianity, so it always will be the valid imperative of Christ himself. 
It resounded again in a very clear way at the time of the apparitions in Fatima 
in 1917, in the message of our Lady, which she addressed to the world by three 
shepherd children at Fatima.

Having in mind the forthcoming centenary of the apparitions and their 
impact on the life of faith throughout the Christian community, we devote 
this number of the „Study” to the topicality of Marian message of Fatima. At 
the beginning, in the text of Fr. R. Kempiak SDB, we bring closer to our read-
ers the selected aspects of the biblical image of Mary. From the very beginning 
Mary directs us to Christ. It is clear even in the events of Cana: „Do whatever 
he tells you” (John 2,5). Then, looking with an eye of a dogmatic theologian, 
Fr. B. Ferdek outlines the theology of the apparitions of Fatima. By reading 
the revelations of Fatima in the context of the doctrine of justification of a sin-
ner he re-reads the message. He indicates that the Fatima message is all about 
the question of justification of a sinner. Thanks to this the Fatima message is 
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and will be topical in the following centuries, just as „the Gospel of the grace 
of God” (Acts 20,24) is always topical.

Next the reader will find a presentation of the people and events relat-
ed to the apparitions that took place a hundred years ago in Fatima. Fr. 
Sz.  Praśkiewicz OCD shows the current state of the beatification process of 
s. Maria Lucia of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, according to the 
civil documents of Lucy dos Santos. She was the longest-living visionary of 
Fatima; she died on 13 February 2005, aged 97. K. Klauza describes the re-
lationship of Karol Wojtyła – Pope John Paul II with the Mother of God of 
Fatima and her message. She refers of course to May 13, 1981 when, contrary 
to human logic, the assassination attempt on St. Peter’s square fell through. 
John Paul II himself considered saving his life as an obvious miracle and as 
a fulfillment of the Fatima prophecies. The author also points to other sighs 
of this relationship, like, for example the pilgrimages to Fatima and several li-
turgical acts of consecration of the world, and Russia to the Immaculate Heart 
of Mary. The ecclesiological aspects of entrustment to our Lady made by John 
Paul II at Fatima in 1982 are pointed out by J. Królikowski in the next article.

The message of Fatima has found fertile ground in Poland, too. Fr. 
I. Kiełbasa SDS describes the contribution of the Polish Salvatorians in pro-
moting this message, mainly by their work in Trzebinia, Poland, where from 
13 May 1950 celebrations of Fatima have been organized. Trzebinia is chrono-
logically the second place in Poland to start celebrating these devotions. The 
first is Turza Śląska, a village near Wodzisław Śląski. It is to this „Silesian 
Fatima” U. Mazurczak that devoted his text. There he shows a historical and 
artistic presentation of the interior of our Lady of Fatima church in Turza 
Śląska. The topical character of the message and devotion of Fatima, as well as 
the oeuvre of The Great Novena of Fatima and the activities of the Secretariat 
of Fatima are described be its Director – Fr. K. Czapla SAC.

The basic theme block ends with reflections on Mary as the Mother of 
Mercy (Fr. W. Przygoda) and Mary as the Mother of Justice and Social Love 
(Fr. B. Biela). The last text, by Fr. T. Łosiewicz SDS, belongs to the area of 
pastoral psychology and is associated with the problem of disappearance of 
guilt and consciousness of sin.

In addition to the texts related to the topicality of the message of Fatima, 
this volume of „Studia Salvatoriana Polonica” includes other scientific arti-
cles (by Fr. P. Liszka CMF, Bishop A. Dziuba, Fr. K. Gasperowicz SDS, Fr. 
S. Soczyński, SDS), which we encourage you to read. We also recommend 
book reviews, reports on the didactic and scientific activity of the Higher 

Fr. Roman Słupek SDS | From the Editor
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Theological Seminary of Salvatorians in Bagno and a bibliography of the Sal-
vatorian authors as for year 2015.

Recalling the Great Jubilee of a centenary of Fatima revelations we also 
enjoy our own small Jubilee – we are giving into the hands of the readers the 
tenth volume of our „Studia Salvatoriana Polonica”. Looking at the meas-
urable fruit of our efforts, confirmed by the presence of our review on the 
Ministerial list of indexed journals, we thank all those who, in these past ten 
years, have got in any way involved with us; have cooperated and supported 
our journal.

Fr. Roman Słupek SDS



ARTYKUŁY
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Ks. Ryszard Kempiak SDB

 Wybrane aspekty biblijnego obrazu Maryi

Kilka lat temu czytałem wywiad z ówczesnym prezydentem Republiki 
Włoskiej w latach 1992–1999, którym był Oscar Luigi Scalfaro (1918–2012), 
na temat jego wiary i pobożności maryjnej. Zapytany, co sądzi o tych licznych 
objawieniach Maryi1, a szczególnie w Fatimie (był swojego czasu prezesem 
Ruchu Fatimskiego), odpowiedział, że dla niego są one tylko i wyłącznie przy-
pomnieniem spraw dawno znanych, a znanych z Objawienia, czyli z przekazu 
biblijnego. Pochylając się od dłuższego czasu nad biblijnym obrazem Maryi, 
ciągle utwierdzam się w słuszności tego, co powiedział Scalfaro. A jeśli tak, 
to stoi przed nami zadanie poznania biblijnego przekazu na temat Maryi. 
Sprawa staje się nagląca, gdyż dziś wielu pyta o biblijny obraz Maryi. Tym 
samym szuka na kartach Pisma Świętego odpowiedzi na pytanie o ziemskie 
życie najbardziej wyjątkowej Kobiety, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi. Pyta-
jący chcą wiedzieć, jak przeżywała swoją wiarę, jakie było Jej odniesienie do 
Boga i do innych ludzi. Jej obraz został utrwalony słowami ludzkimi w róż-
nych miejscach Biblii. Bóg wybrał odpowiednich ludzi, którymi kierował, 
aby przedstawili obraz Maryi tak jak, On tego chciał. Nie możemy dotrzeć do 
wszystkich szczegółów Jej życia, ale winniśmy z wdzięcznością przyjmować te, 
które odnajdujemy w Biblii. Literatura, która ułatwia dotarcie do biblijnego 
obrazu Maryi, jest bardzo bogata2.

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – adiunkt w Katedrze Egzegezy Nowego Testamentu 
na PWT we Wrocławiu, wykładowca Pisma Świętego w WSD Towarzystwa Salezjańskiego 
w Krakowie oraz WSD Salwatorianów w Bagnie; e-mail: rkempiak@salezjanie.pl.

1 Na temat objawień maryjnych zob. Objawienia maryjne. Drogi interpretacji, red. 
K. Pek, Warszawa 1994.

2 Przywołam tylko niektóre opracowania w j. polskim: C.S. Bartnik, Matka Boża, 
Lublin 2003; G. Bartosik, Z Niej narodził się Jezus. Szkice z mariologii biblijnej, Niepoka-
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I. Z Maryją na drodze wiary

Słuszna jest zasada głoszona przez św. Augustyna, która mówi o tym, że 
Nowy Testament jest ukryty w Starym Testamencie, natomiast Stary znajduje 
wyjaśnienie w Nowym. Nie dziwi zatem fakt, że wielu autorów rozpoczyna 
poszukiwanie biblijnego obrazu Maryi w Starym Testamencie i faktycznie go 
znajduje, np. w osobie Ewy, matki wszystkich żyjących, w Arce Przymierza 
oraz królowej matce z królewskiego rodu Dawida. Ograniczone ramy tego 
studium kierują nas bezpośrednio do nowotestamentowego obrazu Maryi, 
a dokładnie do obrazu wymalowanego pędzlem słowa w Ewangelii według 
św. Jana3. Przybliżenie obrazu Matki Jezusa w tej biblijnej księdze będzie 
skromnym potwierdzeniem, że Biblia przedstawia obraz Maryi, który zawiera 
właściwe proporcje, odniesienia i barwy. 

W Ewangelii św. Jana Maryja odgrywa ważną rolę w dziele zbawczym 
swego Syna, a także spełnia ważną funkcję na drodze wiary ucznia Chrystusa. 
Autor dwukrotnie wspomina Maryję jako „Matkę Jezusa”: na początku pu-
blicznej działalności Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej i u kresu Jego dzieła 
zbawczego na ziemi, pod krzyżem (J 2,1-12; 19,25-27). Maryja mówi: „Czyńcie 
wszystko, co wam powie mój Syn”, a w testamencie z krzyża słyszymy słowa 
Pana oddającego Matkę swemu umiłowanemu uczniowi: „Kobieto, oto Syn 

lanów 2004; W. Beinert, Drogi i bezdroża mariologii, Warszawa 1993; S. Budzik, Maryja 
w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, Tarnów 1995; S. Gręś, Maryja wzorem życia w Duchu 
Świętym, Włocławek 1995; R. Cantalamessa, Maryja zwierciadłem dla Kościoła, Warszawa 
1994; J. Drozd, Maryja Matka Boga i Matka nasza, Kraków 1989; B. Forte, Maryja, ikona 
tajemnicy. Zarys mariologii symboliczno-narracyjnej, Warszawa 1999; F. Gryglewicz, Błogos-
ławiona przez wszystkie narody. Matka Boża w Nowym Testamencie, Częstochowa 1984; 
S. Hahn, Maryja. Mama i Królowa, Częstochowa 2015; A. Jankowski, Biblijne miejsce 
Matki Chrystusa w zbawczym planie Boga, w: Drogi zbawienia, red. B. Przybylski, Poznań 
– Warszawa – Lublin 1970, s. 253-266; J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1998; 
tenże, Biblijna droga pobożności maryjnej, Kielce 2002; tenże, Oto Matka Twoja. Biblijny 
katechizm Maryjny, Kielce 2007; H. Langkammer, Maryja w Nowym Testamencie, Gorzów 
Wielkopolski 1991; I. Larrañaga, Milczenie Maryi, Warszawa 1996; R. Laurentin, Bądź 
pozdrowiona, Maryjo, Warszawa 1994; tenże, Maryja Matka Odkupiciela, Warszawa 1988; 
tenże, Matka Pana, Warszawa 1989; B. Martelet, Maryja z Nazaretu, Kraków 1995; 
F. Mussner, Maryja Matka Jezusa w Nowym Testamencie, Kraków 2014; I. de la Potterie, 
Maryja w tajemnicy Przymierza, Warszawa 2000; M. Thurian, Maryja Matka Pana, figura 
Kościoła, Warszawa 1990.

3 Na szczególną uwagę zasługuje książka: F. Mussner, Matka Jezusa w Nowym 
Testamencie, Kraków 2014.
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twój”. Zatem Maryja, zgodnie z zamysłem Ewangelisty, spina jakby klamrą 
ziemski czas zbawczego działania Jezusa, co więcej, nadal jest związana z Ko-
ściołem, dla którego jest Matką4.

II. Matka Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12)

„W trzecim dniu odbywało się w Kanie Galilejskiej wesele i była na nim 
Matka Jezusa. Na wesele zaproszono również Jezusa wraz z uczniami. Gdy za-
brakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus odpowie-
dział: «Kobieto, czy to należy do Mnie lub do ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja 
godzina». Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: «Uczyńcie wszystko, 
cokolwiek wam powie». A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na 
wodę, które służyły do żydowskich obmyć rytualnych. Każde z nich mieściło 
po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: «Napełnijcie naczynia 
wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: «Zaczerpnijcie teraz 
i zanieście przewodniczącemu uczty». I zanieśli. Skoro przewodniczący uczty 
skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział, skąd było – służący 
natomiast, którzy zaczerpnęli wodę, wiedzieli – poprosił pana młodego i rzekł 
mu: «Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie podpiją, gorsze. 
Ty przechowałeś dobre wino aż dotąd». Taki początek znaków uczynił Jezus 
w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a Jego uczniowie uwierzyli 
w Niego. Po tym wszystkim Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył 
do Kafarnaum, gdzie pozostał kilka dni”5.

Już pobieżna lektura zakończenia Ewangelii Janowej (J 20,30-31)6 pozwala 
stwierdzić, że czwarta Ewangelia powstała i została tak skomponowana, aby 
osiągnąć określony cel. Zamierzeniem autora było zaproszenie, podanie pro-

4 P.M. Beernaert, Maria, Marta i inne. Wizerunki kobiet w Ewangelii, Kraków 1997, 
s. 225-230.

5 Tekst pochodzi z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład 
z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011. 

6 Na temat epilogu zob.: R.E. Brown, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, 
Assisi 1991, s. 1335; S. Mędala, Chwała Jezusa, (Ewangelia wg św. Jana), w: Wprowadze-
nie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, red. J. Frankowski, t. 10, Warszawa 1992, s. 50; 
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, 
Poznań – Warszawa 1975, s. 393-394; E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego 
Testamentu, Poznań 1990, s. 213.
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gramu i towarzyszenie w dynamicznym, aż do pełnego zjednoczenia z Bogiem 
w wieczności, rozwoju wiary w osobę Chrystusa każdego u czytelnika jego 
dzieła. To główne zamierzenie ma charakter pedagogiczny i jest realizowane 
w całej czwartej Ewangelii7, także w perykopie J 2,1-12. 

Tło pierwszego znaku opisanego w J 2,1-12 stanowi końcowa część odbywa-
jącego się w Kanie Galilejskiej wesela, któremu Ewangelista nadaje wyjątkowe 
znaczenie już przez sam sposób prowadzenia narracji. Dzieje się tak dlatego, że  
zdarzenia zapisuje jednocześnie na dwóch poziomach: historycznym (funkcja 
służebna w opracowaniu całej katechezy) oraz teologicznym, ukrytym w tek-
ście, ale zamierzonym przez autora interpretującego fakty w świetle wydarzenia 
paschalnego8. Akcja opowiadania o znaku w Kanie jest umieszczona w kon-
tekście zaślubin pary nowożeńców, którzy jednak do tego stopnia nie są ważni, 
że tradycja biblijna nie wymienia nawet ich imion9. To są jednak prawdziwe 
zaślubiny i prawdziwe wesele: Jezus jest prawdziwym Oblubieńcem, a Matka 
Jezusa i uczniowie – pierwotny Kościół – jest prawdziwą Oblubienicą. Uczta 
weselna stanowi inaugurację ery mesjańskiej, a więc ukazuje Jezusa jako praw-
dziwego Mesjasza, jako Syna Człowieczego, objawiającego swoją chwałę tym, 
którzy są Jego własnością. On jest Oblubieńcem, który zawiera nowe Przymie-
rze z ludzkością żyjącą w oczekiwaniu na realizację nadziei mesjańskiej i pełni 
zbawienia i związuje ze sobą nową wspólnotę wierzących. Temu głównemu 
tematowi chrystologicznemu podporządkowane są inne motywy teologicz-
ne, a przede wszystkim uwypuklenie sensu mariologicznego. Opowiadanie 
o godach w Kanie służy bowiem także objawieniu zadania i miejsca należnego 
Matce Jezusa w dziele Jej Syna. Stąd badanie J 2,1-12 będzie ukierunkowane na 
wskazanie tych elementów, które mają znaczenie w tym względzie10.

7 Por. R. Kempiak, Znak w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12) na drodze wiary dojrzałej, 
w: Na progu trzeciego tysiąclecia, red. B. Drożdż, Legnica 2001, s. 103.

8 Por. R.E. Brown, Giovanni, s. 135; G. Zevini, Commenti spirituali del Nuovo 
Testamento. Vangelo secondo Giovanni, t. 1, Roma 1984, s. 105. Interesująca w tym 
względzie jest lektura: F. Manns, L’Evangile de Jean á la lumiére du judaisme, Jerusalem 
1991.

9 F. Manns, L’Evangile de Jean, s. 107.
10 M.  Bednarz, Pisma św. Jana, Tarnów 1994, s.  39; M.  Czajkowski, Maria 

u progu i kresu dzieła Mesjasza (J 2,1-11; 19,25-27), w: Egzegeza Ewangelii św. Jana, 
red. F. Gryglewicz, Lublin 1992, s. 33-34; R. Fabris, Giovanni, Roma 1992, s. 222; 
S. Gądecki, Wstęp do pism Janowych, Gniezno 1991, s. 38; S. Mędala, Chwała Jezusa, 
s. 34; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, s. 150 i s. 383; E. Szymanek, Wykład 
Pisma, s. 218; G. Zevini, Commenti spirituali, t. 1, s. 105-106 i s. 116-117.
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Wśród postaci występujących w opowiadaniu o znaku wina najważniejszą 
rolę odgrywa oczywiście Jezus, ale nie ulega wątpliwości, że na drugim miejscu 
jako – postać, która pełni ważną aktywną funkcję w opisie uczty weselnej – 
jest Matka Jezusa. Poznać ją można dzięki Jej słowom i zachowaniu. Mamy 
tutaj pewien bardzo interesujący szczegół. Otóż Jezus ze swymi uczniami jest 
wmieszany w tłum zaproszonych gości, pozostaje niezauważony i anonimo-
wy. Nie wyróżnia się, nie zostaje przedstawiony jako szczególny gość. Jest po 
prostu jednym z wielu. Nikt nie patrzy na Niego jak na kluczową postać, nikt 
też nie poprosiłby Go o rozwiązanie problemu. Potrzeba, aby ktoś, kto już Go 
zna, wyciągnął Go z anonimowości, wskazał na Niego. W tym momencie na 
scenę wkracza Matka Jezusa. To właśnie Ją wymienia Ewangelista jako pierwszą 
zaproszoną: „była na nim Matka Jezusa”11. To, od czego wszystko się zaczyna, 
to przenikliwe, głęboko widzące spojrzenie Maryi. Ona dostrzega ludzki brak, 
niedostatek, możliwość kompromitacji. Afrontem w relacjach ludzi Bliskiego 
Wschodu byłby brak wina na weselu. Maryja nie ocenia tych, którzy pomylili 
się w przewidywaniach. Nie wskazuje na techniczne rozwiązania problemu. 
Ona uruchamia dwa kierunki działania: Jezus, Jej Syn, oraz słudzy. Matka Je-
zusa ma udział zarówno w podjęciu interwencji przez Jezusa, jak i w sposobie 
postępowania sług, którzy dają oznaki wiary i zawierzenia słowom Pana. Czynią 
to dlatego, że zostali podprowadzeni do tego przez Maryję. Wstawiennictwo 
Maryi jest więc chrystocentryczne, wykracza poza dobro materialne, zmierza-
jąc ku uwielbieniu Jej Syna. W tym wstawiennictwie zostaje wyakcentowany 
Chrystus, zadaniem Maryi jest ukazanie Go światu po to, aby stał się On 
znakiem wiary uczniów. Wstawiennictwo Matki Jezusa w efekcie końcowym 
okazuje się na tyle skuteczne, że przybliża się oczekiwany cud przemiany12.

„Matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają wina”. W tym kontekście warto 
zauważyć, że słowa Maryi pojawiają się na kartach Ewangelii zaledwie sześć 
razy13: Ewangelie w przekazie Mateusza i Marka nie przytaczają żadnego słowa 

11 Czasownik „była tam” jest często używany przez Jana (J 2,6; 4,6; 5,5). Maryja jest 
zawsze przedstawiana jako Matka Jezusa (J 2,1.3.5.12; 6,42; 19,25-27). Ten tytuł nadaje 
całej scenie perspektywę chrystologiczną. Także w J 19,25-27, o czym przekonamy się 
później, Maryja jest nazwana niewiastą ze wspomnieniem godziny. To świadome i chciane 
podobieństwo zobowiązuje do wyjaśnienia sceny w Kanie w świetle J 19,25-27. Te dwa 
wydarzenia początku i końca ziemskiej działalności Jezusa. 

12 Por. J. Królikowski, K. Kupiec, Matka Zbawiciela. Mariologia, część II, Tarnów 
2000, s. 97.

13 Mimo tak niewielu słów Maryi zapisanych w Ewangeliach zmysł wiary Kościoła od 
pierwszych wieków chrześcijaństwa właśnie w Niej widzi wzór słuchania Słowa, słuchania, 
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Maryi. Maryja mówi natomiast w Ewangelii Łukaszowej: dwa razy w dialogu 
z aniołem Gabrielem: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża” (Łk 1,34); 
„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38); 
później – pozdrawiając Elżbietę i wyśpiewując hymn Magnificat: „Wielbi 
dusza moja Pana…” (Łk 1,46-55); oraz zwracając się do Jezusa odnalezione-
go w świątyni: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem 
serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). U św. Jana Maryja mówi podczas wesela 
w Kanie Galilejskiej: zwraca się do Jezusa („Nie mają wina”; J 2,3) i do sług 
(„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie”; J 2,5b)14. 

Maryja już ma wiarę, przechowała ją w sobie przez przeszło 30 lat zwy-
czajnego, ukrytego życia w Nazarecie. Nie zatarło się w Niej wspomnienie 
i przekonanie, że Jej Syn ma moc, że jest, zgodnie z zapowiedzią anioła, Synem 
Bożym. Zwraca się do Niego: „Nie mają już wina”. Maryja nie rozkazuje, nie 
naciska. Ona wierzy i delikatnie, oznajmująco komunikuje. Takie pełne deli-
katności zbliżenie z prośbą do Syna jest dla Niej właściwe i charakterystyczne. 
Ona taka właśnie jawi się na weselu w Kanie. Ze strony Matki Jezusa słyszymy 
więc zwykłe potwierdzenie faktu. Tymczasem Jezus reaguje w sposób zupełnie 
nieadekwatny do całej sytuacji. „Kobieto, czy to należy do Mnie lub do ciebie? 
Jeszcze nie nadeszła moja godzina” (J 2,4)15. Jezus odpowiada semityzmem, 
zwrotem przyjętym powszechnie na Bliskim Wschodzie: „czy to należy do 
Mnie lub do ciebie”. Sens tego wyrażenia biblijnego zmienia się w zależności 
od kontekstu16. Zasadniczo używa się go, aby wyrazić sprzeciw wobec jakiejś 
prośby. Poprawny jego sens można odkryć dopiero przez analizę kontekstu 
i okoliczności wypowiedzenia. W tym przypadku nie chodzi o odmowę Jezusa, 
gdyż inaczej trudno byłoby wyjaśnić dany sługom przez Jego Matkę rozkaz, 
który sugeruje raczej sens pozytywny. A zatem analizowany zwrot należy rozu-
mieć jako pewną niezgodność w jakimś punkcie mimo zasadniczej zgodności 
rozmówców: Jezus nie uznaje zaistniałej sytuacji za zobowiązującą Go do jakie-

które prowadzi do zachowania Słowa, rozważania go i  odczytywania konkretnych 
wydarzeń w swoim życiu w świetle słów Jezusa. Por. M. Masini, Święta maryjne. Lectio 
divina, Kraków 2003.

14 Zob. G. Ryś, Moc Słowa, Kraków 2016, s. 210-211.
15 S. Hahn, Maryja, Mama i Królowa, s. 54.
16 Joz 22,24; Sdz 11,12; 2 Sm 16,10; 19,23; 1 Krl 3,13; 9,18; 2 Krn 35,21; Oz 14,9; 

Jr 2,18. Istnieje około trzydziestu artykułów, w których usiłuje się pogłębić sens tego 
wyrażenia. W Nowym Testamencie Mk 1,24; 5,7; Mt 8,29; Łk 4,34 i 8,28 umieszczają 
je w ustach demonów, gdy Jezus je wypędza.
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goś czynu oraz wyraża dezaprobatę wobec uwagi Matki; nie odrzuca jednakże 
możliwości własnego włączenia się w trudną sytuację17.

Dialog Jezusa z Matką to moment szczególny, nawiązujący przez użycie 
słowa „Kobieto” do raju i Ewy, i do Maryi, też nazwanej „kobietą”, gdy stała 
pod krzyżem (J 19,26). Obie kobiety w tamtych momentach kojarzone są z ma-
cierzyństwem, pierwsza z fizycznym, druga z duchowym – wobec rodzącego się 
Kościoła. Tu „kobieta” – Maryja również wystąpi w funkcji Matki, pomagając 
rodzić się uczniom Jezusa: najpierw do wiary, a potem do więzi z Nim. Słowo 
„kobieta” jest często używane przez Jezusa18 bez żadnej oznaki braku zaufania. 
Mimo to ten termin zadziwia, gdy jest użyty w odniesieniu do Matki. Jezus wy-
daje się zachowywać dystans wobec Matki, która reaguje jeszcze zbyt po ludzku. 
Prawdopodobnie w perspektywie Jana jest przywołanie Rdz 3,15.20, aby usytu-
ować scenę w historii zbawienia. Jezus nie postrzega Maryi jako matki według 
ciała, lecz jako kobietę w planie Bożym. Tajemnica kobiety wyjaśni się dopiero 
w świetle krzyża, gdyż jeszcze nie nadeszła godzina Jezusa. Jezus oczekuje tej 
godziny. Trwa w całkowitej zależności od Ojca. Godzina, w której Jezus da 
prawdziwe wino, jest tą, w której On zjednoczy się z ludźmi przez konsekrację 
swej Męki, wywyższenia w chwale i dar Ducha Świętego. Kiedy nadejdzie ta 
godzina, Jezus będzie zjednoczony ze swoją Matką19. 

„Wtedy Jego Matka zwróciła się do służących: «Uczyńcie wszystko, cokol-
wiek wam powie»”. Jeśli chodzi o wyrażenie: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek 
wam powie”, to trzeba je interpretować w kontekście nadania Prawa i  jego 
porównania z Nowym Prawem20. Mamy tutaj najważniejsze zdanie Maryi, 
które jest wyrazem Jej niezłomnej wiary, Jej pewności wiary. To zdanie jest 
brzemienne, jest bardzo ważne. Te słowa Maryi wprowadzają nas w szkołę wia-
ry i zawierzenia Panu. To zdanie rozważane i kontemplowane może nauczyć 

17 R.E. Brown, Giovanni, s. 128 i s. 132-133; M. Czajkowski, Maria u progu, s. 29-30; 
R. Fabris, Giovanni, s. 214; H. Langkammer, Maryja w Nowym Testamencie, s. 26 
i s. 62; S. Mędala, Chrystologia Ewangelii św. Jana, Kraków 1993, s. 206; L. Stachowiak, 
Ewangelia według św. Jana, s. 145-147; G. Zevini, Commenti spirituali, t. 1, s. 106-107.

18 J 4,41; 8,10; 20,1.3; Mt 15,28; Łk 13,12. Maria Magdalena, Samarytanka i Matka 
Jezusa mające u Jana prawo do tego tytułu, reprezentują wspólnotę wierzących, kobieta 
cudzołożna, która wraca do męża.

19 R.E. Brown, Giovanni, s. 127; M. Czajkowski, Maria u progu, s. 30; R. Fabris, 
Giovanni, s. 215-216; H. Langkammer, Maryja w Nowym Testamencie, s. 26-29; F. Manns, 
L’Evangile de Jean, s. 101-102.

20 Rdz 41,55; Wj 40,16; Kpł 8,4; Lb 20,27; 1 Krl 2,38; 2 Krl 8,2; 10,5; 32,1-3. 
Pośrednik, który interweniuje, mógłby być kapłanem (Ezd 10,12), królem (2 Krl 23,1-3) 
lub prorokiem (Wj 19,3-8).
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ufności pokładanej w Jezusie. W tym jednym zdaniu streszcza się wszystko, 
co stanowi ludzki akt wiary: pewność, że Bóg zareaguje na sytuacje ludzkiego 
życia, pewność, że On chce komunikować swoje rozwiązania, i to, że trzeba 
być gotowym na przyjęcie wszystkiego, co On zaproponuje jako „wyjście” 
z sytuacji.

Kiedy więc Maryja powiedziała do sług w Kanie: „Uczyńcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” (J 2,5), były to właściwie Jej ostatnie słowa w Ewan-
geliach. Zostawia nam w nich duchowy testament, którym prowadzi nas do 
Chrystusa, a tym Maryja przyśpiesza „godzinę” Chrystusa. Znak staje się owo-
cem wiary Maryi, ale też i posłuszeństwa sług Słowu Mistrza, jakie wypowia-
dał On kolejno do nich. Słudzy zaufali słowu Maryi, a potem Słowu Jezusa, 
bardzo skrupulatnie je wypełniając: „Napełnili stągwie wodą, aż po brzegi” 
oraz „zanieśli staroście weselnemu”. Woda okazała się bardzo dobrym winem.

Z wesela w Kanie Galilejskiej odchodzą wszyscy razem: „Po tym wszystkim 
Jezus wraz z Matką, braćmi i uczniami przybył do Kafarnaum, gdzie pozostał 
kilka dni”. Do tej wspólnoty może dołączyć każdy z nas, zawsze, jeżeli pozwoli 
poprowadzić się Maryi w pobliże Jezusa, jeżeli wejdzie w szkołę wiary, którą 
Ona streszcza w tym prostym zdaniu: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie”.

III. Obecność Matki Jezusa pod krzyżem (J 19,25-27) – duchowe 
macierzyństwo Maryi21

„Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona 
Kleofasa oraz Maria Magdalena. Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok 
ucznia, którego miłował, zwrócił się do Matki: «Kobieto, oto Twój syn». Na-

21 Zob. R. Kempiak, Jan – umiłowany uczeń Jezusa. Rozważania biblijne, Kraków 
2006, s. 142-153; J. Kudasiewicz, Kerygmatyczne znaczenie nowej interpretacji testamentu 
Jezusa (J 19,25-27), „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1989 z. 6, s. 73-89; tenże, 
Testament Jezusa (J 19,25-27). Nowe trendy interpretacyjne, „Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne” 1990 z. 1, s. 49-61; A. Paciorek, Ewangelia umiłowanego ucznia, s. 382; 
H. Witczyk, Udział Maryi w Krzyżu i Chwale Pana, w: Matka Pana w katechezie, red. 
A.E. Klich, Kraków 2006, s. 39-57; tenże, Matka Jezusa – Jej tożsamość i rola w historii 
zbawienia (J 19,25-27), w: Kobieta – jaka jej rola w dziejach zbawienia?, red. H. Witczyk, 
Lublin 2011, s. 131-148; S. Witkowski, Męka Pańska według Ewangelii św. Jana, Kraków 
2001, s. 74-75.
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stępnie rzekł do ucznia: «Oto twoja Matka». I od tej godziny uczeń przyjął Ją 
do siebie”22. 

W Ewangelii św. Jana od wesela w Kanie Galilejskiej Matka Jezusa wspo-
minana jest dopiero w chwili, gdy pojawia się u stóp krzyża, pod koniec sceny, 
tuż przed śmiercią Jezusa. Kalwaria z Matką i umiłowanym uczniem i Kana 
odgrywają rolę klamry spinającej publiczną działalność Jezusa23. Na Kalwarii 
i w Kanie następuje przejście Maryi na inny poziom; w Kanie z matki ziem-
skiej do współpracownicy w wierze, na Kalwarii z Matki Jezusa do Matki 
uczniów Jezusa. Na Kalwarii godzina Chrystusa nadeszła, a jest to także go-
dzina Maryi24.

Matka Jezusa u stóp krzyża jest ikoną paschalną. Obraz „zapłakanej” wziął 
górę dopiero w ostatnich stuleciach. Natomiast w Ewangelii Janowej nie ma 
mowy o łzach lub smutku. Zwyczajnie stała u stóp krzyża, biorąc świadomy 
udział w tym najważniejszym wydarzeniu ludzkości. Dla św. Jana krzyż łączy 
się z uwielbieniem Jezusa, jest to kulminacyjny moment Jego objawienia, Jego 
przejście do Ojca. Gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 
do siebie. Jest to również moment daru Ducha Świętego. Z krzyża zrodziła się 
wspólnota wierzących reprezentowana przez maleńką grupę wiernych, którzy 
zebrali się wokół niego i symbolizowaną przez wodę chrztu i krew Euchary-
stii, które wypłynęły z Chrystusa. Na krzyżu i na tej grupie opiera się nowa 
jedność rodzaju ludzkiego, jaką Chrystus miał wypełnić zgodnie z obietnicą 
mesjańską.

„Gdy Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, 
zwrócił się do Matki: «Kobieto, oto Twój syn»”. Oddanie Maryi osiągnęło 
swój szczyt na Kalwarii. W scenie, która reprezentuje rodzący się Kościół, 
zamknięte są słowa skierowane do Matki Jezusa. Słowa, które bardziej aniżeli 
jakiś gest finalny stanowią symbol, który należało rozszyfrować, i tajemnicę, 
którą należało odsłonić. Gest ten znajduje się w centrum tych ostatnich i naj-
ważniejszych wydarzeń, jakie chrześcijańska pamięć o śmierci Jezusa starała się 
przekazać. Poprzedza go wspomnienie o tunice, która nie była szyta, ale cała 
tkana od góry do dołu i której żołnierze nie podzielili na części, lecz która sta-
nowi symbol pojednanej ludzkości, ludu Bożego definitywnie zjednoczonego 

22 Tekst pochodzi z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład 
z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.

23 Por. J. McHugh, Maryja w Nowym Testamencie, Niepokalanów 1998, s. 413 
i s. 432.

24 Por. G.M. Medica, Maryja – żywa Ewangelia Chrystusa, Niepokalanów 1993, s. 70.
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przez łaskę Chrystusa. Po nim zaś następują słowa, za pomocą których Jezus 
potwierdza wypełnienie się planu Ojca: „Rzekł: «Dokonało się!» I skłoniwszy 
głowę, oddał ducha”25. W takim kontekście został przez św. Jana przedstawio-
ny dialog pomiędzy Jezusem, Jego Matką i uczniem. 

Wydarzenie to wcale by nas nie dotyczyło, gdyby chodziło tu wyłącznie 
o zabezpieczenie bytu Matce Jezusa26. Jednak w tak dramatycznej chwili Jezus 
na pewno nie rozwiązywał swoich prywatnych spraw; chciał wskazać uczniom, 
co powinni czynić dalej. To był Jego testament ściśle związany z nauczaniem. 
Mamy tutaj tzw. literacki schemat objawieniowy27, który charakteryzuje bar-
dzo przejrzysta struktura literacka składająca się z czterech elementów. Taka 
kompozycja pozwala odczytać scenę pod krzyżem, opowiedzianą przez św. 
Jana, na dwóch płaszczyznach: historycznej (sens wyrazowy) i symbolicznej 
(sens duchowy). Na poziomie sensu wyrazowego autor mówi o nowej relacji 
między Matką Jezusa i Jego umiłowanym uczniem. Końcowe zdanie opo-

25 Por. V. Pasquetto, Da Gesú al Padre. lnterpretazione esegetico-spirituale del Vangelo 
di Giovanni, Roma 1983, s. 350-356; A. Serra, Maria a Cana e presso la Croce, s. 81-118.

26 Śledzenie w różnych publikacjach historii interpretacji perykopy J 19,25-27 jest 
otyle zaskakujące, że tradycja patrystyczna nie zrozumiała głębi tej perykopy. Ojcowie 
Kościoła interpretowali ją tylko w sensie moralnym (z wyjątkiem Orygenesa), widząc 
w niej wyłącznie troskę Syna o Matkę. Perspektywa ta jest dość ograniczona, ponieważ 
pozostaje na poziomie czysto indywidualnym i  familiarnym. Począwszy od XII w., 
horyzont interpretacji zaczął się poszerzać, ale w epoce nowożytnej, przede wszystkim 
od początku XX w., zrodziła się mocna krytyka tzw. pobożnej egzegezy, podkreślającej 
duchowe macierzyństwo Maryi. Współcześnie większość proponowanych interpretacji 
idzie w kierunku uznania w  tym tekście fundamentu pod doktrynę o duchowym 
macierzyństwie Maryi w odniesieniu do Kościoła. Wielu podkreśla, że zdarzenie na 
Golgocie ma znaczenie eklezjalne, czyli jest skierowane do całej wspólnoty chrześcijańskiej: 
Jezus przedstawia Maryję jako „Matkę” wszystkich swoich uczniów, duchową Matkę 
Kościoła. Zob. propozycję polifonicznej, wielokierunkowej interpretacji testamentu 
z krzyża: J. Kręcidło, Jezusowy testament z krzyża (J 19,25-27). Propozycja polifonicznej 
interpretacji, w: Krzyż Twój wielbimy, red. A. Paciorek, Tarnów 2011, s. 239-256.

27 Nazwy tej użył po raz pierwszy w 1962 r. francuski karmelita M. de Goedt 
w New Testament Studies. Jezus (A) widzi Matkę i ucznia (B); mówi do nich: oto…  
w tym momencie ma miejsce oświadczenie objawienia dotyczące Matki (oto Syn Twój) 
i ucznia (oto Matka twoja). Jezusa objawia swej Matce, że będzie od tej chwili również 
Matką ucznia, a umiłowanemu uczniowi, że i on jest synem Matki. Por. J. Kudasiewicz, 
Matka Odkupiciela, s. 169; S. Witkowski, Męka Pańska według Ewangelii św. Jana, s. 77; 
J. Kudasiewicz, Testament Jezusa (J 19,25-27). Nowe trendy interpretacyjne, s. 53-54; 
F. Gryglewicz, Błogosławiona przez wszystkie narody, s. 68.
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wiadania wskazuje, iż nie chodzi o los jednego lub drugiego bohatera, lecz 
o relację między nimi28.

„Przy krzyżu Jezusa stała zaś Jego Matka, siostra Jego Matki, Maria, żona 
Kleofasa oraz Maria Magdalena”29. Ma tu miejsce jedyny w całym Nowym 
Testamencie przypadek, gdzie przyimek: para (obok) występuje z celownikiem 
rzeczy, a nie osoby. Zatem sens jest nie tyle obok krzyża, ile przy Ukrzyżowa-
nym. Dodanie do wyrazu „krzyż” określnika Jezus odzwierciedla głęboką treść, 
to nie jest zwykły krzyż, to krzyż Jezusa. Jan wymienia Matkę Jezusa jako pierw-
szą spośród osób, które stały przy krzyżu Jezusa. Wyraz „stała” przede wszystkim 
wskazuje na męstwo Maryi. Stała jako Bolesna, nie rozpaczająca. Dalej słowo 
to określa bliskość, gotowość pomocy i wsparcia. W tym sensie będzie znaczyło 
stanąć przy kimś w trudnej sytuacji, kiedy sama obecność wystarczy, słowa są 
zbędne. Tak było w przypadku Maryi stojącej pod krzyżem Jezusa30. Maryja 
z grona kobiet stojących przy krzyżu Jej Syna wyróżnia się zdecydowanie tym, 
że zajmuje wśród nich pierwsze miejsce. Jedynie Ona z ludu Izraela pozostała 
wierna Jezusowi aż do krzyża w sposób całkowicie świadomy31. 

Autor Ewangelii relacjonuje, że Jezus zobaczył Matkę i stojącego obok niej 
ucznia, lecz nie informuje, kiedy i jak ten uczeń znalazł się obok Matki Jezusa. 
Zapis o uczniu, którego Jezus miłował, jest zagadkowy. Rodzi się bowiem py-
tanie, czy pod określeniem „umiłowany uczeń” kryje się konkretna osoba, czy 
autor fikcyjnie stawia pod krzyżem siebie bądź jakąś postać literacką. Egzegeci 
wysuwają różne opinie w sprawie identyfikacji tej osoby32. Natomiast są w za-
sadzie jednomyślni co do tego, iż umiłowany uczeń pełni w tej scenie funkcję 
typologiczną, będąc reprezentantem społeczności eklezjalnej, podobnie jak 
obecne u stóp krzyża cztery kobiety. W ten sposób kilkuosobowa grupa tworzy 
fundament mesjańskiej wspólnoty rodzącej się pod krzyżem33.

28 Por. Teologia Nowego Testamentu, t. 2: Dzieło Janowe, red. M. Rosik, Wrocław 2008, 
s. 181.

29 Por. H. Witczyk, Matka Jezusa – Jej tożsamość i rola w historii zbawienia (J 19,25-
27), w: Kobieta – jaka jej rola w dziejach zbawienia?, s. 131. Interesujący przegląd hipotez 
odniesionych do tożsamości i liczby kobiet pod krzyżem mamy w komentarzu: J. Mateos, 
J. Barreto, Il Vangelo di Giovanni. Analisi linguistica e commento esegetico, Assisi 1982, 
s. 765-766.

30 Por. J. Kudasiewicz, Oto Matka Twoja, s. 100; tenże, Matka Odkupiciela, s. 151-
153; L.J. Suenens, Kim jest Ona? Synteza mariologii, Warszawa 1988, s. 62. 

31 Por. H. Witczyk, Udział Maryi w Krzyżu i Chwale Pana, s. 43. 
32 Zob. R. Kempiak, Jan – umiłowany uczeń Jezusa, s. 118-141.
33 Por. A.R. Sikora, ,,A obok krzyża Jezusa stały...”. Świadkowie ukrzyżowania i śmierci 

Jezusa w J 19,25-27, w: Krzyż Twój wielbimy, red. A. Paciorek, Tarnów 2011, s. 233; zob. 
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„I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie”. Okolicznik czasu„i od tej 
godziny” wskazuje, że nie chodzi tu o akcję, która dokonała się w określonym, 
wymiernym czasie „w tym momencie”, lecz chodzi o działanie, które jest 
początkiem całego okresu: „od tej godziny”. W tej formule istnieje napięcie. 
Otwiera się perspektywa na przyszłość, która miała swój początek w czynności 
dokładnie określonej: „wziął Ją do siebie”. 

Przyjęcie Maryi przez ucznia zostało oddane formą aorystu czasownika 
lambanein (wziąć, przyjąć, przygarnąć). We współczesnych przekładach cza-
sownik ten został oddany słowem wziąć. Czasownik lambanein w pismach 
Jana ma dwa znaczenia: wziąć (sens czynny) i przyjąć (sens bierny). W zależ-
ności od dopełnienia może mieć potrójne zabarwienie znaczeniowe34. Tym, 
który działa, jest uczeń. A zatem mamy: „wziąć” przedmiot oraz „wziąć” dar 
duchowy. Poza tym, w całej czwartej Ewangelii jest tylko jeden przypadek, kie-
dy rozważany czasownik odnosi się do innej osoby niż Jezus. Chodzi właśnie 
o analizowany teraz werset, a mianowicie o Matkę Jezusa35. 

W słowach „do siebie”, nie chodzi o sens materialny. Stoimy w obliczu 
specyficznego języka Ewangelii Janowej. Jan Ewangelista nigdy nie zatrzy-
muje się przy sensie literalnym słowa, ale używa go jako głębokiej aluzji do 
tajemnicy Chrystusa. Tutaj chodzi o „rzeczy własne”, między które uczeń umi-
łowany przyjmuje Maryję. Na poziomie symbolicznym, a raczej o taki tutaj 
chodzi, materialny dom staje się środowiskiem wewnętrznym i duchowym, 
jakie charakteryzuje bytowanie wierzącego, do którego napływają różne dary 
odziedziczone w miłości Jezusa, takie jak: możność stania się dziećmi Bożymi 
(J 1,12); woda żywa, symbol słowa Chrystusa i Ducha Świętego (J 4,14; por. 
7,37-39); Duch Święty (J 20,22); pokój (J 14,27; 20,19.21); chleb życia, czyli 
słowo Jezusa (J 6,32-35); chleb Eucharystyczny, czyli ciało Syna Człowieczego 
za życie świata (J 6,51); przykazanie nowe: „Abyście się wzajemnie miłowali 
tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13,34); życie wieczne, to jest poznanie Ojca 
jako jedynego i prawdziwego Boga, oraz poznanie Tego, którego posłał, Jezusa 
Chrystusa (J 17,2-3; 10,28); słowa Jezusa: nauka, którą On nam objawił jako 
rzecznik i egzegeta Ojca (J 17,8); pełna radość (J 15,11; 17,13)36. 

cały artykuł, s.225-238.
34 Zob. J. Kudasiewicz, Testament Jezusa (J 19,25-27). Nowe trendy interpretacyjne, 

s. 58; I. de la Potterie, La parole de Jésus „Voici ta mère“ et l’accueil du disciple, „Marianum” 
(1974), s. 1-39.

35 Zob. I. de la Potterie, Męka Jezusa Chrystusa według Ewangelii Jana, Kraków 2006, 
s. 130-138.

36 V. Pasquetto, Da Gesú al Padre, s. 350-356. 
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Z wyraźnej woli Jezusa Chrystusa Maryja stanowi więc integralną część 
dziedzictwa wiary Kościoła wszystkich czasów. Jest Ona jednym z darów, któ-
rymi Jezus zechciał ubogacić wspólnotę swoich uczniów. Umiłowany uczeń 
zaś reprezentuje wszystkich wierzących, przyjmując Maryję do owego mi-
stycznego „domu”, którym jest zjednoczenie z Chrystusem, naszym Mistrzem 
i Panem. Jan staje się tym samym wzorem autentycznego czciciela Maryi. Re-
prezentuje on każdego naśladowcę Chrystusa, wszystkich uczniów, wspólnotę 
wiernych, którzy charakteryzują się tym, że są przyjaciółmi Chrystusa, przez 
Niego umiłowanymi i Jemu wiernymi37. 

IV. Kobieta w Kanie i Kobieta pod krzyżem a Kobieta w Apokalipsie 
Janowej (Ap 12)

W dziele Janowym jest jeszcze jedno miejsce, w którym pojawia się biblij-
na „kobieta”. Chodzi o Apokalipsę, konkretnie o jej dwunasty rozdział. Znak 
Kobiety obleczonej w słońce (Ap 12,1) znajduje się w centrum tryumfującej 
wizji Kościoła Chrystusowego. Maryja w scenie pod krzyżem stanowi typ Ko-
ścioła, natomiast w Apokalipsie Kościół jest typem Maryi38. Mówiąc krótko, 
trzeba potwierdzić, iż występująca w trzech tekstach Janowych „Kobieta” (Por. 
J 2,1-11; 19,25-27; Ap 12), to ta sama „Kobieta”, o której mówi pierwszy w Biblii 
tekst mesjański (Rdz 3,15). W ten sposób następuje spięcie całej Biblii dwoma 
klamrami maryjnymi. Począwszy od pierwszej księgi, a jest nią Księga Rodza-
ju, aż po ostatnią, którą jest Apokalipsa39. A tym samym Bóg daje nam w Ma-
ryi „wielki znak na niebie”. Ona jest znakiem od Boga, znakiem Jego miłości 
i troski o nas. Jest Ona również wielkim znakiem wiary – ucieleśnieniem wiary 
heroicznej i dziecięcej zarazem. Matka Jezusa, Jej zachowania, reakcje i słowa 
są znakami dla nas pośród wędrówki tego życia. „Orientując się” na Maryję, 

37 Por. J. Kudasiewicz, Oto Matka Twoja, s. 77; H. Witczyk, Matka Jezusa – Jej 
tożsamość i rola, s. 140.

38 Szeroką egzegezę tego tekstu podaje U. Vanni, L’Apocalisse, Bologna 1988, s. 227-
251. Także: por. F. Gryglewicz, Błogosławiona przez wszystkie narody, s. 79; H. Muszyński, 
Znak Niewiasty według Apokalipsy, w: U boku Syna. Studia z mariologii biblijnej, red. 
J. Szlaga, Lublin 1984, s. 116; P. Ostański, Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny 
komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005, s. 42; W. Wołyniec, Maryja w pełni objawienia, 
Wrocław 2007, s. 65. 

39 Por. B. Mokrzycki, Bogurodzica dziewica, Kraków 2007, s. 69; G.M. Bartosik, 
Z Niej narodził się Jezus, s. 104.
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samoczynnie będziemy „przeorientowani” przez Nią na Jej Syna. Nie pobłą-
dzimy zatem. Jej postępowanie ma stawać się w całym życiu chrześcijańskim 
naszym punktem odniesienia. Maryja jest nie tylko znakiem, Gwiazdą Prze-
wodnią, ale i prawdziwą Mistrzynią. Ona z matczyną cierpliwością wprowadza 
nas, swoje dzieci, we właściwe kanony postępowania, uczy życia duchowego: 
jak być uczniem Jej Syna, stąd tak bogaty i przepiękny Jej biblijny obraz.

SELECTED ASPECTS OF THE BIBLICAL IMAGE OF MARY

Summary

Nowadays many people ask about the biblical image of Mary. The elements of 
this image which are essential for Christian life, can be found on the pages of New 
Testament, though, to understand them, we sometimes need to look at the excerpts 
of the Old Testament. Chronologically speaking, the last details in the biblical por-
trait of Mary come from the beloved disciple of Jesus, John. Analyzed quotes about 
the presence of Mary at the wedding at Cana (John 2,1-12) and at the foot of the cross 
(John 19,25-27), are the classic texts about Her in the fourth Gospel. It is character-
istic that both texts, on the basis of a great inclusion, are at the beginning and at the 
end of the Public Ministry of Jesus. Both in Cana, and in the scene at the foot of the 
cross Jesus addresses Mary by using the expression „Woman”. The appearance of this 
expression in the Apocalypse of John is not accidental for the interpretation of the 
Rev 12. With the help of this term He focuses our attention on the new mission of 
Mary at the time of His Messianic revelation. In the light of the message of the fourth 
Gospel Mary totally believes in the divine power of Jesus. The research paper demon-
strates how valuable, important and irreplaceable a source is the Gospel according to 
St. John in the process of recognition of the role Mary plays in the Salvation plan of 
her Son. This confirms the validity of Origen’s thesis that Gospels are the pinnacle of 
the whole Scripture and that John’s Gospel is the pinnacle of all Gospels. 

Słowa kluczowe: 
Maryja, Maryja w Biblii, Ewangelia według św. Jana, Apokalipsa św. Jana.

Key words: 
Mary, Mary in the Bible, the Gospel according to St. John, Revelation by Saint 
John.
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Ks. Bogdan Ferdek

 Teologia objawień z Fatimy według 
Leo Scheffczyka

Teologią objawień z Fatimy zajmował się niemiecki teolog Leo Scheff-
czyk1. Czwarta część napisanego przez niego podręcznika mariologii – Ma-
ryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, poświęcona jest fatimskiemu przesłaniu 
pokoju2. W leksykonie maryjnym – Marienlexikon, napisanym pod redakcją 
Scheffczyka, znajduje się obszerne hasło: Fatima3. Hasło to m.in. przedstawia 
faktografię objawień fatimskich. Sześć objawień maryjnych od maja do paź-
dziernika 1917 roku należy wiązać z trzykrotnym objawieniem anioła w 1916 
roku i uzupełniającymi objawieniami w Pontevedra (1925) i Tuy (1929)4. 

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

1 Leo Scheffczyk urodzony 21 lutego 1920 r. w Bytomiu, zmarł 8 grudnia 2005 r. w Mo-
nachium. Studiował teologię na uniwersytecie we Wrocławiu w latach 1938–1941. Studia 
ukończył po wojnie na Wydziale Filozoficzno-Teologicznym we Fryzyndze i na uniwersyte-
cie w Monachium. Przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1947 r. w Monachium i został 
inkardynowany do diecezji wrocławskiej. Dopiero 1 stycznia 1999 r. został inkardynowany 
do diecezji monachijskiej i fryzyngskiej. Był profesorem na uniwersytetach w Tybindze 
i Monachium. Jako zasłużony teolog został w lutym 2001 r. wyniesiony przez Jana Pawła II 
do godności kardynalskiej. Zob. J. Nebel, Leo Kardinal Scheffczyk – ein biographisch-theolo-
gisches Portrait, w: tenże, Katholische Glaubenswelt, Paderborn – München – Wien – Zürich 
2008, s. XIII-XXXI; Benedikt XVI, Erinnerungen an Leo Scheffczyk, w: L. Scheffczyk, Ka-
tholische Glaubenswelt, s. IX-XII.

2 Zob. L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, Kraków 2004, s. 313-
394.

3 Zob. S. De Fiores, Fatima, w: Marienlexikon II, red. R. Bäumer, L. Scheffczyk, St. 
Ottilien 1989, s. 444-450.

4 Tamże, s. 445.
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Marienlexikon postuluje, aby objawienia fatimskie odczytać w szerszej 
perspektywie teologicznej5. Taką szerszą perspektywą teologiczną objawień 
fatimskich może być nauka o usprawiedliwieniu grzesznika. Dla Scheffczyka 
Fatima jest „Ewangelią w skrócie”6. Tę „Ewangelię w skrócie” można dopre-
cyzować za pomocą słów apostoła Pawła: „Ewangelia łaski Bożej” (Dz 20,24). 
Łaska Boża jest jakby esencją Ewangelii i stąd postulat: „Baczcie, aby nikt nie 
pozbawił się łaski Bożej” (Hbr 12,15). Tym postulatem można podsumować 
orędzie z Fatimy. Chodzi w nim również o to, „aby nikt nie pozbawił się łaski 
Bożej”. Łaska Boża przynosi bowiem grzesznikom usprawiedliwienie. Uspra-
wiedliwienie grzesznika stanowi kulminacyjny punkt wydarzenia łaski7. Jest 
ono „przeniesieniem ze stanu, w którym człowiek rodzi się jako syn pierw-
szego Adama, do stanu łaski i przybrania za synów Bożych przez drugiego 
Adama Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela”8. Orędzie fatimskie łączy się 
z usprawiedliwieniem grzesznika poprzez swoją hamartiologię. Głosi ona, że 
grzech jest obrazą Boga; grzechem są błędy przeciwko wierze; konsekwencjami 
grzechu są: piekło eschatologiczne i piekło na ziemi, którym jest wojna; grzech 
domaga się zadośćuczynienia w postaci modlitwy i umartwienia, którym jest 
nawet noszenie „sznura pokutnego”; zadośćuczynienie za grzechy możliwe 
jest dzięki łasce9. Fatimska hamartiologia może być zatem wpisana w szerszą 
perspektywę teologiczną, jaką stanowi usprawiedliwienie grzesznika. Można 
zatem postawić problem: jak można odczytać objawienia fatimskie w kontek-
ście nauki o usprawiedliwieniu grzesznika? Rozwiązanie tego problemu będzie 
oznaczało relekturę fatimskiego orędzia w świetle nauki o usprawiedliwieniu. 

Taka próba relektury objawień fatimskich jest aktualna w kontekście 500. 
rocznicy Reformacji, która przypada w tym samym roku co 100. rocznica 
fatimskich objawień Matki Pana. Dla Reformacji nauka o usprawiedliwieniu 
grzesznika stanowiła articulus stantis et cadentis ecclesiae10. Dla katolickiej teo-
logii nie istnieje żadna prawda wiary, od której zależy stanie lub upadek Ko-
ścioła, lecz liczy się całe Credo. Nawet hierarchia veritatum nie jest powodem 
do dzielenia prawd wiary na centralne i peryferyjne, lecz tylko wskazuje na ich 

5 Tamże, s. 449.
6 L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 342.
7 Tenże, Die Heilsverwirklichung in der Gnade, Aachen 1998, s. 446.
8 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. 

Tom IV, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 293.
9 Zob. S. De Fiores, Fatima, s. 445-447.
10 L. Scheffczyk, Die Heilsverwirklichung in der Gnade, s. 489.
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wewnętrzny porządek11. Niemniej jednak ze względu na to, że łaska uspra-
wiedliwiająca grzesznika jest „Ewangelią w skrócie”, można fatimskie orędzie 
wpisać w katolicką naukę o usprawiedliwieniu, którą wyraża Sobór Trydencki 
w Dekrecie o usprawiedliwieniu. Komentarz do tego Dekretu znajduje się m.in. 
w podręczniku do charytologii Scheffczyka: Die Heilsverwirklichung in der 
Gnade. Teologia katolicka wiąże z usprawiedliwieniem grzesznika następujące 
zagadnienia: istotę usprawiedliwienia, usprawiedliwienie i wiarę, usprawiedli-
wienie i wolność oraz usprawiedliwienie i uczynki12. Z tymi zagadnieniami 
zostanie powiązane orędzie Matki Pana z Fatimy. 

I. Usprawiedliwienie i wewnętrzna pokuta (μετανοια)

Pan Jezus rozpoczął swoje nauczanie od wezwania do pokuty (μετανοειτε) 
(Mk 1,15). Tym wezwaniem jakby zainaugurował chrześcijaństwo jako łaskę 
pokuty13. Pokuta rozpoczyna się od metanoi (μετανοια), czyli wewnętrznej 
przemiany całego człowieka, dzięki której zaczyna on właściwie myśleć, sądzić 
i układać swoje życie. Człowiek dokonujący wewnętrznej przemiany pyta – jak 
kiedyś Marcin Luter: „Jak zyskam sobie łaskawego Boga?”. To pytanie Lutra 
jest pytaniem o usprawiedliwienie grzesznika. Łaska pokuty i usprawiedli-
wienie grzesznika możliwe są dzięki pokucie Jezusa na krzyżu. On „jest więc 
Tym, który odpokutował grzech w najdoskonalszy sposób”14. Owocem pokuty 
Jezusa na krzyżu jest usprawiedliwienie grzesznika. Według Dekretu o uspra-
wiedliwieniu Jezus „swą najświętszą męką na drzewie krzyża wysłużył dla nas 
usprawiedliwienie i zadośćuczynił za nas Bogu Ojcu”15. To usprawiedliwienie 
grzesznika „nie jest tylko odpuszczeniem grzechów, lecz także uświęceniem 
i odnowieniem człowieka wewnętrznego przez chętne przyjęcie łaski oraz da-
rów, wskutek którego człowiek z niesprawiedliwego staje się sprawiedliwym, 
z nieprzyjaciela – przyjacielem, aby być dziedzicem życia wiecznego wedle 
nadziei”16. Usprawiedliwienie z  jednej strony odpuszcza grzech, a z drugiej 
– uświęca i odnawia człowieka. Człowiek dzięki usprawiedliwieniu otrzymu-

11 Tamże.
12 Zob. tenże, Die Heilsverwirklichung in der Gnade, s. 445-491.
13 Klemens Rzymski, List do Koryntian, w: M. Michalski, Antologia literatury patry-

stycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 21.
14 L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 350.
15 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, s. 297.
16 Tamże, s. 295.
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je nową jakość – staje się nowym stworzeniem w łasce. Usprawiedliwienie 
grzesznika ma swój sakramentalny wymiar. Jest on związany przede wszystkim 
z sakramentem chrztu i sakramentem pokuty. Według Dekretu o usprawiedli-
wieniu: „Ci, którzy po przyjęciu łaski usprawiedliwienia odpadli od niej przez 
grzech, mogą ponownie być usprawiedliwieni, kiedy pobudzani przez Boga, 
będą się starać dzięki zasłudze Chrystusa odzyskać utraconą łaskę w sakramen-
cie pokuty. Ten sposób usprawiedliwienia jest naprawą upadłego, którą święci 
ojcowie właściwie nazwali drugą deską ratunku po katastrofie utraty łaski”17. 

O łaskę pokuty i o usprawiedliwienie grzesznika chodzi w orędziu fatim-
skim. Mówi ono bowiem o „Boskim Majestacie” obrażanym przez grzechy 
ludzi. Boski Majestat oznacza również świętość Boga. „Dlatego też Święty 
Bóg nie może tolerować obok siebie grzechu, nie może go nie dostrzegać ani 
wielkodusznie pominąć go milczeniem. Grzech jest radykalnym zaprzecze-
niem i kontrastem w odniesieniu do Jego świętości, jest zamachem i obrazą 
Jego Majestatu”18. Człowiek, poznając świętość Boga, lepiej widzi zło grzechu. 
Widząc zaś zło grzechu, pragnie matanoi i usprawiedliwienia. One są odpo-
wiedzią na całą moc zła, która działała w wieku upływającym od objawień 
w Fatimie. „Zanik norm moralnych («rewolucja seksualna»), wojujący ate-
izm, odejście rzeszy ludzi z Kościoła, brak szacunku do ofiarowanego przez 
Boga życia poczętego, utrata oparcia i sensu życia – to wszystko są symptomy 
upadku moralnego człowieka”19. Do tej kumulacji zła doszedł jeszcze terro-
ryzm – globalna wojna bez frontów. W obliczu terroryzmu Piłata, którego 
ofiarą padli Galilejczycy, Jezus wezwał do pokuty (μετανοητε) (Łk 13,1-3). 
W obliczu współczesnego terroryzmu, którego nie zatrzymają żałosne marsze 
pod pustymi hasłami, potrzebne jest to zawsze aktualne wezwanie Jezusa po-
wtórzone w fatimskim orędziu – pokuta (μετανοια). Według Benedykta XVI 
„Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach gro-
zi zdeptaniem wiary. Także teraz potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka 
Boża udzieliła dzieciom”20. Ta odpowiedź mieści się w słowie „pokuta”. Pokuta 
zaś rodzi pragnienie usprawiedliwienia. Według Benedykta XVI „zło nie jest 
błahostką. Nie mogłoby być tak potężne, gdybyśmy naprawdę stawiali Boga 
w centrum naszego życia. Pytanie: jakie jest stanowisko Boga wobec mnie i jak 
ja mam stawać przed Bogiem? – to palące pytanie Lutra na nowo i z pewnością 

17 Tamże, s. 307.
18 L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 346.
19 Tamże, s. 322.
20 Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem, Światłość świata, Kraków 2011, 

s. 172.
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w nowej postaci winno stać się również naszym pytaniem, nie akademickim, 
ale konkretnym. Sądzę, że jest to pierwsze wezwanie, jakie powinniśmy usły-
szeć, spotykając się z Marcinem Lutrem”21. Człowiek może konkretnie zyskać 
sobie łaskawego Boga w łasce usprawiedliwienia.

Na temat usprawiedliwienia wypowiedział się papież senior Benedykt 
XVI w wywiadzie, który przeprowadził z nim belgijski jezuita Jacques Se-
rvais. Według papieża seniora współcześnie nastąpiło kompletne odwrócenie 
perspektyw, jakie dokonało się w postrzeganiu Boga i usprawiedliwienia od 
czasów Lutra. Dziś bowiem to już nie człowiek potrzebuje usprawiedliwienia, 
ale to Bóg musi się usprawiedliwić, wytłumaczyć ze wszystkich potworności, 
które dzieją się w świecie. Przewrót ten przedostaje się również do teologii 
katolickiej, gdzie według niektórych pomysłów teologów Chrystus cierpi już 
nie tyle za grzechy człowieka, ile po to, by zmazać winy Boga22. W opozycji do 
tej kompletnie odwróconej perspektywy nauki o usprawiedliwieniu grzesznika 
stoi orędzie fatimskie. Przypomina ono biblijne wezwanie do metanoi, które 
otwiera drogę do zyskania łaskawego Boga w łasce usprawiedliwienia. Nauka 
o usprawiedliwieniu grzesznika jest więc ową szerszą perspektywą teologiczną 
dla fatimskiego orędzia o metanoi.

II. Usprawiedliwienie i wiara

Z wezwaniem do pokuty (μετανοειτε) Pan Jezus powiązał wezwanie do 
wiary (πιστενετε εν τω εναγγελιω) (Mk 1,15). „«Wiara» jest zarówno aktem 
wierzenia lub zaufania, jak i tym, w co się wierzy lub co się wyznaje, czyli 
odpowiednio fides qua i fides quae. Oba te aspekty działają w nierozerwalnej 
jedności, ponieważ ufność jest przylgnięciem do pewnego przesłania z poj-
mowalną treścią, a wyznawanie nie może się sprowadzać do zwykłych słów 
pozbawionych treści, lecz powinno płynąć z serca”23. Tak integralnie rozu-
miana wiara daje grzesznikowi usprawiedliwienie. Według Dekretu o uspra-
wiedliwieniu człowiek „zostaje usprawiedliwiony «przez wiarę», bo wiara 
jest początkiem ludzkiego zbawienia, fundamentem i korzeniem wszelkiego 

21 Benedykt XVI, „Jak zyskam sobie łaskawego Boga?”, „L’Osservatore Romano” 2011  
nr 12, s. 21.

22 Czym jest wiara? Odpowiedź papieża seniora Benedykta XVI, „Przewodnik Katolicki” 
2016 nr 13, s. 22.

23 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kry-
teria, Kraków 2012, s. 21.
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usprawiedliwienia, bez niej «niemożliwe jest podobać się Bogu» ani dojść do 
wspólnoty Jego synów; mówimy zaś, że jest usprawiedliwiony «darmowo», bo 
nic co poprzedza usprawiedliwienie, wiara lub uczynki, nie zasługuje na łaskę 
usprawiedliwienia. Jeśli jest łaską, to nie z uczynków, w przeciwnym razie (jak 
mówi apostoł) łaska nie byłaby już łaską”24.

Motyw wiary potrzebnej do usprawiedliwienia grzesznika pojawia się w fa-
timskim orędziu, które przypomina Jezusowe wezwania do wiary (Mk 1,15). 
W orędziu fatimskim chodzi o wiarę rozumianą integralnie, czyli jako fides 
qua i fides quae. Z jednej strony mówi ono o zachowaniu dogmatu wiary 
w Portugalii, a z drugiej strony – o bezbożnej propagandzie, która rozszerzy 
swoje błędne nauki po całym świecie. Przez dogmat wiary, który zostanie za-
chowany w Portugalii, można rozumieć całe Credo. Wokół niego koncentruje 
się fatimskie orędzie, które Scheffczyk nazywa „skróconą formułą wiary”25. 
Według tego monachijskiego teologa „(…) fundamentalne myśli orędzia 
to podstawowe prawdy naszej wiary. W głównej mierze chodzi o prawdę 
o świętości, miłości i sprawiedliwości Boga, który pragnie wymazać ludzki 
grzech i żąda wobec tego od człowieka pokuty. Pierwszym i najważniejszym 
przykładem pokutowania za nasze grzechy jest śmierć Chrystusa na krzyżu. 
Tajemnica ta łączy się z drugą, zawartą w Bożym dziele zbawienia – prawdą 
o wcieleniu Boga, o tym, że boski Zbawca stał się człowiekiem”26. W orędziu 
fatimskim można więc odnaleźć in nuce wszystkie traktaty teologii dogmatycz-
nej – od traktatu o Bogu jednym w Trójcy Osób, poprzez chrystologię wraz 
z soteriologią, do eschatologii. Przeciwieństwem skróconej formuły wiary czy 
dogmatyki in nuce, którymi jest fatimskie orędzie, są błędne nauki szerzone 
przez Rosję sowiecką, którą zrodziła rewolucja październikowa przypadająca 
na ten sam rok, co objawienia w Fatimie – 1917. Szerzona przez Rosję ideologia 
marksistowska jest jakby przeciwieństwem Credo. Miejsce Boga zajęły w niej 
prawa rządzące historią. Alienacja jest odpowiednikiem grzechu pierworodne-
go. Okuta w kajdany klasa robotnicza, która wyzwala siebie przez zniesienie 
alienacji, to cierpiący wybawiciel przypominający cierpiącego Chrystusa. Ko-
munizm to powrót do pierwotnego przeznaczenia w „świętym ludzie”, którym 
jest partia27. Marksizm stał się zeświecczoną soteriologią obiecującą zbawienie 

24 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, s. 299.
25 L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 240.
26 Tamże, s. 351.
27 Glaubensverkündigung für Erwachsene. Deutsche Ausgabe des Holländischen Katechis-

mus, Freiburg – Basel – Wien 1969, s. 40.
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w jakimś ziemskim raju powstałym dzięki nauce i pracy człowieka28. Pomimo 
bankructwa marksizm jest dzisiaj bardziej wpływowy niż w czasach realizacji 
w tzw. bloku wschodnim. Okupuje on umysły milionów ludzi, kusząc ich ja-
kimś ziemskim rajem, który przybiera formę libidinalnej cywilizacji Herberta 
Marcusego. Według tego przedstawiciela szkoły frankfurckiej – kuźni nowej 
lewicy (lewactwa) – dotychczasowa cywilizacja rozwinęła się w wyniku represji 
wobec instynktów. W warunkach niedostatku elementarnych dóbr ludzie mu-
sieli zaprzęgać energię instynktów do produkcji brakujących dóbr. Gdy jednak 
produkcja dóbr zaspokaja potrzeby człowieka, to represja wobec instynktów 
staje się anachroniczna. Instynkty mogą wrócić do właściwej im funkcji, którą 
jest zapewnienie szczęścia człowiekowi. Uwolniona energia spowoduje eroty-
zację wszystkich ludzkich czynności. Dzięki temu wszystkie ludzkie czynności 
stają się przyjemnościami29. 

Klasyczny marksizm i jego współczesna odmiana w postaci libidinalnej 
cywilizacji Herberta Marcusego stoi w opozycji do wiary w Boga, który stał się 
człowiekiem dla usprawiedliwienia grzeszników. Różne odmiany marksizmu im-
plikują swoistego rodzaju wiarę w człowieka, który może być jak bóg. Człowiek, 
który przypisał sobie atrybut Boga – wszechmoc, sam chce zrealizować biblijną 
obietnicę zbawienia. Na konfrontację wiary w Boga, który stał się człowiekiem, 
z marksistowską wiarą w człowieka, który stał się jak bóg, można spojrzeć po-
przez pryzmat uzdrowienia sparaliżowanego człowieka. Zanim Jezus uzdrowił 
chorego, najpierw – wbrew oczekiwaniom obecnych ludzi – odpuścił mu grze-
chy. Tego jednak ludzie nie oczekiwali. Według ich oczekiwań sparaliżowany 
miał zacząć chodzić, nie zaś zostać uwolniony od grzechów. Ludzie otaczający 
sparaliżowanego człowieka byli rozczarowani, ponieważ Jezus zdawał się nie 
widzieć rzeczywistej niedoli tego człowieka. Tymczasem Jezus, odpuszczając 
grzechy dotkniętemu paraliżem, przypomniał, że człowiek jest bytem relacyj-
nym. „Jeśli zostanie zaburzona pierwsza, podstawowa relacja człowieka – relacja 
do Boga – wtedy żadna inna rzecz nie może być tak naprawdę w porządku. 
To właśnie pierwszeństwo wchodzi w grę w orędziu i w działalności Jezusa. 
Jezus chce najpierw wskazać człowiekowi na sam rdzeń jego nieszczęścia i dać 
mu do zrozumienia, że jeśli to w tobie nie zostanie uzdrowione, wtedy mimo 
wszystkich znalezionych dobrych rzeczy nie będziesz prawdziwie uzdrowiony”30. 

28 L. Scheffczyk, Entschiedener Glaube – befreiende Wahrheit, Buttenwiesen 2003, 
s. 153.

29 Zob. H. Marcuse, Eros i cywilizacja, Warszawa 1998, s. 199-222.
30 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, Kraków 2012, s. 63.
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Ludzie otaczający sparaliżowanego człowieka myślą niejako po marksistowsku – 
pragną usunąć niedolę z pominięciem jej głównego źródła – alienacji wszelkich 
alienacji, czyli grzechu. Jednak bez usunięcia tej alienacji wszelkich alienacji nie 
zostaną uzdrowione różne paraliże trapiące ludzkość. Tylko Bóg może usunąć 
rdzeń nieszczęść, których doświadcza ludzkość. Bóg czyni to już przez uspra-
wiedliwienie z wiary. Wiara daje łaskę usprawiedliwienia, która usuwa rdzeń 
wszystkich nieszczęść – grzech, i równocześnie stwarza nowego człowieka w ła-
sce. Człowiek usprawiedliwiony, czyli uwolniony od paraliżu grzechu i na nowo 
stworzony w łasce, może zawrócić kierunek postępu „od procy do megabomby” 
(Theodor Adorno) i skierować go ku „właściwemu stanowi rzeczy ludzkich”31. 
Nie oznacza to jednak, że postęp przywróci utracony raj. Bernard z Clairvaux 
„mówi wyraźnie, że nawet klasztor nie może na nowo ustanowić raju, ale też 
utrzymuje, że klasztor, niejako miejsce, gdzie orze się ziemię i kształtuje ducha, 
ma przygotować nowy raj. Obszar dzikiego lasu staje się żyznym gruntem, gdy 
zostają powalone drzewa pychy, gdy wykorzenia się to, co dzikie w duszy, i w ten 
sposób przygotowuje się teren, na którym może wyrosnąć chleb dla ciała i dla 
duszy. Czyż patrząc na współczesne dzieje, nie przychodzi nam stwierdzić, że nie 
uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze?”32. 
Usprawiedliwienie z wiary chroni duszę przed zdziczeniem, co przekłada się na  
pozytywny porządek świata, czyli właściwy stan rzeczy ludzkich. 

Motyw wiary w orędziu fatimskim przyzywa usprawiedliwienie przez 
wiarę, które chroni duszę człowieka przed zdziczeniem. Zdziczenie duszy 
sprawia, że pomysły na lekarstwa mające przynieść zdrowie chorej ludzkości 
stają się gorsze od samej choroby. Tylko Bóg może uwolnić ludzkość od rdze-
nia jej nieszczęść – od grzechu. Bóg czyni to, już dając tym, którzy wierzą, 
usprawiedliwienie. Orędzie fatimskie poprzez motyw wiary wiąże się z szerszą 
perspektywą teologiczną, którą jest usprawiedliwienie grzesznika.

III. Współpraca człowieka z łaską usprawiedliwienia

Łaska Boża domaga się współpracy z wolną wolą człowieka. Apostoł Paweł 
napisał o sobie: „Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska 
Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszyst-
kich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 15,10). Ten jakby teolo-

31 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Wrocław 2007, 22.
32 Tamże, 15.
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giczny biogram Apostoła Narodów jest wynikiem jego współpracy z łaską Bożą. 
Usprawiedliwienie grzesznika jest również wynikiem jego współpracy z łaską. 
Według 4 kanonu znajdującego się w Dekrecie o usprawiedliwieniu: „Gdyby ktoś 
mówił, że ludzka wolna wola, poruszana i pobudzana przez Boga, w niczym 
nie współdziała z Bożym pobudzeniem i wezwaniem, przez co przysposobia-
łaby się i przygotowywała na otrzymanie łaski usprawiedliwienia, ani nie może 
się sprzeciwić, jeśliby chciała, ale jak coś bezduszne niczego w ogóle nie czyni 
i pozostaje bierna – niech będzie wyklęty”33. Terenem współpracy wolnej woli 
człowieka z łaską jest również pokuta, nie tylko ta wewnętrzna, lecz również ta 
zewnętrzna. 50 lat temu bł. Paweł VI w konstytucji apostolskiej Paenitemini z 17 
lutego 1966 roku przypomniał o Bożym przykazaniu pokuty. Według papieża: 
„Wewnętrzne jednak i religijne przymioty pokuty, wspanialej i w nowszej for-
mie ukazane w Chrystusie i w Kościele, w żaden sposób nie usuwają, ani nie 
pomniejszają zewnętrznych przejawów tej cnoty, lecz przeciwnie, podkreślają ich 
palącą konieczność również i w naszych czasach; dlatego Kościół uwzględniając 
znaki czasu, prócz postu i wstrzymania się od potraw mięsnych szuka zawsze 
nowych form pokuty, które w tym celu dla poszczególnych czasów powinny 
być bardziej odpowiednie i lepiej dostosowane. W prawdziwej więc pokucie nie 
może być pominięta dziedzina ascezy, która łączy się z umartwieniem ciała”34. 

Do zewnętrznego wymiaru pokuty nawiązuje również fatimskie orędzie, 
w którym jest mowa o zadośćuczynieniach w postaci modlitwy i umartwienia. 
Zdaniem Scheffczyka: „Orędzie z Fatimy wzywa chrześcijan do kontynuowa-
nia pokuty Chrystusa – wszystko za pośrednictwem Maryi i z odwołaniem 
się do Jej matczynej troski o człowieka”35. Kontynuowanie pokuty Jezusa nie 
pochodzi jednak „z nas, lecz z łaski”. Dzięki łasce człowiek może uczestniczyć 
w pokucie Jezusa. Wyjaśnił to Sobór Trydencki w Nauce o świętych sakramen-
tach pokuty i ostatniego namaszczenia: „Zadośćuczynienie, które spłacamy za 
nasze grzechy, nie jest na tyle nasze, by nie było przez Jezusa Chrystusa; sami 
z siebie nic bowiem nie możemy uczynić, ale z pomocą Tego, który nas umac-
nia, możemy wszystko”36. Pokuta zewnętrzna jest zatem wynikiem współpracy 
człowieka z łaską. Ta łaska „niechcącego uprzedza, by chciał, a kiedy już chce, 

33 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, s. 313.
34 Zob. Paweł VI, Konstytucja apostolska Poenitemini, „Wiadomości Urzędowe 

Diecezji Opolskiej” 11(1966), s. 247-254.
35 L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 350.
36 Sobór Trydencki, Nauka o świętych sakramentach pokuty i ostatniego namaszczenia, 

w: Dokumenty Soborów Powszechnych, t. IV, red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, 
s. 499.
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to przychodzi, by nie na próżno chciał”37. Według Scheffczyka: „łaska poprze-
dza wszelkie ludzkie działanie, wymaga jednak współdziałania człowieka”38.

To współdziałanie człowieka z poprzedzającą jego działania łaską dochodzi 
do głosu w fatimskim orędziu, które „kontynuuje myśl Apostoła Pawła i z całą 
powagą nawołuje do współdziałania w akcie łaski, do nawrócenia się człowieka 
w akcie łaski, do pokuty i do całkowitego oddania się Bogu”39. Równocześnie 
fatimskie orędzie ukazuje Tę, która jest wzorcowym przykładem współpracy 
z łaską – Matkę Pana. Według Scheffczyka: „Wyjątkową i niespotykaną cechą 
orędzia maryjnego z Fatimy było szczególne wskazanie na Jej Serce, które 
w tym przypadku symbolizuje duchowy i cielesny środek ludzkiej osoby, 
w którym koncentrują się najgłębsze i najważniejsze elementy jego natury”40. 
W tak rozumianym sercu Maryi Jej wolna wola współpracuje z łaską: „W od-
niesieniu do Maryi serce symbolizuje całkowite przepełnienie Matki Chrystusa 
łaską i miłością Boga oraz zwrócenie się Jej w stronę Boga jako Jego umiło-
wanej Oblubienicy”41. Serce Maryi jest doskonałą ilustracją słów apostoła 
Pawła: „Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego 
nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, 
nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 15,10). Matka Pana za łaską 
Bożą jest tym, czym jest, a dana jej łaska nie okazała się daremna; przeciwnie, 
pracowała więcej niż wszyscy inni, nie ona, lecz łaska Boża z Nią. To właśnie 
stanowi misterium Jej Serca. Jednak w przeciwieństwie do Matki Pana: „Czło-
wiek może się również zdecydować wystąpić przeciwko Bogu i przeciwko Jego 
łasce”42. Ostateczną konsekwencją wystąpienia przeciwko Bogu i przeciwko 
Jego łasce jest piekło, którego wizja składa się również na fatimskie objawienia. 
„Piekło nie jest w tej wizji czysto teoretyczną metaforą, lecz jak najbardziej 
rzeczywistym miejscem, do którego podążają pozbawione łaski Bożej ludz-
kie stworzenia”43. Nie jest ono wynikiem predestynacji ze strony Boga, lecz 
ostateczną możliwością wolnej woli Jego stworzeń. „Potępienie jest skutkiem 
grzesznego życia człowieka, które jest wynikiem jego decyzji i wolnej woli”44. 

37 W. Granat, O łasce Bożej udzielanej przez Chrystusa Odkupiciela, Lublin 1959, 
s. 45.

38 L. Scheffczyk, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 359.
39 Tamże, s. 359.
40 Tamże, s. 361.
41 Tamże, s. 375.
42 Tamże, s. 362.
43 Tamże, s. 371.
44 Tamże, s. 370.
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Problem piekła nie leży więc po stronie Boga, który chce zbawienia wszystkich 
ludzi, lecz po stronie ludzi, których wolna wola odrzuca Bożą ofertę zbawie-
nia. Przypomnienie o piekle jest „prowokującą częścią” fatimskiego orędzia. 
„Współczesny człowiek wypiera tragizm i siłę grzechu ze swojej świadomości. 
Bezpośrednią tego konsekwencją jest odrzucenie kary za grzechy, nieszczęścia 
i potępienia, które czeka grzesznika w piekle. «Piekło» staje się więc symbolem 
ziemskich nieszczęść i cierpień, które zazwyczaj dotykają niewinnego człowie-
ka”45. Współcześnie w przeciwieństwie do św. Augustyna, który mówił o massa 
damnata – tylko część ludzkości została predestynowana przez Boga do zba-
wienia, mówi się o massa salvata – wszyscy są predestynowani do zbawienia. 
Zwrócił na to uwagę papież senior Benedykt XVI. Jego zdaniem w drugiej 
połowie ubiegłego wieku utwierdziło się przekonanie, że Pan Bóg nie może 
skazać na zatracenie wszystkich nieochrzczonych. Doprowadziło to jednak do 
głębokiego kryzysu w Kościele. W pierwszym rzędzie ucierpiało zaangażowa-
nie misyjne. Po cóż bowiem przekonywać kogoś do przyjęcia chrześcijańskiej 
wiary, skoro może się zbawić również bez niej. Z drugiej strony negatywnie 
odbiło się to także na samych chrześcijanach. Jeśli bowiem zbawienie nie 
zależy od wiary, to dlaczego dla samego chrześcijanina wiara chrześcijańska 
i związana z nią moralność miałyby być nadal zobowiązujące46. 

Orędzie fatimskie, ukazując z jednej strony Serce Matki Pana jako symbol 
współpracy z łaską, a z drugiej strony piekło jako ostateczną konsekwencję 
wolnej woli człowieka, apeluje o współpracę z łaską. Od tej współpracy zależy 
zbawienie lub potępienie człowieka. „Chrystus umarł za wszystkich i w tej 
mierze zbawienie zostało ofiarowane wszystkim. Istnieje ono dla wszystkich. 
Jednakże ta oferta musi zostać przyjęta. Czymś niezwykle ważnym wydaje mi 
się tu respekt Boga wobec ludzkiej wolności. Zbawienie nie zostaje człowie-
kowi wszczepione jak jakaś rzecz, lecz Bóg chce wolnej odpowiedzi człowieka, 
chce On dialogu miłości”47. Chrystus nie wyklucza więc nikogo ze zbawienia. 
Wykluczyć może się tylko sam człowiek decyzjami swojej wolnej woli.

Poprzez wizje Serca Matki Pana oraz piekła fatimskie orędzie wskazuje 
na konieczność współpracy z łaską i na konsekwencję braku tej współpracy. 
W ten sposób wpisuje się ono w szerszą perspektywę teologiczną – usprawie-
dliwienie, które implikuje współdziałanie wolnej woli człowieka z łaską. Dzię-

45 Tamże, s. 368.
46 Czym jest wiara? Odpowiedź papieża seniora Benedykta XVI, s. 23.
47 Rozmowa z kardynałem Josephem Ratzingerem, O nihilizmie, piekle i kryzysie 

Kościoła, „Fronda” 1999 nr 15/16, s. 12.
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ki temu pisany jest teologiczny biogram człowieka: „Lecz za łaską Boga jestem 
tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, 
pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze 
mną” (1 Kor 15,10).

IV. Usprawiedliwienie i uczynki jako zasługi

Usprawiedliwienie grzesznika nie tylko nie wyklucza pokuty zewnętrznej, 
lecz nadaje jej wartość. Również uczynki składające się na zewnętrzną pokutę 
mogą stać się zasługami. Według Dekretu o usprawiedliwieniu „dobrze czynią-
cym «aż do końca» i mającym nadzieję w Bogu trzeba ukazywać życie wieczne 
jako łaskę miłosiernie przyobiecaną synom Bożym przez Jezusa Chrystusa 
i jako nagrodę, która wiernie ma być przyznana z obietnicy tego samego Boga 
za ich dobre uczynki i zasługi. To jest ów wieniec zwycięstwa, o którym apostoł 
mówił, że zostanie mu dany przez sprawiedliwego sędziego po zakończeniu 
walki i biegu, i nie tylko jemu, ale wszystkim, którzy miłują Jego przyjście”48. 
Zbawienie jest więc nie tylko z łaski usprawiedliwienia, ale również z nagrody 
za uczynki zdziałane pod wpływem łaski. Te uczynki zdziałane pod wpływem 
łaski nazywane są zasługami, choć Pismo Święte posługuje się terminem za-
płata, a nie zasługa. Ponieważ czyny będące zasługami zakorzenione są w łasce, 
dlatego są równocześnie czynami Boga i czynami człowieka. Gdy Bóg, wieńczy 
nagrodą zasługi człowieka, nie wieńczy nic innego, jak swoje własne dary49.

W fatimskim orędziu dochodzi do głosu nauka o zasłudze. Według Scheff-
czyka współcześnie „czynom, które dokonały się pod wpływem łaski, nie przy-
znano odpowiedniej wartości jako środka przyczyniającego się do wzrastania 
łaski, jej doskonalenia i czekającej nagrody w niebie”50. Nauka o zasługach 
znajduje jednak pełny wyraz w orędziu fatimskim. Co więcej, według fatim-
skiego orędzia czyny zdziałane pod wpływem łaski przez jednych, mogą stać 
się zasługami dla drugich. „W szczególności tym ludziom, którzy we współ-
czesnym świecie znaleźli się pod wpływem częściowo bezbożnego humanizmu, 
lecz którzy jednocześnie z całej siły pragną zbawienia, powinny zostać prze-
kazane zbawcze siły, które umożliwią im zbawienie. Może się to stać jedynie 
przez współudział wiernych, przez ich modlitwę i ofiarę. W oparciu o to 

48 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, s. 309.
49 L. Scheffczyk, Die Heilsverwirklichung in der Gnade, s. 542.
50 Tenże, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 358. 



39

należy rozumieć skierowane do dzieci drastyczne słowa Maryi (…): «Módlcie 
się, módlcie się i ponoście wiele ofiar za grzeszników. Gdyż wielu z nich trafia 
do piekła, gdyż nikt się za nich nie poświęca i nikt się za nich nie modli»”51. 
Fatimskie orędzie wzywa więc wiernych do współudziału w dziele zbawienia 
innych poprzez modlitwę i pokutę, które mogą stać się zasługami dla innych.

Scheffczyk zna współczesne zarzuty formułowane pod adresem poku-
ty za innych: „Pokuta za innych to czysta herezja, Chrystus za nas cierpiał 
i pokutował w wystarczającym stopniu. Nie potrzeba już żadnej pokuty”52. 
Zna także dawny zarzut Lutra o fanatykach sprawiedliwości (Gerechtigkeitsfa-
natiker) chcących uczynkami wysłużyć sobie łaskę i życie wieczne53. Niemal 
zawsze powtarzany jest zarzut mówiący o tym, że szukanie zasług wyzwala 
egocentryczną myśl o zapłacie54. Na powyższe zarzuty Scheffczyk odpowiada 
nauczaniem apostoła Pawła o tym, „że uczniowie Chrystusa będą włączać się 
w Jego zadośćczyniącą ofiarę, a także ją dopełniać, przez co przyczynią się do 
zbawienia całej ludzkości. Dlatego w Liście do Kolosan czytamy: «Teraz raduję 
się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa» (Kol 1,24). Nie należy rozumieć, że cierpienie Chrystusa było nie-
doskonałe, niewystarczające i wymagało dopełnienia (…) Ponieważ apostoł 
przyjmuje cierpienie Chrystusa i łączy się w cierpieniu z Chrystusem, czyni 
swoje życie płodnym również dla innych. Służy w ten sposób swoim życiem 
dziełu zbawienia. Nie dzieje się jednak tak, że sam staje się przez to Zbawicie-
lem (…) jedynym Zbawcą jest Jezus Chrystus. Apostoł jednak może, jak każdy 
chrześcijanin, poprzez swój współudział i udział w pokucie dążyć do wzmoc-
nienia siły zbawienia, spotęgowania i rozwoju jej w świecie oraz oddziaływania 
na innych”55. Nauczanie apostoła Pawła jest dla Scheffczyka przekonującym ar-
gumentem na rzecz pokuty za innych. Pokuta jednych może stawać się zasługą 
dla innych. Wynika to z eklezjologii apostoła Pawła. W kościele możliwe jest 
to, że czyny jednych stają się zasługami drugich. Kościół jest bowiem „żywym 
organizmem. W żyjącym organizmie połączona jest nie tylko głowa i członki, 
lecz również poszczególne członki (…) «Poszczególne członki mogą troszczyć 
się o siebie nawzajem» (1 Kor 12,25) (…) Dlatego w «Ciele Chrystusa» jeden 
członek może przyczynić się do zbawienia reszty”56. Integralną częścią fatim-

51 Tamże, s. 359.
52 Tamże, s. 355.
53 Tenże, Die Heilsverwirklichung in der Gnade, s. 540.
54 Tamże, s. 548.
55 Tenże, Maryja. Matka i Towarzyszka Chrystusa, s. 355.
56 Tamże, s. 356.
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skiego orędzia jest więc przypomnienie, że „ludzkość jest wewnętrznie ze sobą 
złączoną społecznością, oddziałującą na siebie zarówno w czasach dobrych, jak 
i złych, przez co działanie jednego człowieka może wywierać wpływ na inny-
ch”57. To przypomnienie staje się aktualne w kontekście współczesnych dysku-
sji o możliwości powszechnego zbawienia. Ustosunkowując się do pomysłów 
posoborowych teologów, papież senior Benedykt XVI odrzuca pomysł Karla 
Rahnera o anonimowych chrześcijanach i tezy teologów opowiadających się za 
pluralistyczną teologią religii, według których wszystkie religie – każda na swój 
sposób – byłyby drogami do zbawienia. Papież senior odnosi się natomiast 
z uznaniem do koncepcji zastępstwa Henriego de Lubacka, według której 
„proegzystencja Chrystusa byłaby fundamentalnym wyrazem życia chrześci-
jańskiego i Kościoła jako takiego”58. Tej koncepcji odpowiada zawarty w fatim-
skim orędziu postulat pokuty czynionej za innych i dla innych. Przez pokutę 
chrześcijanie mają udział w proegzystencji Chrystusa. Odpowiada to jednemu 
z soborowych modeli eklezjologicznych ujmujących Kościół jako sakrament. 
Ten model Kościoła urzeczywistnia się między innymi w cierpieniu chrześcijan 
na wzór Jezusa, który przyszedł, aby dać swoje życie jako okup za wielu (Mk 
10,45). Uczniów Jezusa jest niewielu: „Nie bój się, mała trzódko” (Łk 12,32). 
Jednak tak jak Jezus był dla wielu, tak jego uczniowie mają być dla wielu, 
a nie przeciw wielu. Jeśli wszystkie inne drogi zawodzą, pozostaje im jeszcze 
królewska droga zastępczego cierpienia u boku Pana. W tak rozumianej relacji 
nielicznych do wielu objawia się również katolickość-powszechność Kościoła. 
W wymiarze liczbowym Kościół nigdy nie będzie katolicki, czyli nigdy nie bę-
dzie obejmował wszystkich. Pozostanie małą trzódką, ale w miłości i cierpieniu 
ma przekraczać wszelkie granice i w ten sposób stawać się katolickim59. Taka 
wizja Kościoła jako sakramentu uzasadnia udział chrześcijan w proegzystencji 
Chrystusa przez pokutę. W opozycji do takiej wizji Kościoła stoi indywiduali-
zacja chrześcijaństwa, którą Sobór Trydencki zarzuca Lutrowi. Według kanonu 
14 Dekretu o usprawiedliwieniu: „Gdyby ktoś mówił, że człowiek uzyskuje 
odpuszczenie grzechów i usprawiedliwienie dlatego, że mocno wierzy, że je 
uzyskał i jest usprawiedliwiony, albo że tylko ten jest prawdziwie usprawiedli-
wiony, kto wierzy, że jest usprawiedliwiony, i że sama taka wiara daje rozgrze-
szenie i usprawiedliwienie – niech będzie wyklęty”60. Taka zidywidualizowana 

57 Tamże, s. 353.
58 Czym jest wiara? Odpowiedź papieża seniora Benedykta XVI, s. 23.
59 Zob. J. Ratzinger, Kirche – Zeichen unter den Völkern, w: tenże, Gesammelte Schriften 

VIII/1, Freiburg im Breisgau 2010, s. 252-257.
60 Sobór Trydencki, Dekret o usprawiedliwieniu, s. 315.
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wizja chrześcijaństwa, w którym niemal wszystko zależy od wiary jednostki, 
stała się dla Ludwika Feuerbacha (1804–1872) przesłanką ateizmu: „Tu zatem 
ujawnia się sens myśli tak często powtarzanej przez Lutra: «Jak wierzysz, tak ci 
się dzieje»; «wierzysz w to, to masz to; nie wierzysz w to, to nie masz tego (…) 
wierzysz np. że Bóg jest dla ciebie dobry, to jest on dla ciebie dobry; wierzysz 
w coś przeciwnego, to jest przeciwnie». Istotą przedmiotu wiary jest wiara, ale 
istotą wiary jestem ja, wierzący. Jaki ja jestem, taka i moja wiara, a jaka moja 
wiara, taki i mój Bóg. «Jakie twoje serce – mówi Luter – taki i twój Bóg». Bóg 
jest czystą tablicą, na której nie ma nic oprócz tego, co ty sam na niej napisałeś. 
Bóg mówi człowiekowi tylko to, co człowiek w głębi sam o sobie myśli, ale nie 
śmie powiedzieć we własnym imieniu”61. Przeciwieństwem takiego zindywidu-
alizowania chrześcijaństwa, które dla Feuerbacha stało się przesłanką ateizmu, 
jest fatimskie orędzie o pokucie jako udziale w proegzystencji Chrystusa. 

Tak rozumiane orędzie wpisuje się w naukę o usprawiedliwieniu, która nie 
wyklucza, że uczynki zdziałane pod wpływem łaski stają się zasługami. Przy 
czym ten „wieniec zwycięstwa”, o którym apostoł mówił, że zostanie dany 
przez sprawiedliwego Sędziego po zakończeniu walki i biegu ziemskiego życia 
tym, których czyny zdziałane pod wpływem łaski stały się zasługami, może 
być udzielony również i tym, dla których i za których pełnili oni pokutę jako 
udział w proegzystencji Chrystusa. Nauka o usprawiedliwieniu implikującym 
zasługi jest więc szerszą perspektywą teologiczną, w którą wpisuje się fatimskie 
orędzie.

V. Zakończenie

Interpretacja fatimskiego orędzia dokonana przez Scheffczyka może być 
wpisana w szerszą perspektywę teologiczną, jaką tworzy nauka o usprawie-
dliwieniu grzesznika zawarta w Dekrecie o usprawiedliwieniu. W orędziu fa-
timskim są obecne in nuce elementy traktatu o usprawiedliwieniu. Teologia 
katolicka wiąże z usprawiedliwieniem grzesznika następujące zagadnienia: 
istotę usprawiedliwienia, usprawiedliwienie i wiarę, usprawiedliwienie i wol-
ność oraz usprawiedliwienie i uczynki. Relektura fatimskiego orędzia w świetle 
Dekretu o usprawiedliwieniu pozwala te elementy wydobyć i ukazać je dzięki 
temu w szerszej perspektywie teologicznej. W fatimskim orędziu chodzi więc 

61 L. Feuerbach, Istota wiary w ujęciu Lutra, w: tenże, Wybór pism, t. 2, Warszawa 
1988, s. 157.
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o usprawiedliwienie grzesznika. Dzięki temu jest ono aktualne zarówno 100 lat 
po mających miejsce w Fatimie objawieniach Matki Pana, jak i będzie aktual-
ne w następnych stuleciach, tak jak zawsze jest aktualna „Ewangelia łaski Bo-
żej” (Dz 20,24). Ta „Ewangelia łaski Bożej” przynosi grzesznikom wszystkich 
czasów dobrą nowinę o usprawiedliwieniu. 100 lat po fatimskich objawieniach 
relekturę fatimskiego orędzia w świetle nauki o usprawiedliwieniu można 
zreinterpretować w świetle Bożego miłosierdzia. Postuluje to papież senior 
Benedykt XVI: „w temacie Bożego miłosierdzia w nowy sposób wyraża się to, 
co znaczy usprawiedliwienie przez wiarę”62. Ono jest źródłem usprawiedliwie-
nia grzesznika63. Grzesznik jawi się jako ubogi potrzebujący usprawiedliwienia 
z miłosierdzia Bożego64. Takiej reinterpretacji w świetle Bożego miłosierdzia 
domagają się te elementy fatimskiego orędzia, które mówią o grzechu będą-
cym obrazą Boga i w związku z nim o potrzebie zadośćuczynienia. W tych ele-
mentach dochodzi do głosu soteriologiczny model św. Anzelma z Canterbury 
wyjaśniający tajemnicę śmierci krzyżowej Jezusa w kategorii prawnej: winy 
i okupu, sądu i wyroku, naruszenia sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Ten 
model krytykuje się z powodu wizji Boga zdającego się być okrutnym tyranem 
żądającym krwawego zadośćuczynienia za grzechy ludzi od swojego Syna. Sam 
Anzelm zdawał już sobie sprawę z takiego zarzutu i dlatego wskazywał na po-
wiązanie soteriologicznego modelu zadośćuczynienia z Bożym miłosierdziem. 
Swojemu dyskutantowi mnichowi Boso tłumaczy: „Miłosierdzie Boże, które 
jak ci się wydaje, zostało zagubione (w toku naszych wywodów), rozważaliśmy 
w powiązaniu ze sprawiedliwością Boga i grzechem człowieka. Odnaleźliśmy 
je jednak tak ogromne i tak bardzo zgodne ze sprawiedliwością, że ani większe-
go, ani sprawiedliwszego pomyśleć już nie można. Rzeczywiście, czyż można 
pojąć coś bardziej miłosiernego niż to, że grzesznikowi, skazanemu na wieku-
iste męki i stąd niemogącemu się wybawić, Bóg Ojciec mówi: przyjmij mojego 
jednorodzonego (Syna) i pozwól, aby za ciebie (On sam się ofiarował Ojcu)? Sam 
Syn natomiast mówi: przyjmij mnie, a wybawię ciebie”65. 

Fatimskie orędzie o usprawiedliwieniu grzesznika powiązane z Bożym 
miłosierdziem współbrzmi z trzema pierwszymi tezami Lutra z 1517 roku, 
które traktują o wewnętrznej i zewnętrznej pokucie. Teza pierwsza mówi 

62 Czym jest wiara? Odpowiedź papieża seniora Benedykta XVI, s. 22.
63 Zob. B.  Ferdek, Miłosierdzie Boże jako źródło usprawiedliwienia grzesznika, 

„Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2003 nr 1, s. 184-196.
64 Zob. J. Lipniak, Grzesznik jako ubogi potrzebujący miłosierdzia Bożego, „Communio” 

2015 nr 3-4, s. 177-202.
65 Św. Anzelm z Canterbury, O Wcieleniu, Poznań 2006, s. 206.
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o życiu chrześcijanina jako nieustannej metanoi: „Gdy Pan i Mistrz nasz 
Jezus Chrystus powiada: «Pokutujcie», to chce, aby całe życie wiernych było 
nieustanną pokutą”. Metanoia nie może być zawężona do sakramentu poku-
ty, którego jednak nie wyklucza: „W żaden sposób nie można pod wyrazem 
«pokutujcie» rozumieć sakramentu pokuty, to jest spowiedzi i zadośćuczynie-
nia, które kapłan sprawuje”. Metanoia nie wyklucza też zewnętrznej pokuty: 
„Nie chce jednak Pan rozumieć tu tylko wewnętrznej pokuty, gdyż pokuta 
wewnętrzna, bez zewnętrznego uśmiercenia ciała, nie jest pokutą”. Podobnie 
jak Luter w pierwszych trzech tezach, tak również fatimskie orędzie koncen-
truje się na metanoi i zewnętrznym uśmiercaniu ciała, czyli na wewnętrznej 
i zewnętrznej pokucie. Dopiero później Luter wykluczył zewnętrzną pokutę 
w oparciu o naukę o usprawiedliwieniu, które było dla niego współistnie-
niem łaski i grzechu w człowieku mającym niewolną wolę. Tak rozumiane 
usprawiedliwienie uzyskuje grzesznik dzięki wierze będącej zaufaniem Bogu. 
Taka koncepcja usprawiedliwienia wyklucza traktowanie uczynków jako za-
sług66. Koncepcja Lutra wyklucza więc fatimskie orędzie. To orędzie byłoby 
natomiast do przyjęcia w świetle koncepcji usprawiedliwienia, którą opisuje 
Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Według Aneksu do 
Wspólnej deklaracji: „Usprawiedliwienie jest odpuszczeniem grzechów i uczy-
nieniem niesprawiedliwego sprawiedliwym; w akcie tym Bóg obdarza nowym 
życiem w Chrystusie. (…) Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym 
jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe (2 Kor 5,17). 
W tym znaczeniu usprawiedliwieni nie pozostają grzesznikami”. Aneks stwier-
dza także: „Działanie łaski Bożej nie wyklucza działania człowieka (…) mamy 
prawdziwie współdziałać przez moc Ducha Świętego”. Scheffczyk, dokonując 
krytyki Wspólnej deklaracji, stwierdza, że zawiera ona obiecujące sformułowa-
nia wbrew luterańskiej tradycji, według której łaska poza wiarą nie stwarza 
nowej jakości w człowieku. Człowiek w stosunku do łaski jest apersonalnym 
przedmiotem i dlatego pomiędzy nim a Bogiem nie zachodzi personalna ko-
respondencja wolności67.

Rok 2017 przypomni „Ewangelię łaski Bożej” (Dz 20,24) zarówno pro-
testantom świętującym 500-lecie Reformacji, jak i katolikom świętującym 
100-lecie objawień w Fatimie. Łaska Boża jest wodą tryskającą ze źródła, 
którym jest Chrystus (por. J 4,14). Przy tym źródle – każdy z innego powodu 
– spotkają się protestanci i katolicy w 2017 roku. Jeżeli, pomimo istniejących 

66 Zob. H.G. Pöhlmann, Abriß der Dogmatik, Gütersloh 1973, s. 262-292.
67 L. Scheffczyk, Entschiedener Glaube – befreiende Wahrheit, s. 160-161.

Ks. Bogdan Ferdek | Teologia objawień z Fatimy według Leo Scheffczyka



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 201644

różnic, cośkolwiek ma połączyć świętowanie protestantów i katolików w tym 
roku, to powinna to być radość z tego, że znają odpowiedź na pytanie: „Jak 
zyskam sobie łaskawego Boga?”. Odpowiedzią na to pytanie jest usprawiedli-
wiający grzeszników Chrystus.

THEOLOGY OF THE APPARITIONS OF FATIMA  
ACCORDING TO LEO SCHEFFCZYK

Summary

The Message of Fatima is connected to justification of a sinner through its 
hamartiology. It preaches that sin is an offense against God; Sins are errors against 
the faith. The consequences of sin are eschatological – hell and hell on Earth, that 
is war. Sin calls for reparations in the form of prayer and mortification, which may 
even mean wearing a „rope of penance”. Atonement for sins is possible thanks to 
grace. Fatima hamartiology can therefore be incorporated in a broader theological 
perspective, which is justification of a sinner. Therefore, we can raise a question: How 
can we read the revelations of Fatima in the context of the doctrine of justification 
of a sinner? The solution to this problem will mean re-reading of Fatima message 
in the light of the doctrine of justification. In the message of Fatima we will find in 
nuce the elements of the treaty on justification. The Catholic Theology associates the 
following issues with justification of a sinner: the essence of justification, justification 
and faith, justification and freedom, justification and deeds. Re-reading of Fatima 
message in the light of the Decree on justification brings these elements out and shows 
this message in a wider perspective of theology. Thus the message of Fatima is about 
justifying a sinner. That is why it is still valid today, a hundred years after the Fatima 
apparitions of the Mother of the Lord and will be valid in the following centuries, 
just like „the Gospel of the grace of God” is always valid (Acts 20,24). 

Słowa kluczowe: 
usprawiedliwienie, grzech, pokuta, wiara, wolna wola, zasługa, piekło.

Key words: 
justification, sin, repentance, faith, free will, merit, hell.
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O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

 Ku chwale ołtarzy. Proces beatyfikacyjny 
służebnicy Bożej Łucji dos Santos z Fatimy

I. Weszła do nieba prowadzona przez Niepokalaną

Jedenaście lat temu, 13 lutego 2005 roku, w klasztorze karmelitanek bosych 
w Coimbrze, licząc 97 lat, odeszła do wieczności s. Maria Łucja od Jezusa 
i Niepokalanego Serca Maryi, według dokumentów cywilnych Łucja dos 
Santos. Rankiem dnia swej śmierci ta najdłużej żyjąca wizjonerka z Fatimy 
mogła jeszcze odczytać specjalny telegram, jaki został jej wysłany faksem przez 
papieża Jana Pawła II, z którym wcześniej trzykrotnie spotkała się osobiście. 
Ojciec Święty życzył s. Łucji, by przeżywała chwile cierpienia i ofiary w duchu 
Paschy, która jest przejściem. Gdy odczytano jej papieski tekst, wzięła go do 
rąk i ponownie przeczytała go sama, co upamiętnia ostatnia fotografia zrobio-
na za jej życia1. Nazajutrz po śmierci wizjonerki Jan Paweł II skierował nadto 
do biskupa Coimbry Albina Cleto list kondolencyjny, w którym przywołał 
swoje „wzruszające spotkania” z s. Łucją, „oraz więzy duchowej z nią przyjaź-
ni”, przypomniał, że była ona „wierną swemu posłannictwu” i – konkludując 
– stwierdził, iż „z radością myśli, że skoro s. Łucja odeszła do nieba, wyszła 
jej naprzeciw Ta, którą widziała w Fatimie przed wieloma laty”2. Podobnie 

O. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD – konsultor Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych, wykładowca w Karmelitańskim Instytucie Duchowości i w WSD Karmelitów 
Bosych, Kraków; e-mail: szczpn@gmail.com.

1 „Nasz Dziennik” 15.02.2005, nr 38 (2143); http://www.lucia.pt/postulacao/
documentos/mensagem-do-santo-padre-para-a-irma-lucia-enviada-por-fax-na-manha-
do-dia-em-que-ela-haveria-de-partir-para-o-ceu-a-13-de-fevereiro-de-2005:123 [dostęp: 
1.05.2016].

2 Jan Paweł II, Pozostała wierna swemu posłannictwu. List po śmierci s. Łucji dos Santos 
(14.02.2005), „L’Osservatore Romano” 2005 nr 4, s. 9-10.
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wyraził się wspomniany biskup Coimbry, mówiąc, że „z pewnością weszła ona 
do nieba prowadzona za rękę przez Matkę Chrystusa”3.

Pogrzeb wizjonerki, celebrowany w imieniu papieża pod przewodnictwem 
kard. Tarcisia Bertone (który pięć lat wcześniej jako sekretarz Kongregacji 
Nauki Wiary przeprowadzał z nią w imieniu papieża rozmowy dotyczące 
orędzia fatimskiego), odbył się w Coimbrze 15 lutego 2005 roku. Doczesne 
szczątki zmarłej spoczęły w klasztorze, w którym przeżyła ponad 50 lat swe-
go życia. Homilię podczas liturgii wygłosił patriarcha Lizbony kard. José da 
Cruz Policarpo, który stwierdził, że wraz ze śmiercią wizjonerki „zamknęły 
się łagodnie te oczy, które widziały Oczy Dziewicy” i wzrusza fakt, iż śmierć 
s. Łucji poruszyła cały świat, o czym świadczą przesłania, jakie dotarły do Fati-
my z najdalszych jego zakątków. „Jesteśmy wzruszeni – mówił patriarcha – nie 
tylko dlatego, że ona zmarła, ale dlatego, że pomiędzy Fatimą a niebem został 
utworzony niejako nowy most”4. W rok po śmierci s. Łucji, 19 lutego 2006 
roku, trumna z jej ciałem została przeniesiona z wielkim udziałem wiernych 
do Bazyliki Fatimskiej i święta została w niej złożona obok relikwii swoich ku-
zynów, błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto, wizjonerów zmarłych 
kilka lat po objawieniach i beatyfikowanych przez św. Jana Pawła II w Fatimie 
13 maja 2000 roku. Coraz częściej jawiły się pytania o proces beatyfikacyjny 
samej s. Łucji i tak wierni, jak i pasterze Kościoła wyrażali nadzieję, że rychło 
zostanie ona wpisana w poczet błogosławionych5.

II. Uprzedzające rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego

Ordynariusz diecezji w Coimbrze, jako biskup miejsca śmierci s. Łucji, 
a tym samym – zgodnie z prawem kanonizacyjnym6 – jako biskup właściwy 
do rozpoczęcia i prowadzenia jej procesu beatyfikacyjnego, ponaglany przez 
pasterzy i wiernych z wielu zakątków świata, zwrócił się do papieża Benedykta 

3 http://karmel.pl/hagiografia/santos/media/baza.php?id=25 [dostęp: 1.05.2016].
4 http://www.lucia.pt/postulacao/documentos/homilia-da-celebracao-das-exequias-

realizada-na-se-nova-de-coimbra-no-dia-15-de-fevereiro-de-2005:126 [dostęp: 1.05. 
2016].

5 http://karmel.pl/hagiografia/santos/media/baza.php?id=23 [dostęp: 1.05.2016]; 
http://karmel.pl/hagiografia /santos/media/baza.php?id=28 [dostęp: 1.05.2016]; http://
info.wiara.pl/doc/164436.Fatima-Perspektywa-beatyfikacji-s-Lucji [dostęp: 1.05.2016].

6 Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, Normae servandae, nr 5; Instrukcja Sanctorum 
Mater, art. 21.
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XVI o pozwolenie, aby proces ten można było rozpocząć bez konieczności 
oczekiwania na przewidywane przez prawo upłynięcie pięciu lat od śmierci 
kandydatki do chwały ołtarzy7. Prośba została przyjęta i już 17 grudnia 2007 
roku papież Benedykt XVI podczas audiencji udzielonej kard. José Saraivie 
Martinsowi, prefektowi Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (notabene Por-
tugalczykowi) udzielił dyspensy od dwóch lat oczekiwania na rozpoczęcie 
tegoż procesu i pozwolił na jego inaugurację po obchodach trzeciej rocznicy 
śmierci służebnicy Bożej8.

Wspomnianą dyspensę, trzecią od reformy prawa kanonizacyjnego, doko-
nananej przez św. Jana Pawła II w 1983 roku9 (pierwszej w procesie beatyfikacyj-
nym bł. Teresy z Kalkuty udzielił w 1998 roku Jan Paweł II, drugiej – w procesie 
św. Jana Pawła II w 2006 roku – Benedykt XVI), kard. José Saraiva Martins 
ogłosił w Coimbrze podczas mszy św. sprawowanej w klasztorze Karmelitanek 
Bosych w trzecią rocznicę śmierci s. Łucji, tj. 13 lutego 2008 roku. Radosna wia-
domość obiegła cały świat (podały ją nie tylko agencje katolickie, ale także pań-
stwowe, włącznie z Polską Agencją Prasową), a wdzięczność papieżowi wyraził 
obecny na Eucharystii bp Albino Cleto, podkreślając, że decyzja Benedykta 
XVI objawia „jego uznanie nie tylko dla orędzia fatimskiego, ale i dla świętości 
tej, która je szerzyła, dopełniając swego świątobliwego życia, przepełnionego 
modlitwą i ewangelicznym wyrzeczeniem”10.

Ogłaszając papieską dyspensę, prefekt Kongregacji wyjaśnił, że w procesie 
beatyfikacyjnym s. Łucji nie będą analizowane objawienia fatimskie, ale jej 
świątobliwe życie, by można było stwierdzić heroiczność jej cnót, co powinno 
znaleźć potwierdzenie także w kanonicznym uznaniu cudu wyproszonego 
u Boga za jej przyczyną. Zaznaczył nadto, że proces będzie prowadzony rze-

7 Normae servande, nr 9a; Sanctorum Mater, art. 25 § 2.
8 „Instante Exc.mo ac Rev.mo Domino D. Albino Mamede Cleto, Episcopo Co-

nimbricensi, Summus Pontifex (…) in audientia Em.mo ac Rev.mo D. Iosepho Sara-
iva Martins, S.R.E. Cardinali, Praefecto Congregationis de Causis Sanctorum, die 17 
mensis Decembris 2007 concessa, benigne dispensationem concessit a tempore duorum 
annorum expectationis post mortem Servae Dei Mariae Luciae a Iesu et a Corde Imma-
culato (…), ita ut Causa Beatificationis (…) eiusdem Servae Dei statim incipi possit”. 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/documents/rc_con_csaints_
doc_20080213_luciae_lt.html [dostęp: 4.05.2016].

9 Jan Paweł II, Divinus perfectionis Magister, „Acta Apostolicae Sedis” 75(1983), 
s. 349-355.

10 http://www.lucia.pt/postulacao/historia-da-causa/historia-da-causa:36 [dostęp: 
4.05.2016].
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telnie, z zachowaniem wszystkich wymogów prawa kanonizacyjnego, jak 
w przypadku każdego innego kandydata na ołtarze.

III. Dotychczasowy przebieg dochodzenia 

Jakkolwiek prace procesowe objęte są urzędową tajemnicą, wolno nam 
przywołać te sprawy, które są publiczne i o których informuje portal Postulacji 
Służebnicy Bożej. Otóż wkrótce po otrzymaniu papieskiego pozwolenia, bo 
już 1 kwietnia 2008, roku bp Albino Cleto, ordynariusz diecezji coimbrskiej, 
mianował postulatora w dochodzeniu diecezjalnym, którym został o. Ildefon-
so Moriones OCD, postulator generalny zakonu karmelitów bosych. Równo-
cześnie na wicepostulatora, rezydującego w Coimbrze, biskup zaproponował 
ks. Alberta Gila, kapłana miejscowej diecezji. W dniu 30 kwietnia nastąpiło 
w klasztorze Karmelitanek Bosych w Coimbrze robocze spotkanie biskupa 
z postulatorem i wicepostulatorem i ustalono harmonogram wstępnych prac 
w tzw. fazie przedprocesowej (fase preliminare), polegającej na zgromadze-
niu wstępnych dowodów opinii świętości kandydatki na ołtarze. Następnie 
zostali mianowani członkowie komisji historycznej, których zadaniem było 
całościowe zgromadzenie i ocena dokumentacji dotyczącej służebnicy Bożej. 
Pracę swą, rozpoczęli oni 23 czerwca 2009 od złożenia przysięgi rzetelnego jej 
wykonania i dochowania tajemnicy, roku, a jej rezultaty przekazali na ręce bp. 
Virgilia Antunesa, następcy bp. Albina Cleto w diecezji coimbrskiej, który 
28 kwietnia 2011 roku przeszedł na emeryturę (zm. 15 czerwca 2012). O tym, 
że praca ta wymagała dużego wysiłku, niech świadczy fakt, że samych listów 
do służebnicy Bożej, które musieli przestudiować, jest aż 70 tysięcy, a doku-
mentów wytworzonych przez s. Łucję – ponad 10 tysięcy. Pracę zakończyli też 
teologowie cenzorzy, którzy badali pozostawione przez s. Łucję pisma, stwier-
dzając, że nie znajduje się w nich nic przeciwnego wierze ani moralności chrze-
ścijańskiej, i kreśląc jej duchową sylwetkę, jaka z tychże pism się wyłania11. 

W związku ze zmianą biskupa ordynariusza nastąpiła też zmiana na stano-
wisku wicepostulatora procesu i 12 stycznia 2012 roku został nim ks. Aníbal 
Pimentel Castelhano. Dwa miesiące później, 10 marca 2012 roku, po zakoń-

11 Według Sanctorum Mater (art. 63) dane osobowe teologów cenzorów powinny 
pozostawać w szczególnej tajemnicy, do tego stopnia, że nie powinni oni znać swoich imion 
nawet pomiędzy sobą, i dlatego przewidzianą przysięgę „ante et post investigationem” 
powinni składać przed biskupem oddzielnie. 
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czeniu zbierania i oceniania dowodów świętości s. Łucji z dokumentów, bp 
Virgilio Antunes mianował trybunał diecezjalny w celu zbierania dowodów ze 
świadków12. Członkami tegoż trybunału zostali: ks. Luis Ribeiro de Oliveira 
– jako delegat biskupa, ks. Pedro Carlos Lopes de Miranda – jako promotor 
sprawiedliwości, María José Soares Ferreira Neves – jako notariusz i ks. Pedro 
Alexandre Pinto dos Santos – jako notariusz pomocniczy. 

Gdy 6 czerwca 2012 roku nowym postulatorem generalnym zakonu kar-
melitów bosych został o. Romano Gamalunga OCD13, tym samym zastąpił 
on o. Morionesa w procesie beatyfikacyjnym s. Łucji. Nadto 8 września 2014 
roku nastąpiła też zmiana wicepostulatora w tymże procesie. Została nim 
s. Angela Coelho da Rocha Pereira, która od 1 listopada 2009 roku jest postu-
latorką w procesie kanonizacyjnym błogosławionych Franciszka i Hiacynty14.

IV. Aktualny stan prac procesowych

O stanie prac procesowych zmierzających do wyniesienia na ołtarze trze-
ciej wizjonerki z Fatimy wypowiadał się zarówno biskup ordynariusz, jak 
i wicepostulator. Pierwszy, tj. bp Virgilio Antunes, stwierdził, że dochodzenie 
diecezjalne przebiega pomyślnie i że jest on spokojny o szczęśliwe jego zakoń-
czenie. Hierarcha dodał, że służebnica Boża jest postacią szanowaną i kochaną 
i wielu ludzi na całym świecie modli się o jej beatyfikację. „Choć dotychczas 
– zaznaczył – nie potwierdzono jeszcze żadnego cudu przypisywanego wsta-
wiennictwu wizjonerki z Fatimy, to badanych jest wiele zgłoszeń z Portugalii, 
Ameryki Łacińskiej i innych części świata”15.

Szerzej na temat stanu diecezjalnego etapu procesu wypowiedziała się 
wicepostulator s. Angela Coelho da Rocha Pereira, nie ukrywając, że jest to 
proces dosyć złożony, a nie może być on przecież prowadzony nierzetelnie. 
Złożoność ta – tłumaczyła wicepostulatorka krótko po objęciu posługi – zwią-
zana jest przede wszystkim z ogromną dokumentacją zgromadzoną i badaną 
w tymże procesie: „S. Łucja przez wiele lat korespondowała z najwyższymi 
hierarchami Kościoła, w tym z kilkoma papieżami (…); są to sprawy związane 

12 Zob. Sanctorum Mater, część V, art. 77-116.
13 Nowy Postulator Generalny OCD, „Z Karmelu na Ołtarze” 5(2013), s. 13.
14 http://www.lucia.pt/postulacao/vice-postuladores/vice-postuladores-da-causa-de-

beatificacao-da-irma-lucia:34 [dostęp: 1.05.2016].
15 http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x70670/proces-beatyfikacyjny-s-lucji-przebiega-

pomyslnie/ [dostęp: 1.05.2016].
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z poświęceniem świata Niepokalanemu Sercu Maryi, z ujawnianiem tajemnicy 
fatimskiej. Ale jest też obszerna korespondencja s. Łucji jako apostołki orędzia 
fatimskiego – tę rolę pełniła ona, będąc karmelitanką. Musimy umiejętnie 
zbadać i zaprezentować tę bogatą postać ze znamionami jej szczególnej świę-
tości (…) i dowieść, że s. Łucja nigdy nie powiedziała i nie napisała niczego, 
co byłoby sprzeczne z wiarą i tradycją Kościoła”16. 

Z kolei 21 stycznia 2016 roku wicepostulatorka wyraziła nadzieję, że w tym 
roku diecezjalny etap procesu zostanie zakończony i jego akta zostaną prze-
kazane Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie17, co będzie oznaczać 
rozpoczęcie nowego, definitywnego etapu dochodzenia, zmierzającego do 
ukazania światu heroicznych cnót służebnicy Bożej, która żyła w całkowitym 
oddaniu Chrystusowi i Jego Matce. Równocześnie ze względu czasochłonną 
potrzebę analizy dokumentacji i zeznań świadczących o świętości życia i cno-
tach służebnicy Bożej, zgromadzonych podczas dochodzenia diecezjalne-
go, wicepostulatorka za mało prawdopodobne uznała ewentualne ogłoszenie 
s. Łucji błogosławioną w 2017 roku, kiedy obchodzona będzie setna rocznica 
objawień maryjnych w Fatimie. 

* * *

Jako współbrat zakonny s. Łucji pragnę zakończyć ten artykuł wspomnie-
niem osobistego z nią spotkania. Miało ono miejsce 29 października 2004 
roku, a więc zaledwie kilka miesięcy przed jej śmiercią. Jako przełożony pro-
wincjalny pielgrzymowałem do Fatimy i Coimbry z grupą współbraci za-
konnych naszej krakowskiej prowincji zakonu karmelitów bosych. Siostra 
Łucja przyjęła nas w rozmównicy swojego klasztoru, w którym wcześniej 
celebrowaliśmy Eucharystię. Do rozmównicy sędziwą, ale z szerokim uśmie-
chem na twarzy i bardzo ożywioną s. Łucję przywiozła na wózku inwalidzkim 
przeorysza klasztoru. Na powitanie zaśpiewaliśmy po polsku fatimskie Ave 
Maria. Wyczuwało się podniosłą atmosferę przesyconą nadprzyrodzonością. 
Służebnica Boża wyznała nam, że bardzo kocha Polskę, ojczyznę papieża. Pod-
pisała nam książkę ze swoimi wspomnieniami, każdemu wręczyła osobiście do 
ręki różaniec, swój podarunek, zachęcając do jego odmawiania. Pytała o Ko-

16 http://www.pastorinhos.com/pl/wiadomosci/siostra-angela-coelho-mianowana-
wicepostulatorka-procesu-beatyfikacyjnego-siostry-lucji/ [dostęp: 4.05.2016].

17 http://system.ekai.pl/kair/?screen=depesza&_scr_depesza_id_depeszy=517318 
[dostęp: 4.05.2016].
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ściół i o Karmel w Polsce, o jego zainteresowanie Wschodem, krajami byłego 
Związku Sowieckiego i samej Rosji. Na zapytanie o. Bronisława Tarki, byłego 
delegata prowincjalnego dla pomocy Kościołowi w Związku Sowieckim, czy 
ma jakieś przesłanie dla Karmelu, który powinien powstać na Wschodzie 
i w samej Moskwie, powiedziała: „towarzyszę moją modlitwą podejmowa-
nym wysiłkom, trwam w duchowej jedności z tymi, którzy podejmują trud 
zaszczepienia Karmelu w Rosji, będę się za ten Karmel szczególnie modliła. 
Ja tam z wami będę”. Pytała także o pobożność maryjną w Polsce. Zaśpiewa-
liśmy następnie wspólnie Salve Regina, po czym przekazałem na ręce służeb-
nicy Bożej przywiezione z Krakowa pamiątki, tj. relikwie i medal św. Rafała 
Kalinowskiego oraz polskie czekoladki na rekreację dla zgromadzenia. Siostra 
Łucja podziękowała w imieniu wspólnoty za dary i  jeszcze raz zapewniła 
o swojej modlitwie. Prosiła, aby objąć nią szczególnie Ojca Świętego i serdecz-
nie pozdrawiać naszych rodaków. Gdy powiedzieliśmy, że przyjedziemy na jej 
stuletnie urodziny, uśmiechnęła się i powiedziała: „do zobaczenia w niebie!”18.

Tak! Siostra Łucja, żyjąc w optyce nadprzyrodzoności, tęskniła za niebem! 
W swym dzieciństwie ta „największa prorokini XX wieku” – jak słusznie ją 
nazywano – doświadczyła spotkań z „Piękną Panią z Nieba”, i gdy prosiła, by 
Ona zabrała ją z kuzynami do siebie, usłyszała, że pozostanie „jakiś czas” na 
ziemi, co stało się rzeczywistością i trwało prawie 90 lat. Będąc żywą pamię-
cią objawień, które niewielką przedtem portugalską wioskę Fatimę uczyniły 
ołtarzem świata, poprzez swoje relacje oraz świadectwo życia kontemplacyj-
nego i modlitwę wstawienniczą w klauzurze Karmelu doprowadziła do nieba 
tysiące ludzi przez ich nawrócenie. W końcu sama odeszła do nieba, gdzie 
z pewnością – jak stwierdził św. Jan Paweł II – „wyszła jej naprzeciw Ta, którą 
widziała w Fatimie przed wieloma laty”. Oby jak najrychlej owo przebywanie 
s. Łucji w niebie wraz z Hiacyntą i Franciszkiem, a nade wszystko z „Piękną 
Panią” i Jej Synem, Zbawicielem świata, potwierdził aktem beatyfikacji Jego 
namiestnik na ziemi.

18 Zob. „Życie Karmelu” 72(2005), s. 105-106.
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TO THE GLORY OF THE ALTARS. THE BEATIFICATION PROCESS  
OF THE SERVANT OF GOD LUCIA DOS SANTOS FROM FATIMA

Summary

On 13 February 2005, in the monastery of the discalced Carmelite nuns of Coim-
bra, at the age of 97, died the longest-living visionary of Fatima – Maria Lucia of 
Jesus and the Immaculate Heart of Mary, according to the civil documents Lucy dos 
Santos. In the third year after death, by papal dispensation, her beatification proc-
ess began. The circumstances associated with the process and its current state are 
described in the article, by a Polish Carmelite, who had an opportunity to meet with 
the visionary of Fatima just a few months before her death. 

Słowa kluczowe: 
 siostra Maria Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, Łucja dos Santos, 
Fatima, objawienia fatimskie, proces beatyfikacyjny.

Key words: 
 sister Maria Lucia of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, Lucia dos Santos, 
Fatima, the apparitions of Fatima, the beatification process.
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Karol Klauza

 Jan Paweł II a Matka Boża Fatimska

Współczesna antropologia zdaje się preferować holistyczną wizję oso-
by ludzkiej w jej historycznym rozwoju. Zgodnie z nią człowiek staje się, 
dorasta do pełnej miary swego człowieczeństwa poprzez zdarzenia codzien-
ności. W tym kontekście także związki z ideałami duchowymi mogą ulegać 
znamiennej ewolucji. W przypadku Karola Wojtyły – Jana Pawła II związek 
z Maryją – a ściślej z Maryją głoszącą światu orędzie – także ma swoją historię. 
Jakieś stopniowe odkrywanie tajemnicy. Osiągnięcie punktu kulminacyjnego, 
miejsca styku indywidualnej historii z transcendentną ideą ocalenia i następ-
nie realizacja bosko-ludzkiej ekonomii. Mariofanię fatimską należy bowiem 
po Marialis cultus Pawła VI odczytywać w kontekście teodycei, soteriologii 
i eklezjologii. Trzeba ją także odczytać w kontekście bogatej biografii Jana 
Pawła II kładącego historyczną pieczęć przełomu tysiącleci chrześcijaństwa na 
proroctwie fatimskim dotyczącym roli papieża. Próbę takiego ujęcia specyfiki 
orędzia fatimskiego podał m.in. Stefano De Fiores w swoim dogmatycznym, 
erudycyjnym studium Sekret Fatimy1.

Prof. dr hab. Karol Klauza – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL, kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki 
Dziennikarskiej w tymże Instytucie, członek Korespondent Międzynarodowej Papieskiej 
Akademii Maryjnej w Rzymie, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego; 
e-mail: kklauza@kul.pl.

1 S. de Fiores, Il segreto di Fatima. Una luce sul futuro del mondo, Cinisello Balsamo 
2008 (Sekret Fatimy. Światło rozjaśniające przyszłość świata, Warszawa 2011).
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I. Faktografia związków Karola Wojtyły – Jana Pawła II z Maryją 
w Jej fatimskiej mariofanii 1917 roku

1. Przed pontyfikatem

„Dotychczas niewiele wiedziałem o Fatimie”2. To znamienny punkt wyj-
ścia do analiz teologicznych odsłaniających miejsce Matki Bożej Fatimskiej 
w życiu Karola Wojtyły – Jana Pawła II. We wczesnych tekstach Karola Wojty-
ły sporadycznie pojawiała się kategoria Fatimy w kontekście jego pogłębionej 
duchowości maryjnej. Ta duchowość jednak koncentrowała się u niego raczej 
na Częstochowie i Królowej Polski z Jasnej Góry. W tajemnicy tej ikony spa-
jającej tożsamość Polaków widział „przemożną pomoc i obronę”, zwłaszcza 
wobec powojennych zagrożeń i niebezpieczeństwa ze strony ateistycznego 
systemu narzuconego przez dwa totalitaryzmy: niemiecki hitleryzm i rosyjski 
komunizm. Natomiast motyw poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi oraz 
cierpienia wyzwalającego od kary i rodzącego pokój – tak ważne dla tajemnic 
orędzia mariofanii fatimskich – nie stanowiły wyraźnego punktu odniesienia 
dla Karola Wojtyły. 

Przed pontyfikatem lekcja cierpienia, jakiego sam doświadczał, stopniowo 
przygotowywała go jednak do roli „ubranego na biało biskupa doświadczo-
nego zamachem” – jak to określiła w mariofanii Piękna Pani. Kolejne etapy 
tej lekcji cierpienia to sierocy i tułaczy los między Wadowicami i Krakowem, 
dzielony z umierającym przedwcześnie ojcem podczas okupacji niemieckiej 
w Krakowie, trud pracy fizycznej w Solvayu, nieomal śmiertelny wypadek, 
w którym potrącił go na ulicy niemiecki samochód wojskowy, ascetyczny tryb 
życia, poświęcenie konspiracyjnego studiowania filozofii i teologii, ubogie 
wikariuszostwo w Niegowici, pełne oddania studentom posługiwanie dusz-
pasterza akademickiego w Krakowie. Wszystkie te doświadczenia ostatecznie 
zyskały swą eklezjalną kumulację w posłudze biskupiej.

Wraz z sakrą biskupią przyjął na siebie wymagające poświęcenia i cierpie-
nia zmaganie się z komunistyczną władzą o dobro Kościoła krakowskiego, 
a we współpracy z kard. Stefanem Wyszyńskim o dobro Kościoła w Polsce. 
Gdy w 1978 r. konklawe poprosiło Wojtyłę o decyzję przyjęcia zobowiązań 
pontyfikatu jako biskupa Rzymu, był przygotowany i silny, by z mocą po-
prowadzić społeczność wierzących pośród wyzwań współczesnych cywilizacji. 
W końcu cały świat usłyszał 16 października 1978 r. z Watykanu jego imię 

2 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s. 162.
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dopełniające kanoniczną formułę Habemus Papam, wyrażającą powszechną – 
a przede wszystkim polską – radość z wyboru słowiańskiego papieża. Dotych-
czasowa droga cierpienia przed pontyfikatem Jana Pawła II nie miała jeszcze 
uświadomionych odniesień do orędzia z Fatimy. Maryja w tajemnicy swych 
fatimskich objawień pojawiała się w jego wypowiedziach fragmentarycznie 
i okazjonalnie3. Raczej wtórnie w stosunku do inicjatyw polskiego Kościoła 
w zakresie poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonywanemu w ślad 
za inicjatywami Kościoła powszechnego4. Wybór na Stolicę Piotrową, ważny 

3 Z  najważniejszych jego tekstów nawiązujących implicite do głównych idei 
mariofanii fatimskich wymienić należy m.in.: Tajemnica Maryi, „Tygodnik Powszechny” 
12 (1962) nr 33, s. 1; Matka Boża Ludźmierska, [fragment listu pasterskiego] „Tygodnik 
Powszechny” 13 (1963) nr 34, s. 1; Na otwarcie Kongresu Maryjnego (Niepokalanów, 
13 VIII 1972), w: Błogosławiony Maksymilian Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, 
opracowania, red. J. Bar, Niepokalanów 1974, s. 62-66; Maryja Matką Kościoła, w: 
W kierunku prawdy, red. B. Bejze, Warszawa 1976, s. 77-176; Wizerunek Ostrobramskiej 
Matki Miłosierdzia (kazanie, Białystok, 27 XI 1977), „Duszpasterz Polski Zagranicą” 1978 
nr 3, s. 273-278. Ważniejsze omówienia duchowości maryjnej Wojtyły w duchu Fatimy 
to: S. Rożej, Jasnogórskie posługiwania ks. Kardynała Wojtyły, „Tygodnik Powszechny” 
1978 nr 49, s. 4; Kościół w Nowej Hucie (parafia Królowej Polski, poświęcenie figury 
Matki Bożej wykonanej z odłamków stali z pól kombatantów polskich), „Msza Święta” 
1973 nr 12, s. 284.

4 Jak wiadomo, najwcześniejszy akt poświęcenia został dokonany przez biskupów 
portugalskich 13 maja 1931 r. i dotyczył jedynie Portugalii. W obliczu wojny domowej 
w Hiszpanii w latach 1936–1937 episkopat Portugalii jako pierwszy zobowiązał się do 
narodowej pielgrzymki do Fatimy, o ile zło tej wojny nie dotknie ich kraju. Pielgrzymka 
ta doszła do skutku 12–13 maja 1938 r. Pius XII, który sakrę biskupią otrzymał 13 
maja 1917 r. – a więc w dniu pierwszej mariofanii fatimskiej – odczytywał to jako znak 
dla zaangażowania w program Fatimy (Por. jego przemówienie do delegacji Portugalii 
ofiarującej ołtarz Matki Bożej Fatimskiej dla kościoła pw. św. Eugeniusza, 4 czerwca 
1951 r.). Usilne prośby s. Łucji zaowocowały decyzją Piusa XII czasu wojny o poświęceniu 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi 31 października 1942 r. – w 25. rocznicę mariofanii 
i ponownie 8 grudnia 1942 r. W imieniu Piusa XII legat papieski kard. Benedetto Aloisio 
Massela dokonał 13 maja 1946 r. koronacji cudownej figury Matki Bożej Fatimskiej 
koroną ufundowaną przez Portugalki jeszcze w czasie wojny. Pius XII będzie odtąd 
promował mariologiczny tytuł Matki Bożej Fatimskiej jako Excelsa Regina Mundi. 
Światowy wymiar nadał Fatimie Pius XII w 1950 r., ogłaszając ten Rok „Rokiem Pokoju” 
i wyznaczając jego zakończenie w Fatimie – „ołtarzu świata” – jak to określił. W liście Sacro 
vergente anno z 7 lipca 1952 r. o św. Cyrylu i Metodym expressis verbis poświęcił „narody 
Rosji” Niepokalanemu Sercu. Na ręce Jana XXIII już podczas Soboru Watykańskiego II 
wpłynęła petycja 500 biskupów o wspólne dokonanie aktu poświęcenia świata i Rosji 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Śmierć papieża i nowy pontyfikat Pawła VI wydłużył 
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w kontekście dotychczasowych papieskich zaangażowań w sprawę Fatimy, 
stał się dla Karola Wojtyły punktem zwrotnym na jego drodze do świętości 
potwierdzonej kanonizacją 27 kwietnia 2014 roku w odpowiedzi na społeczną 
proklamację „santo subito” z placu św. Piotra w Rzymie, w dniu pogrzebu 
8 kwietnia 2005 roku. Skalę tego społecznego przekonania oddawała wy-
jątkowa w historii, wcześniejsza atmosfera czuwania chrześcijańskiego i nie-
chrześcijańskiego świata przy papieżu, który odchodził na oczach mediów do 
domu Ojca. 

2. Podczas pontyfikatu

Na dobre Fatima wkroczyła w życie Jana Pawła II 13 maja 1981 roku, który 
miał być w zamiarach sprawców zamachu dniem kończącym pontyfikat tego 
papieża wybranego z Europy oddanej w strefę wpływów porewolucyjnej Rosji. 
Wymowa daty 13 maja – pierwszej mariofanii w Cova da Iria w 1917 zestawio-
nej z datą nieudanej akcji zamachowcy Ali Agcy – nosiła dla Jana Pawła II 
oczywisty znak czasu i miała walor cudownego ocalenia życia człowieka odpo-
wiedzialnego za kierowanie Kościołem katolickim u progu trzeciego tysiąclecia 
chrześcijaństwa. Dlaczego zaistniał ten zamach i konsekwentnie wymowny 
znak cudownego ocalenia od śmierci, upubliczniony we współczesnych me-
diach w globalnej skali? Wbrew zbrodniczym zamiarom, ale za to w historii 
namacalnego zwyciężania zła mocą dobra?

a) Geneza wizji cierpiącego papieża
Być może biografia tego papieża i styl jego pontyfikatu w pierwszych 

trzech latach zaważył na decyzji utrwalenia za wszelką cenę status quo dyplo-
macji międzynarodowej. Jej ważnym elementem był podział Europy na strefy 
wpływów wynegocjowany u schyłku II wojny światowej przez mocarstwa, do 
których zaliczono także Rosję występującą na arenie międzynarodowej jako 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Geograficznie to dawna 
Rosja, która w 1917 roku przyjęła ideologię marksistowsko-leninowską, zaś jej 

realizację tej inicjatywy do 21 listopada 1964 r. w formie zakończenia konkluzyjnego 
przemówienia soborowego wobec 2148 ojców soborowych. 13 maja 1965 r. Paweł VI 
przekazał wotum Złotej Róży – wyjątkowego wyróżnienia przyznawanego od czasów 
Leona IX (1049–1057) jako dowód wdzięczności za postawę wiary. Wyjątkowym 
ówczesnym wydarzeniem była podróż papieża do Fatimy w dniach 12–13 maja 1967 r. – 
w 50. rocznicę objawień i 25-lecie poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu.
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ważnym elementem stała się walka z Cerkwią prawosławną z jej emblematycz-
nym kultem Maryi. 

Od chwili wyboru Jan Paweł II dał się poznać światu jako świadek dobrze 
zorientowany w realiach tzw. Europy pojałtańskiej z jej fizycznym murem ber-
lińskim i cywilizacyjnym murem między Wschodem a Zachodem. Roztropny, 
odważny i bezkompromisowy styl wypowiedzi i działań Jana Pawła II w odsła-
nianiu autentycznych wartości gwarantujących wyższość cywilizacji życia nad 
cywilizacją śmierci, a także on sam jako wiarygodny obrońca prymatu osoby 
ludzkiej nad ekonomią i wreszcie prymatu ducha nad wszelkimi uzależnienia-
mi krępującymi człowieka, proponował współczesnemu światu pod koniec 
drugiego tysiąclecia drogę szczęścia polegającego na tym KIM się jest, a nie 
CO się posiada. Papież szermujący hasłem „Nie lękajcie się” i nieposiadający 
czołgów na poparcie swej aksjologii z roku na rok stawał się coraz groźniejszym 
rywalem na arenie międzynarodowej dyplomacji.

To dlatego analiza jego dokonań w pierwszym trzechleciu pontyfikatu 
powodowała stopniowe narastanie obawy przed jego programem wyrażonym 
kolejno: w 1979 roku w Orędziu na XII Światowy Dzień Pokoju, do episko-
patów latynoamerykańskich (25 I–1 II), do Polaków (2–10 VI) – by „służyć 
sprawie zbliżenia i współpracy między narodami”. Do świata zaś skierował 
na forum ONZ apel – by „niebezpieczeństwa wojny leczyć nie w sposób 
powierzchowny, ale czynić to w sposób gruntowny, przyczynowy… Źródło 
zaś wojny tkwi w naruszaniu praw człowieka, w niesprawiedliwym podziale 
dóbr materialnych i krzywdzeniu ducha człowieka”. W Turcji (28–30 XI 1979) 
wykonał gest pojednania wobec prawosławia. W 1980 roku podźwignął au-
torytet Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego (24–27 III), skierował wezwanie do 
solidarności, porządku i sprawiedliwości w odwiedzanych krajach Afryki (2–12 
V), we Francji upomniał się o autentyczny humanizm („Trzeba, aby prawa 
cywilne służyły wyniesieniu człowieka” – 30 V–2 VI), ośmielając episkopat 
Brazylii (30 VI–12 VII), przypomniał, że „Kościół ma prawo i obowiązek mó-
wienia niemiłej prawdy. Nawet gdy trzeba ją powiedzieć możnym tego świata”. 
Wymowne stały się tego roku jego gesty i słowa podczas pielgrzymki do Nie-
miec (15–19 XI) przełamujące programową w tym kraju niechęć do katolika 
i Polaka. „Geograficzna bliskość (…) jest przede wszystkim zadaniem dla obu 
stron” – mówił papież, co w tamtych realiach międzynarodowych stanowiło 
niemal rewolucyjną ofertę wobec status quo dwóch państw niemieckich i gro-
ziło  ryzykiem powstania zarzewia konfliktów ideologicznych.

Po powszechnie znanych porozumieniach sierpniowych 1980 roku w Polsce 
pojawiła się nowa siła organizująca życie społeczne w strefie wpływów pore-
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wolucyjnej Rosji. Wszystko to sprawiało, że związki orędzia Fatimy z losami 
Rosji poprzez pontyfikat polskiego papieża zaczęły się stopniowo zacieśniać. 19 
grudnia w orędziu z okazji odsłonięcia w Gdańsku pomnika ofiar grudnia 1970 
roku zamanifestował Polakom nową-starą aksjologię: „Proszę Ojca Wszechmo-
gącego, aby moim rodakom dał wszystkie siły potrzebne do budowania pokoju 
we wzajemnym poszanowaniu wspólnego dobra umiłowanej Ojczyzny”. Po-
jawiały się w ten sposób w przestrzeni publicznej niepokojące reżim kategorie 
„wspólnego dobra” „umiłowanej Ojczyzny” poddanej opiece „Wszechmogą-
cego Ojca”. Odbiegały one od propagandowych programów tzw. racji stanu 
głoszonych przez zależne od Moskwy partie komunistyczne w Europie. Poza 
słowami papieża w gdańskiej manifestacji po liturgii i śpiewie Boże coś Polskę 
z wersetem o „przywrócenie wolnej Ojczyzny” wybrzmiały znamienne słowa 
kard. Franciszka Macharskiego poświęcającego pomnik, który jego zdaniem 
„staje się świętością, stanowiącą znak pojednania, znak zwycięstwa miłości 
nad nienawiścią, nadziei nad bolesnymi doświadczeniami przeszłości, znak 
zwycięstwa Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego na polskiej, 
gdańskiej ziemi”. Ta eskalacja społecznych dążeń solidarnościowych nie mogła 
pozostać niezauważona przez architektów sceny politycznej, dla których od 
wieków za najbardziej skuteczną metodę rządzenia uznaje się przekonanie, że 
„lepiej, aby jeden człowiek umarł za naród, niż żeby cały naród zginął” (J 11,50). 
Pewnie już od 1979 roku w gabinetach i oddziałach reżimowych ruszyły przy-
gotowania do majowego zamachu na placu św. Piotra w Rzymie w 1981 roku.

W 1981 roku Jan Paweł II zdążył jeszcze odbyć pielgrzymkę na Daleki 
Wschód (16–27 II): od Pakistanu po Japonię i Alaskę. Otoczył w ten sposób 
swymi pielgrzymkami rosyjskie imperium, od 1917 roku pozostające pod 
znakiem ideologii marksistowskiej i z obyczajowością wyzbytą tradycyjnej dla 
kultury ruskiej i rosyjskiej chrześcijańskiej aksjologii w jej wschodniej wersji. 
Miliony mieszkańców Azji i Ameryki Północnej wiwatujące na cześć papieża 
musiały budzić niepokój rządzących w ZSRR, określanych na początku lat 80. 
XX wieku pojęciem „imperium zła”. Niepokój ten mógł wpływać na plany 
i zgodę na zamach na „ubranego w białą sutannę biskupa” – jak to określiła 
podczas mariofanii Piękna Pani. 

b) Lekcja zamachu
Rzeczywiście, 13 maja 1981 roku po miesiącach przygotowań logistycz-

nych, wybrany spośród wielu Mehmet Ali Agca, „specjalista” od zamachów 
terrorystycznych, nie zdołał zabić Bezbronnego strzałem z trzech metrów, 
z dziewięciomilimetrowego parabellum. Poległ w konfrontacji z ręką, „która 
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kierowała kulą”5. Ta kula przeszła o kilka milimetrów od aorty i nie naruszyła 
żadnego organu. Spowodowała dla życia poważne zagrożenie , ale możliwe do 
przezwyciężenia. Pozostawiła jedynie chroniczną skłonność do podwyższonej 
temperatury i znak na papieskiej dłoni. Sens tego zdarzenia oczekiwał inter-
pretacji w świetle proroczej wizji Pięknej Pani przekazanej trojgu pastuszków 
z Fatimy. I taka interpretacja została dokonana przez Jana Pawła II niezwłocz-
nie po wydarzeniach 13 maja 1981 roku.

Podczas rekonwalescencji pooperacyjnej w klinice Gemelli 14 maja papież 
poprosił o dostarczenie z Watykanu dokumentacji dotyczącej objawień fatims-
kich, by we właściwy sobie przenikliwy sposób odkryć istotne wątki orędzia 
i sensu Fatimy dla podarowanego mu nowego rozdziału życia, oddanego „po 
nawróceniu i umacnianiu swych braci w wierze” (por. Łk 22,32).

Owocem tego studium stał się najpierw cykl katechez generalnych poświę-
conych soteriologicznemu znaczeniu cierpienia, a potem zebranych w syste-
matyczną całość w liście apostolskim Salvifici doloris z 11 lutego 1984 roku. 
Odkrycie najgłębszego fundamentu orędzia fatimskiego prowadzi Jana Pawła 
II do chrystotypicznej ofiary z siebie aż po śmierć „Męża Boleści oswojonego 
z cierpieniem” (por. Iz 53,3), który „po udrękach ujrzał światło… i usprawie-
dliwił wielu” (por. Iz 53,11).

Orędzie Pięknej Pani z Fatimy jawi się Janowi Pawłowi II jako konkretna 
odpowiedź Bożej Opatrzności kierunkująca wysiłki Kościoła kończącego się 
XX wieku na pastoralny szlak per Mariam ad Jesum. A konkretniej – poprzez 
zniszczenie w zarodku przewidywanego zła dla świata w postaci ideologii 
błędnej i rodzącej hekatombę cierpienia całych narodów – przesiedlanych ze 
swoich historycznych ziem, wydawanych na wyniszczenie głodem i niewolni-
czą pracą w gułagach oraz niszczonych wojnami o światowym zasięgu działania 
służb specjalnych. 

Dokonujące się w 1917 roku mariofanie daleko od scenerii rewolucyjnej 
Rosji – na drugim krańcu Europy – miały po ludzku sądząc, minimalne 
szanse powodzenia. Troje niewykształconych pastuszków otrzymało religijnie 
wyrażony projekt dotykający kwestii społecznych świata XX wieku. Był to 
projekt pozbawiony militarnego znaczenia, chociaż wyraźnie ukierunkowany 
na przezwyciężenie petersbursko-moskiewskiej rewolucji. Spektakularnym 
symbolem tej rewolucji pośród pożarów, rabunku i przelewanej krwi stało się 
zrównanie z ziemią symbolu rosyjskiego prawosławia – moskiewskiej katedry 
Chrystusa Zbawiciela. Wydarzenia pierwszych lat rewolucji rosyjskiej oznacza-

5 A. Frossard, Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II, Kraków 1982 s. 305.

Karol Klauza | Jan Paweł II a Matka Boża Fatimska



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 201660

ły odzieranie ze świętości duszy rosyjskiej na długie osiemdziesiąt lat. Aż do 
przełomu, jakim miał się okazać rozbijający mury Europy pontyfikat papieża 
doświadczonego cierpieniem na „nieludzkiej ziemi” – od czasu zaborów, a po-
tem ludobójczej okupacji.

II. Pontifex – budowniczy mostów między cywilizacjami

Historyczny symbolizm funkcji antycznego pontifexa – budowniczego 
mostów Cesarstwa Rzymskiego – przedłużony został w cywilizacji zachod-
niej przez posługę biskupa Rzymu. Charakteryzuje ją przez wieki budowanie 
fizycznych i duchowych mostów sprzyjających budowaniu jedności rodziny 
ludzkiej. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II znakiem owocnego wypełniania 
tej posługi stały się:

1. Kolejne wizyty Ojca Świętego w sanktuarium fatimskim: 
a) 12–13 maja 1982 roku – jako wotum dziękczynne za ocalenie, 
b) 2 marca 1983 roku, 
c) 12–13 V 1991 roku – jako wotum dziękczynne za upadek porewolucyjnej 

Rosji i uwolnienie od ideologii komunistycznej krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej,

d) 12–13 maja 2000 roku – historyczny i eschatologiczny wymiar orędzia 
Maryi z Fatimy w pielgrzymce Roku Jubileuszowego 2000.

2. Nową formą wymownie podkreślającą determinację Jana Pawła II w za-
kresie związków z Fatimą były inicjatywy przewożenia Figury Fatimskiej do 
Watykanu oraz osobiste lub per procura przekazywanie papieskich wotów do 
sanktuarium fatimskiego.

1. Papieskie pielgrzymki do Fatimy

a) Dziękczynna pielgrzymka do Matki za ocalenie życia
Związek okoliczności zamachu na placu św. Piotra 13 maja 1981 r. z proro-

czymi mariofaniami fatimskimi dla Jana Pawła II miał charakter cudu. Streścił 
go w zdaniu, które implicite wiąże się z przekonaniem, że to wstawiennictwo 
Matki Bożej i działanie Bożej Opatrzności wbrew ludzkiej logice6. Podczas 

6 Wskazuje na nią znane sformułowanie zamachowca, Mehmeta Ali, Agcy kierowane 
m.in. do kard. Ratzingera. Według kard. Ratzingera: „Ali Agca interesował się jedynie 
technicznymi kwestiami dotyczącymi zamachu, a nie wymiarem moralnym dokonanego 
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audiencji generalnej 7 października 1981 roku wyznał publicznie: „Czyż mogę 
zapomnieć, że wydarzenie na Placu św. Piotra miało miejsce w tym dniu i o tej 
godzinie, kiedy od sześćdziesięciu z górą lat wspomina się w portugalskiej 
Fatimie pierwsze objawienie się Matki Chrystusa ubogim wiejskim dzieciom? 
Wszak we wszystkim, co mnie w tym właśnie dniu spotkało, odczułem ową 
niezwykłą matczyną troskę i opiekę; troskę, która okazała się mocniejsza od 
śmiercionośnej kuli”7. 

Projekt pielgrzymki Jana Pawła II do Fatimy stanowił powtórzenie wcze-
śniejszego pobytu w tym Sanktuarium Pawła VI w dniu 13 maja 1967 roku8. 
Jednakże w przypadku Jana Pawła II miał on bardziej egzystencjalną genezę. 
„Kiedy przed rokiem [tj. w 1981 – K.K.] miał miejsce zamach, gdy odzyskałem 
świadomość myśli moje natychmiast pobiegły ku temu sanktuarium, ażeby 
w sercu Matki Bożej złożyć podziękowanie za uratowanie mnie od niebezpie-
czeństwa”9. Znakiem tego podziękowania była modlitwa przed sanktuaryjną 
figurą10 ukoronowaną na polecenie Piusa XII 13 maja 1946 roku przez legata 

czynu. Ciągle pytał, jak to jest możliwe, że on zawodowiec mógł nie trafić ze skutkiem 
śmiertelnym. Wysłał mi z więzienia kilka listów. Mógł poprosić o wyjaśnienie tajemnicy 
Fatimy, aby właściwie zrozumieć przyczynę, dlaczego zamach na życie papieża nie powiódł 
się” (wypowiedź z dnia 22 lutego 2005 r., cyt. za: http://ekai.pl/wydarzenia/wideo/
x41793/zamach-na-jana-pawla-ii/; dostęp: 20.03.2016). Swą książkową wersję przebiegu 
zamachu Ali Agca zatytułował: Obiecali mi raj. Wskazuje w niej m.in. na 13 maja 2017 
(sic!) jako sprzyjający moment na nowe rozpętanie piekła i zadanie kresu zachodniej 
cywilizacji. Pistolet Browning HP Cal kaliber 9 mm, z którego strzelał Ali Agca, stał się 
własnością rzymskiego Muzeum Kryminologii i w czasowej wystawie był eksponowany 
w Muzeum Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. 

7 „Potrei dimenticare che l’evento in Piazza san Pietro ha avuto luogo nel giorno 
e nell’ora nei quali da più di sessant’anni si ricorda a Fatima nel Portogallo la prima 
apparizione della Madre di Cristo ai poveri contadinelli? Poiché, in tutto ciò che mi è 
successo proprio in quel giorno, ho avvertito quella straordinaria materna protezione e 
premura, che si è dimostrata più forte del proiettile micidiale”. Cyt. za: https://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/it/audiences/1981/documents/hf_jp-ii_aud_19811007.html 
(dostęp: 20.03.2016).

8 Co upamiętnia pomnik tego papieża umieszczony w połowie drogi między starą 
bazyliką a nowym kościołem.

9 Cyt za: Niestrudzony pielgrzym miłości, Warszawa 2008, s. 74.
10 Wyrzeźbiona w 1920 r. według wskazań s. Łucji przez José Ferreirę Thedima 

z São Maamede de Coronado. W Kaplicy Objawień umieszczona jest na marmurowej 
kolumnie w miejscu dębu, nad którym miały miejsce mariofanie.
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papieskiego kard. Bento Aloisio Masellę11. Świadkowie tej żarliwej dzięk-
czynnej modlitwy Jana Pawła II zwracają uwagę na jej mistyczny charakter, 
na nieomal wyczuwalną, osobową relację Ojca Świętego i Maryi12. Gestem 
wdzięczności staje się ofiarowanie Maryi złotego różańca13. W wygłoszonej 
homilii podał m.in. swoją interpretację aktu ofiarowania świata Niepokala-
nemu Sercu Maryi słowami: „Poświęcić świat… to znaczy przybliżyć się za 
pośrednictwem Matki do samego źródła życia, które wytrysnęło na Golgocie. 
Poświęcić się Maryi – to znaczy wrócić pod Krzyż Syna. To znaczy więcej: 
odnaleźć ten świat w przebitym Sercu Zbawiciela”14. Uderza w tym sformuło-
waniu chrystocentryzm aktu, który stanowiło ofiarowanie świata Niepokala-
nemu Sercu Maryi – istotny element orędzia fatimskiego. Zarazem jest to też 
teologiczne otwarcie na rozumienie tajemnicy Golgoty, w której uczestniczyła 
swym bolejącym sercem Matka Chrystusa. I drugi aspekt tajemnicy Golgoty 
w tej interpretacji to przekonanie, że Golgota Chrystusa obejmuje sobą hi-
storyczne zmagania się świata ze złem i grzechem. Maryja jest tu rzeczywiście 
Waleczną Hetmanką i to wobec Niej, na zakończenie homilii fatimskiej, Jana 
Paweł nadał mariologiczny sens swemu biskupiemu zawołaniu Totus Tuus15. 

Pośród tych wszystkich osób słuchających słów Jana Pawła II 12 maja 1982 
roku był także urodzony w 1950 roku belgijski prawnik, wyświęcony w die-
cezji madryckiej, od 1978 roku należący przez rok do Bractwa św. Piusa X 

11 Korona była fundowana przez Portugalki ofiarowujące na ten cel osobistą biżuterię. 
Koronę wykonano w pracowni jubilerskiej Leitão and Irmão z Lizbony. Korona kró-
lewska ma osiem ramion i zgodnie z zasadami heraldyki jest zamknięta. W zwieńczeniu 
znajduje się symbol kuli ziemskiej ozdobiony turkusami i krzyżem. Pod nią schodzą się 
ośmioramienne rozgałęzienia korony, tworząc w punkcie styku zagłębienie, w którym 
opiekunowie sanktuarium postanowili umieścić papieskie wotum pocisku. Pracę jubi-
lerską wykonał Manuel Gomes z Povoa do Varzim. Zob. A. Miguel, Tajemnica fatimska 
a pontyfikat Jana Pawła II, Poznań 2002, s. 92.

12 Świadek tego zdarzenia Marek Skwarnicki, wpatrując się w twarz modlącego się 
papieża, odniósł wrażenie, jakby widział on żywą Maryję. Por. Niestrudzony pielgrzym, 
s. 76.

13 To długi na 1,05 m pięcioczęściowy różaniec, ważący 200 g, z  ażurowymi 
paciorkami. Krzyżyk wykonany ze szczerego złota ma wygrawerowane inskrypcje: na 
belce pionowej „Fatima” a na poprzecznej „1981-13 maja 1982”. Zob. A. Miguel, 
Tajemnica fatimska, s. 63.

14 Cyt. za: Niestrudzony pielgrzym, s. 76.
15 „W tym momencie, w tym sanktuarium fatimskim, pragnę wobec was wszystkich 

powtórzyć: Totus Tuus – cały Twój, o Matko!”. Cyt. za: A. Miguel, Tajemnica fatimska, 
s. 64.
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ks. Juan Fernandez y Krohn, ostatecznie należący do radykalnego nurtu tzw. 
sedewakantystów, dla których nielegalnie wybrany był każdy papież po Piusie 
XII. Z tych pobudek pragnął zabić Jana Pawła II w Fatimie – u samego źródła 
mariofanijnego proroctwa o „cierpiącym z powodu zamachu papieżu”16.

b) Międzylądowanie w Lizbonie 2 marca 1983 roku podczas 
Nadzwyczajnego Roku Świętego17

Przeżycia osobiste Jana Pawła II związane z dokonanym aktem poświęcenia 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi w 1982 roku wpłynęły na jego decyzję 
o kilkugodzinnym zatrzymaniu się w Lizbonie podczas pielgrzymki do Ame-
ryki Łacińskiej w dniach 2–10 marca 1983 roku. Zasadniczy ton tego spotkania 
z przedstawicielami episkopatu Portugalii i władz państwowych zdominowała 
wdzięczność wobec Maryi za ocalenie życia i podziw dla chrześcijańskiej deter-
minacji wierzących. Do oczekujących Ojca Świętego wielotysięcznych tłumów 
skierował motywowany orędziem fatimskim apel: „Podczas tego krótkiego 
postoju na «Ziemi Najświętszej Maryi» pragnę ponowić mój apel, aby słu-
chano poleceń, które płyną do nas z Fatimy i które odpowiadają wezwaniom 
mającego się rozpocząć Jubileuszowego Roku Odkupienia”18. 

Fatimski motyw w tym sprawowaniu pontyfikatu miał miejsce zwłaszcza 
16 października 1983 roku, kiedy korzystając z udziału kardynałów i biskupów 
wszystkich kontynentów, Jan Paweł II ponowił akt poświęcenia świata według 
z formuły fatimskiej z 13 maja 1982 roku. 

c) Dziękczynna pielgrzymka za uwolnienie świata od 
komunizmu
Znamienny kontekst dla uzasadnienia tej pielgrzymki dały słowa Jana Pawła 

II wypowiedziane w portugalskojęzycznej Brazylii 16 października 1991 roku 
(rocznica wyboru na Stolicę Piotrową): „Nie można mówić o trzynastu latach 

16 Zamach miał miejsce o godz. 22.40 przed ołtarzem. Psychicznie niezrównoważony 
duchowny hiszpański sztyletem lekko zranił Jana Pawła II, wykrzykując słowa: „Oskarżam 
cię o niszczenie Kościoła! Precz z Soborem Watykańskim II”. Zamachowiec został 
powstrzymany przez policjanta w taki sposób, że nie przerwało to liturgii. Ochroniony Jan 
Paweł II kontynuował liturgię mimo krwawienia; zawrócił na moment, by pobłogosławić 
zatrzymanego zamachowca. Sąd w Vila Nova de Ourém skazał go na 6 lat więzienia. Po 
odbyciu kary w 2000 r. usiłował dokonać zamachu na króla Belgów i króla Hiszpanii, 
za co skazano go na 5 lat więzienia. Cyt. za: A. Miguel, Tajemnica fatimska, s. 65; por. 
Niestrudzony pielgrzym, s. 75.

17 Zob. A. Miguel, Tajemnica fatimska, s. 79-81.
18 Tamże.
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[pontyfikatu – K.K.]. Powinniśmy mówić o trzech latach pontyfikatu i dziesię-
ciu latach cudu”19. Dlatego w dziesiątą rocznicę cudu ocalenia życia, świadom 
rozpadu Związku Radzieckiego w 1989 roku bez jednego wystrzału, zburzenia 
muru berlińskiego i powrotu do życia społecznego maryjnego kultu na ziemi 
rosyjskiej, Jan Paweł II ponownie staje w fatimskiej kaplicy objawień, „by po-
dziękować Matce Bożej za opiekę nad Kościołem w latach naznaczonych szyb-
kimi i głębokimi przemianami społecznymi, napełniającymi nowymi nadziejami 
liczne kraje ciemiężone przez ideologie ateistyczne”20. Znakiem spełnienia się 
zwycięskiego proroctwa stała się umieszczona w cudownej figurze kula, która 
przeszła przez ciało papieża, upadła do jego stóp, a teraz stała się wotum w ko-
ronie Maryi – Zwycięskiej Hetmanki sławionej w Częstochowie i Fatimie. 

Radość ze zwycięstwa Maryi podczas tej pielgrzymki w słowach papieża 
łączy się z troską, by tego zwycięstwa prowadzącego do wolności nie zmarno-
wać, nie roztrwonić, popełniając nowe błędy: „musimy baczyć, czy idziemy we 
właściwym kierunku, i co dla nas znaczy Bóg, abyśmy w tej pielgrzymce nie 
zatrzymali się, nie zbłądzili, byśmy nie nieśli na ramionach innego brzemienia, 
jak brzemię Jezusa Chrystusa”21. W tych intencjach 12 maja 1991 roku modlił 
się różańcem milion wiernych zgromadzonych na sanktuaryjnym placu. 

Następnego dnia, w niedzielę, 13 maja, po Mszy św. beatyfikacyjnej dwojga 
pastuszków fatimskich – w akcie zawierzenia Maryi Jan Paweł II wyraźnie na-
wiązał do międzynarodowego znaczenia Fatimy. Zwracając się do Maryi, wyznał: 
„Potrzebuje Ciebie Europa, która od Wschodu do Zachodu nie może odnaleźć 
swojej tożsamości bez odkrycia na nowo wspólnych chrześcijańskich korzeni”22. 
Ta głęboka wiara w namacalny udział Maryi nie tylko w cudzie ocalenia jego 
życia, ale także w historii ludów i narodów, stanie się wiodącym motywem 
maryjnego kontekstu papieskiego nauczania, zwłaszcza podczas odwiedzin w 
maryjnych sanktuariach narodowych w czasie jego kolejnych pielgrzymek.

d) Historyczny i eschatologiczny wymiar orędzia Maryi 
z Fatimy w pielgrzymce Roku Jubileuszowego 2000
Nowy wymiar orędzia fatimskiego ukształtowała tzw. trzecia tajemnica23, 

która w komentarzach publicystycznych nabrała odcienia sensacji, sugestii 

19 Cyt. za: Niestrudzony pielgrzym, s. 252.
20 Tamże, s. 253.
21 Tamże.
22 Tamże, s. 154.
23 Materialnie przedmiotem tej tajemnicy jest słowny zapis objawienia zawierającego 

wizje prześladowań, jakie spotykają papieża i wiernych. Dokument spisała s. Łucja na 
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ukrywania jej przed opinią publiczną, a dla wielu ezoterycznego uzupełnienia 
Ewangelii. Już kard. Joseph Ratzinger jako Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, 
depozytariusza dokumentu, zdementował sugestie o przerażających wizjach 
piekła, które jakoby stanowiły przedmiot tej tajemnicy. Strach przed karami 
za grzechy w wersji typowej dla kultury obrazu okazuje się interpretacją nazbyt 
powierzchowną i płytką. O wiele większe znaczenie posiada i historycznie jest 
coraz dramatyczniej dokumentowana prawda o prześladowaniu chrześcijan. 
Dokonuje się to w imię różnych idei i religii. Krew męczenników za Chrystusa 
katolików, protestantów i prawosławnych leje się obficiej niż w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa.

Centralnym wydarzeniem 13 maja 2000 roku stała się Msza św. beatyfika-
cyjna dwojga pastuszków fatimskich: Hiacynty i Franciszka, także świadków 
wizji cierpień papieża i Kościoła. Dzisiaj już w chwale nieba.

Przekonanie o tym, że hekatomba cierpień dotyka Kościół także w XX 
wieku, zostało przekazane światu po liturgii z 13 maja 2000 roku z udziałem 
miliona wiernych przez sekretarza stanu kard. Angelo Sodano. Cytował on 
fragment dokumentu watykańskiego spisanego przez s. Łucję. Wybrzmiały 
wówczas słowa: „Ojciec święty… przeszedł przez wielkie miasto w połowie 
zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cier-
pieniem, szedł, modląc się, za dusze martwych ludzi, których ciała napotkał 
na drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został 
zabity przez grupę żołnierzy”24. Spektakularne skojarzenia z fizyczną kondycją 
Jana Pawła II obecnego w Fatimie w 2000 roku nasuwały oczywiste wnioski. 
Wszyscy byli świadkami, z jakim trudem pokonywał wymagane liturgią kroki 

polecenie biskupa Leirii-Fatimy 3 stycznia 1944 r. pomimo własnego przekonania, 
że Matka Boża zabroniła ujawniać jego treść przed 1960 r. Od 1957 r. dokument był 
przechowywany na Watykanie w Archiwum Świętego Oficjum. Pius XII uszanował zakaz 
otwierania dokumentu przed prekluzyjną datą. Zmarł jednak w 1958 r. i nie zapoznał się 
z jego treścią. Jan XXIII i Paweł VI poznali treść objawienia spisaną w dokumencie. Jan 
Paweł I z uwagi na krótki pontyfikat najprawdopodobniej nie zapoznał się z nim. Dopiero 
dla Jana Pawła II wydarzenia fizycznego prześladowania papieża stały się motywem dla 
rozwinięcia idei przewodnich fatimskich mariofanii. Uczynił to w pełnej świadomości 
nadzwyczajności wydarzeń i  ich głębokich powiązań z ekonomią zbawczą Chrystusa 
i Kościoła.

24 Cyt. za: Niestrudzony pielgrzym, s. 444. Pełny tekst dokumentu zawierającego 
tzw. trzecią tajemnicę kard. Ratzinger opublikował podczas konferencji prasowej wraz 
z komentarzem 26 czerwca 2000 r. Polski tekst podano w: A. Miguel, Tajemnica fatimska, 
s. 153-180.
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przy ołtarzu, z  jak brzemienną świadomością ustawicznie mnożącą prasowe 
informacje o męczennikach zbliżał się do krzyża. 

Tego dnia Jan Paweł II dokonał też symbolicznych zaślubin z Maryją, 
ofiarowując Jej pierścień z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej25 z in-
skrypcją swego biskupiego zawołania Totus Tuus. To znamienny gest tej ostat-
niej przecież wizyty Jana Pawła II w Fatimie. Kolejnym stanie się dla niego 
przejście do wspólnoty wiecznego trwania w Bogu-Miłości, wraz z Maryją 
w niebie. Potwierdzeniem realności tej wizji stać się miała szybka beatyfikacji 
i kanonizacja Fatimskiego Pielgrzyma.

2. Obecność Figury Fatimskiej w Watykanie w dniach 24–26 marca 1984 
roku oraz osobiste lub per procura przekazywanie papieskich wotów

Inicjatywa sprowadzenia do Watykanu cudownej figury Matki Bożej Fa-
timskiej oceniana jest jako nowatorski przejaw stałej postawy dziękczynienia  
Jana Pawła II za dar ocalenia życia. Poza eksponowaniem tej figury podczas 
Mszy św. na placu św. Piotra (zakończonej ponowieniem aktu poświęcenia 
świata) i przy centralnym ołtarzu w Bazylice Watykańskiej (symbol Maryi 
Fatimskiej w centrum Kościoła) – figura była w kaplicy paulińskiej domu 
papieskiego, stwarzając okazję do osobistej, żarliwej modlitwy Ojca Świętego. 

Dopełnieniem aktu dziękczynienia Maryi za ocalenie życia stało się wotum 
w postaci pocisku, który przeszył ciało Ojca Świętego i spadł pod stopy ks. 
Stanisława Dziwisza w papieskim papamobile26. Przekazany następnie dele-
gacji sanktuarium fatimskiego, został perfekcyjnie wkomponowany w orna-
mentację cudownej figury, która w ten sposób stała się wymownym symbolem 
spełnionego proroctwa o zamachu na życie Ojca Świętego. Nabrała ona w ten 
sposób nowego znaczenia jako widomy znak zwycięstwa i opieki Matki Bożej 
Fatimskiej. 

Do pewnego stopnia ten motyw semantyczny obecny jest także w sanktu-
arium jasnogórskim, któremu 19 czerwca 1983 roku Jan Paweł II ofiarował pas 
sutanny papieskiej przesiąknięty krwią przelaną podczas zamachu. 

O sensie spełniających się proroctw fatimskich traktował list Ojca Świę-
tego do wszystkich biskupów, datowany 8 grudnia 1983 roku. Pisał w nim: 
„Pragnę wyznać w roku Odkupienia [prawdę, że przezwyciężanie grzechu 
dokonuje się przez nawrócenie – K.K.] wspólnie z Wami i z całym Kościołem. 

25 Dar otrzymany od kard. Stefana Wyszyńskiego.
26 Zob. A. Frossard, Nie lękajcie się, s. 91.
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Pragnę wyznać poprzez Niepokalane Serce Bogurodzicy, które w najszczegól-
niejszy sposób doświadczyło tej zbawczej mocy (…) Będę wdzięczny, jeżeli 
25 marca w trzecią niedzielę Wielkiego Postu odnowicie ten Akt wspólnie ze 
mną”27. Na dokonanie aktu poświęcenia i zawierzenia Niepokalanemu Sercu 
Maryi razem z biskupami świata w dniu 25 marca sprowadzono uroczyście 
figurę fatimską. Ponowne spotkanie Jana Pawła II z Maryją w sanktuaryjnym 
wizerunku dokonało się na dziedzińcu św. Damazego. Oficjalny komentarz 
Biura Prasowego doniósł, że „Papież spędził noc na modlitwie przed figurą 
w kaplicy przy apartamentach papieskich”. Następnego dnia figurę umiesz-
czono na placu św. Piotra na ołtarzu. Po modlitwie Anioł Pański Jan Paweł 
II wygłosił akt poświęcenia świata i narodów według formuły bazującej na 
tekście z 1982 roku.

Tego dnia – przez moment – figura znalazła się wewnątrz bazyliki św. Pio-
tra, w jej centralnym miejscu, tj. przy papieskim centralnym ołtarzu, znajdu-
jącym się nad grobem pierwszego papieża męczennika, św. Piotra. To swoisty 
symbol nieustannie spełniającego się proroctwa, zgodnie z którym „zbawienie 
przychodzi przez krzyż”. Maryja zaś nieustannie uczestniczy w męce wszyst-
kich swoich synów krzyżowanych na różne sposoby przez kolejne pokolenia.

W pięć lat po tym akcie ofiarowania w 1989 roku rozpadł się Związek 
Radziecki. Europa Środkowo-Wschodnia powróciła do swego chrześcijańskie-
go domu. Zburzono symbol zniewolenia, jakim był mur berliński. Państwa 
powracały do swej historycznej tożsamości, odkrywając nowe przestrzenie 
nadziei.

JOHN PAUL II AND THE MOTHER OF GOD OF FATIMA

Summary

The ties of Karol Wojtyła – Pope John Paul II with the message of Fatima are 
dynamic. They developed in his life implicitly through suffering which he experi-
enced during his youth and later in his priestly and episcopal ministry. This suffering 
reached its apogee on May 13, 1981, when, contrary to human logic, the assassination 
attempt on St. Peter’s square fell through. John Paul II considered saving his life as 
an obvious miracle and the fulfilment of the Fatima prophecies. As Pope John Paul II 
he went to Fatima on several pilgrimages. In 1982, to express his gratitude for saving 
his life; in 1982, to ask for the commands of the message of Fatima to be fulfilled, in 

27 A. Miguel, Tajemnica fatimska, s. 82.
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1991, as a thanksgiving for the demise of Communist ideology in Central and East-
ern Europe, and in 2000, as a farewell. John Paul II documented his deep, personal 
relationship with the Mother of God and with Her epiphany of Fatima with a few 
liturgical acts of consecration of the world, and Russia to the Immaculate Heart of 
Mary, of which the most significant took place on 25 March, 1984, in the presence of 
the statue brought to Vatican from Fatima. After that Act radical events took place 
in the international politics, limiting the promotion of Communist totalitarianism. 
A clear sign of the ties of John Paul II with the mother of God of Fatima can be seen 
in the bullet that went through his body during the coup. It was then integrated in 
the Crown of the wonderful Figure of Fatima. This relationship was built on the 
„suffering of Pope”, clearly marked in the message of Fatima. This is also the basis 
for the interpretation of the third secret of Fatima, announced in 2000: suffering and 
penance summarize the secret of Fatima. John Paul II became a servant and witness 
to this secret. 

Słowa kluczowe: 
 Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Zamach 13 maja 1981, Zamach 12 maja 1982, Trzecia 
Tajemnica Fatimska, Ali Agca, Juan Fernandez y Krohn.

Key words: 
 Karol Wojtyla, John Paul II, assassination 13 May, 1981, assassination 12 May, 
1982, the third secret of Fatima, Ali Agca, Juan Fernandez y Krohn.
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Ks. Janusz Królikowski

 Znaczenie eklezjologiczne zawierzenia Matce 
Bożej dokonanego przez św. Jana Pawła II 
w Fatimie w 1982 roku

Objawienia fatimskie z 1917 roku wpisały się tak dogłębnie w dzieje ducho-
we Kościoła w XX wieku, że jego misji i licznych skonkretyzowanych działań 
nie da się zrozumieć bez ich znajomości. Trzeba to także powiedzieć o samym 
II Soborze Watykańskim oraz o zaangażowaniu Kościoła w wiele spraw doty-
czących świata, jak na przykład pierwszorzędna sprawa pokoju, począwszy od I 
wojny światowej. Bardzo wymownymi znakami tego oddziaływania objawień 
stały się akty poświecenia (ofiarowania) Matce Bożej, Jej Niepokalanemu 
Sercu, Kościoła i świata. Pierwszego takiego aktu dokonał papież Pius XII 
31 października 1942 roku, gdy II wojna światowa prowadziła do ruiny miasta 
i całe państwa i gdy pod naciskiem „neopogaństwa”, jak sugestywnie stwierdził 
papież, chwiała się w swoich posadach cała cywilizacja zachodnia. Papież miał 
na względzie zwłaszcza narody najbardziej potrzebujące opieki macierzyńskiej 
Maryi1. Dziesięć lat później Pius XII odnowił to poświęcenie w liście apostol-
skim skierowanym do ludów Rosji2. 

Szczególną rolę w propagowaniu aktów ofiarowania Niepokalanemu Ser-
cu Maryi odegrali biskupi polscy. Dokonali oni takiego poświęcenia po raz 

Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski – kierownik Katedry Teologii 
Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, sekcja w Tarnowie; e-mail: janusz.krolikowski@upjp2.edu.pl.

1 Por. Preghiera di S. S. Pio XII, Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, „Acta 
Apostoliace Sedis” 34 (1942), s. 345-346.

2 Por. Pius XII, List apostolski Sacro vergente Anno (7 lipca 1952 r.), „Acta Apostolicae 
Sedis” 44 (1952), s. 510-511.
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pierwszy po zakończeniu II wojny światowej, 8 września 1946 roku3. W czasie 
II Soboru Watykańskiego biskupi polscy pod przewodnictwem kard. Stefana 
Wyszyńskiego usilnie zabiegali o to, by zgodnie z oczekiwaniem Maryi wyra-
żonym w związku z objawieniami fatimskimi biskupi całego świata kolektyw-
nie, pod przewodnictwem papieża, dokonali aktu oddania Kościoła i całego 
świata w macierzyńską opiekę Maryi4. Na soborze takiego aktu nie dokonano. 
Papież Paweł VI na zakończenie soboru wprawdzie to uczynił, ale indywidu-
alnie na zakończenie swojego przemówienia5. 

W Polsce sprawa aktu oddania Matce Bożej pozostała żywa. Kulminacyj-
nym momentem obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski stał się „Akt oddania 
Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła 
Chrystusowego”, którego dokonano w dniu 3 maja 1966 roku na Jasnej Gó-
rze6. Kardynał S. Wyszyński napisał na temat tego wydarzenia: „Dokonało się 
coś bardzo wielkiego, co wymaga naprzód wiary, a później wyda swoje wielkie 
owoce dla Kościoła świętego w Polsce i w świecie”7. Warto pamiętać, że abp 
Karol Wojtyła napisał do tego aktu komentarz teologiczny, który nadal pozo-
staje najlepszym uzasadnieniem wszelkiego tego typów aktów8, naznaczających 
głęboko cały jego pontyfikat9.

Wśród aktów oddania i zawierzenia Matce Bożej dokonanych przez papie-
ża Jana Pawła II na pewno centralne miejsce zajmuje akt dokonany w Fatimie  
13 maja 1982 roku. Pozostaje on w bezpośrednim związku z objawieniami 

3 Por. L. Balter, Uzasadnienie teologiczne aktu ofiarowania Niepokalanemu Sercu 
Maryi, w: Maryja Matka Narodu Polskiego, red. S. Grzybek, Częstochowa 1983, s. 139-
170.

4 Por. S.  Wyszyński, Wypowiedź Prymasa Polski (…) podczas III sesji Soboru 
Watykańskiego II w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła i oddania w Jej macierzyńską 
opiekę Kościoła i całego świata (16 września 1964 r.), w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła. 
Dokumenty, Warszawa 1990, s. 20-22.

5 Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, w: Matka 
Odkupiciela Matką Kościoła, s. 212-213.

6 Por. Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność 
Kościoła Chrystusowego, w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła, s. 30-31.

7 S. Wyszyński, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika „Pro memoria” z lat 1965-1967, 
Warszawa 2001, s. 74.

8 K. Wojtyła, Komentarz teologiczno-duszpasterski (…) do aktu dokonanego na Jasnej 
Górze 3 maja 1966 roku, w: Matka Odkupiciela Matką Kościoła, s. 32-45.

9 Por. B. Lewandowski, Zawierzyć Maryi. Antologia wypowiedzi i aktów zawierzeń 
maryjnych Jana Pawła II, Rzym 1991; Antologia modlitw maryjnych Jana Pawła II, wybór 
i oprac. B. Giemza, Kraków 2006.
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fatimskimi10, co przypomniał także papież w homilii wygłoszonej w Fatimie, 
stanowiącej szerokie wprowadzenie do dokonanego tam aktu zawierzenia11. 
Na pewno należy fatimski akt zawierzenia postrzegać również w łączności 
z działaniami podejmowanymi przez biskupów polskich w czasie II Soboru 
Watykańskiego oraz z praktykowaniem aktów oddania w polskiej pobożno-
ści maryjnej, która została wypracowana po II wojnie światowej, szczególnie 
w odpowiedzi na rozmaite zagrożenia i prześladowania, z którymi musieli 
zmagać się wierzący Kościoła w Polsce. Ten ostatni wątek powraca w licznych 
wypowiedziach Jana Pawła II. Przed pielgrzymką do Fatimy, w czasie rozważa-
nia przed modlitwą Regina coeli w niedzielę, 9 maja 1982 roku, papież mówił: 
„Świat współczesny w wieloraki sposób jest zagrożony. Jest zagrożony może 
bardziej niż kiedykolwiek w ciągu historii. Trzeba więc, ażeby Kościół czuwał 
u stóp Tego, który sam jeden jest Panem dziejów i Księciem przyszłego wieku. 
Pragnę zatem czuwać wraz z całym Kościołem, zanosząc wołania do Serca 
Niepokalanej Matki”12.

W tym miejscu zwrócimy uwagę na aspekty eklezjologiczne zawierzenia 
Matce Bożej dokonanego przez św. Jana Pawła II w Fatimie w 1982 roku. 
Wydaje się, że zbliżające się stulecie objawień fatimskich mogłoby stać się 
okazją do odnowienia tego aktu, biorąc pod uwagę okoliczności, w których 
Kościół pełni swoją misję i wobec rozmaitych zagrożeń, które przeżywa dzisiaj 
ludzkość. Można by również ożywić praktykę osobistego zawierzenia Maryi, 
którego wspaniałą lekcję, głęboko związaną z polską tradycją duchową, zosta-
wił nam św. Jan Paweł II13.

I. Jan Paweł II w Fatimie w 1982 roku

Wielorakie były powody, które doprowadziły papieża Jana Pawła II do 
odbycia pielgrzymki do Fatimy i zatrzymania się w modlitwie u stóp Matki 
Boga i ludzi w rocznicę pierwszego zjawienia się Maryi w dniu 13 maja 1917 
roku. Była to „pielgrzymka apostolska”, jak zdefiniował ją sam papież, wcho-

10 Por. Siostra Łucja mówi o Fatimie, zebrał L. Kondor, Fatima 1980, s. 154-155.
11 Jan Paweł II, Homilia w  czasie Mszy świętej w  Fatimie (13 maja 1982 r.), 

„L’Osservatore Romano” 1982 nr 5, s. 8-9.
12 Tenże, Rozważanie przed modlitwą Regina coeli (9 maja 1982 r.), 3, „L’Osservatore 

Romano” 1982 nr 5, s. 20.
13 Por. T. Siudy, Matka naszego zawierzenia. Maryja w nauczaniu błogosławionego Jana 

Pawła II, Warszawa 2013, s. 221-238.
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dząc na pokład samolotu, którym leciał do Portugalii w jedenastą podróż poza 
Włochy14. Dwie godziny wcześniej, w czasie audiencji generalnej w środę, 12 
maja, rozmawiając z wiernymi, papież wyraził uczucia, które wypełniały jego 
serce15. Pragnął spotkać się z narodem portugalskim należącym do starej tra-
dycji katolickiej, aby przekazać mu – jak pisze św. Paweł w Liście do Rzymian 
– jakiś dar duchowy, który by go umocnił, oraz podzielić się z nim wzajemną 
pociechą płynącą z wspólnej wiary (por. Rz 1,11-12). Udawał się do Portugalii 
jako pielgrzym braterstwa i pokoju, aby prosić Maryję za tych wszystkich, 
którzy cierpią z powodu wojny, niesprawiedliwości i głodu. Pielgrzymował do 
Fatimy, aby na nowo, w imieniu całego Kościoła, słuchać wezwania do mo-
dlitwy i do pokuty, które tam zabrzmiało, a które w naszych czasach nie jest 
mniej pilne niż było w 1917 roku. Papież udał się do Fatimy, by prosić Maryję, 
ażeby w tych trudnych czasach swoim duchowym macierzyństwem na nowo 
zechciała objąć Kościół i całą ludzkość. Ogłaszając swoją podróż apostolską do 
Fatimy, papież Jan Paweł II wyraził także gorące pragnienie, które żyło w jego 
sercu, a mianowicie, by uklęknąć u stóp Matki Bożej w miejscu Jej objawień 
i podziękować Jej za doświadczone wstawiennictwo, dzięki któremu wyszedł 
żywy z zamachu 13 maja 1981 roku i w pełni odzyskał zdrowie. Papież powrócił 
do wspomnianych tutaj wątków w czasie audiencji generalnej po powrocie do 
Rzymu 19 maja16.

Najważniejsze było jednak pragnienie Jana Pawła II, aby „zawierzyć” świat 
Matce Boga i ludzi oraz oddać Kościół pod Jej macierzyńską opiekę17. W dniu 
Pięćdziesiątnicy 1981 roku, w trakcie obchodów rocznicy soborów konstan-
tynopolitańskiego i efeskiego, w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie 
została wypowiedziana formuła zawierzenia Kościoła i całej rodziny ludzkiej 
wraz z prośbą: „Niech dla nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, 
czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei”18. Jan Paweł II osobiście wypowiedział 

14 Por. Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, red. A. Jackowski, I. Sołjan, Kraków 2005, 
s. 509-510.

15 Jan Paweł II, Przemówienie w czasie audiencji generalnej (12 maja 1982 r.), w: tenże, 
Nauczanie papieskie, t. V/1: 1982 (styczeń – maj), Poznań 1993, s. 673-674.

16 Por. tenże, Przemówienie w  czasie audiencji generalnej (12 maja 1982 r.), 
„L’Osservatore Romano” 1982 nr 5, s. 18.

17 Por. tenże, Akt zawierzenia Matce Bożej (13 maja 1982 r.), „L’Osservatore 
Romano”1982 nr 4, s. 1 i 20.

18 Tenże, Przemówienie radiowe podczas uroczystości w Bazylice Matki Bożej Większej 
w Rzymie (7 czerwca 1981 r.), III, „L’Osservatore Romano” 1981 nr 6, s. 6-7.
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ten akt w uroczystość Niepokalanego Poczęcia w 1981 roku19 oraz powtórzył 
go w niedzielę, 9 maja, następnego roku przed modlitwą Regina coeli, gdy 
zapowiadał swoją bliską pielgrzymkę do Fatimy20.

Kościół, pozostając wierny zobowiązaniu podjętemu w czasie II Soboru 
Watykańskiego, stara się realizować swoją misję w świecie współczesnym tak 
bardzo zagrożonym przez siły zła. Następca św. Piotra, poruszony dogłębnie 
niesprawiedliwością i gwałtami, które zasmucają świat, oraz odczuwając licz-
ne zagrożenia i niebezpieczeństwo, że wrogość, która prowadzi do bolesnego 
niszczenia życia ludzkiego i relacji międzyludzkich, mogą zdegenerować się aż 
do wojny o nieprzewidywalnych konsekwencjach – udał się w pielgrzymce do 
Fatimy, aby prosić „w łączności z całym Kościołem” o wstawiennictwo Maryi 
za Kościół i  ludzkość. Doświadczenie wyniesione z Polski dawało podstawy 
do ufności, że w chwilach najtrudniejszych zwrócenie się o wstawiennictwo 
Maryi nie pozostaje bezowocne, wyzwalając nowe siły duchowe w wierzących, 
dzięki którym mogą włączyć się aktywniej w dzieje świata, aby dokonywać ich 
nowego ukierunkowania, a tym samym także ich przemiany.

II. Papież rzecznikiem Kościoła i ludzkości

Papież Jan Paweł II stanął więc w sanktuarium fatimskim jako następ-
ca św. Piotra i – jak zadeklarował we wprowadzeniu do aktu zawierzenia – 
„w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi Pasterzami Kościoła, z który-
mi wspólnie stanowimy jedno ciało i jedno kolegium tak, jak z woli Chrystusa 
Apostołowie byli w jedności z Piotrem”21. Te więzy jedności z  jego braćmi 
w biskupstwie sprawiły, że papież Jan Paweł II w akcie zawierzenia Kościoła 
i świata Niepokalanemu Sercu Maryi rzeczywiście stał się rzecznikiem wszyst-
kich biskupów, kilkudziesięciu, którzy byli wraz z nim w Fatimie, oraz wszyst-
kich pozostałych rozproszonych w świecie. Była to szczególna manifestacja 
duchowej jedności Kościoła, który łączy się w jednym akcie wiary i nadziei, 
mając na względzie zarówno swoje odniesienie do Boga, jak i odniesienie do 
każdego człowieka.

19 Tenże, Modlitwa odmówiona przed ołtarzem Salus Populi Romani w Bazylice Matki 
Bożej Większej w Rzymie (8 grudnia 1981 r.), „L’Osservatore Romano” 1981 nr 12, s. 17.

20 Tenże, Rozważanie przed modlitwą Regina coeli (9 maja 1982 r.), 1, s. 19.
21 Tenże, Akt zawierzenia Matce Bożej, 1, s. 1.
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Aby pogłębić tę uniwersalną jedność i głębiej ukazać jej znaczenie, papież 
Jan Paweł II odniósł się w swojej wypowiedzi do samego Chrystusa, którego 
Ojciec posłał nie tylko ze względu na Jego uczniów, ale także ze względu na 
tych wszystkich, którzy dzięki ich słowu uwierzą w Niego (por. J 17,20). Pa-
pież był również świadomy, że w jedności z nim „cały Kościół” wypowiadał 
akt zawierzenia świata Matce Bożej oraz oddawał siebie Maryi. Co więcej, 
w sercu następcy św. Piotra odbiło się echo „cierpień i nadziei” całego świata, 
aby ofiarować je – jak sam stwierdził – Niepokalanemu Sercu Maryi22. Papież 
w Fatimie nawiązał do bardzo konkretnej sytuacji, w której znajdował się 
wówczas świat: „Następca Piotra staje tu także jako świadek niezmierzonego 
ludzkiego cierpienia, świadek niemal apokaliptycznego niebezpieczeństwa za-
grażającego narodom i całej ludzkości. Stara się on ogarnąć te cierpienia swym 
słabym ludzkim sercem, stając wobec tajemnicy serca Matki, Niepokalanego 
Serca Maryi”23. Zawierzenie fatimskie można więc widzieć jako wołanie z głębi 
dziejów, które tracą swoją spójność, aby dzięki temu wołaniu odzyskały one 
właściwy sens jako miejsce, w którym człowiek kontynuuje swoją pielgrzymkę 
prowadzącą do Boga. Jest to tym bardziej uzasadnione, że objawienia fatimskie 
są „znakami mówiącymi o świecie”, świecie, w którym aktualnie żyjemy24.

III. Teologiczno-egzystencjalny kontekst zawierzenia

Zawierzenie świata Maryi, Matce ludzi i narodów, którego dokonał pa-
pież Jan Paweł II w Fatimie, a przez Jej wstawiennictwo i przez pośrednictwo 
Chrystusa Odkupiciela Bogu Ojcu, powinno być interpretowane w świetle 
nauczania II Soboru Watykańskiego. Do tego wydarzenia eklezjalnego papież 
bardzo jednoznacznie odwołał się w swoim akcie, potwierdzając, że jest jego 
świadkiem, dziedzicem i wiernym kontynuatorem, służącym jego recepcji 
w Kościele ze względu na cel, jakim jest zbawienie człowieka. Według naucza-
nia soborowego „poświęcenie” (należące ściśle do pojęcia „zawierzenia”) nie 
oznacza oddzielania czegoś od świata, aby to oddać wyłącznie Bogu, ale chodzi 
w nim raczej o wprowadzenie lub odbudowanie właściwej relacji ze Stwórcą 
zgodnie z uprawnioną autonomią całego stworzenia. II Sobór Watykański 

22 Por. tamże.
23 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej w Fatimie, 11, s. 9.
24 Por. L.  Scheffczyk, Obietnica pokoju. Rozważania teologiczne wokół orędzia 

fatimskiego, Poznań 1995, s. 7-12.
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uznał tę autonomię rzeczywistości ziemskich, ponieważ należą one do porząd-
ku stworzenia, który to porządek ma swoją własną celowość, chociaż pozostaje 
jednak poddany wyższemu porządkowi odkupienia i mając temu porządkowi 
służyć25. Jeśli Kościół akceptuje świat taki, jaki on jest, to znaczy wolny i au-
tonomiczny, to czy jest możliwe poświęcenie (zawierzenie) świata? Odpowiedź 
jest pozytywna, gdy rozumie się je – zgodnie z nauczaniem soborowym – jako 
animację rzeczywistości ziemskich w oparciu o zasady chrześcijańskie.

Właściwa postawa człowieka i Kościoła wobec rzeczywistości tego świata 
oznacza więc poszanowanie prawa i wartości wpisanych w jego naturę za po-
średnictwem faktu, którym jest stworzenie. Rzeczy stworzone zależą od Boga, 
który nadał każdej z nich własne prawa wewnętrzne, a człowiek powinien je 
zaakceptować, świadomy, że jest on w relacji ze Stwórcą nakładającej się na 
każdą rzeczywistość stworzoną. Taką postawą nie tylko nadaje się stworzeniu 
jego autentyczne znaczenie, akceptując porządek chciany i ustalony przez 
Boga, lecz także sam człowiek dochodzi do pełni swojego bytu za pośrednic-
twem wymiaru religijnego przeżywanego w głębi swojego serca, bez którego 
pozostaje istotnie okaleczony i niezdolny do znalezienia odpowiedzi na klu-
czowe pytania swojego istnienia w tym świecie – przede wszystkim pytania 
o sens i cel swego życia.

Człowiek jest wolny w przyjęciu lub odrzuceniu porządku ustanowione-
go przez Boga i w sposób całkowicie wolny decyduje albo o przyjęciu, albo 
o odrzuceniu Boga, z tym, że odrzucenie Boga, czyli grzech, jest dramatem 
człowieka, ponieważ „wieczne zbawienie człowieka znajduje się tylko w Bogu. 
Odrzucenie Boga przez człowieka, jeśli jest zdecydowane, prowadzi logicznie 
do odrzucenia człowieka przez Boga (por. Mt 7,23; 10,33), do potępienia”26. 
Jest to także dramat w wymiarze wspólnotowym i społecznym. Papież pod-
kreślił w Fatimie, że w świecie współczesnym jesteśmy świadkami „wyrzucenia 
Boga ze świata ludzkiej myśli. Oderwania do Niego całej ziemskiej aktywności 
człowieka. Odrzucenia Boga przez człowieka”27. Uprawniona autonomia stwo-
rzenia jest więc nadużywana, prowadzi do załamania zarówno relacji człowieka 
z Bogiem, jak i relacji międzyludzkich, a tym samym rodzi się dramatyczna 
sytuacja człowieka w świecie, ponieważ degradacji ulega godność człowieka 
oparta na więzi ze Stwórcą. Zapowiadał to przenikliwie już II Sobór Waty-
kański w konstytucji Gaudium et spes, nauczając: „Jeżeli (…) brakuje Bożego 

25 Por. II Sobór Watykański, Konstytucja Gaudium et spes, nr 36.
26 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy świętej w Fatimie, 7, s. 9.
27 Tamże.
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fundamentu i nadziei życia wiecznego, godność człowieka, jak to się często 
dzisiaj stwierdza, doznaje bardzo poważnego uszczerbku, a tajemnica życia 
i śmierci, winy i cierpienia pozostają bez rozwiązania, tak że ludzie nierzadko 
popadają w zwątpienie” (nr 21). W tym samym dokumencie sobór nie zawahał 
się stwierdzić: „Stworzenie bez Stwórcy zanika” (nr 36).

Poszczególni ludzie lat osiemdziesiątych, a zarazem społeczeństwa, ludy 
i narody, zostały „zagrożone przez apostazję”, z powodu której „stanęły przed 
groźbą degradacji moralnej”, gdyż „upadek moralności pociąga za sobą upadek 
społeczeństw”28. Podobnie zresztą jest dzisiaj, chociaż wydaje się, że świado-
mość nieobliczalnych konsekwencji degradacji moralnej jest obecnie widzia-
na bardziej wyraźnie. Akt zawierzenia świata Matce Bożej dokonany przez 
papieża Jana Pawła II wpisał się więc w konkretną sytuację świata, w którym 
chwieją się jego fundamenty moralne i rodzi się pilna potrzeba ich wzmocnie-
nia ze względu na uporządkowanie relacji w świecie i na wzbudzenie nowej 
nadziei. Można więc powiedzieć, że akt papieski był jakby skondensowanym 
wyznaniem wiary, zawierającym mocne przesłanie: stworzenie potrzebuje po-
zytywnego odniesienia do Boga, by obronić swoją autonomię, a tym samym 
móc efektywnie służyć realizowaniu się nadrzędnego porządku odkupienia, 
którego podstawą jest Chrystusowe wezwanie do nawrócenia. Powracając do 
Boga przez nawrócenie, człowiek stanowiący centrum stworzenia będzie mógł 
wypełnić swoje powołanie realizowane w świecie i w jego okolicznościach 
duchowych.

IV. Maryja – Matka ludzkości

Tę ludzkość tak bardzo zdegradowaną, a zatem jeszcze bardziej potrze-
bującą odkupienia papież Jan Paweł II zawierzył Maryi jako Matce ludzi. 
II Sobór Watykański opiera duchowe macierzyństwo Maryi na Jej skutecz-
nym współdziałaniu w dziele zbawienia. Czytamy w konstytucji Lumen gen-
tium: „Poczynając, rodząc i karmiąc Chrystusa, ofiarując Go w świątyni Ojcu 
i współcierpiąc ze swoim Synem umierającym na krzyżu, w całkiem szczególny 
sposób współpracowała w dziele Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, na-
dzieję i żarliwą miłość dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. 
Dlatego stała się nam matką w porządku łaski” (nr 61). Sobór uwypukla, że ta 
współpraca Maryi w dziele zbawienia należy do porządku całkowicie różnego 

28 Tamże.
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w stosunku do zbawczego działania Chrystusa i rozumie ją w taki sposób, że 
niczego nie ujmuje ani niczego nie dodaje „godności i skuteczności działania 
Chrystusa, jedynego Pośrednika” (nr 62). Macierzyństwo Maryi przedłuża 
się w dziejach zbawienia i rozciąga się na wszystkich wybranych: „Wzięta do 
nieba, nie zaprzestała pełnić tej zbawczej roli, lecz poprzez swoje wielorakie 
wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary wiecznego zbawienia” (nr 
62). Misja Maryi ma więc wymiar ponadczasowy, obejmując wszystkie poko-
lenia ludzkie.

We współpracy Maryi z odkupieńczym dziełem Syna momentami kulmi-
nacyjnymi są Jej fiat, dzięki któremu Duch Święty osłonił Ją swoim cieniem, 
Jej obecność pod krzyżem, gdy z przebitego boku Chrystusa rodził się Kościół, 
rodzina odkupionych, oraz modlitwa z uczniami w Wieczerniku, gdy prosiła 
dla Kościoła o Ducha Ożywiciela. Ponadto nie tylko troski macierzyńskie 
Maryi, na mocy Jej wstawiennictwa u Syna i z Synem u Ojca, czuwają nad 
Kościołem, w którym jej dzieci pielgrzymują drogą, którą Ona zapoczątkowała 
na ziemi, ale także ma Ona serce tak wielkie jak świat, i wstawia się u Pana 
dziejów za wszystkich ludzi, wszystkie ludy i narody. Duchowe macierzyństwo 
Maryi posiada nośność powszechną, rozciągając Jej troski na całego człowieka 
i każdego człowieka.

Kulminacyjnym momentem tej troski Matki ludzi o zbawienie ludów 
i narodów było dla Jana Pawła II nadzwyczajne orędzie, które Maryja prze-
kazała trojgu dzieci w 1917 roku, a za ich pośrednictwem całemu światu. To 
orędzie jest w swej istocie wezwaniem macierzyńskim, ale zarazem mocnym 
i zdecydowanym do nawrócenia i pokuty. Jego aktualność jest tak niezmienna, 
jak niezmienne jest wezwanie samego Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15). Kościół od samego początku odczytuje równoważ-
ność tych dwóch wezwań i dlatego orędziu fatimskiemu nadaje tak ważne 
znaczenie. Kardynał Joseph Ratzinger w komentarzu teologicznym do trzeciej 
„tajemnicy” fatimskiej pisał: „Podczas gdy kluczem do pierwszej i drugiej 
«tajemnicy» są (…) słowa «zbawić dusze», kluczem do tej «tajemnicy» jest 
potrójne wołanie: «Pokuta, Pokuta, Pokuta!». Przychodzą na myśl pierwsze 
słowa Ewangelii: Paenitemini et credite evangelio (Mk 1,15). Rozumieć znaki 
czasu znaczy: rozumieć pilną potrzebę pokuty – nawrócenia – wiary”29.

W Fatimie Jan Paweł II stał się rzecznikiem Kościoła i – nawiązując do 
przykładu swego poprzednika Piusa XII – zawierzył cały świat współczesny 
Sercu Matki ludzi: „Świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współ-

29 J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, „L’Osservatore Romano” 2000 nr 9, s. 50.
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czesny, nasz dzisiejszy świat”30. Papieskie zawierzenie jest zwróceniem do 
wstawiennictwa Maryi dzisiejszego świata tak bardzo potrzebującego odku-
pienia, aby otworzył się na strumień życia Bożego, który wytrysnął dla niego 
na Golgocie. Papież mówił w Fatimie: „Poświęcenie świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi oznacza przybliżenie się, przez wstawiennictwo Matki, do źródła 
życia wytryskującego z Golgoty. Źródło to nieprzerwanie wylewa odkupienie 
i łaskę. W nim dokonuje się wynagrodzenie za grzechy świata. Jest to nieustan-
ne źródło nowego życia i świętości. Poświęcenie świata Niepokalanemu Sercu 
Matki oznacza powrót pod krzyż Syna. Oznacza poświęcenie świata przebite-
mu sercu Zbawiciela, przyprowadzenie go z powrotem do źródła jego odku-
pienia. Odkupienie pozostaje zawsze większe niż grzechy człowieka i «grzech 
świata». Moc odkupienia jest nieskończenie wyższa niż całe zło w człowieku 
i w świecie”31.

V. Maryja – Matka Kościoła

Papież Jan Paweł II, wierny tradycji głęboko zakorzenionej w ojcach Ko-
ścioła i potwierdzonej przez ostatnich papieży, szczególnie Pawła VI, pielgrzy-
ma do Fatimy, oddał Kościół pod opiekę Tej, która jest jego Matką. Paweł VI 
kończył II Sobór Watykański ogłoszeniem Maryi Matką Kościoła. W ostatnich 
słowach swojego przemówienia przypomniał on ojcom soborowym o poświę-
ceniu świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał papież Pius XII; 
poinformował, że w jego imieniu specjalna delegacja zawiezie do Fatimy „Zło-
tą Różę”32, a także dokonał powierzenia „najczcigodniejszej Matce Kościoła” 
całego Kościoła i II Soboru Watykańskiego33.

Od chwili, gdy wszyscy ludzie są powołani do nowego Ludu Bożego i peł-
nego udziału w Nowym Przymierzu, macierzyńska miłość Maryi obejmuje 
całą ludzkość. II Sobór Watykański w konstytucji Lumen gentium podkreślił 
jednak, że Maryja, będąc Matką Chrystusa i Matką ludzi, jest Matką „zwłasz-
cza wierzących w Chrystusa” (nr 54). Sobór przytacza wprost słowa św. Augu-
styna, który mówi o Maryi, że jest „po prostu Matką członków (Chrystusa), 

30 Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej, 1, s. 1.
31 Tenże, Homilia w czasie Mszy świętej w Fatimie, 8, s. 9.
32 Por. R. Kurek, Papieska Złota Róża 1095-2005, Tarnów 2012, s. 443-445.
33 Por. Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, 

s. 212-213.
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(…) ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, aby wierni, którzy są 
członkami owej Głowy, rodzili się w Kościele” (nr 53)34.

Już począwszy od Benedykta XIV, papieże okazyjnie nadawali Maryi tytuł 
Matki Kościoła. Papież Paweł VI ogłosił go w sposób uroczysty: „Ku chwale 
więc Najświętszej Maryi panny oraz ku naszej radości ogłaszamy Najświętszą 
Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu chrześcijańskiego, zarówno wier-
nych, jak pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką najmilszą”35. Maryja jest 
Matką Kościoła, ponieważ jest Matką Chrystusa, który od pierwszej chwili 
wcielenia w Jej dziewiczym łonie ukonstytuował się jako Głowa swego mi-
stycznego Ciała, którym jest Kościół36. Kościół, wywodzący się z wiecznej 
myśli Boga i ukonstytuowany w pełni czasu za pośrednictwem dzieła Jezusa 
Chrystusa, znajduje swoją realizację, począwszy od chwili, w której Maryja 
przez wiarę poczęła Chrystusa. Dlatego Maryja jako Matka Jezusa jest także 
Matką Kościoła. Fundamentalnie Kościół został zapoczątkowany przez wcie-
lenie, czyli w chwili, gdy Maryja, wypowiadając swoje fiat, wyraziła swoje 
przyzwolenie i zgodziła się, aby Słowo, przyjmując osobowo naturę ludzką, 
stało się człowiekiem w Jej dziewiczym łonie i wcieliło się przez Jezusa w całą 
ludzkość. Tym samym Maryja umożliwiła formowanie Kościoła, który nie 
mógłby istnieć bez ludzkości odkupionej i wcielonej w Chrystusa.

Odkupieńcze dzieło Chrystusa przedłuża się w świecie po Jego powrocie 
do Ojca w Kościele i za pośrednictwem Kościoła. Zawierzając Kościół Matce, 
papież Jan Paweł II wzywał wstawiennictwa Maryi, która tak ściśle i czynne 
współpracowała z Synem w dziele odkupienia, aby Kościół, który pielgrzymu-
je pośród prześladowań świata i pociech Bożych oraz głosi krzyż Pana, dopóki 
on nie powróci, dawał skuteczne świadectwo bycia wspólnotą wiary, nadziei 
i miłości. Dlatego papież prosił Maryję: „Matko Kościoła! Przyświecaj Ludo-
wi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam żyć całą prawdą 
Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym. 
Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy 
Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twoim macierzyńskim 
Sercu”37.

34 Augustyn, De sacra virginitate 6: PL 40, 399.
35 Por. Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II, s. 210.
36 Por. J. Królikowski, Kościół w Jezusie Chrystusie. Chrystologiczno-pneumatologiczna 

geneza Kościoła, Kraków 2015, s. 27-54.
37 Jan Paweł II, Akt zawierzenia Matce Bożej, 1, s. 20.
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VI. Zawierzenie – akt eklezjotwórczy

W konstytucji Lumen gentium II Sobór Watykański podkreślił, że Kościół 
„aktualizuje się przez sakramenty i przez cnoty” (nr 11). Akt zawierzenia Matce 
Bożej, którego dokonał papież Jan Paweł II w Fatimie w 1982 roku, należy 
połączyć z tą wypowiedzią i widzieć w nim akt cnoty, który służył i nadal słu-
ży budowaniu Kościoła. W akcie tym wyraziła się ze strony papieża i całego 
Kościoła wiara, nadzieja i miłość, które są fundamentalnym aktem uznania 
prymatu Boga nad całą ludzkością i nad całym stworzeniem. Dlatego było 
tak ważne, aby to był akt kolektywny, obejmujący cały Kościół, jego pasterzy 
i wiernych. Z tego wynika także jego charakter uniwersalny. Ponieważ był to 
akt cnoty, wyraziła się w nim także jego siła formacyjna – cnoty są formowane 
najlepiej i najskuteczniej przez akty cnót. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie 
powiedzieć, jakie były bezpośrednie skutki papieskiego aktu zawierzenia i jak 
konkretnie wpłynął on na Kościół. Możemy jednak powiedzieć z całą pew-
nością, że przyczynił się on i nadal się przyczynia do określenia właściwego 
porządku w relacjach ludzkości ze Stwórcą i Odkupicielem, że obudził on 
bardzo wyraźnie nadzieję, która jest zawarta w orędziu fatimskim, że pogłębił 
więź Kościoła z Maryją, Matką Chrystusa i Matką wszystkich ludzi, których 
obejmuje Ona swoim Niepokalanym Sercem. Kolejne powroty papieża Jana 
Pawła II i jego następców do Fatimy i do orędzia, które tam zabrzmiało, aktu-
alizują to, czym jest Kościół, i ożywiają go w pełnieniu misji zbawczej zleconej 
mu przez Jezusa Chrystusa.

THE ECCLESIOLOGICAL MEANING OF CONSECRATION TO MARY 
MADE BY ST. JOHN PAUL II IN FATIMA IN 1982

Summary

Among the acts of entrustment and consecration to Mary made by Pope John 
Paul II, which significantly marked his piety and his pontificate, the one made in 
Fatima on 13 May 1982, surely occupies the central position. It remains in direct rela-
tion with the apparitions of Fatima. On that day the Pope also recalled this fact in his 
homily, which constituted a broad introduction to the act of consecration he made 
there. Undoubtedly the act of consecration in Fatima has to be considered in connec-
tion with the actions undertaken by Polish bishops during the Second Vatican Coun-
cil as well as with the practice of consecration acts present in Polish Marian devotion 
which was elaborated after World War II, especially as a response to various threats 
and persecutions that the faithful of the Church in Poland had to struggle with.
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In this article we focus on the ecclesiological aspects of the consecration to Mary 
made by St. John Paul II in Fatima in 1982. In this act the Pope appears as the Visible 
Head of the Church and the representative of the whole mankind, uniting spiritually 
with the entire episcopate all over the world. The immediate circumstances of the 
act of consecration are the threat of self-annihilation and widespread apostasy that 
the Church and the whole world is facing, which may lead to the fall of whole socie-
ties. Therefore Pope John Paul II addresses Mary as the Mother of all people and the 
Mother of the Church.

In the act of consecration at Fatima Pope John Paul II and the whole Church 
expressed faith, hope and love which are the fundamental act recognising the primacy 
of God over the entire mankind and the whole creation. That is why it was so impor-
tant that the act should be collective, including the whole Church, its shepherds and 
all the faithful. That is also the source of its universal character.

Słowa kluczowe: 
Maryja, Matka Zbawiciela, Matka Kościoła, Matka ludzi, Kościół, apostazja.

Key words: 
 Mary, Mother of Saviour, Mother of Church, Mother of all Peoples, Church, 
apostasy.
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Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

 Polska Prowincja Salwatorianów w służbie 
promowania orędzia z Fatimy

W 2017 roku przypada jubileusz 100-lecia objawień maryjnych w Fatimie. 
Rocznica ta stała się inspiracją do spojrzenia, w świetle źródeł historycznych, na 
recepcję i rozwój orędzia z Fatimy na ziemiach polskich. Opracowanie to ma na 
celu ukazanie wkładu księży i braci z Polskiej Prowincji Salwatorianów w pro-
pagowanie nabożeństw fatimskich w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami. 
Szczególnym miejscem rozwoju tego kultu, chronologicznie drugim w Polsce 
(po Turzy na Górnym Śląsku) stała się Trzebinia. Tam, począwszy od 13 maja 
1950 roku, rozpoczęto czuwania fatimskie. Dzięki licznym pielgrzymom przy-
bywającym do Trzebini nabożeństwa fatimskie zaczęto organizować od 1951 
roku w kaplicy na Krzeptówkach w Zakopanem oraz wielu innych miejscach.

I. Geneza i rozwój kultu MB Fatimskiej w Polsce

W burzliwym okresie historii Europy, kiedy trwały jeszcze walki na fron-
tach I wojny światowej, 13 marca 1917 roku w Cova da Iria niedaleko Fatimy 
w Portugalii wydarzyła się rzecz niezwykła. Trojgu niepiśmiennych dzieci 
ukazała się Maryja, która w trakcie pięciu objawień prosiła o codzienne od-
mawianie różańca, praktykowanie pokuty oraz głoszenie kultu swego Niepo-
kalanego Serca1. 

Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS – adiunkt w Katedrze Historii Kościoła na Śląsku 
na PWT we Wrocławiu; wykładowca w WSD Salwatorianów w Bagnie; archiwista 
prowincjalny Polskiej Prowincji Salwatorianów; e-mail: ireksg@poczta.onet.pl.

1 Fatima, w: Encyklopedia Kościoła, t. 1, Warszawa 2003, s. 669-670.
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Orędzie z Fatimy oraz dynamicznie rozwijający się kult Dziewicy Niepo-
kalanej dotarły do Polski już przed II wojną światową, kiedy to pojedynczy 
pielgrzymi przywozili obrazki i wiadomości o wydarzeniach z Cova da Iria2. 
Wybuch II wojny światowej i czas okupacji spowolniły proces rozwoju kultu. 
Jednak już po zakończeniu działań wojennych orędzie z Fatimy przyjęło się 
w naszej Ojczyźnie na dobre i rozwinęło w postaci wielu inicjatyw modlitew-
nych. Wówczas to w kościołach pojawiły się figury i obrazy Madonny z Fa-
timy, a wiele nowo powstałych świątyń i kaplic obrało Ją sobie za patronkę3.

Jednym z pierwszych miejsc dynamicznego rozwoju kultu Madonny z Fa-
timy była Turza na Górnym Śląsku, gdzie od 1947 roku pielgrzymują liczne 
rzesze pątników ze Śląska i całej Polski4. Inicjatorem budowy świątyni pod 
wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Turzy był ks. Ewald Kasperczyk (1914–
1980). Pochodzący z Kochłowic kapłan diecezji katowickiej był niestrudzonym 
apostołem orędzia z Cova da Iria. Nowo wybudowana świątynia w Turzy 
szybko zyskała rozgłos jako sanktuarium maryjne i miejsce przyciagające rze-
sze pielgrzymów. W latach stalinowskich Turza wraz z jej duszpasterzem, ks. 
Kasperczykiem, była solą w oku ówczesnych władz. Kapłan stał się obiektem 
ataków i w latach 1950–1954 był aż 38 razy zatrzymywany i przesłuchiwany 
przez służbę bezpieczeństwa5. Mimo tych przeciwności ten nieustraszony 
Ślązak, począwszy od 12 maja 1947 roku, organizował i stale rozwijał nabożeń-
stwa fatimskie w Turzy. Miejsce to, nazwane Śląską Fatimą, stało się zaczynem 
rozwoju nabożeństw maryjnych podczas których 13. dnia każdego miesiąca 
od maja do października tysiące ludzi modliło się na różańcu oraz odprawiało 
nabożeństwa pokutne. Turza stała się inspiracją dla licznych duszpasterzy, 
którzy zapaleni orędziem Madonny z Fatimy zaczęli organizować nabożeństwa 
fatimskie oraz noce pokuty6.

2 J. Drozd, Orędzie Niepokalanej – historia i sens Objawień Fatimskich, wyd. 4 uzupeł., 
Kraków 2005, s. 187-188.

3 Tamże.
4 J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 527-529.
5 Kasperczyk Ewald, w: Słownik biograficzny duchowieństwa (Archi)diecezji Katowickiej 

1922-2008, red. J. Myszor, Katowice 2009, s. 149-150.
6 G. Nowiński, Turza, Śląska Fatima. 50-lecie sanktuarium 1948-1998, Bytom 1998, 

s. 87-110.
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II. Początki i rozwój nabożeństw fatimskich w Trzebini

Wśród tych, którzy zainspirowali się ideą nabożeństw fatimskich w Turzy, 
byli także salwatorianie. Prężnie rozwijająca się po zakończeniu działań wo-
jennych Polska Prowincja Towarzystwa Boskiego Zbawiciela była obecna na 
polu wielu inicjatyw duszpasterskich. Jednym z nich była posługa misjonarzy 
i rekolekcjonistów ludowych. W związku z tym, że wielu salwatorianów po-
chodziło z Górnego Śląska, do tego regionu Polski bardzo często zapraszano 
synów duchowych Ojca Jordana do wygłoszenia misji oraz rekolekcji parafial-
nych. Jednym z nich był ks. Stanisław Szarek SDS (1921–1982) pochodzący 
z Kwaczały, niedaleko Trzebini. Po święceniach kapłańskich, które otrzymał 
9 czerwca 1946 roku z rąk abpa Michała Godlewskiego w Mikołowie, był 
krótko wychowawcą w Małym Seminarium Duchownym Salwatorianów 
w Mikołowie. Następnie poświęcił się umiłowanej przez siebie posłudze reko-
lekcjonisty7. Ks. Szarek w czasie prac związanych z apostolatem misji i reko-
lekcji zapoznał się z dynamicznie rozwijającym się kultem Madonny z Fatimy. 
Przykład duszpasterski ks. Ewalda Kasperczyka był dla niego inspiracją do 
zapoczątkowania nabożeństw fatimskich w Trzebini w 1950 roku8.

Miejsce, gdzie salwatorianie rozpoczęli 67 lat temu głoszenie orędzia z Cova 
da Iria, nie było przypadkowe. W tej miejscowości w tymczasowym lokum osie-
dlili się pierwsi salwatorianie, kiedy opuścili Kraków 1 lipca 1903 roku. Trzebinia 
była pierwszym domem zakonnym salwatorianów, który został oficjalnie założo-
ny na ziemiach polskich 17 lipca 1905 roku9. Mimo skromnej obsady personal-
nej – wspólnota liczyła wówczas: 4 księży, 1 brata i 1 kandydata – salwatorianie 
z Trzebini udzielali się duszpastersko w sąsiednich parafiach oraz wyjeżdżali 
z posługą duszpasterską na Śląsk Pruski oraz do Drezna i Fuldy10. Ważnym apo-
stolatem pionierskiej wspólnoty w Trzebini była posługa misjonarzy ludowych 
i rekolekcjonistów, którą zapoczątkowali już w 1906 roku. Erygowana w 1927 
roku Polska Prowincja Salwatorianów stała się prekursorem ruchu rekolekcji 
zamkniętych dla wszystkich stanów, a dom zakonny w Trzebini stał się jednym 

7 Archiwum Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie (cyt. dalej: APSK), Akta 
Personalne Zmarłych (cyt. dalej: APZ), Szarek Stanisław.

8 Tamże, Akta Domów i Parafii, PL-1;7.1.2.4.19, Materiały historyczne, Relacja 
ustna ks. S. Szarka spisana 5 lipca 1974 r.

9 Tamże, 1.2, Zgoda ordynariusza miejsca w  1901 r.; 1.3, Zezwolenie władz 
państwowych w 1905 r.

10 W. Węglarz, Bazylika mniejsza Najświętszego Serca Pana Jezusa i sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Trzebini, Kraków 2013, s. 9-11.
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z pierwszych domów rekolekcyjnych w Polsce. Od 1928 roku w domu rekolek-
cyjnym św. Józefa w Trzebini organizowane są serie rekolekcji dla wszystkich 
stanów. Salwatoriański ośrodek rekolekcji zamkniętych w Trzebini pod kie-
runkiem Sługi Bożego ks. Czesława Małysiaka SDS11 cieszył się coraz większą 
renomą. W latach 30. XX wieku z powodu ogromnego zainteresowania dom 
rekolekcyjny został rozbudowany, aby pomieścić wszystkich chętnych12. Okres 
II wojny światowej oraz represje okupantów stały się przyczyną gwałtownego 
zahamowania rozwoju ruchu rekolekcji zamkniętych w Trzebini. Po zakończe-
niu działań wojennych w 1945 roku salwatorianie w Trzebini rozpoczęli mozol-
ne odtwarzanie ruchu rekolekcyjnego. Napotkali wówczas wiele przeszkód ze 
strony władz komunistycznych, które za wszelką cenę chciały utrudnić odnowę 
religijno-moralną społeczeństwa po traumie przeżyć wojennych.

To wprowadzenie w historię miejsca, które ks. Stanisław Szarek wybrał 
na centrum salwatoriańskich nabożeństw fatimskich, było konieczne, aby 
zrozumieć, jak ważnymi elementami nowej inicjatywy duszpasterskiej ks. 
Szarka były baza rekolekcyjna oraz renoma, jaką cieszył się dom rekolekcyjny 
w Trzebini. Początki nabożeństw fatimskich w tym miejscu były ściśle zwią-
zane z harmonogramem serii rekolekcji. Ks. Szarek w taki sposób zaplanował 
terminy ćwiczeń duchownych w okresie od maja do października, aby kończy-
ły się w dniu 13. danego miesiąca. Po raz pierwszy takie nabożeństwo odbyło 
się w Trzebini 13 maja 1950 roku13. Początkowo nabożeństwo to rozpoczynało 
się nieszporami o godz. 21.00, a następnie wyruszała procesja eucharystyczna 
ze śpiewem litanii loretańskiej. Następnie odmawiano wszystkie części różańca 
poprzedzone tematycznymi homiliami. W tym czasie wierni mieli okazję do 
spowiedzi. Nabożeństwo kończyła msza św. o godz. 4.0014.

Warto wspomnieć o sporych ograniczeniach, z jakimi borykała się ówczesna 
wspólnota w Trzebini. Dysponowała ona wówczas tylko fragmentem dziś ist-
niejącej świątyni – prezbiterium. Zostało ono wybudowane w latach 1910–1912. 
Następnie budowa została wstrzymana z powodu wybuchu I wojny światowej15. 
Również lata okupacji 1939–1945 nie sprzyjały planom budowlanym salwatoria-

11 APSK, APZ, Małysiak Czesław.
12 J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Salwatoriański Dom Słowa. Historia i współczesność domu 

rekolekcyjnego w Trzebini, Kraków 2015, s. 15-45.
13 APSK, PL-1;7.1.2.4.19, Materiały historyczne, Relacja ustna ks. S. Szarka, spisana 

5 lipca 1974 r.
14 Tamże.
15 Tamże, Vierteljahres-Bericht der öster.-ung. Provinz der PP. Salvatorianer, Wien, 30 

Juni 1912, nr 2, s. 6.
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nów. Tak więc od 1951 roku z powodu wzrastającej liczby pielgrzymów większość 
lub prawie wszystkie nabożeństwa fatimskie odbywały się przy grocie Matki Bo-
żej z Lourdes w klasztornym parku16. Od 1952 roku na życzenie wzrastającej licz-
by uczestników nabożeństwa fatimskie zaczęto odprawiać z soboty na niedzielę 
po 13. dniu miesiąca. Ks. Szarek od początku kładł mocny akcent na pokutny 
charakter tych nabożeństw i dbał o odpowiednią liczbę spowiedników, którzy 
przez cały czas służyli w konfesjonałach. Jak wielka była potrzeba korzystania 
przez wiernych z sakramentu pojednania, świadczy liczba comunicantes, która 
na zakończenie nabożeństw w tym okresie dochodziła do 1000 osób17.

Salwatorianie, dbając o rozwój nowej formy duszpasterstwa, starali się o to, 
aby miały one jak najlepszą oprawę. Dlatego w 1954 roku zamówiono pierwszą 
figurę Madonny z Fatimy, którą wykonał Franciszek Masarz z Rybnika. Była 
ona noszona w procesji, przez co charakter tych nabożeństw zmienił się z eu-
charystycznych na maryjne. Od 1957 roku w procesji noszono obraz Maryi, 
namalowany przez Jana Karwota, na specjalnym feretronie18. Przełomowym 
momentem w historii nabożeństw fatimskich w Trzebini była kontynuacja 
budowy kościoła, którą w latach 1954–1961 nadzorował ks. Alfons Ślusarczyk 
SDS (1911-1972)19. Erygowanie parafii w 1958 roku20, a przede wszystkim po-
święcenie świątyni w niedzielę, 8 października 1961 roku, przez bpa Juliana 
Groblickiego21 stało się impulsem do dynamiczniejszego rozwoju apostolatu 
głoszenia orędzia Madonny z Fatimy przez salwatorianów w Trzebini.

O uznaniu kościoła salwatorianów w Trzebini za znaczące miejsce kultu 
Matki Bożej z Fatimy świadczy fakt włączenia go do listy 35 kościołów, w któ-
rych odbywały się Dni Maryjne Archidiecezji Krakowskiej w 1963 roku22. 
Dnia 19 maja 1963 roku przybył do Trzebini delegat Episkopatu Polski bp 
Zdzisław Goliński z Częstochowy, który przewodniczył sumie pontyfikalnej 
oraz uczestniczył w nabożeństwie fatimskim23. Hierarcha kościelny był pod 

16 E. Wanat, Nabożeństwa Fatimskie w Trzebini, w: Salwatorianie w Polsce 1900-1975, 
red. A. Kiełbasa, Rzym – Kraków 1975, s. 323.

17 APSK, PL-1;7.1.2.4.19, Materiały historyczne, Relacja ustna ks. S. Szarka spisana 
5 lipca 1974 r.

18 W. Węglarz, Bazylika mniejsza, s. 36.
19 APSK, APZ, Ślusarczyk Alfons.
20 Tamże, PL-1; 7.1.2.1, Erygowanie parafii w 1958 r.
21 Tamże, 7.1.2.3.1, Poświęcenie kościoła w 1961 r.
22 Tamże, PL-1; 7.2.1, Dni Maryjne w Archidiecezji Krakowskiej w 1963 r.
23 Tamże, Ogólny i  szczegółowy program Dni Maryjnych 18 i  19 maja 1963 

r. w kościele księży Salwatorianów w Trzebini.
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wielkim wrażeniem miejsca oraz liczby wiernych uczestniczących w uroczysto-
ściach w Trzebini, czego dowodem jest list, pełen uznania dla salwatorianów, 
wysłany kilka dni później24.

Salwatorianie cały czas starali się rozwijać i udoskonalać program nabo-
żeństw fatimskich w Trzebini. Dowodem na to są obrazki drukowane dla 
pielgrzymów z Obowiązkami Asystentów Matki Bożej Fatimskiej25. Zebrane 
w 10 punktach zasady miały na celu gruntowną formację uczestników na-
bożeństw fatimskich oraz podkreślenie potrzeby stałego rozwoju wiary i od-
powiedzialności za jej przekazywanie w swoim środowisku. Trzeba również 
zwrócić uwagę na dbałość gospodarzy nocy fatimskich o propagowanie tej 
formy modlitwy poprzez drukowanie obrazków z modlitwami do MB Fatim-
skie26, zaproszeń, terminarzy i programów nabożeństw fatimskich27 oraz pieśni 
śpiewanych podczas nabożeństw28. Pod koniec lat 60. XX wieku salwatorianie 
korzystali z dostępnych środków audiowizualnych, aby urozmaicić pątnikom 
nabożeństwa fatimskie. Z relacji ks. Szarka dowiadujemy się o projekcji fil-
mów oraz przeźroczy o objawieniach w Fatimie, które wzbogacały program 
nabożeństw29. Te starania nie pozostały bez wpływu na dynamiczny wzrost 
uczestników nocy fatimskich. Pod koniec lat 60. XX wieku liczba uczestników 
nabożeństw w Trzebini wynosiła od 2000 do 3500 osób, a liczba spowiedni-
ków zaangażowanych w konfesjonałach – od 15 do 20 kapłanów30.

Potwierdzeniem renomy, jaką w tym okresie cieszyło się sanktuarium 
maryjne w Trzebini, był list, który skierował do parafian 8 maja 1966 roku 
ówczesny abp Karol Wojtyła31. W tym piśmie znajdujemy słowa o: „(...) parafii 
promieniującej na całą okolicę kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
MB Fatimskiej”32. Pasterz archidiecezji krakowskiej pielgrzymował do Trzebini 
rok później, 13 maja 1967 roku, kiedy to uczestniczył w nabożeństwie fatim-

24 Tamże, Podziękowanie ks. bpa Z. Golińskiego, 28 maja 1963 r.
25 Tamże, 7.2.7.2.1, Obowiązki Asystentów MB Fatimskiej.
26 Tamże, 7.2.5, Modlitwy do MB Fatimskiej drukowane na obrazkach.
27 Tamże, 7.2.7.1, Zaproszenia. Terminarze i programy nabożeństw fatimskich 1967-

2004.
28 Tamże, 7.2.7.1.1, Pieśni do MB Fatimskiej śpiewane w Trzebini.
29 Tamże, 7.2.9, Relacja ks. S. Szarka SDS przekazana ks. S. Wróblowi SDS.
30 Tamże.
31 Archiwum Parafii w Trzebini (cyt. dalej: APT), List do Parafii Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w Trzebini na Tysiąclecie Chrztu Polski, 8 maja 1966 r.
32 Tamże.
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skim z okazji 50. rocznicy objawień w Fatimie i wygłosił płomienne kazanie33. 
Ważnym momentem w dziejach sanktuarium fatimskiego w Trzebini było 
sprowadzenie w połowie lat 60. XX wieku oryginalnej figury Maryi z Fatimy, 
co jeszcze bardziej ubogaciło nabożeństwa34. Figura ta od lat uchodzi za łaska-
mi słynącą, czego potwierdzeniem są liczne wpisy z prośbami i podziękowa-
niami za otrzymane łaski35.

Pod koniec lat 60. XX wieku program nabożeństw fatimskich został roz-
budowany i włączono w niego chorych, dla których odprawiano specjalne na-
bożeństwo w niedzielę na zakończenie czuwania36. Analizując księgi pielgrzy-
mów oraz kapłanów celebrujących podczas nabożeństw fatimskich, możemy 
dostrzec stały wzrost liczby pątników przybywających z: Małopolski, Górnego 
i Dolnego Śląska, Podhala, Rzeszowszczyzny, a nawet z Czech i ze Słowacji37. 
Działalność salwatorianów w Trzebini spotykała się niejednokrotnie z życz-
liwością i uznaniem kard. Karola Wojtyły. Dowodem na to jest bardzo ser-
deczny list, który skierował na ręce ks. Alfonsa Ślusarczyka 21 maja 1970 roku. 
Znajdujemy w nim słowa, które ukazują pełen wymiar dzieła apostolskiego 
Polskiej Prowincji Salwatorianów: „W związku z odprawianym w kościele 
parafialnym NSPJ w Trzebini nabożeństwem błagalno-ekspiacyjnym w duchu 
objawień Matki Bożej Różańcowej w Fatimie pragnę wyrazić radość, że na-
bożeństwo to tak ładnie się rozwija i gromadzi coraz większą liczbę wiernych, 
którzy przez udział w Sakramentach Świętych, uczestniczenie w Najświętszej 
Ofierze, przez odmawianie Różańca św. i słuchanie nauk i rozważań, pogłę-
biają wiarę, ożywiają ducha chrześcijańskiego i powiększają swoją swoją gor-
liwość do wiernego wypełniania przykazań Bożych, do realizowania wskazań 
Soboru Watykańskiego II, do odnowy swojego życia. Jestem z całym uzna-
niem dla Księdza Proboszcza i Jego Współpracowników, którzy tak gorliwie 
przewodniczą tym nabożeństwom i wraz z uznaniem łączę błogosławieństwo 
dla wszystkich kapłanów służących Ludowi Bożemu czy to w konfesjonale, czy 
na ambonie oraz dla Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, gromadzących się coraz 
liczniej w Waszym Kościele”38.

33 E. Wanat, Nabożeństwa Fatimskie, s. 324.
34 APSK, PL-1; 7.2.2, Sprowadzenie figury MB z Fatimy, 1968-1969.
35 Tamże, 7.2.3, Prośby wiernych do MB Fatimskiej; 7.2.7.6, Świadectwa o doznanych 

łaskach za wstawiennictwem MB Fatimskiej.
36 Tamże, 7.2.7.1, Program nabożeństwa fatimskiego 12-13 sierpnia 1967 r.
37 Tamże, 7.2.7.2, Uczestnicy. Księgi pamiątkowe pielgrzymów oraz osób 

nawiedzających sanktuarium.
38 Tamże, 7.2.7.7, List kard. K. Wojtyły z dnia 21 maja 1970 r.
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W latach 80. XX wieku program nabożeństw fatimskich w Trzebini uległ 
kolejnym modyfikacjom. Salwatorianie dostrzegli w tych spotkaniach mo-
dlitewnych również aspekt powołaniowy. Ks. Władysław Węglarz, historyk 
salwatoriański, wskazywał na konkretne przykłady współbraci, którzy uczest-
nicząc w nabożeństwach fatimskich, rozpoznali głos swojego powołania ka-
płańskiego i zakonnego. W taki sposób Jezus przemówił do ks. Seweryna 
Kłaputa SDS, ks. Tadeusza Glenia SDS, ks. Andrzeja Urbańskiego SDS oraz 
wielu innych39. Dlatego też od 1985 roku przyjął się zwyczaj, że na wrześniowe 
czuwania do Trzebini przybywa młodzież z całej Polski. Tradycję tę zapo-
czątkowali duszpasterze Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań: ks. Wiesław 
Orawiecki SDS oraz ks. Krzysztof Wons SDS40. W pierwszym nabożeństwie 
uczestniczyło 110 osób. W następnych latach liczba ta wzrastała i w 1988 roku 
było już 222 uczestników, a w 1990 roku przybyło 250 osób związanych z sal-
watorianami41. W kolejnych latach dołączyła do tej grupy młodzież związana 
z innymi apostolatami salwatoriańskimi dla młodzieży, jak Ruch Młodzieży 
Salwatoriańskiej, Ośrodek Powołań Sióstr Salwatorianek, Wolontariat Misyj-
ny oraz młodzież z naszych salwatoriańskich parafii. Obecnie liczba uczestni-
ków wrześniowego czuwania dla młodzieży wynosi około 300 osób.

Dynamiczny rozwój nabożeństw fatimskich w Trzebini był nie lada wy-
zwaniem dla miejscowej wspólnoty. Od samego początku siostry salwatorianki 
przygotowywały darmowe posiłki oraz napoje dla pielgrzymów przybywają-
cych z dalekich stron. W 1986 roku, w związku ze stałym wzrostem liczby 
pątników, zbudowano specjalną jadalnię dla pielgrzymów42. Godnymi uwagi 
faktem jest włączenie w program nabożeństw fatimskich w Trzebini elementu 
misyjnego. Tradycją stało się już wręczanie krzyża misyjnego salwatorianom 
udającym się na placówki misyjne.

III. Ustanowienie sanktuarium MB Fatimskiej oraz bazyliki 
mniejszej w Trzebini

Po 47 latach ofiarnej posługi w dziele głoszenia orędzia Pani z Fatimy sal-
watoriańska wspólnota z Trzebini otrzymała oficjalny znak aprobaty i uznania 

39 W. Węglarz, Bazylika mniejsza, s. 42.
40 APSK, PL-1; 7.2.7.1, Zaproszenia. Terminarze i programy, terminarz z 1985 r.
41 W. Węglarz, Bazylika mniejsza, s. 45.
42 APSK, PL-1; 6.10.4, Budowa w 1986 r.
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Kościoła. Dnia 13 maja 1997 roku kard. Franciszek Macharski wydał dekret 
ustanawiający kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej43. W związku z przypadającą w 1997 roku 
80. rocznicą objawień fatimskich salwatorianie w Trzebini już w 1995 roku roz-
poczęli starania o ukoronowanie figury Maryi koroną papieską44. Rok później 
starania te zakończyły się pozytywną odpowiedzią Kongregacji Kultu Bożego, 
która dekretem z dnia 9 września 1996 roku zezwoliła na koronację trzebińskiej 
Madonny45. Korona papieska została poświęcona przez Jana Pawła II podczas 
mszy św. na Błoniach krakowskich 8 czerwca 1997 roku46.

Uroczystość koronacji figury MB Fatimskiej odbyła się podczas uroczystej 
mszy św. na ołtarzu polowym 13 września 1997 roku. Podczas liturgii kard. 
Franciszek Macharski w asyście 6 biskupów oraz prawie 200 kapłanów za-
konnych i diecezjalnych oraz licznych rzesz parafian i pielgrzymów dokonał 
koronacji słynącej łaskami figury Pani z Fatimy. Następnie rozpoczęło się 
tradycyjne, całonocne czuwanie fatimskie47. W 2001 roku Polska Prowincja 
Salwatorianów obchodziła 100. rocznicę pracy apostolskiej w Polsce. Cen-
tralne uroczystości z udziałem Prymasa Polski odbyły się w czasie czuwania 
fatimskiego w dniach 12–13 maja 2001 roku w Trzebini48. W ostatnich latach 
tradycją stało się zapraszanie biskupów z Katowic i Krakowa do uczestnictwa 
w czuwaniach fatimskich oraz przewodniczenia uroczystej mszy św. sprawo-
wanej o godz. 21.00.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnego człowieka, oprócz po-
sługi spowiedników w czasie czuwań fatimskich, wspólnota salwatoriańska 
z Trzebini – począwszy od 2011 roku – rozpoczęła tzw. noce konfesjonałów. 
W każdy Wielki Czwartek i Wielki Piątek, w godz. 20.00–02.00, rzesze pa-
rafian i pielgrzymów mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i po-
jednania. W 2012 roku salwatorianie, za zgodą kard. Stanisława Dziwisza, 
rozpoczęli starania o nadanie trzebińskiej świątyni tytułu bazyliki mniejszej. 
Pozytywna decyzja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

43 Tamże, 7.2.0, Dekret erygujący sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z dnia 13 
maja 1997 r.

44 Tamże, 7.2.8, Koronacja figury MB Fatimskiej 13 września 1997 r.
45 Tamże, Pozwolenie Kongregacji Kultu Bożego udzielone kard. F. Macharskiemu na 

ukoronowanie figury Matki Bożej z Fatimy z dnia 9 września 1996 r.
46 Tamże, Poświęcenie korony przez Jana Pawła II dnia 8 czerwca 1997 r.
47 Tamże, Uroczystość koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej, Trzebinia 1997.
48 Tamże, 7.2.6, 100 lat pracy apostolskiej Salwatorianów w Polsce.
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31 stycznia 2013 roku49 stała się ukoronowaniem wieloletniej posługi pokoleń 
księży i braci salwatorianów w służbie głoszenia orędzia Madonny z Fatimy. 
W związku z nadaniem tytułu bazyliki mniejszej kustosz sanktuarium ks. Piotr 
Żydek SDS podjął się od czerwca 2013 roku zobowiązań płynących z tego 
zaszczytu. Wprowadzono wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w ka-
plicy MB Fatimskiej, wprowadzono praktykę stałego konfesjonału, a także na 
frontonie bazyliki umieszczono herb papieski.

Trzeba wspomnieć o bolesnym incydencie, który miał miejsce w nocy 
z 7/8 czerwca 2013 roku. Wówczas to miała miejsce profanacja figury MB 
Fatimskiej oraz próba kradzieży korony papieskiej. Po renowacji częściowo 
zniszczonej figury oraz korony 21 lipca 2013 roku dokonano poświęcenia figury 
MB Fatimskiej oraz korony papieskiej.

IV. Zaangażowanie innych wspólnot salwatoriańskich w głoszenie 
orędzia z Fatimy

Omawiając wkład Polskiej Prowincji Salwatorianów w promocję orę-
dzia z Fatimy, rozpoczęliśmy od Trzebini. Trzeba przyznać, że mimo ofiarnej 
posługi wielu księży i braci salwatorianów posługujących w tym miejscu, w 
czuwania fatimskie zaangażowanych było również wielu wpółbraci z innych 
domów salwatoriańskich. Dlatego nie dziwi fakt, że nabożeństwa fatimskie 
były kultywowane także w innych miejscach, gdzie pracowali salwatorianie. 
Już 10 lat po rozpoczęciu spotkań fatimskich w Trzebini idea ta została podjęta 
przez współbraci posługujących w Merrillville w USA. W 1960 roku w parku 
klasztornym powstała kaplica fatimska. Została zbudowana ze składek do-
brodziejów salwatoriańskich i została poświęcona 29 maja 1960 roku przez 
bpa Andrzeja Grutkę, ordynariusza Gary50. Nabożeństwa fatimskie w języku 
polskim rozpoczęto w 1961 roku i trwają one do dnia dzisiejszego. Od same-
go początku salwatorianie zadbali o promocję swojego apostolatu poprzez 
wydawnictwa i foldery informacyjne51. Początkowo nabożeństwa odbywały 
się każdego 13. dnia miesiąca od maja do października. Następnie na prośbę 
uczestników przesunięto je na najbliższą niedzielę po 13. dniu miesiąca. Pro-

49 APT, Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prot. 
N. 623/12/L z dnia 31 stycznia 2013 r.

50 APSK, Srebrny Jubileusz Polskiego Domu Misyjnego Ojców Salwatorianów Gary, 
Indiana (USA), Gary 1963.

51 Tamże, A. Wroński, Polskie wieczory fatimskie, Gary 1963.
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gram tych nabożeństw odpowiadał wezwaniu Maryi do modlitwy różańcowej 
oraz praktyk pokutnych. Początkowo uczestnikami była garstka miejscowej 
Polonii i dobrodzieje salwatoriańscy. W latach 70. XX wieku, dzięki aktywnej 
akcji promocyjnej liczba uczestników czuwań fatimskich w Merrillville sięgała 
około 1000 osób. A wśród nich byli, oprócz Polaków, również: Słowacy, Chor-
waci i Włosi dojeżdżający z okolic Gary, Chicago, Hammond i Cleveland52. 
Aby wzbogacić przeżywanie wieczorów fatimskich, wokół kaplicy zbudowano 
stacje drogi krzyżowej oraz tajemnic różańcowych, które pomagają w skupie-
niu i refleksji53.

Kolejnym miejscem posługi salwatorianów, gdzie rozwijali kult Madonny 
z Fatimy, była parafia św. Brata Alberta w Elblągu. Z inicjatywy ks. probosz-
cza Tadeusza Sołtysa SDS w 1985 roku rozpoczęto starania o zainicjowanie 
nabożeństw fatimskich w Elblągu. W sierpniu tego roku zamówiono obraz 
Matki Bożej Fatimskiej u artysty malarza Józefa Łapińskiego, który ukoń-
czył swoje dzieło w marcu 1986 roku. Ramę obrazu oraz feretron wykonał 
rzeźbiarz z Wejherowa. Pierwsze nabożeństwo fatimskie zostało odprawione 
3 maja 1986 roku. Wówczas to prowincjał ks. Seweryn Kłaput SDS poświęcił 
obraz, a sekretarz prowincjalny ks. Ignacy Pawlus wygłosił homilię podczas 
mszy św. Nabożeństwo rozpoczęto o godz. 18.00, a zakończono mszą św. 
o północy. Program zawierał różaniec, procesję oraz akcenty pokutne. Dzięki 
akcji informacyjnej nabożeństwa te gromadziły dużą liczbę parafian oraz gości 
z okolicznych miejscowości54.

W 1995 roku ks. Jan Dragosz SDS, superior domu zakonnego w Mi-
kuszowicach Śląskich, zapoczątkował nabożeństwa fatimskie w miejscowej 
parafii NMP Królowej Świata. Do głoszenia kultu Madonny z Fatimy przy-
czynił się także posługujący wówczas w tej wspólnocie ks. Marian Papiernik 
SDS, wieloletni misjonarz i rekolekcjonista ludowy55. Nie bez znaczenia był 
fakt, iż obaj ci salwatorianie posługiwali wcześniej w sanktuarium fatimskim 
w Trzebini, gdzie aktywnie uczestniczyli w głoszeniu orędzia z Cova da Iria. 

52 E. Wanat, Nabożeństwa Fatimskie, s. 328-330.
53 B. Jakubiec, Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, Kraków – 

Merrillville 1996, s. 30-38.
54 Archiwum Parafii św. Brata Alberta w Elblągu, Kronika Salwatorianów w Elblągu, 

s. 24-26.
55 P. Ryba, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Mikuszowicach 

Śląskich, Kraków 2007, s. 198.
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Pierwsze czuwanie fatimskie miało miejsce 14 maja 1995 roku56. Dnia 13 maja 
1998 roku podczas czuwania fatimskiego uroczyście poświęcono figurę Matki 
Bożej Fatimskiej. Została ona ufundowana dla mikuszowickiej wspólnoty 
parafialnej przez państwa Łucję i Czesława Nyczów57. Od 2004 roku nabożeń-
stwa fatimskie odbywają się 13. dnia każdego miesiąca według następującego 
programu: różaniec (lub droga krzyżowa), msza św. z homilią, procesja z figurą 
wokół kościoła, czuwanie modlitewne z Apelem jasnogórskim o godz. 21.00. 
Każdego roku nabożeństwa prowadzi ten sam kapłan58.

Również wspólnota salwatorianów w Trzebnicy przyczyniła się do propa-
gowania orędzia fatimskiego. Czuwania fatimskie w parafii św. Bartłomieja 
Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej zainicjował ks. Jan Dragosz SDS w 1996 roku. 
Początkowo były one związane z kościołem pw. św. Piotra w Trzebnicy. Po 
podziale parafii w 1999 roku są kontynuowane w bazylice św. Jadwigi. Nabo-
żeństwa odprawiane są 13. dnia każdego miesiąca od maja do października. 
Program wygląda następująco: msza św. o godz. 18.30, a następnie procesja 
z figurą Matki Bożej do ołtarzy maryjnych w bazylice, przy których odmawia 
się kolejne tajemnice różańca. Program ten ulegał zmianom, ponieważ w po-
czątkowym okresie tajemnice różańca odmawiano rano, w południe i wieczo-
rem. Dnia 8 grudnia 2001 roku odbyła się uroczysta intronizacja figury Matki 
Bożej przywiezionej przez ks. Jana Dragosza SDS z Fatimy59.

Trzeba także wspomnieć o nabożeństwach fatimskich, które zostały zaini-
cjowane w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzyżu Wielkopolskim 
oraz w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego w Obornikach Śląskich. 

Obchodząc setną rocznicę objawień maryjnych w Fatimie i patrząc z per-
spektywy 67 lat trwającej nieustannie, w domach zakonnych i parafiach pro-
wadzonych przez członków Polskiej Prowincji Salwatorianów, modlitwy oraz 
posługi sakramentalnej w konfesjonale, należy docenić wkład i ogromne za-
angażowanie wielu pokoleń księży i braci salwatorianów w głoszenie ciągle 
aktualnego wezwania Maryi do modlitwy różańcowej oraz praktyk pokutnych 
i wynagradzania Bogu za grzechy całego świata.

56 Archiwum Parafii NMP Królowej Świata w Mikuszowicach Śląskich, Kronika 
parafialna, t. III, s. 169.

57 Tamże, t. IV, s. 85.
58 Relacja ks. B. Cwynara SDS z dnia 21 stycznia 2016 r.
59 Relacja ks. Jerzego Olszówki SDS z dnia 10 lutego 2016 r.
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THE POLISH SALVATORIAN PROVINCE IN THE SERVICE OF 
PROMOTING THE MESSAGE OF OUR LADY OF FATIMA

Summary

100 years after the apparitions at Fatima, we have an opportunity to look at the 
development of the cult of the Madonna of Fatima in Poland. An important role in 
promoting the messages of the Cova da Iria was played by Salvatorians. On May 13, 
1950, Fr. Stanislaw Szarek SDS began the services of Fatima in the first Salvatorian 
religious house in Poland, in Trzebinia. After Turza, in Upper Silesia, this was the sec-
ond Centre of worship of the Lady of Fatima in Poland. From the very beginning the 
Nights of Fatima were an encouragement to the recitation of the Rosary and were of 
penitential character. The dynamic development of the service of Fatima in Trzebinia, 
became an impulse for organizing services in the spirit of Fatima in the Salvatorian 
and diocesan parishes at home and abroad. This study presents the contribution of 
the Polish Salvatorians’ Province to the development and promotion of the message 
of the Virgin Mary of Fatima.

Słowa kluczowe: 
Objawienia Fatimskie, salwatorianie, Trzebinia, Polska Prowincja Salwatorianów.

Key words: 
Fatima, salvatorians, Trzebinia, Polish Salvatorian Province.
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Urszula Mazurczak

 Piękno Maryi – wizje mistyczne – sztuka. 
Turza Śląska – śląska Fatima: kult 
i wyobrażenia Matki Bożej Fatimskiej

I

Sztuka religijna wyznacza szeroki horyzont znaczeń i zobowiązań dlate-
go, że jest sztuką „obrazującą treści określonej doktryny religijnej w sposób 
zgodny z tą doktryną”1. W sztuce tej zawarty jest zapis wiedzy, racjonalnego 
poznawania i doświadczania religijnego człowieka. W różny sposób sztuka po-
dejmuje również indywidualne i spontaniczne odwzorowanie doświadczenia 
religijnego2. Piękno w sztuce religijnej jest nieodłącznym komponentem jed-
ności Prawdy, Dobra i Piękna. Oddzielenie tych wartości w dążeniu do wol-
ności twórczej i wyobraźni indywidualnej artysty, a tym samym dowolności, 
może niebezpiecznie przeradzać się w czysty estetyzm, co zaś najgorsze, może 
wejść w wizje anty- jako „czysty ruch w nieznane piękno”3. W badaniach 
sztuki religijnej podejmowanych przez historyków sztuki rozwinięte zostały 
studia nad treściami zawartymi w dziełach oraz nad formą porządkowaną 
przez badaczy według historycznych kryteriów, znanych w sztuce jako style. 
Artystyczny kunszt, wykonawstwo, obróbka, kosztowność materiału to środki 

Prof. dr hab. Urszula Mazurczak – pracownik Katedry Historii Sztuki Średnio-
wiecznej i Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki KUL; e-mail: ursmaz@kul.lublin.pl.

1 H. Kiereś, Sztuka religijna – religijność sztuki, w: Filozofia o religii. Prace dedykowane 
Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej, red. W. Dłubacz, Lublin 2009, s. 218.

2  Tamże, s. 220.
3  H. Kiereś, Spór o sztukę, Lublin 1996, passim.
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niezbędne do uzyskania końcowego efektu dzieła sztuki, pięknie ukazującego 
religijne postaci i ich sens. 

W analizach filozoficzno-teologicznych, z których wyodrębniono estetykę 
i teorię sztuki religijnej, podejmowane jest pytanie o piękno metafizyczne 
i duchowe, wynikające z istoty osób Boskich i świętych, z  jedności Prawdy 
i Dobra. Miało ono przekazywać odbiorcy wartości duchowe. Zagadnienie to 
jest bardzo złożone. Nas interesuje problem odwzorowania wizji piękna Maryi, 
które wynika z istoty Osoby przepowiadanej w Biblii, zaś realnej w historycz-
nym przekazie Ewangelii. Wyobrażenia Maryi w sztuce wymagały zatwier-
dzeń dogmatów soborowych, aby w obawie przed zbytnim utożsamieniem 
z boginiami nie wprowadzać do przedstawień Madonny ich nadmiernego 
piękna zmysłowego. Jednocześnie właśnie maryjne piękno stało się w tek-
stach, wyobraźni religijnej wiernych i w sztuce niemal paradygmatem pięknej, 
zmysłowo wyobrażalnej postaci. Dlatego wyobrażenia Maryi Panny starano 
się odnosić do świętości Bożego wybraństwa i dziewiczego narodzenia Syna 
Bożego, zapowiedzianych w Biblii. Zmysłowe piękno określało wzór cnót 
duchowych piękna ciała i duszy, które znajdywały potwierdzenie w testach 
biblijnych, apokryfach i w liturgii. Maryjna religijność rozwijała wyobraźnię 
w obrębie nacji, grup religijnych i kunsztu artystycznego. Sztuka przekazała 
różnorodne sposoby wizualnego unaoczniania piękna Maryi, opiewanego naj-
pierw w tekstach, a następnie przekazanego w sztukach plastycznych. Piękno 
opisane – piękno wyobrażone bez wątpienia musiało posługiwać się językiem 
rzeczy widzialnych, dlatego pozostawało w stałej osmozie pomiędzy pięknem 
transcendentnym a materialnym, pomiędzy boskim a ludzkim, pomiędzy 
niebiańskim a ziemskim. 

Ten niepokój o piękno boskie, które ma być oddane w unaocznieniach 
materialnych, tworzonych ludzkimi dłońmi, znalazł złagodzenie w toposie 
acheiropoietoi, wizerunkach cudownych „nie ludzką ręką uczynionych”. Już 
we wczesnych wiekach chrześcijaństwa stały się one autentycznym przeka-
zem świętości wizerunku Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny, które jako 
acheiropoietoi spełniały funkcję relikwii Postaci Boskich4. Wszak one również 
musiały być poddane materialnej wizualizacji. Do tego gatunku obrazów 
dołącza przykładowo już w nowożytnych czasach utrwalany wizerunek Maryi 
Panny z Guadalupe, odbity na płaszczu Juana. Uzmysłowienie ludzkiemu 

4  J. Guitton, La Vierge Marie, Paris 1949 (polski przekł. Warszawa 1956, s. 267); 
H. Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, Gdańsk 2010.
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wzrokowi obrazów świętych kieruje do wiernych podstawowe przesłanie Praw-
dy i Dobra, a nazwa Prawdziwe Oblicze stanowi o jego semantycznej istocie 
również w prezentacji popiersia lub całej postaci. W tym rozumieniu piękno 
jest identyczne z prawdą i dobrem przekazywanymi w źródłach biblijnych. 
Ostateczną racją obrazów Maryi w sztuce były wyobrażenia Najświętszej Ma-
ryi Panny z Synem jako Matki Syna Bożego – Theotokos. One też zdominowały 
sens obrazów zarówno narracyjnych, ukazujących zdarzenia z życia Chrystusa 
i Maryi, jak i reprezentacyjnych, pozahistorycznych. Piękno wynikało z istoty 
wybraństwa i świętości Maryi. Zewnętrzny, cielesny wygląd Maryi nie został 
jednak jasno przekazany, a tym bardziej opisany5. Teologiczne interpretacje, 
dociekania mariologów, tudzież potrzeba wiernych stworzyły obrazy Maryi 
niezwykłej, Oblubienicy Boga o nadziemskiej urodzie. Natomiast w tekstach 
ewangelistów, zwłaszcza św. Łukasza, Maryja jest Niewiastą pokorną, skrom-
ną, cichą, zwyczajną (Łk 1,48; 2,19)6. W niektórych hipotezach dotyczących 
zewnętrznego wyglądu Maryi podkreślano piękno duchowe, a jego zmysłowe 
urzeczywistnienie było pięknem ukrytym dla ludzkich oczu. Maryja jako wzór 
cnót była pojmowana właśnie w przeciętności, zwyczajności, prostocie, Jej zaś  
nadziemska uroda jaśniała światłością piękna moralnego i religijnego. Będąc 
najpiękniejszą z niewiast na ziemi, w widzeniu duchowym postrzegana jest 
jako ikona Boga i tylko Bóg miłujący przyobleka Jej zwyczajność w piękno 
nadzwyczajne7. 

Wraz z zagadnieniem piękna zmysłowego Maryi pojawiało się w rozważa-
niach teologicznych pytanie o Jej wiek, zwłaszcza w czasie zwiastowania, po-
tem Bożego narodzenia (przypuszcza się, że pomiędzy 12. a 16. rokiem życia), 
dociekano także wieku Maryi w momencie śmierci Chrystusa oraz śmierci 
Maryi (42–46 lat)8. Próbowano w ten sposób przybliżyć wiernym Jej wygląd 
w poszczególnych momentach życia zarówno Chrystusa, jak i Jej samej. 

Mimo braku rzeczywistych opisów Matki Bożej utrwaliły się wzorce Jej 
pięknego wyglądu w momentach związanych z początkiem historii zbawienia 
oraz z naturą Maryi jako Niepokalanie Poczętej. Wizualizacje te wspomagane 
były tekstami biblijnymi, w których odczytywano zapowiedź piękna Maryi 
na podstawie opisanego piękna kobiecego. Bardzo piękna była Rebeka, żona 
Izaaka (Rdz 26,7), i Rachela, której piękno dostrzeżone zostało w miłej po-

5  C.S. Bartnik, Matka Boża, Lublin 2012, s. 121.
6  Tamże, s 122.
7  Tamże, s. 123.
8  Tamże, s. 122.
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wierzchowności (Rdz 29,17). Bezpośrednio do Maryi odniesiono piękno kró-
lowej Waszti w koronie królewskiej; uroda jej odznaczała się miłym wyglądem 
(Est 1,11). Mistyczna egzegeza Pieśni nad Pieśniami, szczególnie rozwinięta 
w teologii maryjnej, złączona została z istotą duchowego i zmysłowego pięk-
na Maryi (por. Pnp 1,15; 2,10, 13; 4,1-7; 6,4-10; 7,2-7). Religijne i teologiczne 
piękno zmysłowe Maryi porównywano do piękna przyrody ziemi, zwłaszcza 
gór Libanu (Pwt 3,25; Ez 13,9-14) i kwiatów. W ten sposób poprzez metafory 
widzianych rzeczy pięknych podkreślano nadzmysłowe piękno.

Piękno Maryi, ukazywane w sztuce, opierano głównie na tekstach bi-
blijnych, ale też było kształtowane zgodnie z historycznym przedstawianiem 
piękna kobiecego w poszczególnych epokach, ubogaconego ubiorami, rekwi-
zytami, klejnotami, przyrodą kwiatów, drzew, gór, zjawiskami kosmicznymi. 
Istotny był dobór artystycznych środków, zwłaszcza pigmentów, którymi 
wypracowywano materialne piękno wizerunku. Cechy te jednak należały do 
kategorii dodanej, a nie wynikającej z  istoty prezentowanej postaci. Takimi 
dodanymi elementami były np. szyte specjalnie dla Maryi bogate suknie, wy-
konywane korony, biżuteria, w które ubierano figury lub które nakładano na 
wizerunki. Pomimo zatem dogmatycznego paradygmatu wyobrażenia Maryi 
jako Dobra i Prawdy, Piękna transcendentnego, w dążeniach i świadomości 
artystycznej potrzeba zmysłowego unaocznienia piękna nie była drugoplano-
wa. Zgodnie z dogmatyką Kościoła sposób przedstawienia Maryi odpowiadał 
subiektywnym wyobrażeniom i odczuciom, pochodził z obszaru decorum 
różnie rozumianego w określonych kręgach odbiorców. Odsłaniane jedynie we 
fragmentach piękne ciało: twarz, typ fizjonomii, dłonie, odnoszono do całej 
postaci, unaocznianej w szatach, insygniach władzy, diademach, koronach.

Szczególne znaczenie w uzmysłowieniu fizycznego piękna Matki Bożej 
miały wyobrażenia Maryi Niepokalanie Poczętej, znanej w ikonografii powsta-
łej na podstawie traktatów i nabożeństw krzewionych przez mistyków i filozo-
fów: Raymunda Lullusa (1232–1315) oraz Dunsa Szkota († 1308), zwanych im-
maculistami9. Język opisu Maryi Niepokalanej nie znajduje oparcia w prostej, 
historycznej narracji następstwa czasu i miejsca akcji, jest skondensowanym 

9  S.C. Napiórkowski, A. Sikorski, Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, w: 
Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, J. Misiurek, A.J. Nowak, M. Chmielewski, 
Lublin 1993, s. 366-375; S.M. Cecchin, Aktualność i problemy mariologii bł. Jana Dunsa 
Szkota, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzynarodowego 
Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008, red. E.I. Zieliński, R. Majeran, 
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zbiorem przymiotów i cnót, które wyrażają dociekania filozoficzne, zwłaszcza 
metafizyczne, oraz poetyckie metafory. 

Specyficzną hermeneutykę języka wizji rozwinęły wyobrażenia Maryi bez 
Dzieciątka poza narracją ewangelicznych zdarzeń. Jako Niepokalanie Poczęta, 
ukazywana w momencie unoszenia się do nieba, rozpowszechniona została 
najwcześniej w sztuce włoskiej, zwłaszcza malarstwie sieneńskim XIV i XV 
wieku10. Zatwierdzenie święta Niepokalanego Poczęcia Maryi przez papie-
ża Sykstusa IV w konstytucji apostolskiej Cum praexcelsa w roku 1476 dało 
prawdziwy rozkwit wyobrażeń pięknej Maryi w renesansowej sztuce wło-
skiej, wykorzystującej doskonałe środki artystyczne zarówno w malarstwie, jak 
i w rzeźbie dla uzyskania efektu piękna zmysłowego Dziewicy unoszącej się 
w niebiosach, w glorii aniołów i świętych, nierzadko przyjmowanej do nieba 
przez Boga Ojca. Łączność z Poczęciem Dziewiczym Syna ukazał w swoim 
obrazie artysta związany z warsztatem Pinturicchia (Concezione della Vergine 
1510, Sztokholm, Muzeum Narodowe), przedstawiając unoszącą się do nieba 
Maryję jako brzemienną. Maryja Immaculata Conceptio była wszak u pod-
staw wszelkich rozważań o zbawieniu w Jezusie Chrystusie podejmowanych 
w chrześcijaństwie; była początkiem cudu Boskich narodzin Syna. W narracji 
scenicznej wydarzeń opisy tekstów w znacznym stopniu inspirowały artystycz-
ny przekaz wizualny. Piękno rozumiano jako artystyczny komponent. W re-
prezentacyjnych, pozahistorycznych wyobrażeniach Maryi jako Tota Pulchra, 
jako Niepokalanie Poczęta, Dobro zostało zjednoczone z Pięknem w swojej 
istocie Boskiego Poczęcia. 

Piękno zmysłowe, duchowe i piękno samo w sobie włączone zostało do 
istoty początku i przyczyny zbawienia. Mistyczne teksty teologów odnosiły 
piękno Maryi do piękna wyrażonego w słowach: „Cała piękna jesteś, przyja-
ciółko moja, i nie ma w tobie skazy” (Pnp 4,7). Maryi Dziewicy z Nazaretu 
przypisano metafory światła-słońca, blasku, barw zorzy: „Kimże jest ta, która 
świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce...” (Pnp 
6,10). Maryja w tym rozumieniu nie wprowadza piękna akcydentalnego, 
ale sama jest Pięknem. Artyści podjęli wysiłki, aby ukazać w sposób wizual-

Lublin 2010, s. 587-600; S.C. Napiórkowski, Doctor Marianus, w: Błogosławiony Jan 
Duns Szkot, s. 601-621; C.S. Bartnik, Matka Boża, s. 126.

10  Szczegółową analizę obrazów prezentuje najnowsze studium V. Francia Splendore 
di Bellezza. L‘iconografia dell’Immacolata Concezione nella pittura rinascimentale italiana 
(Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2004, rozdz. V: Primo modello iconografico 
dell Immacolata Concezione „Tota Pulchra”, s. 101-147).
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ny, środkami materialnymi, niematerialne, duchowe piękno Maryi. Oprócz 
autorów Biblii podstawowym medium był język poetyckiej wizji, który legł 
u podstawy wizualizacji Pięknej Pani z objawień. Bogata, poetycka metaforyka 
piękna Maryi bynajmniej nie była czystą fantastyką, baśniową fikcją! Szczegó-
łowe studia tekstów z zakresu mistyki biblijnej i teologicznej potwierdzają, że 
piękno Maryi w tym kontekście pojmowane było jako integralna część Dobra 
i Prawdy, które potęgują dogmat wcielenia, znany jako obrazy Theotokos, 
utrwalony w sztuce. Wizje piękna Maryi, ujęte w formie modlitewnej kon-
templacji, także wyśpiewanej, przekazał św. Bernard z Clairvaux, który opisał 
i zinterpretował sens różnych przedstawień, również Maryi apokaliptycznej, 
otoczonej światłem i blaskiem dwunastu gwiazd. Wskazał na dwanaście przy-
wilejów łask, które w sposób szczególny zdobią Maryję. „Oto odkrywamy 
przywilej nieba, przywileje ciała, przywileje serca...”11; „Jeżeli zaś troistą liczbę 
pomnożymy w czwórnasób, będziemy ponoć mieli gwiazd dwanaście, któremi 
jaśnieje korona naszej Królowej na cały świat”12. 

Dla mistyka naturą ciała Maryi jest blask Boga, w którym zanurzona 
była Maryja od momentu Jej narodzin, przybycia Gabriela, zwiastowania. 
W niewysłowionym blasku, bez obciążenia cierpieniem rodzi Syna. Maryja 
promienieje swoim dziewictwem, jaśnieje blaskiem łagodności i wstydliwo-
ści13. Święty Bernard w swojej teorii mistycznej uznaje możliwość dojścia do 
poznania absolutnego Piękna dzięki łasce Boga. Może się to dokonać w drodze 
anagogicznego wznoszenia się na szczyt piękna, gdzie tronuje Maryja jako czy-
ste Piękno. Zatem istotą Maryi jest Piękno w tej samej randze co Niepokalane 
Poczęcie. Maryja jest gwiazdą jaśniejącą promieniami, które przenikają ziemię 
i podziemia, ogrzewają dusze. Autor, opisując piękno Maryi w kategoriach 
śliczności – „Będzie pożądał król śliczności twojej” – nawiązuje do Ps 44,11-12. 
Mistyk zna moc biblijnych słów o pięknie jako „ślicznej” koronie w rękach 
Boga. W kręgu surowej reguły cysterskiej Bernarda z Clairvaux rozmyślano, 
śpiewano o Boskim, niebiańskim pięknie Maryi, będącym cechą natury i cnót 
kobiety. Ten ascetyczny filozof i mistyk posługuje się terminem suavite, ozna-
czającym łagodność, słodycz, wdzięk, delikatność. 

11  Święty Bernard opat i doktor Kościoła, Kazania o Najśw. Marji Pannie, z łacińskiego 
tłum. i zaopatrzył słowem ks. dr I. Bobicz, Kielce 1924, s. 116.

12  Tamże.
13 Tamże, passim.
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W swojej wizji „drogi” Maryi do nieba wprowadza św. Bernard przymioty 
Matki Bożej: Tota Pulchra, De Perpetua Virginitate14. Opisując wniebowzięcie 
Maryi i chwałę w niebie, posługując się ziemskimi ideałami kobiecego wyglądu, 
jak np. „miłe wejrzenie”, „pogodne oblicze”, „radosne objęcie przez Syna”, po-
całunki składane na ustach Niemowlęcia, widzi Maryję promieniującą niewy-
mowną radością, szczęśliwością pocałunków, które przyjęła od Syna w niebie, 
co jest nawiązaniem do tekstu: „Niech mnie pocałuje pocałowaniem ust swo-
ich” (Pnp 1,2)15. Piękno jest radością, szczęściem, jest wzniosłym stanem ducha. 

Poetyckim językiem przeżyć mistycznych opiewał Dante Alighieri nad-
ziemskie piękno Maryi w Boskiej komedii, posługując się widzialnym pięk-
nem ciał niebieskich i przyrody ziemi stworzonej przez Boga16. Poeta znał 
ikony oraz wyobrażenia narracyjne z postacią Maryi w malarstwie w Rzymie, 
Florencji,  Padwie, jednak poetyckie obrazy wizyjne Matki Bożej stworzył 
ponad wyobrażeniami zmysłowymi i materialnymi sztuki. Pomimo zbieżności 
tematycznej z  ikonografią w sztuce, np. Koronacji Maryi, Maryi w Chwale 
oraz Niepokalanie Poczętej, język mistyki Dantego i jego wizja Maryi zawarta 
w pieśni XXXI nie jest możliwa w bezpośrednim porównaniu z obrazami 
malowanymi. Istotny jest również fakt, że funkcja poezji i sztuk, zwłaszcza 
plastycznych, w czasach Dantego była na przeciwległych biegunach. 

Bogaty język Dantego i mistyka Raju przekraczały zadania dydaktyczne; 
poemat nie był skierowany do popularnego odbiorcy, wręcz przeciwnie – 
do wysublimowanego uczonego. Jego bogactwo wynika z geniuszu poety 
i z ogromnej wiedzy, znajomości pism antycznych i chrześcijańskich, które 
rozwinęły jego myślenie, jego intelekt i jego duszę. Do autorów szczególnie 
wybranych należał św. Bernard z Clairvaux. To jego uczynił poeta swoim 
przewodnikiem w XXXI Pieśni, skierował jego spojrzenie ku najwyższej czę-
ści nieba, gdzie jest miejsce chwały Matki Bożej. Piękno najwyższego kręgu 
nieba, w którym króluje Maryja, jest „Skrą Bożą”, uśmiechem, wdziękiem. 
Piękności, jak stwierdził, „są zbyt liczne”17. Opiewające piękno Maryi me-

14  Potwierdzają to inne traktaty św. Bernarda z Clairvaux: Super Magnificat, Super 
Tota Pulchra, De Perpetua, Virginitate Sanctae Mariae. Św. Bernard z Clairvaux, O miłości 
Boga. De Diligendo Deo, tłum. W. Pelc, Paryż 1988, s. 7.

15  Tamże, s. 87
16 Pani Profesor Marii Maślance-Soro, wybitnej badaczce i znawczyni Dantego, 

składam podziękowanie za inspirujące uwagi udzielone mi w związku z pisanym tekstem.
17   Dante Alighieri, Boska komedia, Pieśń XXXI, v.  49-52, wydanie według 

tłumaczenia E. Porębowicza, posłowiem i przypisami opatrzyła M. Maślanka-Soro, 
Kraków 2004, s. 455.
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tafory Dantego czerpią bogactwo porównań z wizji samego Bernarda, wizji 
mistycznej, starotestamentalnej Oblubienicy, Miasta Boga, Domu Boga. Pięk-
no Boskie i piękno Maryi są niewyrażalne ludzkim językiem, ale z pomocą 
przybywa język metafor, który tworzy neologizmy, a z rzeczy widzianych na 
niebie i na ziemi, ciał niebieskich i przyrody – nowe obrazy. Tworzywem jest 
promieniujące, iskrzące światło, blask słońca, księżyca, gwiazd, Maryja jest 
Różą mistyczną, której płatkami są święci. Widzenie cudnej postaci poprzedza 
uczucie lęku, tremendum, które przepełnia duszę i wznieca w niej pożądanie 
poznania, a zarazem nierozumiejącego doświadczania dynamicznie zmien-
nych obrazów, wizji, których poeta nie może zatrzymać, znikają bowiem 
jak topniejące płatki śniegu w podmuchu wiatru. Piękno Boga nie daje się 
poznać w ludzkim doświadczeniu czasu, wizje pozostają w Boskim bezczasie, 
pozaczasie – wiekuistym constans. Piękno Boskie jest nieustannym iskrzeniem 
w kolistej przestrzeni, w nieustannym odprysku z jednego punktu, którego 
obwód „nigdzie”18. Dante modli się do Boga, „aby pozwolił mu przekazać 
choćby «iskierkę» z wizji, która była ostatecznym celem jego wędrówki”, jak 
wyjaśnia M. Maślanka-Soro19. 

II

W sanktuarium w Turzy Śląskiej znajdują się urzekające swym pięknem 
wyobrażenia wizji objawień Maryi w Fatimie20. 

Niełatwo jest przełożyć piękno Maryi, przekazane w języku wizji mi-
stycznych i poetyckich metafor, na wizualizacje zmysłowe, którymi posługuje 
się malarstwo i rzeźba. O ile klarownym językiem porównania są narracje 
o wydarzeniach, które przekazują w logicznym następstwie czasu i miejsca 
liniowy układ zdarzeń, o tyle wizje stanowią hermeneutykę porównywaną do 
promienistych kręgów ogniskujących treści bez liniowego następstwa. Obja-
wienia, których doznały dzieci w dolinie Iria pod Fatimą, stanowiły widzenia 

18   A.  Masseron, Dante et Saint Bernard, Paris 1953, rozdz. VIII: Spirituel et 
temporel, s. 223-253; G. Poulett, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, wybór J. Błoński, 
M. Głowiński, Kraków 1978, s. 334-341.

19  Dante Alighieri, Boska komedia, s. 464, przyp. 1.
20   W  tym miejscu pragnę podziękować Księdzu Proboszczowi i  Kustoszowi 

Sanktuarium w Turzy Śląskiej Kazimierzowi Czempielowi za okazane zainteresowanie 
i  życzliwą pomoc. Panu Stanisławowi Sitkowi serdecznie dziękuję za wykonanie 
profesjonalnych fotografii.
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zmysłowe i mistyczne, ale nie materialne. Ranga i rola objawień Maryjnych 
wyjaśnione zostały przez teologów; nie mają one uzupełnić Ewangelii, lecz 
„przywołać Maryję przed nasze widzące oczy i nasze słyszące uszy”21. Niema-
terialne wizje musiały być ujęte w ludzkim języku, który mógł być podstawą 
wyobrażeń plastycznych. Obrazy-wizje nie były poprzedzone tekstem, one 
dopiero teksty inicjowały. Są w innym porządku aniżeli tradycyjne wizualiza-
cje: pismo – tekst – obraz. Te „żywe obrazy” z sześciu wizji Maryi miały swój 
pierwotny przekaz ustny, a następnie były spisywane przez s. Łucję, stanowiły 
językową tkankę dla wyobrażeń wizualnych, utrwalonych w materii malarskiej 
lub w rzeźbie. 

Spotkanie z Piękną Panią było pierwszym przeżyciem mistycznym dzieci 
z Fatimy, które, zanim poznały imię i prośby Maryi, owładnięte zostały niezna-
nym im do tej pory doświadczeniem Piękna, a jednocześnie usłyszały kojący 
głos „Nie bójcie się”22. Piękno i radość zawładnęły dziećmi tak głęboko, iż stały 
się ważniejsze aniżeli wola rodziców. Błogosławiona Hiacynta nie chciała iść 
z rodzicami w dniu 13 czerwca do parafialnego kościoła na uroczystości św. 
Antoniego, patrona parafii w Fatimie, ponieważ, jak wyznała, „Pani jest pięk-
niejsza”, choć nie potrafiła widzianego piękna uargumentować konkretnymi 
cechami23. 

Objawienia w Cova da Iria, niegasnące w zainteresowaniach religijnych, 
historycznych, teologicznych, duchowości maryjnej, także dziejowych, pozo-
stawiły pokaźną literaturę, a nade wszystko rozpowszechniony kult, który ma 
swoje wsparcie w wyobrażeniach w sztuce. Interesuje nas w tym artykule do-
świadczenie piękna Maryi Fatimskiej w objawieniach przełożonych na piękno 
formy sztuki, która w tym motywie wyobrażenia maryjnego zdominowana 
została przez rzeźbę. Jednym z pierwszych wyobrażeń była korygowana przez 
s. Łucję statua wykonana dla Kaplicy Objawień w Fatimie. Ten model stał 
się wzorcowy dla niezliczonej grupy rzeźb rozpowszechnionych na świecie 
i w Polsce jako Maryja Fatimska24.

21  R. Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny, Gdańsk 1995, 
s. 25.

22  Korzystam z opracowań opisów wizji: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia 
objawień fatimskich, Kraków 2005; Karmel w Coimbrze, Siostra Maria Łucja od Jezusa 
i Niepokalanego Serca. Biografia, Poznań 2014.

23  Karmel w Coimbrze, Siostra Maria Łucja.
24 Nie został opracowany pełny katalog dzieł obejmujący również analizę stylistyczno-

porównawczą, ani w zakresie sztuki europejskiej, ani polskiej.
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Nasze rozważania skupiamy na sanktuarium w Turzy Śląskiej, najstarszym 
w Polsce miejscu kultu Matki Bożej Fatimskiej, powstałym tuż po zakończe-
niu II wojny światowej. Budowę kościoła parafialnego rozpoczęto 12 maja 
1947 roku, a dzięki zaangażowaniu księży: proboszcza Alfonsa Januszkiewicza, 
wikarego Ewalda Kasperczyka z Wodzisławia Śląskiego oraz mieszkańców, 
ukończono ją 13 października roku 1948. Wówczas w ołtarzu głównym umiesz-
czono obraz, dzieło artysty malarza Franciszka Worka z Rupienki niedaleko 
Kamesznicy25. Artysta ukazał Matkę Bożą (2,2 m × 1,35 m) według objawienia 
majowego opisanego przez s. Łucję, ubraną w biel, z długim różańcem z pereł, 
zakończonym srebrnym krzyżykiem. Po dwudziestu latach wizjonerka opisała 
szczegółowo wygląd Maryi: „Gdybym miała namalować naszą Drogą Panią, to 
przedstawiłabym Ją w białej sukni, bardzo prostej w białym płaszczu, który by 
sięgał od głowy do stóp. Ponieważ zaś nie potrafiłabym nigdy przedstawić na 
obrazie piękności Jej ozdób, opuściłabym je wszystkie z wyjątkiem pięknego 
brzegu płaszcza. Obramowanie to jaśniało, jakby było promieniem słońca”26. 
Obraz z Turzy Śl. prezentuje znacznie pogłębioną tkankę ikonograficzną. 
Maryja stoi na obłoku, wokół głowy świetlista tarcza intensywnego światła 
promieniuje w kolorach żółtym, różowym i seledynowym, rozświetlając wokół 
ramion i tułowia tonacje błękitu. Niebiański charakter postaci podkreślają 
złote gwiazdy wokół głowy, tworzące „wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). 
Świetlista tarcza migoce światłem i delikatnymi barwami jutrzenki, rozsuwając 
na prawą i lewą stronę gęste obłoki, które skumulowane u stóp stanowią pod-
nóżek Maryi. Tutaj rozwidlają się dwie gałązki dębu skalnego z delikatnymi 
listkami wiosennej zieleni. Obłoki rozproszone światłem zorzy i gałązki dębu 
stanowią optyczne zjawisko realnych rzeczy natury w nierealnej rzeczywistości. 
Wąski grunt ziemi, nad którą unosi się Maryja, widziany w narożnikach ob-
razu z prawej i z lewej strony, odsłania fragment płonącego miasta z ukrytym 
w załomie czołgiem – to pamięć niedawno zakończonej pożogi wojennej, oraz 
widok bazyliki św. Piotra w Rzymie z kolumnadą Berniniego27. Maryja stojąca 
na obłoku unosi się ku górze, jednocześnie skłania delikatnie głowę ku ziemi. 

25  G. Nowiński, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, w: Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej. Koronacja obrazu Matki Bożej Fatimskiej. 
Materiały duszpasterskie, Katowice 2004, z. 18, s. 32. O życiu księdza Januszkiewicza 
i budowie kościoła zob. tenże, Śląska Fatima w papieskiej koronie, Turza Śląska 2005, 
s. 33-36 .

26  J. Drozd, Orędzie Niepokalanej, s. 29.
27  W czasie powstania obrazu nie była opublikowana trzecia część Tajemnicy (zob. 

Karmel w Coimbrze, Siostra Maria Łucja, s. 301), zatem widok bazyliki św. Piotra 
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Piękne, regularne rysy twarzy, bladoperłowa karnacja oddają dziewczęcość, 
którą przenika smutek. Twarz okalają pukle jasnych włosów opadających de-
likatnie na ramiona. 

Ubiorem Maryi są dwie suknie oraz płaszcz. Spodnia suknia z wąskimi 
rękawami opinającymi ramiona i nadgarstki jest długa, opada na stopy, od-
słaniając palce. Dolną część zdobi szeroka bordiura złotego haftu tworzącego 
ornament drobnych płatków, które pośrodku układają się w kształt liter AM, 
monogramu Ave Maria. Na szczycie tego precyzyjnego ornamentu umieszczo-
na jest korona zwieńczona kulą z krzyżykiem, powyżej gwiazda z czerwonym 
wypełnieniem imitującym kamień rubinu. Piękny ornament tej prostej sukni 
uzmysławia przymioty i cnoty Maryi znane z modlitw, zwłaszcza z Litanii lo-
retańskiej, oraz tradycyjnych wyobrażeń Maryi Niepokalanie Poczętej, rozpo-
wszechnionych na obrazach, szczególnie barokowych. Pod szyją suknię spina 
złoty klejnot w formie rozety, na ramiona nałożony jest wydatny, złoty sznur 
spięty chwostem. Wyhaftowana korona uwzględnia zarówno znany motyw 
wizualizacji Maryi Królowej Różańca świętego, jak i fakt uroczystej ceremonii 
koronacji figury Maryi Fatimskiej, która miała miejsce 13 października 1942 
roku na zakończenie srebrnego jubileuszu Objawień w Fatimie28.

Na bogato haftowaną suknię Maryja ma nałożoną tunikę z szerokimi 
rękawami, rozciętą z przodu, odsłaniającą haft sukni. Wierzchnim ubiorem 
Maryi jest obszerny płaszcz nakrywający głowę, opadający do stóp, rozchylony 
z przodu, odsłaniający dłonie, przez które przewieszony jest długi różaniec 
z białych paciorków ze złotym krzyżykiem. Różaniec składa się z wszystkich 
trzech tajemnic. Również płaszcz zdobiony jest szeroką bordiurą złotego haftu, 
w formie wici krzewu winnego, przetykanego drobnymi kwiatkami. W dol-
nych narożnikach płaszcza umieszczony został ornament w formie gorejącego 
płomieniami serca. Ten, zdawałoby się, drobny ornament haftu jest istotnym 
elementem unaoczniającym objawienie w Fatimie 13 czerwca, bowiem dzieci 
wtedy widziały, że „Przed prawą dłonią Matki Bożej było serce otoczone kol-
cami, które zdawały się w nie wbijać”29.

Obraz Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. ukoronowany został w roku 
1968 drewnianą pozłacaną koroną, a 13 czerwca 2004 roku odbyła się korona-

w Rzymie jest spójnym symbolem z palącym się miastem jako reminiscencja wojny 
i autorytetu Kościoła.

28  Korona wykonana została z biżuterii ofiarowanej przez kobiety portugalskie. Zob. 
Karmel w Coimbrze, Siostra Maria Łucja, s. 333.

29  Tamże, s. 66. Po raz drugi wizję Serca Maryi miała s. Łucja podczas objawienia 10 
grudnia 1925 roku w domu w Pontevedra. Tamże, s. 193.
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cja złotymi koronami z drogocennymi kamieniami30. W podstawowej tkance 
ikonograficznej artysta przedstawił Matkę Bożą według pierwszego objawienia, 
ubogacając obraz treściami przekazów kolejnych wizji; gałązki dębu nawiązują 
do miejsca objawień i zdarzenia zerwania dwóch gałązek przez bł. Hiacyntę. 
Bordiura jest nie tylko ornamentem, lecz aktywnie partycypuje w treści wizji 
Matki Bożej, w której istotnymi znakami są: różaniec, złoty sznur (który nie 
jest detalem ubioru), a nade wszystko serce. 

Do sanktuarium w Turzy Śl. pierwszą figurę Maryi sprowadzono z Fatimy 
14 sierpnia 1959 roku dzięki staraniom ks. Kasperczyka31. Rzeźba jest kopią 
statui z kaplicy Objawień w Fatimie. Maryja delikatnym ruchem dłoni wska-
zuje w górę i w dół. Dłonie łączy długi różaniec, na szyi ma zawieszony złoty 
wydatny sznur spięty złotą kulą. Biały płaszcz obwiedziony jest szeroką złotą 
lamówką zgodnie z zaleceniami s. Łucji. Według wizjonerki szeroka lamówka 
miała być linią światła promieniującego z Maryi. Istotą wyobrażenia jest serce 
otoczone koroną cierniową, umieszczone na białej sukni (czasem Maryja unosi 
serce na dłoni). 

W 25. rocznicę utworzenia śląskiej Fatimy, w roku 1973, biskup Leirii i Fa-
timy Alberto Cosma do Amaral napisał: „(…) poszliście za wezwaniem Maryi 
fatimskiej, budując na pięknym wzgórzu świątynię ku Jej czci. Od tamtego 
czasu gromadzicie się u Jej stóp z różańcem w ręku i na ustach, czyniąc zadość 
Jej życzeniu (…)”. Biskup określił dokładnie wezwanie Niepokalanego Serca 
Maryi i Matki Kościoła, co potwierdził osobistą pielgrzymką do Turzy w roku 
197632. 

Druga figurka Maryi z Fatimy, ofiarowana przez biskupa Fatimy Alberto 
Cosma do Amaral w roku 1985, umieszczona została w kaplicy obok prezbite-
rium. Trzecia, niewielka rzeźba wyraźnie różni się odwzorowanym momentem 
objawienia z 13 października. Umieszczona została za prezbiterium. Maryja jest 
w błękitnym płaszczu, co wskazuje na końcowy moment objawień. Postaci 
ukazane na obrazie i w rzeźbach unaoczniają kwintesencję przekazywanych 
treści objawień, służą kontemplacji Maryi w Jej przesłaniach skierowanych do 
ludzkości.

30  G. Nowiński, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, s. 54.
31  Wymagało to zabiegów i tajnego postępowania wobec władz komunistycznych; 

rzeźbę przewieziono na statku SS „Śląsk” i dostarczono pod adres s. Wróblewskiej, 
prowadzącej w  Jedłowniku ośrodek dla dzieci „Caritas”. Umieszczona w  kaplicy 
ośrodka rzeźba Matki Bożej była adorowana w dzień i w nocy przez miejscową ludność. 
G. Nowiński, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, s. 38-39.

32  Tamże, s. 47-48.
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Oprócz wizerunków objawień Maryi w sanktuarium są monumentalne 
freski narracyjne rozmieszczone na ścianach bocznych, które ukazują wyda-
rzenia sześciu objawień w Fatimie pomiędzy 13 maja a 13 października. Dzieła 
artysty z Chorzowa Józefa Kołodziejczyka, wykonane w latach 1973–1974 
dla upamiętnienia srebrnego jubileuszu sanktuarium, stanowią dopełnienie 
wizualizacji plastycznych objawień w Fatimie33. W ten sposób nawiązano do 
istniejącej już od VI wieku w kościołach chrześcijańskich tradycji programu 
ikonograficznego, który skupiał wyobrażenia reprezentacyjno-kontemplacyjne 
w ołtarzu głównym, w bliskości ołtarza eucharystycznego, a na ścianach bocz-
nych (żagielkach kopuł w malarstwie bizantyńskim) ukazywał sceny narracyj-
ne z historii świętej. Oddawały one, podobnie jak księga, obrazy skierowane 
do „czytania”, nauczania i zapamiętywania. Te dwie funkcje wizerunków ku 
rozmyślaniu w adoracji i modlitwie kontemplacyjnej oraz ku zapamiętywaniu 
wydarzeń historii świętej znalazły realizację w Turzy Śląskiej. 

Jedna i druga wizualizacja w różny sposób unaocznia piękno Maryi. Jego 
istotą nie jest odpowiedniość względem reguł piękna estetycznego czy według 
kategorii piękna artystycznego, wszak one są częścią, i to ważną, wizualizacji 
sakralnej, ale nie celem. Piękno Maryi z Fatimy uderza przede wszystkim świa-
tłem porównywanym do migotliwego blasku drogocennych kamieni, złota, 
słońca, cech rzeczy najszlachetniejszej natury, w których zanurzona była cała 
istota mistycznej cielesności Dziewicy. Dzieci odczytywały ją z ruchu dłoni, 
głosu emanującego dobrem niedającym się z niczym porównać. Znały róża-
niec i praktykowały modlitwę różańcową, dlatego prośba Maryi i znak różańca 
były dla nich rozpoznawalną prawdą Pięknej Pani w słowach „jestem Królową 
Różańca świętego”. Modlitwa ta i wizerunek Maryi Różańcowej w różnych 
modelach wizualnych znane były już w całej Europie34. 

W objawieniach Maryi przekazana jest prośba o pokutę i do tej prawdy 
odnosi się znak złotego sznura na szyi i na piersiach Maryi. Sens owej części 
ubioru, która spinała suknię Maryi, bliski jest tradycji biblijnej. Sznur wymie-
niany w różnych miejscach Biblii (Rdz 38,18; Wj 28,14; 39,21), w kontekście 
bezpośredniego unaocznienia słów Maryi jest znakiem odnoszącym się do 

33  P. Porwoł, Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej, Wodzisław Śląski 
2012, s. 13.

34  Różaniec w objawieniach fatimskich został szczegółowo zanalizowany przez 
znawców duchowości. Zob. Fatima. Z Maryją do Jezusa. Różaniec, szkaplerz i praktyki 
pokutne, red. M. Chmielewski, Ząbki 2013; Odkrywanie różańca. Materiały z sympozjum 
mariologicznego Kraków, 24-25 kwietnia 2003 roku, red. T. Siudy, W. Życiński, Kraków 
2003.
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ascezy i pokuty uzmysławianej w części ubioru zakonnego. Habit przepasany 
sznurem wyraża życie w pokorze i pokucie za grzechy świata35. 

Wizja Serca – Niepokalanego Serca Maryi – jest prawdą ugruntowaną 
w modlitwach Kościoła, przekazaną w wizjach Najświętszego Serca Jezusa, 
otoczonego koroną cierniową, ociekającego kroplami krwi, w objawieniach 
Małgorzaty Marii Alacoque, w zakonie Nawiedzenia Sióstr Wizytek Najświęt-
szej Maryi Panny w Paray-le-Monial. Zakonnica doznawała wizji od czerwca 
do grudnia 1674 roku36. Serce Boże otoczone cierniową koroną, zwieńczone 
krzyżem stało się godłem zakonnym sióstr wizytek, opracowanym przez Fran-
ciszka Salezego, który roku 1611 wyjaśnił w liście do s. Joanny Franciszki de 
Chantal: „Nasza drobna kongregacja jest dziełem Najświętszych Serc Jezusa 
i Maryi”37. Wyobrażenia Serca Jezusa według wizji Małgorzaty Marii Alaco-
que, poprzedzone fundacjami kaplic poświęconych kultowi Serca Jezusowego, 
rozwinęły wizualizacje w sztukach plastycznych zarówno w malarstwie, jak 
i w dominującym znaczeniu w rzeźbie. Sztuka wspierała i ugruntowywała 
piękno i prawdę głoszone w kulcie38. 

Piękna Pani – Matka i Królowa Różańca świętego, Niepokalane Serce 
Maryi znalazły w objawieniach w Fatimie pełną prawdę o istocie i roli Maryi 
w dziejach świata. Fatima stała się ugruntowaniem prawd obecnych w prakty-
ce i dogmatyce Kościoła. Właśnie jedność Dobra i Prawdy stanowi o Pięknie 
Maryi. Język wizji mistycznych, znany w średniowiecznym piśmiennictwie, 
jest tym najbogatszym przekazem ogniskującym piękno: światła i blasku barw 
i bogatej przyrody, na których zbudowane są metafory maryjne, przekraczające 
realne obrazy. Stanowi analogie do typu obrazów mistycznych w sztuce, które 
nie rejestrują prostej narracji, ale zogniskowane są na istotny przekaz skierowa-
ny do wiernych. Artyści to piękno tworzyli dłońmi, ale i kontemplowali wizje-
objawienia, ich prawdę, dobro i piękno. W przeciwnym wypadku tworzyliby 

35  L Moulin, Życie codzienne zakonników w średniowieczu (X-XV wiek), Warszawa 
1986, s. 84-85; Fatima. Z Maryją do Jezusa, s. 87-94.

36  W. van Nieuwenhoff, Żywot św. Małgorzaty Marii Alacoque, Kraków 1920, s. 25 nn.
37  Tamże, s. 25.
38  A. Hamon, Żywot błogosławionej Małgorzaty Maryi Alacoque, Warszawa 1912, 

s. 461. Na temat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce zob.: J. Misiurek, Pojęcie i podstawy 
kultu Serca Jezusowego według polskich teologów katolickich XVII-XVIII wieku, „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” 1984 z. 2, s. 93-106; tenże, Źródło życia i  świętości. Polska 
teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa, Lublin 2014.
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subiektywne fantazje, a jako takie nie miałyby one poparcia w objawieniach 
w Fatimie, które potwierdziły prawdę o miłosierdziu Boga39.

Świadomość ogromnego znaczenia przekazania piękna postaci Maryi 
w sztuce szczególnie podkreślił w swojej adhortacji Marialis cultus papież Pa-
weł VI. Podczas otwarcia Kongresu Mariologicznego w Rzymie w 1975 roku 
Ojciec Święty wskazał na wartości pogłębienia studiów nad Via veritatis, Via 
pulchritudinis, w wyrażaniu żywej, świadomej ekspresji wiary wiernych. Pięk-
no wizualizacji Maryi ma także być medium w kontemplacji i modlitwie. To 
ukierunkowanie na piękno jest zarówno zadaniem artystów, jak i mariologów 
w kształtowaniu pogłębionej, świadomej i racjonalnej pobożności maryjnej40. 

Wyobrażenia w Turzy Śląskiej są dowodem głębokich przemyśleń zarówno 
artystów, jak i księży tworzących historię kultu maryjnego. W tym sanktu-
arium piękno Maryi z wizji fatimskich znalazło swój wyraz w zmaterializowa-
nej formie w pięknie sztuki.

THE BEAUTY OF VIRGIN MARY – MYSTICAL VISIONS – ART.  
TURZA ŚLĄSKA – THE SILESIAN FATIMA: THE DEVOTION AND 

IMAGERY OF OUR LADY OF FATIMA

Summary

The beauty of divine and saint figures in the visions of religious art is deeply 
rooted in the originating texts: the Bible, commentaries, prayers and songs. A huge 
role is played by the tradition of artistic development of an image, which is the result 
of experiences and skills of different artists from different regions, nations, creating 
at different times. Texts telling the truth about the saint and divine figures are, at 
the same time, the reason of their beauty, which was established by the artistic tradi-
tion confirmed by the authority of the Church. The images of Our Lady of Fatima, 
widely known all over the world, contribute an array of formal aspects concerning 
the appearance of the revealed Figure of Mary. They illustrate, first of all, Mary’s 
messages conveyed by the children to the whole world. The present article outlines 

39   Poświęcenia Kościoła i  świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał Pius 
XII w 1942 roku. Episkopat Polski 8 września 1946 roku ofiarował Naród Polski 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Zob. Fatima. Pokój dla Europy i  świata. Figura Matki 
Boskiej Fatimskiej w Polsce, 13 X 1995-13 X 1996, Poznań 1995, s. 46.

40  S. De Fiores, Presentazione, w: V. Francia, Splendore di Bellezza, s. 7. Bogatą 
spuściznę studiów nad adhortacją papieża Pawła VI Marialis cultus podjęli polscy 
teologowie; zob. Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawła VI „Marialis cultus” na temat 
rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego, red. S.C. Napiórkowski, Lublin 1991.
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synthetically the most important features of Mary’s beauty preserved in the history of 
devotion. On the basis of Sister Lucia’s descriptions of apparitions, the author points 
out the existing traditional images of Mary, Immaculate Conception and Mary, the 
Queen of the Holy Rosary. The article shows a historic and artistic presentation of 
the interior of the Church of Our Lady of Fatima in Turza Śląska (near Wodzisław) 
as the oldest place of worship of Our Lady of Fatima in Poland.

Słowa kluczowe: 
 piękno zmysłowe, piękno transcendentalne, tradycja wyobrażeń maryjnych, 
obrazy – wizje, Turza Śląska, Matka Boża Fatimska, Matka Boża Różańcowa, 
Najświętsze Serce Jezusa, Niepokalane Serce Maryi.

Key words: 
 sensual beauty, transcendental beauty, the tradition of Marian imagery, images – 
visions, Turza Śląska, Our Lady of Fatima, Our Lady of Rosary, the Sacred Heart 
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Ks. Krzysztof Czapla SAC 

 Wielka Nowenna Fatimska (2009–2017) – 
odpowiedzią na wezwanie Fatimy

Mija niemal 100 lat od objawień Matki Bożej, które miały miejsce w Fa-
timie w 1917 roku. Trudno sobie dziś wyobrazić, by ktoś nie słyszał o Fatimie, 
o przesłaniu Matki Bożej, jakie skierowała do świata przez troje fatimskich 
pastuszków. Bardzo popularne w polskiej rzeczywistości są czuwania fatimskie 
czy też „procesje światła” organizowane 13. dnia w miesiącach od maja do paź-
dziernika. Ponadto nasze myślenie o Fatimie zwykle oscyluje wokół: zamachu 
na Jana Pawła II, wspomnianych czuwań 13. dnia miesiąca, tzw. fatimskiej 
tajemnicy czy też prośby o odmawianie różańca. Czy jednak te kwestie w pełni 
wyczerpują treść fatimskiego orędzia?

Oto słowa Matki Bożej, jakie wypowiada w czasie pierwszego objawienia, 
czyli 13 maja 1917 roku: „Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 
kolejnych miesięcy, dnia 13 o tej samej godzinie. Potem powiem, kim jestem 
i czego chcę”1. Zauważmy, iż Maryja, ukazując się 13 maja, nie ujawnia całego 
przesłania, dzieci mają przychodzić przez kolejne miesiące, a dopiero później 
oznajmi im:, kim jest i czego pragnie. Zatem wszelkiego rodzaju tendencje 
zamykające orędzie fatimskie w ramach jedynie 13. dnia miesiąca są pewnym 
uproszczeniem. Czym innym jest dzień czy też fakt objawień – „przychodźcie 
tu przez kolejne miesiące”, a czym innym treść objawień – „później powiem 
wam, czego pragnę”. Dzień objawień i cała bogata tradycja związana z tym 
dniem, będąca dziękczynieniem za dar objawień, nie może być jedynym sen-
sem fatimskiej pobożności. Składać dziękczynienie za dar z nieba, podtrzymy-

Ks. dr Krzysztof Czapla SAC – dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem 
na Krzeptówkach; e-mail: fatima@smbf.pl.

1 Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, red. 1. Kondor, t. I, Fatima 2002, s. 180.
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wać żywą pamięć jest niewątpliwie chwalebne i godne uznania, lecz nie może 
stać się celem samym w sobie. Matka Boża skierowała do świata w Fatimie 
bardzo konkretne przesłanie, przekazała nieprawdopodobne wręcz obietnice 
uwarunkowane wypełnieniem Jej wskazań. Nieporozumieniem zatem było-
by, gdybyśmy zatrzymali się jedynie na dziękczynieniu, a zapomnieli o treści 
daru, za który dziękujemy, jak również nie podjęli jednoznacznego wezwania 
skierowanego do nas przez Maryję.

Czy zatem znamy treść wezwania naszej Matki, czy wiemy, jakie jest Jej 
pragnienie i prośba skierowana do nas wszystkich? Czy słowa: „Bóg pragnie 
ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca”2, jedno-
znacznie dziś kojarzą się nam z Fatimą i dostrzegamy zawarty w nich impera-
tyw? Słowa te wypowiedziała Maryja w Fatimie 13 lipca 1917 roku. Oczywiście 
kult Serca Niepokalanego jest znany, jak również jest wspomnienie i formularz 
Mszy św. o Niepokalanym Sercu Maryi; jednak w tym nie zawiera się całość 
nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwo to, wskazane przez 
Nią w Fatimie, jest o wiele bogatsze. Jego charakter i elementy zostały bardzo 
konkretnie nakreślone przez Matkę Bożą.

I. Aktualność i treść fatimskiego przesłania

Nie tak dawno, bo na początku 2011 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI 
po pielgrzymce do Fatimy wyznał: „Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie 
człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktu-
alna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapie-
niu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także 
teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła 
dzieciom”3. Jakże wiele jest cierpień Kościoła i jak są wielkie, z jakże różnymi 
zagrożeniami spotyka się dziś człowiek, jak ogromy jest wysiłek współcze-
snych, którzy usiłują znaleźć odpowiednie lekarstwo, by temu zaradzić. Jednak 
przy tych wielorakich wysiłkach wciąż pojawiają się nowe problemy i nowe 
wyzwania, a człowiek ciągle nie może im sprostać. Ponadto współczesność 
pragnie ukierunkować nasze poszukiwania w przestrzeni doczesności, unika 
rozwiązań, w których dostrzegano by wymiar duchowy. Ojciec Święty, jak 

2 Tamże, s. 184.
3 Benedykt XVI w rozmowie z P. Seewaldem, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki 

czasu, Kraków 2011, s. 172.
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można sądzić, ku zaskoczeniu wielu, wskazuje, iż jeśli szukamy odpowiedzi, 
powinniśmy – wręcz koniecznie potrzebujemy tego, by sięgnąć do „tej od-
powiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom” w Fatimie. Zupełnie inny 
jest dzisiejszy świat, a  jednak mamy sięgać do przeszłości; zupełnie inne są 
aktualne problemy i wyzwania, a mamy pochylić się nad treścią prywatnych 
objawień. Skoro taką drogę wskazuje nam papież, nie sposób nie przywołać w 
pamięci najbardziej istotnych treści z orędzia Matki Bożej. Przywołać je należy 
jednak ze źródła, by nie bazować na przyjętych stereotypach.

Lektura następujących tekstów, które dotyczą tzw. wielkiej obietnicy Nie-
pokalanego Serca Maryi, wydaje się być najbardziej adekwatna, a zarazem 
wystarczająca, by przywołać główne treści fatimskiego przesłania.

„Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ra-
tować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, 
nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie 
obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy 
ujrzycie noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki 
znak, który wam Bóg daje, że ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód 
i prześladowania Kościoła i Ojca św. 

Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokala-
nemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie.

Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli 
nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prze-
śladowania Kościoła. Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec św. będzie bardzo 
cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje moje 
Niepokalane Serce. Ojciec św. poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla 
świata nastanie okres pokoju”4.

Przywołana na wstępie wizja piekła jest nie tylko bardzo pouczająca, jeśli 
chodzi o fakt jego istnienia, ale również jest istotna w zrozumieniu sensu wska-
zań, jakie dała Maryja. Zauważmy, iż zwykle nie szukamy duchowych rozwią-
zań dotyczących naszego doczesnego życia. Rzeczywistość ducha, modlitwy to 
sfera naszej wiary czy praktyk religijnych. Maryja w Fatimie uświadamia nam, 
iż rzeczywiście „duchowe akty” prowadzą do „duchowych skutków”, i tak np. 
grzech do wiecznego potępienia. Jednak w przesłaniu fatimskim ukazana jest 
nam o wiele szersza prawda dotycząca naszej rzeczywistości. Obecność grze-
chu, „jeśli ludzie będą dalej obrażać Boga”, może skutkować nie tylko potę-

4 Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, s. 184.
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pieniem tego, kto w nim trwa, lecz również będzie wpływać na rzeczywistość 
świata, w którym żyjemy. Wojny, głód, prześladowanie Kościoła, cierpienia 
sprawiedliwych, unicestwienie całych narodów – czyż nie są to znane nam 
fakty, które dzieją się na naszych oczach? Patrząc na ostatnią wojnę, wska-
zalibyśmy konkretne osoby i obarczylibyśmy je całą odpowiedzialnością za 
wszystkie cierpienia i zbrodnie. Kataklizmy, głód, niesprawiedliwości, również 
skłonni bylibyśmy usprawiedliwiać złymi decyzjami konkretnych ludzi czy też 
polityką danego państwa. Czy jednak jest to poprawna diagnoza?

Katecheza Maryi jest jednoznaczna, pełny obraz świata tworzy się wów-
czas, gdy bierzemy pod uwagę rzeczywistość doczesną i duchową. Nasz świat 
bowiem jest wypadkową tych dwu rzeczywistości. Szukając rozwiązań doty-
czących wojen, kataklizmów, niesprawiedliwości, głodu, nie możemy skupić 
się jedynie na okolicznościach i przejawach zła. Pedagogia Maryi jest prosta, 
wskazuje nam główne źródło zła. Jeśli zlekceważymy, zanegujemy, wyelimi-
nujemy z naszego postrzegania świata fakt istnienia piekła, działania Złego, 
konsekwencji ludzkich grzechów (które mają również wpływ na doczesność) 
wówczas nasza diagnoza będzie połowiczna, a zastosowane leczenie wciąż 
i wciąż nieskuteczne. Jedynym rozwiązaniem jest wskazanie na źródło choroby 
i walka nie z objawami, a z tym, co ją wywołuje. 

Lekarstwem wskazanym w Fatimie jest nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi. Pierwsza reakcja może być naznaczona zdziwieniem. Zauważmy 
jednak, iż Maryja stwierdza, że to Bóg pragnie tego nabożeństwa. Jeśli tak, to 
sam Bóg jest jego gwarantem. Skoro więc Kościół potwierdził wiarygodność 
objawień w Fatimie, tym samym pośrednio wskazał, że jeśli rzeczywiście 
Bóg przemówił w Fatimie przez Maryję, to wolą Jego jest odmienić oblicze 
świata przez nabożeństwo do Niepokalanego Serca. „Jako droga do tego celu 
wskazany zostaje – ku zaskoczeniu ludzi z anglosaskiego i niemieckiego kręgu 
kulturowego – kult Niepokalanego Serca Maryi. Aby to zrozumieć, wystarczy 
tu krótkie wyjaśnienie. W języku biblijnym serce oznacza centrum ludzkiego 
istnienia, skupiające w sobie rozum, wolę, temperament i wrażliwość, w któ-
rym człowiek znajduje swą jedność i wewnętrzne ukierunkowanie. Niepo-
kalane serce to według Mt 5,8 serce, które dzięki oparciu w Bogu osiągnęło 
doskonałą jedność wewnętrzną i dlatego ogląda Boga. Kult Niepokalanego 
Serca Maryi oznacza zatem zbliżanie się do takiej postawy serca, w której fiat 
– bądź wola twoja – staje się centrum kształtującym całą egzystencję”5. Siostra 
Łucja, fatimska wizjonerka, tak natomiast odpowiada na następujące pytanie: 

5 J. Ratzinger, Komentarz teologiczny, w: Orędzie Fatimskie, Poznań 2000, s. 39.
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„Dlaczego, aby ocalić biednych grzeszników, Nasza Pani prosi o uwielbienie 
Jej Niepokalanego Serca? Odpowiada nam: Ponieważ Bóg tak chce. Aby ich 
zbawić, Bóg pragnie ustanowić na świecie kult Mojego Niepokalanego Serca. Tak, 
Bóg pragnie posłużyć się Nią, Matką ludu Bożego…”6.

II. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

Nabożeństwo, do którego wzywa Fatima, nie ogranicza się zatem jedynie 
do modlitwy różańcowej czy też nabożeństw fatimskich w 13. dniu miesiąca 
– zasadniczo od maja do października. Nabożeństwo to, jak i zdanie je zapo-
wiadające, składa się z dwóch elementów; „przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty 
na zadośćuczynienie”. Zdanie to jest prostą koniunkcją, a zatem żaden z jej 
składników nie jest wyróżniony, posiada on taką samą wartość (ważność).

Jednym jest Komunia św. wynagradzająca w pierwsze soboty na zadość-
uczynienie – i taką nazwę początkowo posiadało to nabożeństwo określane 
dziś nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca. Zapowiedziane zostało przez 
Matkę Bożą w lipcu 1917 roku; natomiast 10 grudnia 1925 roku Maryja przed-
stawiła bardzo konkretne elementy konstytuujące to nabożeństwo oraz inten-
cję, która winna towarzyszyć w jego odprawianiu7. Składa się ono z czterech 
podstawowych elementów:

1. Spowiedzi św. – może być odprawiona wcześniej,
2. Różańca – jednej części,
3. Medytacji (15 minut), 
4. Komuni św.
Intencją, jaka powinna towarzyszyć tym, którzy je odprawiają, jest wyna-

grodzenie czynione Niepokalanemu Sercu Maryi. Związana jest z nim również 
obietnica: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać, obiecuję to-
warzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Nabożeństwo to jest mniej lub bardziej popularne w Polsce, zależnie od 
regionu, niemniej jednak rodzi się konieczność jego ujednolicenia. Jeśli wa-
runki pierwszych sobót są jasno określone, zatem ważne jest, by ono było 

6 S. M. Łucja od Jezusa i Niepokalanego Serca, Jak postrzegam Przesłanie przez 
pryzmat czasów i wydarzeń, Fatima 2006, s. 51.

7 Tekst Wielkiej Obietnicy Niepokalanego Serca Maryi, danej w Pontevedra (Hiszpania), 
w: Wspomnienia S. Łucji z Fatimy, s. 199.
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sprawowane według wskazań orędzia, a nie według inwencji ludzkiej. Zasad-
niczym mankamentem jest brak intencji wynagradzającej. Siostra Łucja tak 
o tym pisze: „Nie zapomnieć o intencji jako wynagrodzenie, która jest bardzo 
ważnym elementem pierwszych sobót”8. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż 
medytacja, która winna być poświęcona rozważaniu tajemnic różańcowych, 
nie utożsamia się z odmawianiem różańca i rozważaniami, jakie poprzedzają 
każdą cząstkę. Medytacja i różaniec to dwa różne, oddzielne elementy skła-
dowe nabożeństwa wynagradzającego. Ponadto mowa jest o intencji, którą 
należy wzbudzić, przyjmując Komunię św., a nie o intencji, w jakiej winna 
być sprawowana Eucharystia. Najbardziej istotna, co należy podkreślić, winna 
być świadomość, iż warunki te nie są z ludzkiego ustanowienia, zatem albo 
praktykujemy nabożeństwo zgodnie ze wskazaniami Maryi, albo też mamy 
do czynienia z nabożeństwem, które jest jedynie ludzką inwencją. Natomiast 
by było ono duchowo owocne w takiej mierze, w jakiej jest mowa w treści 
orędzia, winno mieć miejsce posłuszeństwo Bogu, a nie uleganie ludzkim 
modyfikacjom.

Drugą równie istotną formą nabożeństwa, do którego wzywa Maryja 
w Fatimie, jest akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wątek do-
tyczący poświęcenia Rosji jest najbardziej znany i do dziś żywo komentowany 
ze względu na warunki, jakie podaje Maryja. Pisze o tym s. Łucja w jednym 
z listów do Ojca Świętego Piusa XII w 1940 roku: „W otrzymanych kilku we-
wnętrznych przekazach nasz Pan nie przestawał nalegać na spełnienie tej proś-
by. Ostatnio obiecał skrócić czas cierpień, którym postanowił ukarać narody 
za ich zbrodnie (dopuszczając) wojnę, głód i różne prześladowania świętego 
Kościoła i Waszej Świątobliwości, jeśli poświęcicie świat Niepokalanemu Ser-
cu Maryi, z wyraźnym wspomnieniem Rosji i polecicie, aby wszyscy biskupi 
świata uczynili to samo w jedności z Waszą Świątobliwością”9. Wątek ten zdaje 
się dominować w publikacjach dotyczących Fatimy, jeśli chodzi o poświęcenie 
Niepokalanemu Sercu, zwraca się uwagę zasadniczo na poświęcenie Rosji, co 
ma być uczynione przez Ojca Świętego w kolegialnej jedności z biskupami ca-
łego świata. Jednak nie możemy skupić się tylko na tym wątku, gdyż wówczas 
groziłoby nam zubożenie idei poświęcenia przez związanie jej jedynie z papie-
żem. W tym samym liście s. Łucja wskazuje na szerszy kontekst idei poświę-

8 Siostra Łucja mówi o Fatimie. Wspomnienia Siostry Łucji, zebrał L. Kondor, wyd. 3, 
Fatima 1989, s. 180.

9 Kopia Listu do Jego Świątobliwości Piusa XII, w: Documents of Fatima and the 
Memories of Sister Lucia, red. R.J. Fox, Fatima Family Apostolate, USA 1992, s. 347-348; 
list s. Łucji jest z dnia 24 października 1940 r., a pisany był w Tuy (Hiszpania).
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cenia się Niepokalanemu Sercu Maryi: „Pan nasz obiecał roztoczyć specjalną 
opiekę nad Portugalią w czasie tej wojny ze względu na poświęcenie narodu 
Niepokalanemu Sercu Maryi przez biskupów portugalskich, jako dowód łask, 
które będą udzielone innym narodom, jeżeli – jak Portugalia – poświęcą się 
Jemu”. Zatem obietnica doznania łask jest szersza i dotyczy każdego, kto po-
święci się Niepokalanemu Sercu. Jest to o tyle interesujący wątek, iż zwraca się 
uwagę na pewne fakty z historii Portugalii, które dają wiele do myślenia. Otóż 
Portugalia, jak zostało wspomniane, poświęciła się Niepokalanemu Sercu po 
raz pierwszy w 1931 roku i dziwnym zbiegiem okoliczności rewolucja komu-
nistyczna, która tak bardzo doświadczyła sąsiednią Hiszpanię, zatrzymała się 
na granicy z Portugalią. Następnie w obliczu niebezpieczeństwa i zapowiedzi, 
iż nadchodzi kolejna wojna, Portugalia poświęciła się ponownie Sercu Maryi 
w 1938 roku; również i w tym przypadku zastanawiający jest fakt, iż Portugalia 
zachowała neutralność przez cały okres trwania II wojny światowej. „Portuga-
lia będzie dowodem łask” – słowa te w kontekście faktów historycznych na-
bierają istotnego znaczenia i jak dostrzegamy, nie ma tu mowy o poświęceniu, 
jakiego mają dokonać jedynie papież i biskupi. Bogactwo łask, które spłynęły 
na naród portugalski, zostało przedstawione w liście pasterskim ogłoszonym 
przez Episkopat Portugalii 31 października 1942 roku z okazji 25. rocznicy 
objawień. „Bo istotnie, gdyby ktoś zamknął oczy przed 25 laty, a następnie je 
otworzył, nie poznałby Portugalii”10.

Wezwanie Maryi do poświęcenia Rosji przez papieża znajduje po raz 
pierwszy swój wyraz w akcie poświęcenia, którego dokonał Pius XII w dniu 
31 października 1942 roku. Stało się to w ramach przemówienia radiowego 
skierowanego do narodu portugalskiego, a następnie 8 grudnia 1942 roku, 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w bazylice św. Piotra. Ojciec 
Święty, używając metafory dotyczącej Rosji, dokonał aktu jej poświęcenia ta-
kimi m.in. słowami: „Ludziom oddzielonym od nas przez błędy czy schizmę, 
a przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie 
i w których krajach nie ma domu, gdzie nie czczono by Twej świętej ikony 
– choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni 
– użycz pokoju i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa, 
kierowanej przez prawdziwego Pasterza”11.

10 J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, 
s. 132.

11 Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, 31 
października 1942 r., w: Niepokalane Serce Maryi. Spojrzenie Kościoła, red. K. Czapla, 
Ząbki 2011, s. 113.
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Pragnieniem Papieża Piusa XII było, aby wszystkie kraje oddały się Niepo-
kalanemu Sercu Maryi, spełniając tym samym Jej życzenie wyrażone podczas 
objawień w Fatimie. Dopełnienie i kontynuację tego wezwania znajdujemy 
w encyklice Ad caeli Reginam z 11 października 1954 roku. Znamienne są w niej 
następujące słowa: „Po długiej tedy i dojrzałej rozwadze – mocą apostolskiej 
naszej władzy ustanawiamy święto Królowej Maryi, które ma być obchodzo-
ne w całym świecie w dniu 31 maja (dziś 22 sierpnia). Nakazujemy również, 
aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, triumfu 
wiary i chrześcijańskiego pokoju”12. Papież ustanawia nowe święto Maryi 
Królowej, które związał z aktem poświęcenia się rodzaju ludzkiego Niepokala-
nemu Sercu Maryi. W tym przypadku ponownie pobrzmiewa echo fatimskich 
wezwań i obietnicy Maryi dotyczącej pokoju i tryumfu wiary.

III. Poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 roku

Początków kultu fatimskiego w Polsce można dopatrywać się już w 1942 
roku w akcie poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Piusa 
XII. Dwaj wielcy polscy pasterze – kard. Hlond i kard. Sapieha – byli bardzo 
głęboko związani z papieżem Piusem XII i mamy prawo przypuszczać, że 
nie tylko zapoznali się z treścią samego aktu, ale że znane też im były powo-
dy, jakimi kierował się ówczesny Ojciec Święty, kiedy podejmował decyzję 
poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Nieprzypadkowo prymas 
Wyszyński mówił na pogrzebie kard. Sapiehy, że ten wielki mąż Boży „w prze-
dziwnej alchemii polskiej duszy przepracowywał wszystkie rzymskie moce na 
polski chleb”. Mamy też powody, by twierdzić, że kiedy Pius XII spotkał się 
z powracającym do kraju prymasem Polski, rozmawiał z nim o konieczności 
dokonania poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Tak 
więc już w czasie wojny w osobach swoich pasterzy Polska przygotowywała się 
do wejścia na drogę fatimskiego zawierzenia13. Zaraz po zakończeniu II wojny 
światowej biskupi polscy na konferencji plenarnej Episkopatu Polski, która 
miała miejsce na Jasnej Górze w dniach 3–4 października 1945 roku, podjęli 

12 Wezwanie Piusa XII do ponowienia poświęcenia się ludzkości Niepokalanemu Sercu 
Maryi, w: Modlitewnik Fatimski, red. M. Drozdek, Ząbki 1996, s. 27.

13 M. Drozdek, Orędzie fatimskie na Polskiej Ziemi, w: Signum Magnum – duchowość 
maryjna, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 448.



121

decyzję, by poświęcić naród polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Ze względu 
na nową sytuację, jaka panowała w Polsce w pierwszych miesiącach po wy-
zwoleniu i przy nieprzewidywalnej reakcji ówczesnej władzy ludowej, decyzja 
ta nie była jeszcze upubliczniona. Podjęto jednak stosowne przygotowania, 
które zlecił prymas A. Hlond. Wiadomość o planowanym poświęceniu prze-
kazywana była jedynie w kręgach kościelnych. Pierwsza oficjalna informacja, 
jaka została przekazana przez Episkopat Polski, zawarta została w liście paster-
skim O panowanie Ducha Bożego w Polsce, który na początku Wielkiego Postu 
1946 roku odczytano we wszystkich parafiach. W liście tym czytamy m.in.: 
„Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów ani z ciążącym na 
nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili 
przymierza Polski z Jej niebieską Królową, dla której naród ma odwieczną, 
serdeczną i rodzinną cześć. Po szwedzkim potopie ślubował Jej «nową i gorącą 
służbę» król Jan Kazimierz. Teraz sam Naród i kraj cały poświęca się uroczy-
stym aktem Matce Najświętszej i Jej Niepokalanemu Sercu, obierając Ją zno-
wu za Patronkę swoją i państwa oraz oddając w Jej szczególną opiekę Kościół 
i przyszłość Rzeczypospolitej (…) Przywiązujemy wielką wagę do uroczystego 
oddania się narodu Niepokalanej Dziewicy, o ile akt ten dokonany zostanie 
z wiarą i uzupełniony będzie czynem”14. Zgodnie z koncepcją przyjętą przez 
Episkopat, poświęcenie miało zostać dokonane 7 lipca – w parafiach, 15 sierp-
nia – w diecezjach oraz 8 września – ogólnopolskie na Jasnej Górze. Szerokie, 
jak na ówczesne możliwości, przygotowania oraz etapowość poświęcenia miały 
przyczynić się do tego, by akt ten został uczyniony z wiarą. Zauważmy jednak, 
iż w samej zapowiedzi Episkopat Polski zwraca już uwagę na element przyszło-
ści. Postanowienie, jak i rozumienie samego aktu poświęcenia, od początku 
bowiem nie ograniczało się jedynie do samej jednorazowej uroczystości, lecz 
była również mowa o „uzupełnieniu czynem”. Jednorazowy akt nie miałby 
sensu, gdy myślało się o ocaleniu Rzeczypospolitej, o odrodzeniu jej ducha 
narodowego i wiary. Polska miała żyć treścią tego aktu, ale również w po-
bożności narodu miało być obecne coś, co przypominałoby o dokonanym 
poświęceniu się narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Skoro Matka 
Boża prosiła zarówno o poświęcenie, jak i wynagrodzenie w pierwsze soboty, 
to byłoby pewną niekonsekwencją po dokonaniu aktu poświęcenia, gdyby nie 
pamiętano o pierwszych sobotach miesiąca. Interesujące jest to, że u samego 

14 List pasterski Episkopatu Polski O panowanie Ducha Bożego w Polsce, w: Listy 
Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 1975, s. 36.
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początku Fatima w Polsce tak właśnie była postrzegana i koncentrowała się 
wokół nabożeństwa do Niepokalanego Serca.

IV. Ramy pobożności fatimskiej

Podsumowując nasze rozważania, ogarniając zmysłem wiary wielość fak-
tów i wydarzeń, należy zwrócić uwagę na cztery podstawowe kwestie dotyczące 
pobożności fatimskiej, a w sposób szczególny pobożności fatimskiej w Polsce.

1. Konieczny się staje powrót w praktyce duszpasterskiej do pełnego prze-
żywania dnia 22 sierpnia, czyli wspomnienia Maryi Królowej. Dzień ten 
bowiem, zgodnie ze wskazaniem papieża Piusa XII, łączy się z ponowieniem 
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, co czynić winien cały Kościół.

2. Bardzo bogata tradycja 13. dnia miesiąca nie może nas zwolnić z po-
wszechnej praktyki nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesią-
ca. Wyzwaniem staje się dziś, by konieczność ta zafunkcjonowała w posłudze 
duszpasterskiej, jaka ma miejsce w parafiach oraz w świadomości Ludu Boże-
go. Ponadto istotne jest, obok upowszechnienia tego nabożeństwa, by poczy-
nić starania idące w kierunku jego ujednolicenia. Nabożeństwo to bowiem co 
do swojej struktury i warunków zostało bardzo konkretnie nakreślone przez 
Matkę Bożą i nie powinno być modyfikowane w sposób dowolny.

3. Polska poświęciła się Niepokalanemu Sercu Maryi w 1946 roku, zostały 
przez ten akt zaciągnięte zobowiązania. Jeśli wypełniamy prośbę Maryi doty-
czącą poświęcenia, nie możemy zapomnieć, iż drugim elementem tej samej 
prośby jest Komunia św. wynagradzająca w pierwsze soboty miesiąca. Nikt 
tego aktu nie odwołał, nikt nie zakwestionował również samej treści wezwania 
Maryi z Fatimy. Dlatego też konieczne jest, by przywołać do świadomości te 
niezwykle ważne wydarzenia z naszej historii oraz by na wierności złożonym 
ślubowaniom Niepokalanemu Sercu Maryi rozwijać pobożność fatimską.

4. W dniu 14 grudnia 2001 roku opublikowane zostały, za zgodą Ojca 
Świętego Jana Pawła II, zasady i wskazania Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów. Niniejszy dokument, jako Dyrektorium o poboż-
ności ludowej i liturgii, miał stać się dla duszpasterzy pomocą, by wierni mogli 
wzrastać w Chrystusie. Punkt 174 przywołanego Dyrektorium poświęcony 
został Niepokalanemu Sercu Maryi, a  jego treść jest niezwykle pouczająca. 
Niejednokrotnie bowiem można spotkać się z różnego rodzaju wątpliwościa-
mi dotyczącymi poprawności kultu i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Znajdujemy tu wykładnię nauki Kościoła i stosowne uporządkowanie: 
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„Cześć dla Niepokalanego Serca Maryi rozpowszechniła się bardzo po Jej obja-
wieniach w Fatimie w roku 1917. W 25. rocznicę tych objawień, w roku 1942, 
Pius XII zawierzył Kościół i cały rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi, 
a w roku 1944 wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi zostało rozszerzone 
na cały Kościół (…). Formy kultu Niepokalanego Serca Maryi – zachowując 
nieprzekraczalny dystans między Synem, prawdziwym Bogiem, i Maryją, 
która jest tylko stworzeniem – w pobożności ludowej naśladują cześć odda-
waną Sercu Chrystusa przez: oddanie się Jej poszczególnych wiernych, rodzin, 
wspólnot zakonnych i narodów, zadośćuczynienie przez modlitwę i umartwie-
nie, dzieła miłosierdzia i praktykę pięciu pierwszych sobót miesiąca”15.

V. Program Wielkiej Nowenny Fatimskiej

W ten klimat troski o rozwój i poprawność fatimskiego kultu wpisuje się 
dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej, która rozpoczęła się 13 maja 2009 roku. 
Jako idea duszpasterska jest zaproszeniem skierowanym do wszystkich, by na 
nowo pochylić się nad treścią orędzia z Fatimy, dostrzec w nim imperatyw 
dotyczący nabożeństwa do Niepokalanego Serca, czyli wsłuchać się w treść 
prośby Maryi i czynem na nią odpowiedzieć. 

Dodatkowym impulsem do zainicjowania Wielkiej Nowenny Fatimskiej 
była świadomości ślubowań, jakie naród polski złożył Maryi. Począwszy od 
Ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych w 1656 roku, poprzez poświęcenie 
narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane przez Episkopat 
Polski w 1946 roku. 

Skoro będziemy obchodzić 100. rocznicę fatimskich objawień, wydaje się 
czymś słusznym, by nie skupić się na przywołaniu i świętowaniu samej daty 
objawień, lecz podjąć starania, by czynem wypełnić wskazania Maryi. Jubile-
usz przeżywany w takim klimacie będzie z pewnością o wiele bardziej owocny 
duchowo i przyniesie większy pożytek dla dusz. Czy może być bowiem pięk-
niejszy wyraz dziękczynienia za jakiś dar nad tę formę, która będzie nie tylko 
jego wspominaniem, lecz wypełnieniem? Wielka Nowenna Fatimska pragnie 
zjednoczyć ludzkie serca przy Niepokalanym Sercu Maryi przez podjęcie róż-
nego rodzaju wysiłków zmierzających do tego, „by Maryja była bardziej znana 
i miłowana”, a Jej orędzie poznał i wypełnił świat.

15 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności 
ludowej. Zasady i wskazania, Poznań 2003, s. 124.
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Z tej racji zasadnicza idea Wielkiej Nowenny Fatimskiej opiera się na 
przywołaniu istotnych treści orędzia i rozważaniu ich przez kolejne dziewięć 
lat. W ten sposób ukonstytuowały się następujące tematy na poszczególne lata 
Wielkiej Nowenny Fatimskiej:

1. PEWNI ZWYCIĘSTWA (2009) konfrontacja z cywilizacją śmierci,
2. BEZPIECZNI NA KRAWĘDZI CZASU (2010) – zawsze przy Maryi,
3. WIĘCEJ NIŻ DOCZESNOŚĆ (2011) – jest niebo, jest piekło, jest 

czyściec,
4. NIE ŻYJEMY DLA SIEBIE (2012) – wynagradzanie za grzechy świata,
5. EUCHARYSTYCZNY KLUCZ (2013) – cud na cudami, który zmienia 

wszystko,
6. ZAPRASZANI DO NIEBA (2014) – jednak różaniec, szkaplerz, sznur 

pokutny,
7. POTĘGA RODZINY (2015) – domowy Kościół, którego nie przemogą 

bramy piekła,
8. BÓG JEST MIŁOSIERNY (2016) – ostatnie słowo należy do Boga, 

który jest Miłością,
9. DROGA PRZEZ SERCE (2017) – przymierze serc Jezusa, Maryi, na-

szych.

Należy również podkreślić, iż Wielka Nowenna Fatimska nie jest żadnym 
nowym nabożeństwem. Włączyć się w dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej – 
znaczy wypełnić to, o co Maryja prosiła w Fatimie! A zatem:

1. odmawiamy różaniec, najlepiej codziennie,
2. odprawiamy nabożeństwo pierwszych sobót, w którym uczestniczymy 

przez kolejnych pięć pierwszych sobót miesiąca,
3. świadomie poświęcamy się Niepokalanemu Sercu Maryi,
4. uczestniczymy w Nowennie przez odmawianie modlitw Wielkiej No-

wenny Fatimskiej, np. raz w tygodniu (znak jedności wszystkich włączających 
się do Nowenny),

5. uczestniczymy w nabożeństwach fatimskich odprawianych 13. dnia 
miesiąca,

6. poznajemy coraz lepiej Maryję i treść Jej orędzia przez lekturę książek. 
Droga, jaką wskazuje Nowenna Fatimska, wydaje się słuszna, gdyż prowa-

dzi do pogłębienia znajomości treści orędzia Matki Bożej oraz do jego uwew-
nętrznienia przez stałą praktykę nabożeństw wskazanych w tymże przesłaniu. 
Prowadzi ona również ku 100. rocznicy fatimskich objawień oraz przygotowu-
je do jubileuszu w 2017 roku, który nie będzie tylko uroczystym świętowaniem 
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daty-faktu objawień, lecz dziękczynieniem wyrażonym przez jak najbardziej 
powszechną praktykę nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.

VI. Sekretariat Fatimski w służbie dla Maryi

Księża pallotyni od czasu poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Ma-
ryi w 1946 roku związali swoją posługę z orędziem fatimskim. Przekazanie 
pierwszej figury Matki Bożej Fatimskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Polski w 1961 roku na Krzeptówki przyczyniło się do utworzenia 
prężnego ośrodka fatimskiego, który – początkowo przez rekolekcje różańco-
we – zaczął promieniować na całą Polskę. Zawsze posługa pallotynów w wy-
miarze krzewienia orędzia fatimskiego miała wymiar służebny wobec Kościoła. 
Łączyła się ona z modlitwą za Kościół i Ojca Świętego, co stanowi odpowiedź 
na wezwanie Fatimy, ale również zaowocowało chociażby powstaniem w 1992 
roku dzieła „Biblioteka Fatimska”. W ramach tej serii wydawniczej wydano 
drukiem kilkadziesiąt pozycji książkowych; niektóre z nich jak, Modlitewnik 
fatimski, były pionierskim przedsięwzięciem w skali europejskiej.

Całość zaangażowania pallotynów dla Fatimy została podkreślona przez 
Episkopat Polski poprzez wybór pallotynów na kustoszy narodowej pielgrzym-
ki i nawiedzenia Polski przez figurę Matki Bożej Fatimskiej w 1995 roku. Wyda-
rzenie to bezpośrednio poprzedziło pielgrzymkę Jana Pawła II do sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem w 1997 roku. Jak wia-
domo, kościół sanktuaryjny został tam wybudowany jako wotum dziękczynne 
za cud ocalenia Jana Pawła II w 1981 roku. Papież podczas homilii, konsekrując 
wspomnianą świątynię, podziękował Maryi za ocalenie w czasie zamachu, przy-
pomniał też na nowo fatimskie przesłanie oraz jego aktualność. 

Wszystkie te wydarzenia i okoliczności przyczyniły się do zintensyfiko-
wania działań apostolskich podejmowanych przez pallotynów w dziedzinie 
krzewienia orędzia fatimskiego. Od początku wszystkim tym wysiłkom towa-
rzyszyła myśl i pragnienie, by w trosce o właściwy rozwój kultu Matki Bożej 
Fatimskiej i pobożności fatimskiej podjąć starania mające na celu opracowy-
wanie odpowiednich materiałów i pomocy duszpasterskich. W tym celu został 
powołany Sekretariat Fatimski w Zakopanem. Jego już wieloletnia działalność  
na trwałe wpisała się w całokształt Fatimy w Polsce, ale również i na świecie 
dzięki ścisłej współpracy z Sanktuarium Fatimskim w Portugalii i ośrodkami 
maryjnymi w wielu krajach.
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Nowy rozdział w działalności Sekretariatu Fatimskiego został otwarty wraz 
z rozpoczęciem przygotowań do 100. rocznicy objawień w Fatimie poprzez 
trwającą 9 lat Wielką Nowennę Fatimską. Zgodnie z jej założeniami podjęte 
zostały wysiłki mające na celu pogłębienie duchowe kultu fatimskiego oraz 
ujednolicenie i uporządkowanie jakże pięknej pobożności fatimskiej. W treści 
orędzia fatimskiego główny akcent spoczywa na nabożeństwie do Niepokala-
nego Serca Maryi, co nie zawsze jest dostrzegane, czy też nie zawsze znajduje 
właściwe odzwierciedlenie w szeroko rozumianym kulcie fatimskim. Dlatego 
też jako pierwszoplanowe zostały podjęte działania, aby przypomnieć treść 
fatimskiego przesłania, zapewnić pogłębioną refleksje teologiczną oraz ukazać 
kształt i ważność wspomnianego nabożeństwa do Serca Maryi. W ten sposób 
narodziła się seria materiałów wydawanych przez Sekretariat, aby przekazać 
duszpasterzom oraz wiernym odpowiednie pomoce: duszpasterskie, homile-
tyczne czy katechetyczne. 

Jak już to zostało wspomniane, przygotowywane są corocznie odpowiednie 
pomoce w formie pozycji książkowych, plakatów, folderów, ulotek, obrazków 
czy nagrań audiowizualnych. Dzięki współpracy Sekretariatu z wieloma oso-
bami w Polsce i poza jej granicami opracowywane są pomoce, które spotykają 
się z coraz lepszym odbiorem i okazują się bardzo przydatne w duszpasterstwie 
parafialnym, w spotkaniach wspólnot modlitewnych czy w pogłębianiu ducha 
modlitwy poszczególnych wiernych. Opracowywany coroczny pakiet materia-
łów zasadniczo składa się z trzech pozycji książkowych. Pierwsza ma charakter 
modlitewno-homiletyczny, a to dlatego, iż jej treść to homilie, rozważania 
różańcowe, refleksje maryjne oraz modlitwy i medytacje na pierwsze soboty 
miesiąca. Druga część pakietu to praca zbiorowa wielu autorów skupiająca się 
na pogłębieniu treści Fatimy w kluczu tematu danego roku Nowenny, a tym 
samym jej charakter jest teologiczno-katechizmowy. Trzecia natomiast pozycja 
jest zwykle książką, której lektura ma prowadzić do głębszego poznania treści 
fatimskiego przesłania; dlatego też autorami tekstów są osoby będące auto-
rytetami w dziedzinie Fatimy. Sięgamy również do tekstów samej fatimskiej 
wizjonerki s. Łucji.

Wśród przygotowywanych pomocy dużą rolę odgrywa również strona 
internetowa Sekretariatu: www.sekretariatfatimski.pl, na której można znaleźć 
wiele: tekstów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, nagrań audiomedytacji 
na pierwsze soboty. Z zasobów elektronicznych można swobodnie korzystać, 
serwis ten jest bowiem otwarty dla wszystkich.
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THE GREAT NOVENA OF FATIMA (2009-2017) – 
AS A RESPONSE TO THE CALL OF THE FATIMA

Summary

Apparitions in Fatima which took place one hundred years ago, in 1917, had 
a clear influence on the experience of the Christian faith. The article refers to that 
event and to the message of our Lady of Fatima. First it shows the topicality and 
the content of this message and then indicates the essence of the Devotion to the 
Immaculate Heart of Mary. It describes the nature and circumstances of the Act of 
Sacrificing of Poland to the Immaculate Heart of Mary in 1946. It also outlines the 
framework of piety of Fatima, which is related to the great work of The Novena of Fa-
tima, which began on May 13, 2009, and to the activities of the Secretariat of Fatima. 

Słowa kluczowe: 
 Wielka Nowenna Fatimska, objawienia fatimskie, nabożeństwo do Niepoka-
lanego Serca Maryi, Niepokalane Serce Maryi, pobożność fatimska, Sekretariat 
Fatimski.

Key words: 
 Great Novena of Fatima, Fatima, Fatima apparitions, devotion to the Immacu-
late Heart of Mary, the Immaculate Heart of Mary, devotion of Fatima, Fatima 
Secretariat.
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Ks. Wiesław Przygoda

 Maryja jako Matka miłosierdzia – teologia 
i duszpasterstwo

W Roku Miłosierdzia Kościół wyraźniej uświadamia sobie, że jego sta-
łą misją jest głoszenie miłosierdzia Bożego, odwoływanie się doń w modli-
twie oraz jego praktykowanie na wzór Chrystusa – Wcielonego Miłosierdzia 
w zwyczajnej codzienności swoich wyznawców. Papież Franciszek w bulli 
Misericordiae vultus potwierdził to, że „Kościół bardzo pilnie odczuwa potrze-
bę głoszenia miłosierdzia Boga. Życie Kościoła jest autentyczne i wiarygodne, 
gdy czyni z miłosierdzia swoje pełne przekonania przesłanie. (…) Kościół jako 
pierwszy jest wezwany do tego, aby stał się wiernym świadkiem miłosierdzia, 
wyznając je i żyjąc nim jako centrum objawienia Chrystusa”1. Święty Jan Pa-
weł II w końcowym apelu zawartym w encyklice Dives in misericordia wezwał 
Kościół, któremu „nie wolno pod żadnym warunkiem zatrzymać się na samym 
sobie”, do objawiania Boga pełnego miłosierdzia ludziom obecnych czasów, 
tak bardzo naznaczonych negacją Boga. Ważną rolę w realizacji powyższego 
zadania przewidział nasz wielki Rodak dla Maryi, która „nie przestaje głosić 
miłosierdzia z pokolenia na pokolenie”2. Również Franciszek przywołuje 
w bulli Misericordiae vultus Maryję, Matkę miłosierdzia, wskazując Ją jako 
wzór i pomoc w odkrywaniu z radością czułości Boga: „Nikt tak jak Maryja 
nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko 
w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się 

Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda – kierownik Katedry Teologii Pastoralnej 
Społecznej KUL, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów; e-mail: przygoda@kul.pl.

1 Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, Wrocław 2015 (cyt. dalej: MV), nr 25.
2 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła 

II, t. 1, Kraków 1996, (cyt. dalej: DiM), nr 15.
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ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium 
miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego 
miłości”3. W powyższym kontekście rodzi się pytanie o rozumienie tytułu 
„Matka miłosierdzia” we współczesnej mariologii, a w konsekwencji drugie 
pytanie o rolę Maryi w realizacji wspomnianego wyżej zadania Kościoła, które 
– zdaniem papieża Franciszka – polega na „wprowadzeniu wszystkich w wielką 
tajemnicę miłosierdzia Boga, kontemplując oblicze Chrystusa”4. W założeniu 
artykuł ma charakter przeglądowy, oparty jest na aktualnym nauczaniu Ko-
ścioła5, a jego dodatkową wartością są implikacje pastoralne wyprowadzone 
z refleksji mariologicznej.

I. Miłosierdzie Boże w doświadczeniu Maryi (Matka miłosierdzia)

Święty Jan Paweł II wskazał w encyklice Dives in misericordia, że Maryję 
można nazywać „Matką miłosierdzia – Matką Bożą miłosierdzia lub Matką 
Bożego miłosierdzia, a każdy z tych tytułów posiada głęboki sens teologicz-
ny”6. Zauważył przy tym, że Maryja jest „Tą, która w sposób szczególny i wy-
jątkowy – jak nikt inny – doświadczyła miłosierdzia”7. Wydaje się, że w rozu-
mieniu maryjnego tytułu „Matka miłosierdzia” trzeba najpierw dostrzec Jej 
doświadczenie miłosierdzia Bożego jeszcze przed zapoczątkowaniem Bożego 
macierzyństwa. W odwiecznych planach Bożych najpierw było wybranie 
Maryi na matkę Zbawiciela, następnie Jej Niepokalane Poczęcie, gdyż nie 
wypadało, aby Ta, która przyjmie do swego łona Syna Bożego, była dotknięta 
jakąkolwiek zmazą grzechu pierworodnego lub uczynkowego. Powyższy plan 
Boga, a także Bożą opatrzność czuwającą nad dzieciństwem i młodością Ma-
ryi, należy postrzegać jako przejaw miłosierdzia Bożego w Jej życiu w okresie 
poprzedzającym fakt poczęcia Syna Bożego.

Potwierdzeniem wyboru Maryi przez Boga na matkę Jednorodzonego 
Syna Bożego w ludzkiej naturze są słowa wypowiedziane przez anioła Ga-
briela podczas zwiastowania: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 

3 MV 24.
4 Tamże, 25.
5 Na temat historycznego rozwoju nauki o miłosierdziu Maryi: zob. A. Krupa, Rola 

Maryi jako Matki Miłosierdzia w planach Miłosierdzia Bożego, w: „…bo Jego miłosierdzie 
na wieki” (Ps 135), red. T. Bielski, Poznań – Warszawa 1972, s. 219-227.

6 DiM 9.
7 Tamże.
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błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1,28) oraz „Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,31). Kluczowym w analizowanej kwestii 
terminem jest biblijne słowo kecharitomene, co w tłumaczeniu polskim zostało 
oddane przez „pełna łaski”. Bibliści podkreślają, że termin ten oznacza „łaskę 
Najwyższego” i wyraża prawdę, iż Maryja została szczególnie umiłowana przez 
Boga8. Nie tylko słowa anioła Gabriela potwierdzają doświadczenie wyjątko-
wej miłości Bożej w życiu Maryi. Również Ona sama potwierdziła to w hym-
nie Magnificat, że Bóg „wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” oraz że „wielkie 
rzeczy uczynił (Jej) Wszechmocny” (Łk 1,48-49). Wybór Maryi i Jej szczególne 
obdarowanie przez Boga wskazała także napełniona Duchem Świętym Elżbie-
ta, żona Zachariasza, nazywając Maryję „błogosławioną między niewiastami” 
(Łk 1,42). Egzegeci w imiesłowie strony biernej (eulogomene) dopatrują się 
tzw. passivum theologicum, w którym ukryte jest imię Boga. W tym ukrytym 
sensie Maryja jest pobłogosławiona przez Boga, obdarzona Jego darami, pełna 
łaski9. A zatem Maryja w sposób szczególny doświadczyła w sobie i swoim 
życiu Bożego miłosierdzia, a to doświadczenie tak głęboko zapadło w Jej serce, 
że przenikało Jej myśli i uformowało postawę życiową wobec Boga i ludzi10.

Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater formułę pozdrowienia 
anielskiego „łaski pełna” nazywa wprost nowym imieniem Maryi (hbr. Mi-
riam) oraz wiąże to imię z wybraniem Maryi na Matkę Syna Bożego. W Pi-
śmie Świętym z wybraniem wiąże się szczególne obdarowanie ze strony Boga. 
Bóg, który jest miłością (1 J 4,8), obdarował Maryję uczestnictwem w życiu 
trynitarnej miłości i świętości. Jak wyraził to papież, „w tajemnicy Chrystusa 
jest Ona obecna już «przed założeniem świata» jako Ta, którą Ojciec «wybrał» 
na rodzicielkę swego Syna we Wcieleniu – a wraz z Ojcem wybrał Ją i Syn 
i odwiecznie zawierzył Duchowi świętości”11. Sobór Watykański II określił, że 
ten ścisły i nierozerwalny związek Maryi z Chrystusem jest Jej największym 

8 J. Kudasiewicz, Maryja. W Biblii, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. E. Ziemann, 
Lublin 2008, kol. 5.

9 Tamże, kol. 6; por. M. Jagodziński, Matka łaski Bożej, w: „Przyjdź Królestwo 
Twoje”. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Henrykowi Tomasikowi 
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2016, s. 169-
180.

10 J. Zabielski, Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Białystok 
2006, s. 44.

11 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła 
II, t. 1, Kraków 1996 (cyt. dalej: RM), nr 8.
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darem i najwyższą godnością i dlatego Maryja jest także „najbardziej umiło-
waną córką Ojca i przybytkiem Ducha Świętego”12.

Bóg, powołując Maryję do godności matki swojego Syna, objawił w Niej 
i poprzez Nią swe odkupieńcze miłosierdzie. Zachował Ją bowiem od zła grze-
chu i obdarzył pełnią łask zbawczych. Okazując Maryi tak wielką łaskawość, 
Bóg objawił Ją całemu światu13 – „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 
wszystkie pokolenia” (Łk 1,48). Miłosierdzie Boga względem Maryi przeja-
wiło się w tym, że została uprzedzająco w sposób wyjątkowy i wznioślejszy 
odkupiona (sublimore modo redempta)14. Sobór Watykański II, wyjaśniając 
powyższą prawdę, odwołuje się do nauczania wielu ojców Kościoła, którzy 
Bogurodzicę nazywali już w starożytności „całą świętą i wolną od wszelkiej 
zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha Świętego i ukształtowaną 
jako nowe stworzenie”15.

W historii Kościoła to wyjątkowe Boże wybranie i przygotowanie Maryi 
do wzniosłej misji macierzyństwa Syna Bożego zostało określone i wyrażone 
w dogmacie o Jej Niepokalanym Poczęciu. Prawda ta znana w Kościele już 
w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa została ostatecznie ogłoszona jako 
dogmat 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus. Do-
gmat odnosi się do poczęcia Maryi w łonie Jej matki Anny. Jego treść została 
określona negatywnie i mówi jedynie o ustrzeżeniu Maryi od wszelkiej zmazy 
winy pierworodnej, nie wspominając o konsekwencjach grzechu pierworodne-
go, takich jak: osłabienie woli i umysłu czy prawo śmierci. Według orzeczenia 
Piusa IX Niepokalane Poczęcie Maryi dokonało się ze względu na Chrystusa, 
którego odkupienie było tak doskonałe, że Jego Matka została ustrzeżona od 
grzechu pierworodnego. Maryja nie zawdzięcza tego przywileju jakimkolwiek 
własnym zasługom, lecz jedynie łasce doskonałego Odkupiciela. Maryja zosta-
ła odkupiona uprzednio, gdyż przewidując Wcielenie swego Syna i Jego dzieło 
odkupienia, Bóg od początku przewidział także i ustanowił Jego niepokalaną 
Matkę. W tym wyjątkowym sposobie odkupienia Maryi Bóg objawił swoje 
miłosierdzie. W Niej dzieło Bożego miłosierdzia, jakim jest Chrystusowe od-
kupienie, objawia swoją najwyższą moc16.

12 KK 53.
13 J. Zabielski, Wydobywanie dobra, s. 44.
14 T. Siudy, Matka Miłosierdzia, w: Dives in misericordia. Tekst i komentarz, red. 

S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 148-149.
15 KK 56.
16 J. Zabielski, Wydobywanie dobra, s. 44.
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W ujęciach współczesnych podkreśla się, że Niepokalane Poczęcie Maryi 
oznacza doskonałe napełnienie Duchem Świętym, z czego wynikają szczególne 
relacje Maryi z osobami Trójcy Świętej, a także jest objawieniem majestatu 
łaski i szczególnym dziełem miłosierdzia Bożego17. W kontekście Roku Mi-
łosierdzia papież Franciszek konstatuje, że „wybrana na Matkę Bożego Syna, 
Maryja była od zawsze przygotowana przez miłość Ojca na to, by stać się Arką 
Przymierza między Bogiem i ludźmi. Zachowała w swoim sercu Boże miło-
sierdzie w doskonałej syntonii ze swoim Synem Jezusem”18.

II. Maryja Matką Wcielonego Miłosierdzia (Matka Boża miłosierdzia)

Od chwili poczęcia Syna Bożego Maryja swoim fiat rozpoczyna nowy etap 
ekonomii zbawienia. Bóg w osobie Syna przyjmuje ludzką naturę w łonie Ma-
ryi, przez co wchodzi w czas i historię, która odtąd staje się historią zbawienia 
rodzaju ludzkiego. Wypełniają się słowa Bożej obietnicy danej ludziom po 
grzechu pierworodnym, którego skutki obciążają całe dzieje człowieka na zie-
mi (por. Rdz 3,15). Jak zauważył św. Jan Paweł II,„oto przychodzi na świat Syn, 
«potomek niewiasty», który «zmiażdży» zło grzechu u samych jego korzeni: 
«zmiażdży głowę węża»”19. W słowach Protoewangelii jest mowa o nieprzyjaźni 
pomiędzy „niewiastą” i „wężem”. W momencie Wcielenia Słowa Bożego ta 
nieprzyjaźń staje się czymś konkretnym i przybiera postać walki, która będzie 
trwała aż do skończenia świata, aż do ostatecznego zwycięstwa „Niewiasty ob-
leczonej w słońce” (por. Ap 12,1-18). Maryja, Matka Wcielonego Miłosierdzia, 
„zostaje wprowadzona w samo centrum owej nieprzyjaźni, owego zmagania, 
jakie towarzyszy dziejom ludzkości na ziemi, a zarazem dziejom zbawienia”20.

Sobór Watykański II wskazuje, że „łączność Matki z Synem w dziele zbaw-
czym uwidacznia się w chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa i trwa aż do Jego 
śmierci”21. Narodziny i dzieciństwo Jezusa stały się okazją do doświadczenia 
szczególnego miłosierdzia Bożego przez Maryję, zwłaszcza w noc narodzenia 
Jezusa w Betlejemskiej stajni (Łk 2,1-7) oraz podczas ucieczki z Nim do Egiptu 

17 S. Napiórkowski, Niepokalane Poczęcie NMP, W Kościele katolickim, w: Encyklopedia 
katolicka, t. 13, red. E. Gigilewicz, Lublin 2009, kol. 1166-1167; por. K. Guzowski, 
Bądźcie miłosierni jak Ojciec, Sandomierz 2015, s. 121-124.

18 MV 24.
19 RM 11.
20 Tamże.
21 KK 57.
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przed siepaczami złowrogiego Heroda (Mt 2,13-18). Długi okres życia w Nazare-
cie był dla Maryi czasem utwierdzania się w wierze (por. Łk 1,45), czasem „rozwa-
żania w swym sercu” objawień i wydarzeń z dzieciństwa Jezusa, a także bliskiego 
obcowania z Tym, który „czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga 
i ludzi” (Łk 2,52). W początkach publicznej działalności Jezusa Maryja pokazuje 
się jako Niewiasta miłosierna, „gdy na weselu w Kanie Galilejskiej, przejęta 
litością, spowodowała swym wstawiennictwem początek znaków Jezusa jako 
Mesjasza”22. Przez cały czas wystąpień publicznych Jezusa Maryja „postępowała 
naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem 
aż do krzyża, pod którym stanęła nie bez postanowienia Bożego”23.

Szczególnym potwierdzeniem prawdziwości tytułu „Matka Boża miło-
sierdzia” jest ścisłe zjednoczenie Maryi ze swoim Synem od Jego dziewiczego 
poczęcia aż po krzyż. Jak zauważył to św. Jan Paweł II, Maryja nazywana 
Matką Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego „doświadczywszy miłosierdzia 
w sposób wyjątkowy, w takiż sposób «zasługuje» na to miłosierdzie przez całe 
swoje ziemskie życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego Syna”24. Sposób 
„zasługiwania” Maryi na miłosierdzie Boga zawiera się w dogmacie o Bożym 
macierzyństwie Maryi. Sobór Watykański II podał do wierzenia, że Maryja 
od wieków przeznaczona na Matkę Boga, przez swój współudział w dziele 
zbawczym Syna, „stała się nam matką w porządku łaski”25. Święty Jan Paweł II 
dodał, że „macierzyństwo to nie tylko jest jedyną i niepowtarzalną w dziejach 
rodu ludzkiego godnością, ale także jedynym co do głębi i co do swego zasięgu 
uczestnictwem w Boskim planie zbawienia człowieka przez tajemnicę Odku-
pienia”26. W tym wyraża się wyjątkowe miłosierdzie Boga, którego owocem 
jest współudział Maryi w ekonomii zbawienia. Boże macierzyństwo uczyniło 
Maryję współpracownicą Syna Bożego w objawianiu miłosierdzia Ojca – słu-
żebnicą Bożego miłosierdzia27.

Swoje uczestnictwo w objawieniu miłosierdzia Bożego Maryja okupiła 
ofiarą serca, co przejawiało się w całym Jej ofiarnym i wypełnionym miłością 
bliźniego życiu, a czego szczególnym uwieńczeniem było trwanie na Golgocie 
przy krzyżu swojego Syna. Bóg zechciał bowiem objawienie swego miłosier-

22 Tamże, 58.
23 Tamże.
24 DiM 9.
25 KK 61.
26 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła 

II, t. 1, Kraków 1996 (cyt. dalej: RH), nr 22.
27 J. Zabielski, Wydobywanie dobra, s. 45.
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dzia, czyli bezwzględnej wierności dla swej miłości wobec człowieka, dla przy-
mierza, jakie wielokrotnie zawierał z ludźmi w Starym Testamencie, złączyć 
na zawsze z tajemnicą Chrystusowego krzyża. W tym apogeum objawienia 
Bożego miłosierdzia na Kalwarii nie mogło zabraknąć Maryi, która w ofiarę 
Chrystusa włączyła się swoją wiarą, posłuszeństwem, ofiarną miłością, a nade 
wszystko trwaniem przy krzyżu swojego Syna. Sobór Watykański II wskazuje, 
że Maryja „najgłębiej współpracowała ze swym Jednorodzonym i z Jego ofiarą 
złączyła się z matczynym duchem, z miłością godząc się na ofiarowanie zro-
dzonej z Niej Żertwy”28. Myśl powyższą rozwinął św. Jan Paweł II w encyklice 
o Bożym miłosierdziu, podkreślając, że „nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego 
nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania trans-
cendentnej Bożej sprawiedliwości z miłością, owego «pocałunku», jakiego 
miłosierdzie udzieliło sprawiedliwości (por. Ps 85[86],11). Nikt też jak Ona 
– Maryja – nie przyjął sercem owej tajemnicy, Boskiego zaiste wymiaru Od-
kupienia, która dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz z ofiarą 
macierzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym fiat”29.

Mimo wzorczej postawy i ogromu zasług Maryi należy odróżnić Jej współ-
cierpienie, które nie ma charakteru odkupieńczego, od cierpienia Chrystusa, 
które posiada pełnię odkupieńczej mocy30. Maryi przysługuje tytuł pierwszej 
wśród odkupionych31 oraz Matki Odkupiciela. Jej udział w odkupieniu wyraża 
się w byciu świadkiem męki Syna, w drodze krzyżowej i obecności na Kalwa-
rii oraz w uczestnictwie w zbawczej ofierze Chrystusa przez współcierpienie. 
Jak zauważył to św. Jana Paweł II w liście apostolskim Salvifici doloris, „na 
Kalwarii cierpienie Matki u boku cierpiącego Jezusa osiągnęło stopień prze-
chodzący wszelką ludzką wyobraźnię”, dlatego Maryja ma najszczególniejsze 
prawo powiedzieć za św. Pawłem, że „dopełnia w swym własnym ciele – jak 
i w swej duszy – tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa”32. W przeci-
wieństwie do uczniów, którzy z wyjątkiem Jana uciekli spod krzyża, Maryja 
przez wiarę jest „doskonale zjednoczona z Chrystusem w Jego wyniszczeniu”33. 
Udział Maryi w cierpieniu Chrystusa, w Jego odkupieńczej męce, poprzedzo-

28 KK 58.
29 DiM 9.
30 J. Zabielski, Wydobywanie dobra, s. 46.
31 Zob. T.  Siudy, Pierwsza wśród odkupionych, „Communio. Międzynarodowy 

Przegląd Teologiczny” 3 (1983) nr 5, s. 30-40.
32 Jan Paweł II, List Salvifici doloris, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 

Kraków 1997 (cyt. dalej: SD), nr 25.
33 RM 18.
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ny uczestnictwem w całym ziemskim życiu swego Syna, pozwala stwierdzić, że 
Maryja jest „Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile 
ono kosztowało, i wie, jak wielkie ono jest”34. Z powyższego powodu w pełni 
uzasadnione wydaje się nazywanie Maryi Matką Bożą miłosierdzia, gdyż Ona 
zawsze wskazuje na dzieło Bożej miłości objawione światu najpełniej w męce, 
śmierci i zmartwychwstaniu Jej Syna.

III. Maryja w życiu i misji Kościoła (Matka Bożego miłosierdzia)

Maryja, która w wyjątkowy sposób doświadczyła w swym ziemskim życiu 
miłosierdzia Bożego, została powołana do przekazywania orędzia Bożego miło-
sierdzia całemu światu. Misja Maryi wobec świata jest zakorzeniona i wypływa 
wprost z misji Jej Syna – zwiastuna Bożego miłosierdzia, dlatego może być 
określona jako misja Matki Bożego miłosierdzia. Już od chwili zwiastowania 
anielskiego Maryja była świadoma swego powołania do uczestnictwa „w spo-
sób jedyny i niepowtarzalny w posłannictwie swego Syna”35. Znalazło to 
swe potwierdzenie w wielu faktach z publicznej działalności Jezusa, a zwłasz-
cza w Jego słowach wypowiedzianych z wysokości krzyża: „Niewiasto, oto 
syn Twój” (J 19,26). Po zmartwychwstaniu Chrystusa Maryja znalazła swoje 
miejsce we wspólnocie apostołów przed dniem Pięćdziesiątnicy trwających 
w Wieczerniku „jednomyślnie na modlitwie” (por. Dz 1,14), oczekujących na 
obiecany dar Ducha Świętego, „który okrył Ją już cieniem podczas zwiasto-
wania”36. W ten sposób Maryja uczestniczyła w wydarzeniu Zesłania Ducha 
Świętego na pierwszą wspólnotę Kościoła, a zarazem w momencie inauguracji 
jego misji zbawczej. Jeżeli zatem jedynym i niepowtarzalnym podmiotem 
objawienia światu Bożego miłosierdzia jest Chrystus poprzez tajemnicę odku-
pienia, to – jak wskazuje św. Jan Paweł II – „nikt inny tak jak Ona nie potrafi 
nas wprowadzić w Boski i ludzki zarazem wymiar tej tajemnicy. Nikt tak jak 
Maryja nie został wprowadzony w nią przez Boga samego. Na tym polega 
wyjątkowy charakter Łaski Bożego Macierzyństwa”37. To zaś „macierzyństwo 
Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie (…) aż do wiekuistego dopełnienia 
się zbawienia wszystkich wybranych”38.

34 DiM 9.
35 SD 25.
36 KK 59.
37 RH 22.
38 KK 62.
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Od samego początku Kościoła Maryja zaczęła pełnić funkcję Matki Ko-
ścioła, a zarazem Matki Bożego miłosierdzia, gdyż na tym etapie dziejów 
zbawienia Kościół jest dla świata znakiem i narzędziem Bożego miłosierdzia. 
Matka, którą Chrystus na Kalwarii przekazał św. Janowi, a przez niego całemu 
Kościołowi, jest Matką Bożego miłosierdzia. Przez Nią „odwieczna miłość 
Ojca wypowiedziana w dziejach ludzkości przez Syna (…) nabiera znamion 
bliskich, jakby łatwiej dostępnych dla każdego człowieka. I dlatego Maryja 
musi się znajdować na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła. Po-
przez Jej macierzyńską obecność Kościół nabiera szczególnej pewności, że żyje 
tajemnicą odkupienia w całej jej życiodajnej głębi i pełni”39. Misją Maryi na 
obecnym etapie dziejów zbawienia jest pomoc Kościołowi w objawieniu mi-
łości Ojca, który „tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Pomoc ta jest 
niezbędna, aby świat uwierzył, że miłość ukazana w krzyżu Chrystusa „jest 
potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, 
świat. Uwierzyć zaś w taką miłość to znaczy uwierzyć w miłosierdzie”40.

Matka Bożego miłosierdzia, mając ukryty a zarazem niepodważalny udział 
w mesjańskim posłannictwie swego Syna, została „w szczególny sposób po-
wołana do tego, ażeby przybliżać ludziom ową miłość, jaką On przyszedł im 
objawić. Miłość, która najkonkretniej potwierdza się w stosunku do tych, co 
cierpią, w stosunku do ubogich, pozbawionych wolności, do niewidomych, 
uciśnionych i grzeszników”41. Maryja, chociaż wzięta do nieba, nie zaprze-
stała pełnić swej zbawczej roli w Kościele. „Dzięki macierzyńskiej miłości 
opiekuje się braćmi swego Syna, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na 
nie bezpieczeństwa i trudy, dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej 
ojczyzny”42.

W związku z macierzyńską troską o ludzi w odniesieniu do Maryi w prak-
tyce Kościoła stosuje się różne wezwania i tytuły, jak: Orędowniczka, Wspo-
możycielka, Pomocnica, Pośredniczka i inne. Szczególnie tytułu Pośredniczki 
należy jednak używać w taki sposób, aby nic nie ujmować „godności i sku-
teczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”43. K. Rahner w swej 
teologii transcendentalnej zaproponował, by w odniesieniu do Maryi stosować 

39 RH 22.
40 DiM 7.
41 Tamże, 9.
42 KK 62.
43 Tamże.
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formułę: „Pośredniczka przez miłość”44. W myśl tego stanowiska Maryja jest 
pośredniczką, ale nie w sensie stawania „pomiędzy” lub bycia „pośredniczką 
do”, gdyż doskonałe pośrednictwo musi łączyć dwa podmioty bezpośrednio. 
Skoro tym, co łączy nas z Bogiem i innymi ludźmi, jest miłość, Maryja pełni 
funkcję pośredniczki, budząc miłość i sprawiając jej dojrzewanie45. Ujęcie 
K. Rahnera tylko potwierdza przekonanie, że Maryja pełni we wspólnocie Ko-
ścioła misję Matki Bożego miłosierdzia, gdyż w Niej i przez Nią miłość miło-
sierna nie przestaje się objawiać w dziejach Kościoła i całej ludzkości. Zdaniem 
św. Jana Pawła II „jest to objawienie szczególnie owocne, albowiem opiera się 
w Bogarodzicy o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną 
wrażliwość, o szczególną zdolność docierania do wszystkich, którzy tę właśnie 
miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki”46.

IV. Implikacje pastoralne

Maryja jako Matka miłosierdzia jest dla Kościoła niezawodną orędownicz-
ką i pomocą, co jest powszechnie znane i nie wymaga nowej interwencji pasto-
ralnej. Natomiast w duszpasterstwie warto propagować Maryję jako najwyższy 
po Chrystusie wzór miłosiernej miłości i świętości dla pielgrzymującego Ludu 
Bożego. Zgodnie z tym, co wyżej zostało ukazane na temat Maryi jako Matki 
przenikniętej łaską Bożego miłosierdzia, chrześcijanie od Maryi mogą uczyć 
się, jak przyjmować w posłuszeństwie zbawczą propozycję miłosiernego Boga, 
jak korzystać z daru Bożego miłosierdzia dzięki pośrednictwu Kościoła – szcze-
gólnie dzięki owocnemu przyjmowaniu sakramentów świętych, a także jak być 
miłosiernym w odniesieniu do bliźnich, zwłaszcza potrzebujących duchowego 
lub materialnego wsparcia.

44 S. Napiórkowski, Maryja, IV. W teologii katolickiej, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, 
red. E. Ziemann, Lublin 2008, kol. 21.

45 Tamże. Podobne stanowisko zajmuje flamandzki teolog E. Schillebeeckx, który 
twierdzi, iż podstawą pośrednictwa Maryi jest Jej macierzyńska miłość, personalna 
wspólnota miłości, jaka zachodzi między Maryją Matką a  Jezusem Synem. Por. 
A. Nadbrzeżny, Od Matki Odkupienia do Matki wszystkich wierzących. Mariologia 
Edwarda Schillebeeckxa, Lublin 2012, s. 89-93.

46 DiM 9.
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1. Maryja wzorem posłuszeństwa woli Boga miłosiernego

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo jako partnera swojej 
miłości na wieki. Bóg nie odstąpił od swoich planów również po grzechowym 
upadku pierwszych ludzi. W sytuacji grzechu miłosierny Bóg objawił się jako 
podmiot inicjujący zbawczy dialog z człowiekiem. Rolą człowieka jest przyję-
cie Bożej propozycji zbawienia, co wymaga postawy posłuszeństwa wiary i uf-
nego wypełniania woli Bożej. Stąd godna upowszechniania w duszpasterstwie 
jest postawa Maryi wyrażająca się w słuchaniu Boga i otwarciu na Jego wolę47. 
Dzięki tej postawie Maryja doskonale zrozumiała orędzie anioła Gabriela 
i przyjęła przekazane polecenie Boga, wypowiadając sakramentalne fiat. Wielu 
współczesnych chrześcijan nie chce słuchać Boga, zagłusza w sobie Jego głos, 
co w konsekwencji nie pozwala im wypełnić Bożych planów w swoim życiu. 
Stąd tak wiele pomyłek co do wyboru drogi życiowej, pogubienia się w życiu 
i zmarnowania życiowych szans. Maryja jest kobietą, którą warto przedstawiać 
zwłaszcza młodym ludziom jako wzór człowieka spełnionego48, szczęśliwego, 
przenikniętego niebiańskim pokojem, radosnego na wieki, a to wszystko ze 
względu na wysłuchanie i wypełnienie woli miłosiernego Boga.

Szczególną próbą wierności Maryi w wypełnianiu woli Bożej było trwanie 
na Golgocie u stóp krzyża Syna (por. J 19,25). Wiemy, że z tej próby Maryja 
wyszła zwycięsko, dlatego potrafi także dzisiaj kochać człowieka miłością 
zrodzoną w bólu poddania się woli Bożej. Maryja oddaje Bogu Ojcu to, co 
było dla Niej najdroższe – swego Syna, a Bóg daje Jej całą ludzkość, którą ma 
przyjąć do swojego serca. Zamiast czystej natury Syna Bożego ma przyjąć do 
swego Niepokalanego Serca grzeszną naturę człowieka, każdego człowieka 
– z jego słabościami, lękami i cierpieniem. Tak jak w Nazarecie Maryja po 
raz pierwszy powiedziała Bogu fiat, zgadzając się na Jego wolę, tak w Wielki 
Piątek zgodziła się przyjąć pod swą macierzyńską opiekę każdego człowieka. 

47 Niektóre wizerunki Maryi, np. w sanktuarium Matki Bożej w Rokitnie, ukazują 
ją jako Dziewicę słuchającą z odsłoniętym uchem. Warto to uświadamiać wiernym, 
że Maryja najpierw wsłuchiwała się w głos Boga, następnie wypełniła doskonale Jego 
wolę, by teraz dopiero wsłuchiwać się w prośby zanoszone za Jej wstawiennictwem przez 
wiernych. A zatem Jej odsłonięte ucho jest apelem skierowanym do Jej czcicieli, by 
z otwartym uchem wsłuchiwali się w wolę Jej Syna i wypełniali ją, zgodnie z Jej prośbą 
z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie [mój Syn]” (J 2,5).

48 J. Szymik, Geniusz Maryi, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2015 nr 4 (88), s. 6. 
„Być kobietą spełnioną, (…) znaczy zgodzić się, by Bóg mną rozporządzał. «Niech mi się 
stanie…». «Spełnić się» znaczy «kochać do pełna», bezgranicznie: bezbronnie, mądrze, 
ofiarnie” (tamże).

Ks. Wiesław Przygoda | Maryja jako Matka miłosierdzia – teologia…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016140

Według św. Jana Pawła II Maryja jest paradygmatem postawy człowieka wobec 
Boga, ponieważ swoim fiat zachęca ludzi, aby odpowiedzieli wiarą na zbawczą 
propozycję Chrystusa i otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego. 
Maryja staje się dla wszystkich chrześcijan niejako „żywą egzegezą Ewangelii”, 
która „wzbudza i odnawia nadzieję, gwarantuje wyzwalającą siłę łaski, rozja-
śnia kondycję człowieka i zachęca do ufnego oddania się Bogu, do poddania 
się Jego nieskończonej miłości”49.

Maryja, napełniona Duchem Świętym już w momencie swego niepokala-
nego poczęcia, stale podąża za dziełem swego Syna i służy zbawieniu wszyst-
kich ludzi, których Jezus Chrystus objął i stale obejmuje swą niewyczerpaną 
miłością. Macierzyński rys tej miłości, który Bogurodzica wnosi w tajemnicę 
odkupienia i w życie Kościoła, wyraża się w szczególnej bliskości względem 
człowieka i wszystkich jego spraw. Bóg bowiem postanowił, aby swoją mi-
łość objawioną najpełniej w swoim Synu, którego ludziom dał, przybliżała 
wszystkim pokoleniom również Maryja. W encyklice Redemptor hominis św. 
Jan Paweł II podkreślił, że Maryja jest wielkim skarbem Kościoła: „Poprzez 
Jej macierzyńską obecność Kościół nabiera bowiem szczególnej pewności, że 
żyje życiem swojego Mistrza i Pana, że żyje tajemnicą odkupienia w całej jej 
życiodajnej głębi i pełni, i równocześnie ten sam Kościół, zakorzeniony w tylu 
rozlicznych dziedzinach życia całej współczesnej ludzkości, uzyskuje także 
pewność, że jest po prostu bliski człowiekowi, każdemu człowiekowi, że jest 
jego Kościołem: Kościołem Ludu Bożego”50.

2. Maryja wzorem postawy miłosierdzia wobec bliźniego

Od czasu Soboru Watykańskiego II Maryja jest przedstawiana w naucza-
niu Kościoła jako przewodniczka pielgrzymującego ludu Bożego oraz wzór ży-
cia chrześcijańskiego51. W tym duchu rozwijał swoje nauczanie o Matce Bożej 
św. Jan Paweł II. Według niego Najświętsza Maryja Panna, „wybrana córka 
Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliź-
niego”52. Maryja jest wzorem człowieka, którego wolność została wypełniona 

49 Jan Paweł II, Matka Zbawiciela. List do uczestników sympozjum teologicznego 
poświęconego encyklice „Redemptoris Mater”, w: Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, 
t. 3, Warszawa 1999, s. 59.

50 RH 22.
51 Por. KK 60-65.
52 Jan Paweł II, List apostolski Tertio millennio adveniente, w: Wybór listów Ojca 

Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 1997, nr 54.
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bezgraniczną miłością i ofiarną służbą. O dobrym użytku z daru wolności 
świadczy wypowiedziane przez Nią w Nazarecie radosne fiat. Chociaż Maryja 
nie wiedziała, jak będzie przebiegała Jej służba Bogu, przyjęła z ufnością i po-
godą ducha zlecone jej zadanie. Odpowiadając miłością na wezwanie Boże, 
Maryja stała się służebnicą Pańską, a zarazem służebnicą ludzi, a przez to także 
wzorem miłości i służby dla ludzi53.

Potwierdzeniem szczególnej wrażliwości Maryi na potrzeby bliźniego 
i ochotnej posługi bliźniemu jest Jej pośpieszna podróż do domu krewnej 
Elżbiety oraz troskliwa pomoc tej starszej kobiecie oczekującej narodzenia 
dziecka (Łk 1,39-45). Maryja zrozumiała, że Bożego daru miłości nie można 
zamknąć w swoim sercu. Miłość domaga się potwierdzenia czynem, bo tylko 
dzielona z innymi może się rozwijać i wzmacniać. Przepełniona Bożą miłością 
w momencie Zwiastowania i poczęcia Syna Bożego Maryja nie zamknęła się 
w swoim domku w Nazarecie, lecz udała się pośpiesznie do swojej krewnej, 
aby z nią dzielić się miłością, przyjmującą w domu brzemiennej Elżbiety po-
stać służby. W postawie Maryi uderza przede wszystkim pełna czułości troska 
o starszą krewną. Jej miłość nie ogranicza się do słów zrozumienia, ale jest mi-
łością konkretną, wyrażającą się w otoczeniu Elżbiety czułą opieką. Maryja nie 
daje swej kuzynce czegoś, co posiada, ale daje jej samą siebie, o nic w zamian 
nie prosząc. W przekonaniu św. Jana Pawła II Maryja doskonale zrozumiała, 
że „dar nie tyle jest przywilejem, co zadaniem, zobowiązującym Ją do zaanga-
żowania na rzecz innych z właściwą miłości bezinteresownością”54.

Przejawem troski Maryi o ubogich w czasie Jej ziemskiego życia była in-
terwencja u Syna w sprawie kłopotu gospodarzy wesela w Kanie Galilejskiej. 
Święty Jan Paweł II zauważył, że w Kanie Galilejskiej została ukazana tylko 
jedna odmiana ludzkiego niedostatku, pozornie drobna i nie największej wagi. 
Posiada ona jednak znaczenie symboliczne, ponieważ wychodzenie naprzeciw 
potrzebom człowieka oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg me-
sjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. Maryja stanęła pomiędzy swym 
Synem a ludźmi w obliczu ich braków, niedostatków i cierpień. Maryja po-
średniczyła w Kanie Galilejskiej nie jako obca, lecz z pozycji Matki, świado-

53 Jan Paweł II, Otwarci na Ducha Świętego. Przemówienie na Anioł Pański w Sion, 
17.06.1984, w: Jan Paweł II o Matce Bożej 1978-1998, t. 5, Warszawa 1999, s. 137; 
por. W. Przygoda, Maryja wzorem miłości służebnej dla chrześcijanina i Kościoła, „Polonia 
Sacra” 2008 nr 23 (67), s. 305-316.

54 Jan Paweł II, Znak niezachwianej nadziei i pociechy. Homilia podczas Mszy św. 
w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Lourdes 15.08.2004, „L’Osservatore 
Romano” 2004 nr 10, s. 17.
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ma, że jako Matka może i ma prawo powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. 
Zdaniem papieża Polaka pośrednictwo Maryi miało w Kanie Galilejskiej i ma 
również dzisiaj charakter wstawienniczy: „Maryja wstawia się za ludźmi”55. 
Maryja jest Pocieszycielką strapionych, czyli „tych wszystkich, którzy padają 
ofiarą wszelkich form przemocy, muszą znosić niesprawiedliwości obrażające 
ludzką godność, cierpią z powodu tortur, porwań i zamachów na życie istot 
najbardziej bezbronnych, chorych i dzieci jeszcze nienarodzonych”56.

Nowy impuls do naśladowania Maryi w postawie Jej dobroci i miłości 
wobec bliźnich dał Kościołowi papież Benedykt XVI. W encyklice Deus ca-
ritas est stwierdził, że utkany z nici Pisma Świętego hymn Magnificat jest 
portretem duszy Maryi i programem Jej życia, którego centrum stanowi Bóg 
spotykany zarówno w modlitwie, jak i w miłości bliźniego57. Pod koniec en-
cykliki Benedykt XVI przywołał różnych świętych, którzy w swoich epokach 
w nadzwyczajny sposób rozwinęli charyzmat troski o potrzebujących. Wśród 
nich szczególne miejsce przypisał Maryi, nazywając ją „odzwierciedleniem 
wszelkiej świętości” oraz „kobietą, która kocha”58. W kontekście troski o ubo-
gich i potrzebujących papież wskazał na macierzyńską wrażliwość Maryi od-
powiadającej na prośby ludzi wołających o pomoc: „Do Jej matczynej dobroci, 
do Jej czystości i dziewiczego piękna odwołują się ludzie wszystkich czasów 
i ze wszystkich stron świata ze swymi potrzebami i nadziejami, ze swymi rado-
ściami i cierpieniami, w ich samotności, jak również w doświadczeniach życia 
wspólnotowego. Zawsze doświadczają Jej dobroci, Jej niewyczerpanej miłości, 
która wypływa z głębi Jej Serca”59.

Narzędziem przemiany tego świata i ludzkości zarówno w porządku do-
czesnym, jak i wiecznym jest tylko miłość. Jezus oddając swoje ciało na ukrzy-
żowanie, pozwalając sobie przebić serce, objawił siebie jako całkowity dar 
dla ludzi. Podobnie Maryja, przyjmując misję Matki Bożego miłosierdzia 
względem wszystkich ludzi, oddała się całkowicie na służbę ludzkości aż do 
skończenia świata. Potwierdzają to Jej liczne objawienia w różnych epokach 
i miejscach ziemskiego globu, a także niezliczone uzdrowienia na ciele i duszy 
dokonane za Jej przyczyną w wielu sanktuariach świata. W czasie pielgrzymki 

55 RM 21.
56 Jan Paweł II, Maryja Pocieszycielką ofiar przemocy. Homilia podczas Mszy św. 

w Vittória, 19.10.1991, „L’Osservatore Romano” 1991 nr 11, s. 26-27.
57 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Kraków 2006, nr 41.
58 Tamże. Por. J.  Królikowski, Bogiem sławiena Maryja, Niepokalanów 2015. 

Szczególnie rozdział Maryja – kobieta, która kocha, s. 51-60.
59 Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 42.
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do Bawarii w 2006 roku papież Benedykt XVI, rozważając w Altötting pery-
kopę o weselu w Kanie Galilejskiej, wskazał, że od Maryi możemy uczyć się 
„dobroci skorej do pomocy, ale również pokory i ofiarności w przyjmowaniu 
woli Boga z ufnością i przekonaniem, że Jego odpowiedź, niezależnie od tego, 
jaka będzie, będzie dla nas prawdziwym dobrem”60.

3. Maryja typem Kościoła miłosiernego i wrażliwego na potrzeby ubogich

Maryja jest nie tylko doskonałym wzorem życia dla poszczególnych chrze-
ścijan, ale jako „najznakomitszy i całkiem szczególny członek Kościoła”61 
wskazuje również drogę całemu Kościołowi. Wrażliwość społeczną Maryi 
potwierdzają nie tylko wydarzenia z Ain Karim i Kany Galilejskiej, ale także 
niezliczone przykłady Jej interwencji w dzieje poszczególnych ludzi i narodów. 
Znakiem widzialnym dobroci Maryi są m.in. liczne uzdrowienia dokonane za 
Jej wstawiennictwem w przeszłości i współcześnie w sanktuariach maryjnych 
całego świata. Maryjna dobroć i miłość do potrzebujących stanowi dla Ko-
ścioła wyzwanie i wzór do naśladowania, tak aby Kościół nie tylko czerpał ze 
wstawiennictwa Matki Bożej, ale za Jej przykładem świadczył dobroć i miłość 
potrzebującym62.

Sobór Watykański II, powołując się na myśl św. Ambrożego, nazywa Ma-
ryję „typem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia 
z Chrystusem”63. W tym kontekście uprawnione wydaje się stwierdzenie, że 
Maryja jest typem Kościoła miłosiernego i wrażliwego na potrzeby biednych. 
Bowiem zarówno podczas swojego ziemskiego życia, jak również po swoim 
wniebowzięciu daje liczne dowody swojej troski o najbardziej potrzebujących: 
biednych, poniżanych, chorych i marginalizowanych społecznie. Maryja jest 
bliska wszystkim tym ludziom, ponieważ sama „doświadczyła w pełni codzien-
nej rzeczywistości wielu skromnych rodzin swojej epoki, zaznała ubóstwa, 
cierpienia, ucieczki, wygnania, niezrozumienia”64. Dlatego Maryja jest do-

60 Tenże, Zawierzamy się Maryi, Matce Łaskawej. Homilia podczas Mszy św. w sanktuarium 
maryjnym w Altötting, 11.11.2006, „L’Osservatore Romano” 2006 nr 11, s. 20.

61 KK 53.
62 Por. P. Mąkosa, Maryja wzorem dobroci i miłosierdzia dla chrześcijanina, w: Miłość 

na nowo odkryta, red. W. Przygoda, J. Karbownik, Skarżysko-Kamienna 2007, s. 101-112.
63 KK 63.
64 Jan Paweł II, Tajemnica Trójcy Świętej a Maryja. Homilia na zakończenie XX 

Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego, Rzym, 24.09.2000, „L’Osservatore 
Romano” 2000 nr 11-12, s. 16.
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skonałą przewodniczką ludu Bożego w realizacji opcji preferencyjnej na rzecz 
ubogich i w budowaniu cywilizacji miłości.

Kościół jest posłany do świata, aby być świadkiem miłości Boga do czło-
wieka oraz rzecznikiem Jego zbawczej woli. A zatem człowiek wraz z całym ba-
gażem egzystencjalnych doświadczeń znajduje się w centrum zainteresowania 
Kościoła. Dlatego duszpasterstwo Kościoła nie może mieć na uwadze jedynie 
uczestnictwa w przyszłej chwale Boga, lecz musi bronić godności człowieka 
w życiu doczesnym, gdyż ono jest zadatkiem i początkiem szczęścia wiekuiste-
go. Ponieważ w człowieku ubogim, poniżonym i marginalizowanym wywo-
dząca się od Boga godność jest najbardziej zagrożona, Kościół ma w sposób 
preferencyjny troszczyć się o uratowanie i uzdrowienie godności tych ludzi65. 
Papież Franciszek swoim pontyfikatem wnosi latynoamerykańską wrażliwość 
na potrzeby ludzi ubogich i nieustannie wzywa duszpasterzy do miłosierdzia, 
które postrzega jako zasadę wiodącą urzeczywistniania się Kościoła66.

Kościół miłosierny i solidarny z ubogimi jest potrzebą chwili, a Maryja 
swoją postawą wskazuje sposoby realizacji tego modelu. Kościół solidarny 
z ubogimi weryfikuje się ostatecznie nie w głoszonych naukach, lecz w kon-
kretnej pomocy ubogim. Przepowiadanie słowa Bożego i liturgia mogą osią-
gnąć swój cel tylko tam, gdzie w obliczu nędzy ludzkiej można spotkać współ-
mierną do potrzeb, konkretną i odczuwalną pomoc ze strony Kościoła. Posłu-
ga charytatywna jest wpisana w naturę Kościoła, a obok formy spontanicznej 
powinna przybierać również charakter zorganizowany i  instytucjonalny67. 
Wydaje się, że w przywiązanej do pobożności maryjnej społeczności wiernych 
w Polsce postać Maryi, Matki Bożego miłosierdzia, może być wciąż siłą moty-
wującą i inspirującą do rozwoju różnych form miłości społecznej.

***

W podsumowaniu warto podkreślić, iż Maryja jest czymś więcej niż wzo-
rem życia, gdyż jest także „źródłem zasług zdobytych uczynkami miłosier-
dzia oraz dodanych do niezmierzonych zasług Chrystusa Pana. (…) Właśnie 

65 Por. W. Przygoda, Opcja preferencyjna na rzecz ubogich według „Evangelii gaudium”, 
w: Kościół wobec wyzwań współczesnych, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015, 
s. 197-214.

66 Por. W. Przygoda, Kościół żyje miłosierdziem. Impulsy pastoralne bulli papieża 
Franciszka „Misericordiae vultus”, w: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Księga pamiątkowa, 
s. 293-310.

67 Por. Benedykt XVI, Deus caritas est, nr 31.
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w kontekście tych zasług Maryję przedstawia się i określa jako wzór Kościoła, 
według którego każdy z osobna chrześcijanin ma kształtować (…) w sobie 
i innych świadomość bycia miłosiernym, tak jak miłosierny jest Kościół świę-
ty”68. Podczas modlitwy przed Kolumną Mariacką w Monachium papież 
Benedykt XVI przywołał tytuł „Służebnicy Pańskiej”, podkreślając, że całe 
życie Maryi było służbą i nadal takie jest przez kolejne wieki dziejów ludzkich. 
Sława papieskiej modlitwy stanowią dobrą syntezę przeprowadzonej refleksji, 
a zarazem stanowią apel skierowany do wiernych Kościoła, by Maryję Matkę 
Miłosierdzia obrać sobie na przewodniczkę w pielgrzymce wiary:

„Święta Matko Pana!
Ty w decydującej chwili swego życia powiedziałaś
«Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa twego!»
i całe Twoje życie stało się służbą. (…)
Naucz nas – wielkich i małych, panujących i służących – 
w ten sposób wypełniać nasze powinności.
Naucz nas znajdować siłę
potrzebną do pojednania i przebaczenia.
Naucz nas stawać się cierpliwymi i pokornymi,
a zarazem wolnymi i odważnymi,
tak jak Ty w godzinie krzyża”69.

MARY AS MOTHER OF MERCY –  
THEOLOGICAL AND PASTORAL REFLECTION

Summary

In the Year of Mercy the Catholic Church clearly realizes, that its constant 
mission is to proclaim God’s mercy. Its duty is to appeal to the mercy of God in 
prayer and to practise it in everyday life of its members. According to Pope Francis, 
a constant task for the Church is to reveal God’s Face of mercy (misericordiae vultus). 
In the Bull Misericordiae vultus the Pope shows Mary, the Mother of Mercy, as an 
example and help in discovering the joy of God’s tenderness. „No one has penetrated 
the profound mystery of the incarnation like Mary has. Her entire life was shaped 

68 M. Kowalczyk, Matka Boża Miłosierdzia, „Apostoł Miłosierdzia Bożego” 2015 
nr 4 (88), s. 20.

69 Benedykt XVI, Naucz nas iść Twoim śladem. Modlitwa przed Kolumną Mariacką 
w Monachium, 9.09.2006, „L’Osservatore Romano” 2006 nr 11, s. 14.
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by the presence of mercy made flesh. The Mother of the Crucified and Risen One 
has entered the sanctuary of divine mercy because she has participated intimately in 
the mystery of His love” (nr 24). In this context, a question arises about the proper 
understanding of the title „Mother of Mercy” in the contemporary Mariology. Con-
sequently, the second question may be asked as regards the role of Mary in the 
fulfilling of the above-mentioned tasks of the Church. They consist in introducing 
Christians to the great mystery of God’s mercy. This paper is based on current teach-
ing of the Church. Pastoral implications derived from the reflection on Mariology 
are its additional value.

Słowa kluczowe: 
Maryja, Matka miłosierdzia, maryjne duszpasterstwo, Misericordiae vultus.

Key words: 
Mary, Mother of Mercy, Marian pastoral care, Misericordiae vultus.
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Ks. Bogdan Biela

 Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – 
aspekt historyczno-pastoralny

Ktokolwiek dochodzi głębokiej wiary ludu śląskiego, musi pójść do Piekar. 
Bez nich nie można poznać duszy Ślązaka ani jego życia ogarnąć.

kard. August Hlond

I. Historia sanktuarium piekarskiego

Piekary powstały jako osada służebna równocześnie z grodem – kasztelanią 
bytomską – w 1105 roku1. Pod względem kościelnym należały do bytomskiej 

Ks. dr hab. Bogdan Biela – adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej, Liturgiki, 
Homiletyki i  Katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach; e-mail: bogdan.biela@us.edu.pl.

1 Dzieje osady do X w. nie zostały dotąd wyjaśnione naukowo. Okres ten, trwający 
około 700 lat, starają się „objaśnić” legendy powtarzane z pokolenia na pokolenie. 
Jedna z nich, najbardziej powszechna, podaje, że na miejscu dzisiejszych Piekar Śląskich 
pod koniec X wieku osiedliło się dwoje ludzi: czeladnik garncarski Ziemomysł i córka 
Bogumiła, którzy uciekli z Opola. Oni dali początek nowej osadzie. Jeden z mieszkańców 
tej osady trudnił się wypiekiem chleba. Ponieważ dobrze wykonywał swój zawód, sława 
jego dobrych wypieków rozeszła się szeroko. Po chleb przyjeżdżali więc tutaj mieszkańcy 
innych, pobliskich osad. Stąd wywodzić się ma nazwa Piekary – od piekarza. Inna legenda 
podaje, że polski książę Kazimierz pragnął kiedyś zobaczyć przy pracy górników. Górnik 
imieniem Janko prowadził więc księcia wąskimi i płytkimi podziemnymi chodnikami 
na tzw. przodek, gdzie wrzała ciężka i niebezpieczna praca. Po wyjściu z szybu książę 
Kazimierz zobaczył na pobliskim wzgórzu ogień, gdzie pieczono chleb. Zbliżywszy się 
do ognia – miał zawołać :„Piekarze!”. Na prośbę górników – których książę polubił – 
założono osadę o nazwie Piekary. Kolejna legenda wywodzi nazwę Piekar od pieczar, 
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parafii św. Małgorzaty. W 1277 roku Piekary zostały przyłączone do para-
fii w Kamieniu (obecnie Brzozowice-Kamień), Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła2. Początki parafii piekarskiej sięgają 1303 roku, kiedy to postawiono 
drewniany kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Nie wiadomo, 
kiedy dokładnie w bocznej nawie tej świątyni pojawiła się ikona przedstawia-
jąca Matkę Bożą. Prawdopodobnie została ona przyniesiona z przydrożnej 
kapliczki. Nieznany jest też autor obrazu. Historycy zgodni są jednak co do 
tego, że ikona pochodzi z XV wieku3. Została namalowana na lipowej desce 
o wymiarach 129 cm długości i 92 cm szerokości. Przedstawia Matkę Bożą 
z Dzieciątkiem w lewej ręce. W prawej dłoni Maryja trzyma jabłko – symbol 
Ewy. Dzieciątko unosi prawą rączkę w geście błogosławieństwa, a w lewej 
trzyma ewangeliarz. Wizerunek jest utrzymany w typie Hodegetrii (Przewod-
niczki) i nawiązuje do malarstwa bizantyjskiego4.

Po długim okresie różnorakich zawirowań (transakcje polityczne, husyci, 
zaraza itp.), które dotykały mieszkańców Piekar, w 1659 roku parafię piekarską 
objął pochodzący z Gliwic ks. Jakub Roczkowski. Jedną z jego pierwszych de-
cyzji było przeprowadzenie remontu kościoła. Obraz Matki Bożej z bocznego 
ołtarza oczyszczono. A ponieważ z ikony wydobywał się – jak odnotowały 
kroniki – miły zapach róż, proboszcz umieścił ikonę w głównym ołtarzu. Wy-
darzenie to miało miejsce 27 sierpnia 1659 roku i to właśnie z tą datą łączy się 
geneza kultu maryjnego w Piekarach Śląskich5. Ks. J. Roczkowski, najprawdo-

których wielka liczba znajdowała się na miejscu i w najbliższej okolicy dzisiejszego miasta. 
Ponieważ pieczary te mogły być pozostałościami po dawnych robotach górniczych, 
w dokumentach z XIII w. używano nazwy Pecare, co oznaczało pieczarę. Zob. J. Wycisło, 
Sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich, Katowice 1991, s. 16.

2 W dokumencie biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa z 4 października 
1277 r. czytamy o utworzeniu nowej parafii w Kamieniu, w skład której weszli m.in. 
mieszkańcy wsi Pecare, którzy są „zbyt obciążeni daleką drogą do kościoła parafialnego 
św. Małgorzaty w Bytomiu”. Zob. A. Matuszczyk-Kotulska, Brzozowice Kamień. Dzieje 
parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła, Piekary Śląskie 2009, s. 24-25; por. K. Żydek, 
Od Pecare do Piekar Śląskich, Piekary Śląskie 1972.

3 Nowsze badania wskazują prawdopodobnie na 2. poł. XVII w. Taką ocenę wydał 
śląski konserwator Lutsch w 1894. Por. J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Studium historyczno-pastoralne, Katowice 2011, 
s. 45.

4 S. Baldy, Matka Boska Opolska. Opis obrazu i dzieje kultu, Opole 1984, s. 12.
5 Za podaną datą przemawia dokument pochodzący z  1678 roku, na którym 

złożyli przysięgę kapłani będący świadkami następującego zjawiska: „Ja, niżej podpisany 
świadczę sumieniem moim i wiarą kapłańską, że przed 15 laty około trzeciej godziny 
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podobniej motywowany relacjami uzdrowionych i pielgrzymów, zainicjował 
wspólne modlitwy przed obrazem o ożywienie wiary i większą miłość do Maryi. 
Życie religijne dynamicznie się rozwijało. W 1676 roku mieszkańcy sąsiednich 
Tarnowskich Gór pielgrzymowali do Matki Bożej, modląc się o uzdrowienie 
i wybawienie od epidemii zarazy, jaka wybuchła w mieście. Jako dziękczynienie 
złożyli uroczyste ślubowanie, tak że do dzisiejszego dnia pielgrzymują do Piekar 
w pierwszą niedzielę lipca. To właśnie tarnogórzanie jako pierwsi mieli nazwać 
cudowny obraz Mater Admirabilis, to jest Matka Przedziwna6.

Nasilający się ruch pielgrzymkowy i związany z tym nawał pracy duszpa-
sterskiej zmusił ks. Roczkowskiego do szukania pomocy kapłańskiej w Tar-
nowskich Górach. Chętnie przystali na propozycję piekarskiego proboszcza 
dwaj jezuici – o. Tomasz Witkowicz i o. Jerzy Pośpiel – znali już bowiem jako 
pielgrzymi kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła z „cudownym” 
obrazem7. Warto podkreślić, iż jezuici zaczęli „nie tylko odwiedzać Piekary, 
ale także oficjalnie zachęcali do tego innych parafian z Tarnowskich Gór. 
Mieli w tym również własną intencję. Tarnowskie Góry, jako ośrodek władz 
górniczych, bywały świadkiem nieustannych kłótni zarówno przybyszów, jak 
i miejscowych robotników z przełożonymi o sprawiedliwe wynagrodzenie za 
ciężką pracę w kopalniach. Jezuici widzieli rozwiązanie tego trudnego pro-
blemu w urządzaniu pielgrzymek do Piekar i modlitwie przed cudownym 
obrazem Maryi o miłość i sprawiedliwość społeczną. Zwróćmy więc uwagę, że 
społeczny aspekt kultu religijnego Matki Bożej w Piekarach jest wpisany w ge-
nezę tego kultu i – jak pokazała historia społeczna – to niezmiennie trwale”8.

w nocy, w przytomności Przewielebnego ks. Jakuba Roczkowskiego, proboszcza na ten 
czas w Piekarach, widziałem światła dwa, na kształt świec, które ze wzgórza Cerkwica 
zwanego, spadały w dżdżysty dzień ku kościołowi w Piekarach i znowu wzniosły się 
w górę, zstępując i wstępując w górę przez całą godzinę. Na świadectwo tego widzenia, 
podpisałem się tutaj własnoręcznie i pieczęcią stwierdziłem. W Piekarach dnia 5 sierpnia 
1678 r. Andrzej Wiercioskiewicz, Prebednarz Mstowski”. Zob. S. Czerniewski, Historia 
Bytomia, Piekar i okolicy, Bytom 1880, s. 15-16 – cyt. za: J. Górecki, Sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 29.

6 Od czasu cudownego zażegnania zarazy w Tarnowskich Górach wielu ludzi Piekarską 
Panią nazywało również „Ucieczką Zrozpaczonych”. Zob. J. Wycisło, Sanktuarium Matki 
Bożej, s. 39.

7 Do Tarnowskich Gór od 1651 r. przyjeżdżali jezuici z prowincji czeskiej w celu 
głoszenia kazań dla ludności niemieckiej i zwalczania protestantyzmu. Częste przebywanie 
ojców jezuitów w tym górniczym grodzie doprowadziło do utworzenia tam w 1675 r. 
osobnej rezydencji zakonnej.

8 J. Wycisło, Sanktuarium Matki Bożej, s. 35-36.
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Znajdując wsparcie duszpasterskie w jezuitach, ks. Roczkowski dążył do 
tego, aby utworzyć placówkę jezuicką w Piekarach. Problem polegał na tym, 
że ówczesne Piekary należały do diecezji krakowskiej. Natomiast najbliższe ko-
legium jezuickie znajdowało się w Opolu. Sprawa piekarska stała się przyczyn-
kiem istotnego rozłamu i wpisała się niechlubnie w historię tego miejsca. Ko-
misarze biskupi z Krakowa uznali świadectwa uzdrowień za fałszywe, a samego 
proboszcza oskarżyli o nadużycia względem nazywania obrazu „cudownym”. 
Ks. Roczkowski został postawiony przed sądem. W Krakowie miał się stawić 
6 stycznia 1678 roku. Jednak miejscowi chłopi oburzeni tym, że proboszcz 
chce zabrać obraz na swoją obronę, nie dopuścili do ściągnięcia piekarskiej 
ikony z ołtarza. W efekcie ks. Roczkowski dotarł do Krakowa dopiero 17 stycz-
nia. Wyrok sądu biskupiego był bolesny i oznaczał dramat dla wiernych. 
Proboszcz został skazany na miesiąc aresztu na zamku biskupim w Siewierzu. 
Obraz natomiast został usunięty z ołtarza głównego. Umieszczono go jednak 
w zakrystii. Pod groźbą ekskomuniki zakazano kapłanom mówić o piekarskiej 
ikonie „cudowna”. Te dramatyczne wydarzenia spotęgowały emocje społeczne. 
Ludzie nie tylko gorliwiej modlili się do Maryi, ale pielgrzymowali z coraz 
odleglejszych miejsc. Tymczasem miejscowa ludność zaciekle starała się bro-
nić więzionego proboszcza. Na niewiele jednak się to zdało, bo już w marcu 
powołano specjalną komisję, która miała szczegółowo zbadać sprawę piekarską 
i ustalić winę ks. Roczkowskiego. Ostatecznie proboszcz Roczkowski złożył 
rezygnację z prowadzenia parafii. Jednak wiadomo było powszechnie, że był 
on gorącym orędownikiem Maryi, kapłanem pobożnym i niestrudzonym. 
Starannie notował wszystkie przypadki wysłuchanych próśb. Niewątpliwie był 
inicjatorem, katalizatorem wielkich zmian w życiu duchowym mieszkańców 
Piekar i okolic.

Jezuitom utrudniano objęcie piekarskiej parafii. Doszło nawet do tego, że 
o. Schwertfer, rektor opolskiego kolegium jezuickiego, prosił o pomoc same-
go cesarza Leopolda I. Sytuacja była bardzo trudna. Obraz zgodnie z decyzją 
biskupa wisiał w zakrystii. Mieszkańcy zaś pozostawali w stanie ekskomu-
niki. Duchowni zaczęli się dzielić na zwolenników i przeciwników „sprawy 
piekarskiej”. Wszystkie te czynniki wpłynęły na osłabienie ruchu wiernych. 
Pielgrzymki nie tylko zmniejszały się ilościowo, ale zawracały z drogi, nie 
docierając do Piekar Śl. Oficjalnie ojcowie jezuici przejęli parafię w Zielone 
Świątki 20 maja 1678 roku. Ostatecznie 25 marca 1679 roku kościół i obraz 
wziął pod opiekę cesarz Leopold I. Ojcowie jezuici ponownie umieścili obraz 
w ołtarzu głównym. Liczba pielgrzymów gwałtownie wzrosła. W maju władza 
biskupia po raz kolejny zażądała zamknięcia obrazu i tym samym zabroni-
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ła publicznego oddawania czci Pani Piekarskiej. Wkrótce jednak doszło do 
przełomu. Z początkiem 1680 roku w Czechach wybuchła zaraza. Morowe 
powietrze – jak ówcześni nazywali nieznany wirus – zabijało tysiące ludzi. 
Wierzący zwrócili się o pomoc do Piekar. W ten sposób doszło do niezwy-
kłej peregrynacji. Cudowny obraz wyruszył w drogę do Pragi i Hradca Kré 
lová. W stolicy Czech doszło do licznych uzdrowień. Jednym z najbardziej 
spektakularnych było uzdrowienie zakrystanina w kolegium św. Klemensa. 
Prażanie gorliwie modlili się dniami i nocami przed ikoną Piekarskiej Pani. 
10 marca w katedrze św. Wita abp praski Jan Fryderyk Waldstein publicznie 
mianował ikonę Maryi z Piekar obrazem „cudownym i łaskami słynącym”. 
Wypowiedział to, o czym piekarzanie wiedzieli od kilku dziesięcioleci, i o co 
tak gorliwie walczyli. Nie bez znaczenia był także wyraz aprobaty dla wyda-
rzeń czeskich przez Kurię Wrocławską. Ten moment okazał się przełomowy. 
Piekary Śląskie zaczęły funkcjonować coraz bardziej w świadomości społecznej 
jako główne na Górnym Śląsku miejsce kultu Maryi, Matki Jezusa, oraz jako 
ośrodek odrodzenia katolickiego. Być może to sprawiło, że Jan III Sobieski, 
idąc z odsieczą na Wiedeń w 1683 roku, za namową mieszkańców sąsiedniego 
Bytomia zboczył z zaplanowanego szlaku i pieszo przybył do piekarskiego 
kościoła pokłonić się Maryi. Z pewnością zwycięstwo Sobieskiego również 
przyczyniło się do popularności tego miejsca. Tutaj w 1697 roku August II 
i w 1734 August III podpisywali pacta conventa9.

Burzliwy okres w dziejach parafii wyznaczały coraz liczniej przybywające 
pielgrzymki, nawrócenia i uzdrowienia, pogłębianie pobożności m.in. przez 
odprawianie nabożeństw. Prestiż Piekar niewątpliwie wzrastał. Jezuici w trosce 
o rozszerzanie kultu maryjnego rozdawali pielgrzymom obrazki z pergaminu, 
które przedstawiały wizerunek Matki Bożej Piekarskiej. Były to swego rodza-
ju pamiątki, które umieszczano po powrocie z Piekar w domach, najczęściej 
w widocznym miejscu. W 1703 roku odkryto brak właściwego obrazu w ołta-
rzu. Okazało się bowiem, że 20 lipca 1702 roku w tajemnicy ikonę przedsta-
wiającą Panienkę Piekarską wywieziono do Opola. Ojcowie jezuici mieli tego 
dokonać w obawie przed niebezpieczeństwem wojny. W katedrze Świętego 
Krzyża cudowny obraz z Piekar został przeznaczony do publicznej czci jako 
wizerunek MB Opolskiej. Nigdy jednak, pomimo wielu starań, do Piekar już 
nie wrócił. W ołtarzu kościoła piekarskiego od 1702 roku umieszczona jest 
kopia o wymiarach 97 x 77 cm. Na obrazie Maryja trzyma Dzieciątko Jezus 
na lewej ręce, w prawej trzyma jabłko. Zniknęła surowość bizantyjska, dłonie 

9 Tamże, s. 31-79.
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i palce skrócono, fałdy szat nabrały płynności, przekształcono rysy twarzy, 
zmieniono nawet kolory. Ks. Jerzy Bellman fakt wielkiego kultu obrazu Matki 
Boskiej Piekarskiej skwitował następującymi słowami: „Nie pędzel tu mocen, 
ni praca człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Boży, który sobie to miej-
sce i ten lud upodobał”10. Pod opieką jezuitów piekarska ikona znajdowała się 
do 1776 roku, kiedy doszło na Górnym Śląsku do kasaty zakonu. 

Przełom XIX i XX wieku to w historii sanktuarium piekarskiego okres 
swoistej stabilizacji. Nowy etap w dziejach kultu maryjnego w Piekarach 
Śląskich inicjuje czas powstań śląskich. W 1925 roku, po przyłączeniu części 
Górnego Śląska do macierzy i utworzeniu nowej diecezji, doszło do koronacji 
cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Choć myśl ukoronowania ob-
razu wyszła od ojców jezuitów, faktycznym inicjatorem tego wydarzenia był 
między innymi ówczesny administrator górnego Śląska – bp August Hlond. 
15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia NMP, nuncjusz papieski Wawrzyniec 
Lauri nałożył korony na skronie Maryi i Dzieciątka. Koronowany został tzw. 
starszy obraz Madonny Piekarskiej, zwanej Lekarką Chorych, który na co 
dzień przechowywany był w ołtarzu jednej z czterech kaplic kościoła.

W czasie II wojny światowej doszło do kradzieży koron. Nieznani spraw-
cy dokonali świętokradztwa w nocy z 7 na 8 grudnia 1940 roku. Do dziś nie 
ustalono, czy była to prowokacja, czy rabunek. Podobnie zresztą nie udało 
się wyjaśnić przyczyn drugiej kradzieży koron, która miała miejsce również 
w nocy, z 29 lutego na 1 marca 1984 roku, podczas prac konserwatorskich 
w kościele. W przypadku drugiej kradzieży historycy biorą pod uwagę wątki 
polityczne. Obydwie te tragiczne dla wiernych profanacje skutkowały reko-
ronacjami. Zanim jednak doszło do pierwszej rekoronacji, obraz przeszedł 
kolejną renowację. Konserwatorka zabytków Kunegunda Ptak w 1965 roku 
miała przywrócić pierwotny wygląd obrazu11. 13 czerwca 1965 roku uroczysto-
ściom koronacyjnym na Wzgórzu Kalwaryjskim przewodniczył kard. Stefan 
Wyszyński, a uczestniczył w nich także ówczesny biskup Krakowa Karol Woj-
tyła. Od 1 grudnia 1962 roku decyzją papieża Jana XXIII kościół szczyci się 
godnością bazyliki mniejszej, a od 12 września 1963 roku Matka Boża Piekarska 
została ogłoszona Patronką diecezji katowickiej. Druga rekoronacja cudowne-
go obrazu miała miejsce 15 września 1985 roku. Korony wykonane przez brata 
Mariana Jastrzębskiego z Niepokalanowa włożył bp Herbert Bednorz, zaś Akt 

10 J. Górecki, Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich w XIX i XX wieku, w: Studia 
Piekarskie 1, red. M. Łuczak, Katowice – Piekary Śląskie 2005, s. 23-25.

11 Tenże, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 17-44. 
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Zawierzenia Diecezji Katowickiej Pani Piekarskiej odmówił nowy ordynariusz 
katowicki bp Damian Zimoń12. 

II. Określenia i tytuły Matki Bożej Piekarskiej

Wizerunek Matki Bożej Piekarskiej posiada wymowną i z pewnością przy-
czyniającą się do kultu symbolikę. O jej bogactwie pisze kronikarz z XVII 
wieku: „Obraz przedstawia Bogarodzicę Pannę, patrzącą na wszystkie strony 
miłosiernymi oczyma. W prawej ręce trzyma jabłko przy piersiach, a w lewej 
piastuje maleńkiego Pana Jezusa. I tak jest lśniąca i żywa twarz Obrazu tego, 
że trudno rozstrzygnąć, czy ta wyborna ładność i śliczność Marii nad jej przy-
jemnością góruje, czy też ten ludzkie pojęcie przewyższający majestat święte 
skromnością cudownie świecącej twarzy i ta do nabożności budząca bogo-
bojność w tym błagolubym obrazie odbiera pierwszeństwo? Tego zaprawdę 
doznano i często doświadczono świadectwem, że gdy się wielu ludzi z bliska 
i z uwagą pilno temu przypatrywali Obrazowi, niektórych zdał się Obraz roz-
gorywać na postrach, innych blednieć na smutek, innych kwitnąć na rozwese-
lenie serca, wszystkich zaś pobudzać do miłej sumienia skruchy i do częstego 
rozkwilenia się za grzechy”13.

Wyrazem pobożności maryjnej były tytuły przypisywane Matce Bożej Pie-
karskiej, mocno zakorzenione w świadomości religijnej ludu śląskiego. Nie na-
rzucano ich z góry, ale oddolnie weszły w szeroki pejzaż fenomenu pątniczego 
ludu śląskiego. Miały one swój ro dowód w maryjnej tradycji Górnoślązaków. 
Sama treść tytułów pełniła funkcję zachęty przyciągającej pątników do du-
chowej stolicy Śląska, gdyż za każdym tytułem kryje się immanentna wartość 
przymiotów Bogarodzicy z Piekar.

Do spopularyzowania kultu Matki Bożej przyczyniła się m.in. dwujęzycz-
na publikacja wydana w 1717 roku w Sandomierzu, po polsku i po niemiecku, 
autorstwa jezuity o. Beruli zatytułowana: Mater Admirabilis Peckarensis in 
Clientes suos benedicta. Miała ona 4 wydania i była pierwszym przewodni-
kiem pielgrzymkowym, przyczyniła się do pogłębienia wiedzy o sanktuarium, 

12 Por. J. Kubik, Historia sanktuarium, http://www.bazylikapiekary.pl/index.php/
dla-pielgrzymow/ historia-kultu?start=3 [dostęp: 08.03.2016]; J. Wycisło, Sanktuarium 
Matki Bożej, s. 15-79.

13 J. Cytronowski, Historia Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej 
w Kościele Opolskim, tudzież kilka uwag i modlitw skutecznych, Opole 1867, s. 5-6 – cyt. 
za: J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 46.

Ks. Bogdan Biela | Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016154

podkreślając tym samym jego aspekt społeczny14. Określenie Matki Boskiej 
Piekarskiej jako Przedziwnej (Admirabilis) znajduje się także w modlitwie 
z 1726 roku, a zaczynającej się od słów: „Bądź pozdrowiona, Córko Boga 
Ojca”. Spotykamy tam następujący werset: „Bądź pozdrowiona, Przedziwna 
Matko Światłości”15.

W czasach poreformacyjnych w sanktuarium piekarskim dokonywały się 
liczne nawrócenia i cuda natury duchowej, a także konwersje za wstawien-
nictwem Matki Bożej Piekarskiej. Jak potwierdzają kroniki sanktuarium, 
kilkadziesiąt osób rocznie wyznawało u stóp Matki Bożej katolickie Credo. 
Przykładem jest król August II Sas, który w 1697 roku przed wizerunkiem 
Matki Bożej złożył wyznanie wiary. Choć miał do dyspozycji dwa sanktuaria: 
Częstochowę i Piekary, wybrał to ostatnie. Trudno dzisiaj stwierdzić, jakie mo-
tywy mu towarzyszyły. Jedno jest pewne, że sanktuarium piekarskie w owym 
czasie jawiło się w świadomości religijnej Polaków jako miejsce bardziej sły-
nące łaskami aniżeli Jasna Góra. Warto podkreślić, że w Piekarach zrodził 
się dotąd nieznany zwyczaj konwersji luteran. Stąd w mentalności piekarzan 
dominowała intencja modlitwy za innowierców16.

Na przestrzeni 400 lat Matka Boża Piekarska jawiła się także jako Mat-
ka miłosierdzia17, Pocieszycielka strapionych, Wstawienniczka – zwłaszcza 
w prośbach o odwrócenie klęsk żywiołowych, jakie dotykały Europę. Po zwy-
cięskiej bitwie pod Narwią wiosną 1702 roku król szwedzki Karol XII prze-
kroczył granice Polski. Wówczas – jak już wspomniano – ojcowie jezuici 31 
lipca 1702 roku wywieźli do Opola obraz Matki Bożej Przedziwnej z Piekar. 
W Piekarach pozostała replika obrazu Matki Bożej wykonana w 1681 roku 
w Hradca Králové. W dowód wdzięczności Rada Miejska Hradca Králové 
kazała namalować dwa obrazy Matki Bożej Piekarskiej znane pod nazwą 
„Pocieszycielki strapionych” otoczonej aniołami z widokiem procesji na tle 
miasta. Jeden z obrazów ofiarowano w 1681 roku Piekarom18. Wraz z nowym 
kościołem piekarskim, konsekrowanym 22 sierpnia 1849 roku, wybudowano 
również kaplice. Spośród czterech kaplic wyróżniała się kaplica Matki Bożej 

14 S. Baldy, Matka Boska Opolska, s. 28.
15 Tamże, s. 29.
16 J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 56.
17 Por. „Katolik” 101(1882) – cyt. za: J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości 

i Miłości Społecznej, s. 56.
18 E. Szramek, Czeskie obrazy wotywne Maryi piekarskiej, „Roczniki Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk na Śląsku”, Katowice 1930, t. 2, s. 279 – cyt. za: J. Górecki, Sanktuarium 
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 57.
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Lekarki, w której znajdowała się kopia obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Na jej 
ścianach widnieją znaki uzdrowień w postaci bereł, szczudeł, kul czy tabliczek 
ex voto, będące wyrazem wdzięczności za otrzymane zdrowie duszy i ciała.

Matkę Bożą Piekarską nazywano także „Panienką Piekarską”. W ten sposób 
określały ją dziewczęta z Sodalicji Mariańskiej, tak też sławiły strofy wierszy 
i pieśni maryjnych. Podobnie zwracali się do Niej pielgrzymi docierający do 
Piekar, aby przedłożyć swe troski oraz zaczerpnąć sił na dalsze trudy ziemskiej 
wędrówki. „Z terenu przemysłowego Górnego Śląska wzrosła liczba pątników. 
Ludzie ci nie tylko przychodzą do Piekar, aby u Panienki Piekarskiej wyprosić 
łaski, ale by nacieszyć się Kalwarią. Powiadają, że na Królestwo Polskie jest 
tu bardzo piękny widok i czyste powietrze”19 – czytamy w ówczesnej prasie. 
W świadomości religijnej pielgrzymów zdążających do Piekar Matka Boża 
jawiła się także jako Ucieczka grzeszników. Do sanktuarium piekarskiego przy-
chodzili grzesznicy, ludzie zniewoleni różnymi nałogami, dramatami, a nawet 
obarczeni tragediami życiowymi. Potwierdza ten fakt duża liczba spowiadają-
cych się na Rajskim Placu i Kalwarii. Konfesjonały były oblężone i wtedy to 
działy się cuda w sferze duchowej. 

W związku z nowo powstałą diecezją śląską (katowicką) zrodziło się okre-
ślenie Matki Bożej Piekarskiej jako „Gospodyni Śląska”. Eksplozja treści tego 
tytułu uwidoczniła się w czasie koronacji Jej obrazu. Na szpaltach katolic-
kich gazet można było spotkać motyw Maryi, która swym płaszczem opieki 
(naramienną chustą) otacza lud śląski. Kiedy w czasie II wojny światowej 
front zbliżał się do Piekar, kościół pełen był ludności miejscowej i pątników 
z ościennych parafii, którzy prosili Matkę Bożą, by swym płaszczem opieki 
zasłoniła Piekary. Na dwa tygodnie przed przybyciem wojsk rosyjskich od rana 
do godziny 14.00 Piekary spowite były gęstą mgłą. To wydarzenie parafianie 
odczytali jako cudowne ocalenie Piekar od pożogi wojennej20.

Ostatni tytuł Matki Bożej Piekarskiej to „Matka Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej”. Inspiracją zwrócenia się ks. bpa Herberta Bednorza do papieża 
Jana Pawła II o pozwolenie na używanie w Litanii loretańskiej nowego we-
zwania maryjnego było nawiedzenie przez kopię obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej diecezji katowickiej w dniach 14–20 października 1982 roku. Chęć 
wprowadzenia tego wezwania spowodowana była narastającym kryzysem 

19 „Katolik” 82(1902) – cyt. za: J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej, s. 58.

20 J. Górecki, Pobożność maryjna wyrażająca się w tytułach Matki Bożej Piekarskiej 
konstytutywnym czynnikiem misyjności Kościoła śląskiego, w: Kościół śląski wspólnotą misyjną, 
red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 1995, s. 54.
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społecznym w kraju. Lata 70. i 80. stanowiły apogeum ruchu pielgrzymkowe-
go do Piekar. Szukano tu nie tylko wzorców życia religijnego robotników, ale 
upominano się także, by polityka była moralna. Domagano się respektowa-
nia ludzkich i pracowniczych praw oraz oparcia zasad polityki społecznej na 
fundamencie miłości i sprawiedliwości. Zgoda Kongregacji ds. Sakramentów 
i Kultu Bożego została wydana już 15 stycznia 1983 roku. Nowy tytuł wyrażał 
nie tylko doraźne potrzeby czasów, ale kierował uwagę na niezwykle cenne 
doświadczenia religijne przemysłowego regionu. Sprawiedliwość społeczna na 
Górnym Śląsku zawsze była najwyżej cenioną i najbardziej pożądaną cnotą. 
Miłość, szczególnie ta ofiarna, stoi u podstaw porządku i ładu społecznego.

Podczas drugiej pielgrzymki do Polski, 20 czerwca 1983 roku na spotka-
nie z polskim papieżem po raz pierwszy w historii piekarskiego sanktuarium 
wyruszyła ikona przedstawiająca Matkę Bożą Piekarską. Pierwotnie spotkanie 
ze Ślązakami miało odbyć się właśnie w Piekarach Śl., gdzie Jan Paweł II 
jako krakowski metropolita pielgrzymował w latach 60. Ówczesne władze 
z przyczyn bezpieczeństwa przeniosły uroczystości na katowickie lotnisko. 
Papież przywitał zgromadzonych słowami, które trwale zapisały się w pamięci 
zgromadzonych: „Aby odbyć dzisiejszą papieską pielgrzymkę do Piekar, trzeba 
było, aby Piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę”. Jan Paweł II 
głosił na Muchowcu ewangelię pracy. Mówił o głębokim pragnieniu wyrażenia 
przez świat ludzi pracy troski o ład moralny kraju. Powiedział także: „Dziś 
ja – Biskup Rzymu, a jednocześnie Syn Polskiego Narodu, pragnę włączyć 
się w modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Pie karskiej 
wpatruje się jako w obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej21. (…) 
Nikogo nie może dziwić, że tu na Śląsku w tym wielkim «zagłębiu pracy» czci 
się Matkę Chrystusa jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”22. 
W czasie tego spotkania papież ofiarował piekarskiemu sanktuarium Złoty 
Różaniec. Było to trzecie – po stule i paschale ofiarowanych w 1979 roku na 
Jasnej Górze – wotum papieskie.

Tak więc od 1983 roku Matka Boża Piekarska nosi imię Matki Sprawie-
dliwości i Miłości Społecznej. Ten maryjny tytuł jest wyrazem czci pasterzy 
i wielkiej miłości ludu śląskiego, który pielgrzymuje od 1945 roku w piel-
grzymkach stanowych kobiet i mężczyzn przed Jej tron. O tej czci świadczą 
także tytuły i określenia Matki Boskiej Piekarskiej zawarte w Litanii do Matki 

21 Mówię do was: Szczęść Boże! Kardynał Karol Wojtyła – Ojciec Święty Jan Paweł II 
w Piekarach Śląskich, Katowice 2005, s. 97.

22 Tamże, s. 100.
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Boskiej Piekarskiej. Jest ona swoistą księgą pamiątkową Piekar, ukazującą jaki-
mi tytułami ludzie czczą Maryję w swoim sercu23. 

III. Wymiar religijno-społeczny kultu Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej

„Pomimo tego, że wizerunków Pani Piekarskiej jest co najmniej kilka, 
pomimo tego, że wierni od stuleci nazywają Ją różnymi imionami i tytułami, 
pomimo tego, że burzliwa historia ikony może być niezrozumiała, jedno jest 
pewne. Od wieków Ślązacy przychodzą do Maryi ze swoją codziennością. Pro-
szą i dziękują za łaski, nierzadko cuda. Zapewniają o swojej wierności. I słowa 
dotrzymują. Widać to szczególnie podczas pielgrzymek stanowych: mężczyzn 
w maju i kobiet w sierpniu. Mówi się, że tysiące pielgrzymów zdążających do 
sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej to znak Kościoła 
żywego. W te dni Śląsk zamiera i w ciszy wsłuchuje się w głos płynący z Pie-
kar Śląskich – duchowej stolicy Górnego Śląska. Bo jak głosili w XVIII wieku 
tutejsi duchowni, to miejsce szczególne, wybrała je Matka Boża”24 – czytamy 
we współczesnym przewodniku. 

Do duchownych, którzy wybitnie wpłynęli na wymiar religijno-społecz-
ny kultu Matki Bożej, należał ks. Jan Alojzy Ficek. U potomnych zyskał on 
miano „Apostoła Śląska”. Napis na wmurowanej w posadzkę przed ołtarzem 
tablicy nagrobnej brzmi „sacerdos eximius” („kapłan wyjątkowy”). Te słowa 
być może najpełniej i  jednocześnie najkrócej wyrażają prawdę o nim. Był 
niezwykle oddany parafianom i pielgrzymom, a przy tym wierny tradycji 
i historii Górnego Śląska. Jego marzeniem po przybyciu do Piekar 4 marca 
1826 roku było wybudowanie okazałej świątyni, która mogłaby pomieścić rze-

23 W Litanii znajdują się m.in. takie wezwania: Matko wzajemnego przebaczenia, 
Matko nadziei, Matko wolności, Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, Matko 
ucząca Ewangelii pracy, Matko solidności ludzi pracy, Matko górników, Matko hutników, 
Matko rolników, Matko wszystkich ludzi pracy, Matko pielgrzymów i wygnańców, 
Uzdrowienie chorych, Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko strapionych, Przewodniczko 
w ciemnościach, Obrono upokorzonych, Siło słabych, Odwago cierpiących, Piekarska 
Pani cudami słynąca, Piekarska Pani oparcie ludu śląskiego, Piekarska Pani chroniąca 
niedzielę Bożą i naszą, Piekarska Pani umacniająca trwałość naszych rodzin, Opiekunko 
inwalidów, Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka, Opiekunko więźniów.

24 J. Kubik, Historia sanktuarium, http://www.bazylikapiekary.pl/index.php/dla-
pielgrzymow/historia-kultu?start=3 [dostęp: 08.03.2016].
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sze pielgrzymów przybywających przed cudowny obraz. Zaczął je realizować 
w październiku 1841 roku.

Jan Alojzy Fietzek urodził się 9 maja 1790 roku w Wielkim Dobrzeniu 
pod Opolem jako syn chłopa. Rodzice chcieli, żeby był nauczycielem. I rze-
czywiście ich syn ukończył seminarium nauczycielskie i podjął dalsze studia 
już w seminarium duchownym. Teologię studiował we Wrocławiu, zagrożony 
poborem do pruskiego wojska, uciekł do Krakowa i tam kontynuował studia. 
W 1817 roku został wyświęcony na kapłana przez bpa Jana Pawła Woronicza. 
W Czeladzi i Ziemięcicach był wikariuszem, a w 1826 roku otrzymał nomi-
nację na proboszcza w Piekarach. Ficek przybył do Piekar w okresie, kiedy 
zaczynała budzić się świadomość narodowa. Wiedział, że należy wyjść jej 
naprzeciw, mocniej podbudować, podsycić drukowanym słowem, wzmocnić 
polską książką. Zawiązał towarzystwo doskonalenia się w języku polskim, któ-
rego członkami byli górnicy, rzemieślnicy i chłopi. Potem zaczął sam wydawać 
książki. Ksiądz Ficek był pionierem tzw. katolicyzmu społecznego. W dużej 
mierze dzisiejsza ranga Piekar Śl. została wypracowana przez niego. Za czasów 
proboszczowania ks. Ficka (1826–1862) Piekary zaczęły pełnić funkcję ducho-
wej stolicy Śląska. Dzięki jego różnorodnym działaniom stały się centrum 
nowych, masowych inicjatyw religijno-społecznych. W jego pracy można 
wydzielić cztery zasadnicze nurty: budowę kościoła i zainicjowanie budowy 
kalwarii, wsparcie działalności wydawniczej, akcje trzeźwościowe i działalność 
patriotyczno-charytatywną. Dziełem, które przyniosło mu największe zasłu-
gi, było wybudowanie nowego kościoła piekarskiego. Do Piekar przybywało 
w tamtym czasie coraz więcej pątników w związku z tym, że władze zakazały 
chodzić pielgrzymkom na Jasną Górę. Drewniany kościółek nie mógł już 
pomieścić nawet parafian. Budowa nowej świątyni z dwoma wieżami rozpo-
częła się w 1842 roku. Nomen omen pełny projekt Ficka nie został wykonany. 
Brakuje pomostu między wieżami, który nadawać miał frontowi kościoła 
kształt litery „M”. Jednakże Fickowi udała się inna niepospolita rzecz. Po raz 
pierwszy kościół budowany był z pieniędzy wszystkich ludzi, a nie tylko boga-
tych dobroczyńców. Proboszcz piekarski wyemitował specjalne akcje „płatne 
w niebie”. Zasadniczo budowa kościoła trwała do 1846 roku. 22 sierpnia 1849 
roku odbyła się konsekracja nowego kościoła. Dokonał jej kard. Melchior 
Diepenbrock, biskup wrocławski25.

25 Por. J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 104-
114.
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Patrząc na działalność ks. Jana Ficka, można śmiało stwierdzić, że był to czło-
wiek wielkiej modlitwy i wielkiego czynu. Dlatego często nauczał: „Kto dobrze 
umie się modlić, umie także żyć dobrze”. Codziennie oprócz modlitwy brewia-
rzowej odmawiał różaniec z litanią, godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny 
(wprowadzone również przez ks. Ficka jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP). Modlił się także w nocy, w chorobie, doli i niedoli. 
Nazywano go „więźniem konfesjonału”. Przez 7 lat nie jadł mięsa, mimo iż kard. 
Melchior Diepenbrock nakazał mu je spożywać, by pokrzepić ciało.

Innym rysem modelu kapłańskiego ks. Ficka była jego pobożność maryjna. 
Świadczy o tym choćby jego przynależność do konfraterni paulińskiej na Jasnej 
Górze. Z przeżywania tej więzi czerpał siłę do swoich apostolskich poczynań, 
a także odnajdywał swoją kapłańską tożsamość patriotyczną. Niepodważalną 
zasługą ks. Ficka było to, że jako pierwszy kapłan na Górnym Śląsku wprowa-
dził nabożeństwa majowe. Znamiennym przejawem czci okazywanej Matce 
Boskiej Częstochowskiej przez ks. Ficka było wzniesienie 60-metrowych wież 
piekarskiego kościoła, z których szczytu można było zobaczyć jasnogórskie 
sanktuarium. Dostrzegane z daleka wieże stanowiły symbol więzi obydwu 
maryjnych sanktuariów: narodowego i śląskiego. Ks. Ficek często nazywał sie-
bie „pieskiem Maryi” lub Jej „najniższym sługą”. Często pielgrzymi mogli go 
spotkać samotnego w świątyni przed obrazem Matki Boskiej Lekarki, dokąd 
przed świtem się udawał.

Czasy, w jakich przyszło żyć ks. Fickowi, były trudne. Dlatego też po upad-
ku powstania listopadowego koncentrowano uwagę nie tyle na walce niepod-
ległościowej, ile raczej na postępie kulturalnym i gospodarczym. W kontek-
ście ówczesnej sytuacji politycznej podkreślano potrzebę krzewienia oświaty 
oraz podnoszenia kultury rolnej, a także unowocześnienia form działalności 
gospodarczej w rodzącym się przemyśle. W celu określenia tego rodzaju dzia-
łań pojawiło się pojęcie „pracy organicznej”, która była propagowana przez 
działaczy rekrutujących się z duchowieństwa. Należał do nich m.in. ks. Alojzy 
Ficek. Wielkie zasługi położył on na polu rozwoju piśmiennictwa narodo-
wego. Od początku swego pobytu w Piekarach gromadził książki polskie dla 
pielgrzymów. Po zgromadzeniu ponad 3000 tomów uruchomił w 1840 roku 
bibliotekę i urządził czytelnię. Wiara katolicka była na Górnym Śląsku, zda-
niem ks. Ficka, bardzo często ostoją języka polskiego, dowodem tego jest zda-
nie powtarzane pielgrzymom: „Tak długo silnej wiary między ludem śląskim,  
jak długo języka ojczystego”26. Ks. Ficek zasłynął także jako animator ruchu 

26 A. Rogalski, Kościół Katolicki na Śląsku, Warszawa 1955, s. 99.
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wydawniczego. Zaczął wydawać „Tygodnik Katolicki” – pierwsze religijne 
czasopismo wychodzące na tym terenie.

W pracy organicznej ks. Ficka uwydatnia się również jego działalność 
charytatywna. Wszystko, co miał, rozdawał ubogim: będąc jeszcze w domu, 
potajemnie zabierał matce chleb ze spiżarni i dawał żebrakom. Później opłacał 
naukę zdolnym młodzieńcom, by mogli wejść do stanu duchownego. Gdy 
zaraza panująca  w Piekarach pochłonęła wiele ofiar i zapa nowała straszliwa 
nędza, ks. Ficek śpieszył z pomocą materialną, organizując przy probostwie 
kuchnię, która czasem wydawała ponad sto posiłków dziennie. Jednym z naj-
trudniejszych problemów moralnych na Śląsku w XIX wieku był postępu-
jący alkoholizm. Pijaństwo w miastach i na wsiach było problemem, który 
rujnował życie rodzinne, przyczyniał się do zubożenia chłopów i obniżenia 
poziomu życia religijnego. Odpowiedzią na to był spontaniczny ruch trzeź-
wościowy zainicjowany na Górnym Śląsku przez paru księży skupionych wo-
kół ks. Ficka27. Do nowo założonego Towarzystwa Trzeźwości zapisywali się 
nie tylko parafianie piekarscy, ale i pątnicy z bliska i daleka. Oddziaływanie 
tej akcji obejmowało coraz większe obszary Śląska. Za przykładem ks. Ficka 
podążali również księża m.in. z Woźnik, Bogucic, Mysłowic i Bytomia, gdzie 
powstawały bractwa trzeźwościowe. Przyjmowanie do bractwa miało też swoją 
wymowną oprawę. Po kazaniu miejscowy proboszcz publicznie wyrzekał się 
wszelkich napojów alkoholowych, a więc dawał świadectwo, a potem przy-
stępowali kolejno mężczyźni i kobiety i powtarzali treść tej samej przysięgi. 
Członek bractwa otrzymywał książeczkę, a w niej obraz Matki Bożej, wypisane 
nazwisko i kilka wierszy z Pisma Świętego. Imię członka zostawało wpisane do 
księgi bractwa.

Ks. Ficek opracował projekt, którego celem było zaprowadzenie kas 
oszczędnościowych, mających nauczyć ludzi oszczędzania pieniędzy na dobre 
cele, a nie ich przepijania. Kapłani rozdawali ulotki, a niedzielne homilie miały 
służyć „pobudzaniu odrazy w młodych ludziach do alkoholu”. Wydawał także 
w Opolu „Gazetę Ludową”, która popularyzowała cele ruchu. Ojciec Święty 
Pius IX wyniósł Towarzystwo Trzeźwości 28 lipca 1852 roku do rangi bractwa 
kościelnego i obdarzył je odpustami. Do ruchu garnęła się nade wszystko 
ludność polska. Ruch był bowiem pierwszą wielką mobilizacją mas ludowych 
na Górnym Śląsku na niespotykaną dotychczas skalę. Lud śląski w ten spo-

27 Do głównych działaczy należeli ks. J. Szafranek – proboszcz z Bytomia, ks. Ludwik 
Markiefka – proboszcz z Mysłowic, ks. Leopold Markiefka – proboszcz z Bogucic, ks. 
A. Stabik, ks. Bernard Purkop oraz ks. Jan Kapica. 
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sób odzyskiwał swoją tożsamość i wolność moralną. Nie dziwi więc, że akcja 
wywołała sprzeciw ze strony niemieckiej28. Tajny radca rejencyjny z Opola – 
Schüsk w memoriale rządowym donosił: „Po upływie jednego roku działania, 
za staraniem dwóch kapłanów przeszło 500 tys. osób wyrzekło się napojów 
wyskokowych. Z końcem 1845 r. zbankrutowało 85 gorzelni a 206 gorzelni 
stanęło, bo odbiorców na wyroby gorzelniane nie było. 48 tys. wiader gorzałki 
mniej niż w poprzednich latach sprzedano. Kasy rządowe przez ustanie gorzel-
ni utraciły 254 484 twardych dochodów podatkowego”29. Ks. Józef Czempiel, 
późniejszy propagator trzeźwości, pisał: „Z Piekar rozlała się ta fala na sąsied-
nie wioski a stąd na dalsze okolice i powiaty; w końcu nawet przekroczyła 
granice Śląska i posunęła się do Galicji, do Królestwa, do Poznania i sięgnęła 
nawet do Węgier i Moraw”30.

Osobowość kapłańska ks. Ficka odcisnęła także trwałe piętno na fenome-
nie pielgrzymkowym, który z biegiem lat zyskiwał na znaczeniu. W okresie 
międzywojennym do Piekar przychodziły i przyjeżdżały pielgrzymki z całej 
Polski i z zagranicy, czasami nawet specjalnymi pociągami. Wielkim wy-
darzeniem był w 1933 roku zlot 8 tys. druhen i 12 tys. druhów czy przyjazd 
skautów angielskich w 1930 roku. W okresie międzywojennym w sanktuarium 
piekarskim odbywały się także uroczystości o charakterze religijno-patriotycz-
nym, w czasie których manifestowano siłę wiary, a także przynależność do 
odrodzonej Polski. W tych uroczystościach brali udział zarówno dostojnicy 
kościelni, jak i przedstawicie życia politycznego autonomii Śląska i Polski. Do 
sanktuarium przychodziły organizacje religijne, społeczne i narodowe, a także 
zawodowe i polityczne. Wierni pogłębiali tutaj swoją wiarę przy równocze-
snym manifestowaniu „siły katolicyzmu”, który był kwestionowany przede 
wszystkim przez siły liberalne. Wielu pątników przychodziło jednak z mo-
tywów religijnych, m.in. po to, aby zyskać odpusty. Inspiracją do pójścia na 
pielgrzymkę do Piekar w okresie międzywojennym były publikacje prasowe, 
audycje radiowe (uroczystości religijne z Piekar transmitowano od 1931 r.), 

28 Por. R. Rak, Znaczenie sanktuarium w Piekarach dla religijno-społecznej integracji 
ludu Gór nośląskiego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 17(1984), s. 102.

29 S. Drobny, Jan Alojzy Ficek, „Skarb Rodzinny” 7(1919), s. 156 – cyt. za: J. Górecki, 
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 84.

30 J. Czempiel, Utrzeźwienie Śląska w latach czterdziestych cudem Piekarskim, w: 
Piekary. Pamiątka Koronacji Cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, która odbywała 
się dnia 15 sierpnia 1925 r., Piekary 1926, s. 91 – cyt. za: J. Górecki, Sanktuarium Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 85.
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listy pasterskie i apele duchownych. Do masowego udziału w pielgrzymkach 
zachęcał „Gość Niedzielny” oraz czasopisma parafialne31.

W okresie międzywojennym silnie rozwijał się także pielgrzymkowy ruch 
stanów. Należy tu wymienić ważną pielgrzymkę kobiet 15 sierpnia, z okazji 
święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. O stanowej pielgrzymce mę-
żów i młodzieńców do Piekar można w zasadzie mówić dopiero od 1947 roku. 
Motywem jej powstania – zdaniem ówczesnego proboszcza piekarskiego ks. 
Henryka Ligonia – była zbyt mała frekwencja pątników na odpuście Zna-
lezienia Świętego Krzyża, przypadającym 4 maja. Zrodziła się wówczas idea 
zorganizowania w maju pielgrzymki mężów i młodzieńców na skalę diecezji. 
Przywołano w tym kontekście dużą frekwencję na pielgrzymce sodalicji mło-
dzieńców, mężów oraz inteligencji męskiej 15 września 1946 roku. W czasie tej 
pielgrzymki kazanie wygłosił administrator apostolski w Opolu ks. Bolesław 
Kominek, stwierdzając: „Wszystkie reformy na Śląsku wyszły z Piekar, sięgały 
nawet poza obręb Śląska”32. Myśl ta z jednej strony dotykała korzeni katolicy-
zmu społecznego na Śląsku w XIX wieku, a z drugiej wybiegała w przyszłość, 
ukazując Piekary jako centrum religijne obecnej metropolii górnośląskiej. Ten 
projekt został zaakceptowany przez ks. bpa Stanisława Adamskiego, który po-
dał hasło przewodnie pielgrzymki: „Przez trzeźwość mężczyzn i młodzieńców 
do otrzeźwienia całego narodu”. Treść hasła nawiązywała do chlubnej tradycji 
trzeźwościowej, zapoczątkowanej przez ks. Ficka w XIX wieku w Piekarach33.

Na pierwszą pielgrzymkę przybyło około 100 tys. mężów i młodzieńców. 
Reprezentowane były różne warstwy społeczne. Termin pielgrzymki przesunię-
to na ostatnią niedzielę maja. Od tego momentu pielgrzymki mężów i mło-
dzieńców stały się masowe, dając tym samym świadectwo wiary mieszkańców 
Górnego Śląska. Fenomen pielgrzymki stanowej mężów i młodzieńców zata-
czał coraz szersze kręgi. Piekary znowu, tak jak w XIX wieku, stawały się coraz 
bardziej znane w całej Europie. Przybywający tu kardynałowie i biskupi eu-
ropejscy wypowiadali słowa uznania pod adresem biskupów, duchowieństwa 
i wiernych. U Matki Boskiej Piekarskiej gościli również katolicy świeccy już 
nie tylko z Europy, ale niemal z całego świata.

Tematykę społeczno-religijną, leżącą u podstaw organizowania pielgrzy-
mek do Piekar, wypracowała – według ks. prof. Janusza Wycisło – w latach 

31 J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, s. 157-161.
32 J. Pawlik, Przewodnik Piekarski, Katowice 1985, s. 44.
33 Por. A. Wuwer, Jan Paweł II – piekarski pielgrzym. Katecheza dla Śląska, w: 350-lecie 

kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Tu przeszłość łączy się z przyszłością, red. W. Kania, 
M. Łuczak, Katowice – Piekary Śląskie 2010, s. 43-45.
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1947–1948 grupa znanych intelektualistów zrzeszonych w nieformalnym ze-
spole zwanym Komitetem Studiów Mi-Ma-Ro (Miłość-Małżeństwo-Rodzi-
na), z którymi ścisły kontakt duszpasterski i towarzyski miał ks. bp Herbert 
Bednorz. Do grupy tej należeli wówczas czołowi pisarze i redaktorzy: Jerzy 
Zawieyski, Antoni Gołubiew, Władysław Jan Grabski, Jerzy Turowicz, Gu-
staw Morcinek, Zbyszko Bednorz oraz inni przedstawiciele środowisk na-
ukowych Poznania, Warszawy, Krakowa i Katowic. „Należy (...) przyznać, 
że w latach 1946–1947 Kościół uporczywie szukał najwłaściwszej formy uję-
cia treści społecznych dla masowych pielgrzymek piekarskich. Rozwiązanie 
tego najważniejszego wówczas zadania pastoralnego angażowało siły nie tylko 
duchownych, ale i świeckich. Zaangażowanie ludzi świeckich było wtedy 
czymś nowym, śmiałym i postępowym. Wyprzedzało ogólnokościelną myśl 
pastoralną. Kwestię zaangażowania laikatu i jego współodpowiedzialności za 
kształt i głębię wiary społeczności Kościołów lokalnych wypracował bowiem 
dopiero Sobór Watykański II. Niemniej jednak biskupi śląscy, a szczególnie 
ks. bp Herbert Bednorz, zdecydowali się zaufać świeckim w określeniu cha-
rakteru pielgrzymek piekarskich”34.

Każda pielgrzymka miała myśl przewodnią. Hasła pielgrzymek korespon-
dowały z problemami i aktualną sytuacją religijno-społeczną na Górnym 
Śląsku i w Polsce. Od 1967 roku w Piekarach przemawiał kard. Karol Wojtyła, 
który nieraz stwierdzał, że na Wzgórzu Kalwaryjskim nauczył się przemawiać 
do robotników. Można powiedzieć, że nie tylko uczył się mówić do „świata 
pracy”, ale i „świat pracy” kształtował jego osobowość na przyszłość, na lata 
jego pontyfikatu35. Zasadnicze wątki jego piekarskich przesłań odpowiadały 
przewodnim tematom-hasłom pielgrzymek. Treści jego kazań-katechez moż-
na pogrupować wokół następujących tematów: etyka środków społecznego 
przekazu (1969, 1978); odpowiedzialne rodzicielstwo (1971); wartość życia 
ludzkiego (1971); potrzeba budownictwa sakralnego (1971); problemy emi-
gracji (1973); sprawiedliwość i miłość społeczna (1973, 1976); wolność religii 
i sumienia (1974); obrona kultury (1974); wolność nauczania teologii (1974); 
sprzeciw wobec wychowania ateistycznego (1974); obrona świętości niedzieli 
(1974, 1977); poszanowanie praw pracowniczych (l974, 1975, 1978); pokój 
(1975); apostolstwo świeckich (1976); obrona rodziny (1976, 1978); odpowie-

34 J. Wycisło, Rok 1948 – początek stanowych pielgrzymek w obronie godności ludzkiej, 
„Z Piekarskich Wież” 1(1995) nr 6, s. 10. Por. A. Wuwer, Jan Paweł II – piekarski 
pielgrzym, s. 45-48.

35 J. Górecki, Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich, s. 40.
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dzialność za własne człowieczeństwo (1977); naród i patriotyzm (1977); praca 
i odpoczynek (1978, 1983); solidarność (1983); prawda w życiu społecznym 
(1978)36.

Każda pielgrzymka do Piekar, a zwłaszcza mężów i młodzieńców licząca 
dziesiątki tysięcy wiernych, to niepowtarzalne wydarzenie. W dzisiejszym 
„szumie” informacyjnym, zakłóconej aksjologii katolik z Górnego Śląska 
poprzez pielgrzymkę może uporządkować swoje życie i zorientować je ku 
Chrystusowi i Jego Kościołowi. Przykładem jest Maryja, znak niezawodnej 
nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego. Spotyka się on u stóp 
Matki Boskiej ze swoimi biskupami, by prowadzić dialog wokół aktualnych 
problemów mieszkańców tej ziemi. W tym dialogu liczy się także świadectwo 
wiary. Poprzez pielgrzymki, w których istotne miejsce zajmuje sakrament 
pokuty i Eucharystia, wierni odnawiają się także w obyczajach. Pielgrzymki 
do duchowej stolicy Śląska są lekcjami umartwiania, wyrzeczenia, pokuty, 
modlitwy, stąd spełniają funkcję katharsis. Są także jedną z najintensywniej-
szych form przeżywania Kościoła jako wspólnoty, która pomaga przezwyciężać 
zagrożenia związane z chorobą, samotnością, starością, śmiercią, gwałtownym  
rozwojem cywilizacji i techniki, transformacją ustrojową, niesprawiedliwością 
społeczną czy nienawiścią37. Pielgrzymowanie do Piekar jest także wielkim 
wydarzeniem w życiu parafii. Przeżycia i informacje uzyskane przez pątników 
wykraczały i po dzień dzisiejszy przenikają poza krąg rodzinny i sąsiedzki. 
W ten sposób treści przekazywane z piekarskiego wzgórza przenikają do całej 
parafii i społeczeństwa. W piekarskie pielgrzymowanie wciągnięta jest cała ro-
dzina, pielgrzymują wszystkie stany i warstwy społeczne. Dlatego też Piekary 
jawią się jako typowe rodzinne sanktuarium więzi wielu pokoleń.

Masowość ruchu pielgrzymkowego do Piekar oraz różnorodność i bogac-
two związanych z nim przeżyć sprawiają, że jego wpływ na religijność i życie 

36 Kard. Karol Wojtyła na Wzgórzu Piekarskim, oprac. J. Kubik, w: J. Górecki, 
Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej. Studium historyczno-pastoralne 
pielgrzymowania do Piekar Śląskich, Katowice 2008, s. 317-320.

37 Por. J. Górecki, Pielgrzymki w tradycji górnośląskiej, w: Metropolia Katowicka-
-Górnośląska. Dziedzictwo historii. Wyzwania wobec przyszłości, red. W. Świątkiewicz, 
J. Wycisło, Katowice 1994, s. 69-73; M. Kaszowski, Kult Maryi według I Synodu Diecezji 
Katowickiej, w: Matka Boża w ludzie Bożym, red. J. Górecki, Katowice 2005 (Studia 
i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 24), s. 251-
268.
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społeczne na Górnym Śląsku jest nie do przecenienia38. Szuka się tutaj nie 
tylko wzorców życia religijnego Ślązaków, ale upomina się o respektowanie ich 
ludzkich i pracowniczych praw oraz wymaga oparcia zasad polityki społecznej 
na fundamencie miłości i sprawiedliwości. Nie może więc dziwić, że Piekary 
stały się symbolicznym ośrodkiem katolicyzmu społecznego na Górnym Ślą-
sku39, a do tradycyjnych tytułów Piekarskiej Pani przybył najpopularniejszy 
obecnie tytuł – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.

MOTHER OF JUSTICE AND SOCIAL LOVE –  
HISTORIC AND PASTORAL ASPECT

Summary

The beginning of the parish of Piekary can be traced back to 1303, when a wood-
en church of St Bartholomew the Apostle was erected. We do not know when exactly 
the icon of Mary first appeared in the side nave of the church. Most probably the 
picture was taken from a wayside shrine. Historians agree that the icon was painted in 
the 15th century. It depicts the Mother of God with baby Jesus in her left hand. In her 
right hand Mary holds an apple – a symbol of Eve. Baby Jesus raises his right hand 
in the gesture of blessing, holding a book of Gospel in his left hand. When father 
Jakub Roczkowski, a native of Gliwice, became the rector of the parish, one of his 
initial decisions was to transpose the icon to the main altar. The event took place on 
27 August, 1659. This is the date of the beginning of the Marian devotion in Piekary 
Śląskie. The religious and social aspect of the devotion of Our Lady of Piekary was in-
fluenced considerably by priests, especially Fr. Alojzy Ficek (1790-1862), who initiated 
and developed such aspects as: charitable, religious and moral, temperance, editorial, 
cultural and educational, missionary and pilgrimage ones. Marian devotion through-

38 Por. J. Górecki, Piekary w tradycji pielgrzymowania, w: 350-lecie kultu Matki Bożej, 
s. 15-25.

39 Od 1992 r. przed każdą stanową pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców mają miejsce 
w Piekarach sympozja naukowe. Szerzej na temat katolicyzmu społecznego na Górnym 
Śląsku zob.: Kościół śląski wspólnotą misyjną, red. W. Świątkiewicz, J. Wycisło, Katowice 
1995; Górny Śląsk na przełomie wieków, Katowice – Piekary Śląskie 2002; Modlitwa – 
praca – służba chorym w 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach, red. 
A. Bartoszek, Katowice – Piekary Śląskie 2003; Rocznice, które… wspominają, uobecniają 
i zapowiadają. Zagadnienia teologiczne, socjologiczne i historyczne, Katowice – Piekary 
Śląskie 2005; Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego, red. 
I. Celary, Katowice – Piekary 2008; M. Łuczak, Teologia społeczna w Kościele katowickim 
1925-2010, Częstochowa 2013.
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out the ages has been manifested in the titles ascribed to Our Lady of Piekary: Mar-
vellous Mother, Mother of Mercy, Comfort of the afflicted, the Intercessor, Divine 
doctor, Virgin of Piekary, Refuge of sinners, the Silesian Landlady. The second half of 
the 20th century in Silesia saw not only a search for relevant examples of religious life 
for workers, but also a call for respecting their human and labour rights and shaping 
the rules of social policy on the foundation of love and justice. It was then that the 
currently most popular title was added to the traditional ones: Mother of Justice and 
Social Love. The Consent of the Congregation for Divine Worship and the Discipline 
of the Sacraments was issued on 15 January, 1983. Today mass class pilgrimages to 
Piekary play an exceptional role in shaping of the religious and social life of the Up-
per Silesia. Therefore Piekary have become a symbolic centre of social Catholicism.

Słowa kluczowe: 
 Piekary Śląskie, ks. Alojzy Ficek, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, 
pielgrzymki stanowe, katolicyzm społeczny.

Key words: 
 Piekary Śląskie, Fr. Alojzy Ficek, Mother of Justice and Social Love, class pilgrim-
ages, social Catholicism.
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Ks. Tomasz Łosiewcz SDS

 Zanikanie poczucia winy i związane z tym 
konsekwencje w przeżywaniu świadomości 
grzechu. Refleksja z zakresu psychologii 
pastoralnej

„Być może, że największym grzechem świata współczesnego jest to, że 
ludzie zaczęli tracić świadomość grzechu”1. Zdanie to zostało wypowiedziane 
w połowie ubiegłego wieku przez papieża Piusa XII i wydaje się niezwykle 
trafną i właściwą syntezą współczesnego podejścia do kwestii poczucia winy 
i związanej z tym świadomości grzechu.

Analizując współczesne problemy związane z poczuciem winy i grzechu, 
skupimy się przede wszystkim na niektórych aspektach antropologicznych 
i społecznych, które wpływają na aktualną sytuację związaną z interesującym 
nas zagadnieniem. Na samym początku wydaje się rzeczą słuszną sprecyzo-
wać terminologię dotyczącą zagadnienia winy. W kolejnej części będziemy 
wskazywać na różnice w sposobie rozumienia poczucia winy i poczucia grze-
chu z psychologicznego i teologicznego punktu widzenia. Następnie chcemy 
wskazać niektóre czynniki pochodzące z nauk humanistycznych, szczególnie 
psychologii, wpływające na osłabianie się doświadczania poczucia winy i grze-
chu przez człowieka. Na końcu naszkicujemy wpływ społeczny i kulturowy na 
interesujący nas proces utraty świadomości winy oraz grzechu przez człowieka. 

Ks. mgr lic. Tomasz Łosiewicz – absolwent Instytutu Psychologii Papieskiego 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, licencjat z teologii duchowości na tymże 
uniwersytecie, duszpasterz Salwatoriańskiego Ośrodka Szkoleniowo-Terapeutycznego 
w Więciórce, prowadzi Gabinet Pomocy Psychologicznej w Krakowie; e-mail: tomasz.
losiewicz@mailsds.org.

1 Pius XII, Discorsi a Radiomessaggi, VII, Roma 1946, s. 288.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016168

I. Doprecyzowanie terminów

Samo poczucie winy można zdefiniować jako afekt, który podobnie jak 
wstyd, dotyczy strachu przed karą zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz ja. 
Afekt ten obejmuje także wyrzuty sumienia, żal i skruchę. Rdzeń poczucia 
winy z psychologicznego punktu widzenia stanowi pewną formę lęku, u pod-
łoża którego kryje się myśl: Jeżeli kogoś zranię, również zostanę zraniony2. 
O ile definicja poczucia winy i jej znaczenie są raczej rozumiane przez wszyst-
kich autorów podobnie, o tyle rozumienie instancji karzącej ja, czyli superego, 
nastręcza wiele trudności.

W tym samym słowniku, którego używaliśmy poprzednio, znajdujemy 
określenie superego jako „Jeden z trzech hipotetycznych systemów, zawartych 
w trzyczęściowym (strukturalnym modelu) psychiki. Superego organizuje 
i utrzymuje zawiły system ideałów i wartości, zakazów i nakazów (sumienie); 
obserwuje i ocenia self (ja), porównuje je z ideałem, po czym krytykuje, czyni 
wyrzuty i karze, co jest źródłem wielu przykrych uczuć, lub też chwali i nagra-
dza, przyczyniając się do podniesienia samooceny”3.

W zakresie rozumienia pojęcia superego i sumienia oraz wzajemnego sto-
sunku obu tych instancji jest wiele niejasności w zależności od koncepcji i ję-
zyka, jaki jest używany przez poszczególnych autorów. Wydaje się jednak, że 
większość rozróżnia superego i sumienie ze względu na istnienie w człowieku 
świata nieświadomości4.

Jak zaznacza Glen Gabbard, superego jest w dużej mierze nieświadome. 
Jest to struktura, w której są zlokalizowane normy i wartości pojawiające się 
w wyniku oddziaływania rozmaitych czynników wychowawczych, takich jak 
wpływ rodziców i wzorców społecznych. Superego jest w dużej mierze nie-
świadome, choć niektóre jego aspekty sobie uświadamiamy. Do elementów 
świadomych zaliczamy sumienie oraz ja idealne. Sumienie według Gabbarda 
zakazuje czegoś lub dyktuje to, czego nie można robić wskutek uwewnętrz-

2 B.E. Moore, B.D. Fine, Poczucie winy, w: Słownik psychoanalizy, Warszawa 1996, 
s. 212-213.

3 Tenże, Superego (Nad-ja), w: Słownik psychoanalizy, s. 312.
4 Por. N. Cameron, Personality Development and Psychopathology, Boston 1963, s. 188-

191; P. Drozdowski, A. Kokoszka, Podstawowe pojęcia psychoanalizy, w: Wprowadzenie do 
psychoterapii, red. A. Kokoszka, P. Drozdowski, Kraków 1993, s. 62; P. Kutter, Współczesna 
psychoanaliza, Gdańsk 2000, s. 74.
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nionych wartości rodzicielskich i społecznych, natomiast ja idealne zaleca co,  
winniśmy robić i jacy powinniśmy być5.

Poczucie winy i świadomość grzechu, które są przedmiotem naszego opra-
cowania, będziemy odnosili do świadomej części superego, czyli sumienia. 
Możemy je określić od strony psychologicznej jako ukształtowana w rozwoju 
osobniczym część osobowości, strukturą poznawczą i oceniającą, która odnosi 
się do postępowania danego człowieka. Sumienie tak rozumiane zawiera kilka 
ściśle sprzężonych ze sobą komponentów: system pojęć moralnych, system 
norm moralnych oraz towarzyszące im specyficzne uczucia zwane moralnymi, 
np. wyrzuty sumienia, satysfakcja z dokonanego dobra. Dzięki sumieniu na-
stępuje wartościowanie i ocenianie moralne, projektowanie działań, podejmo-
wanie decyzji oraz dokonywanie oceny po zakończeniu działania6. 

II. Poczucie winy a poczucie grzechu

Doświadczenie poczucia winy zawiera w sobie trzy wymiary: psychiczny, 
moralny i religijny. Żaden z nich nie występuje nigdy osobno i niezależnie od 
innych. W doświadczeniu poczucia winy są zawarte wszystkie trzy elementy, 
jednak jeden z nich jest dominujący. Ten przeważający element nadaje kie-
runek i określa sposób przeżywania poczucia winy przez osobę. Decydujący 
wymiar jest związany ze stopniem integracji ja oraz z jakością i natężeniem siły, 
która przeciwstawia się temu ja. Ta siła jest związana z rodziną, przedmiotami, 
osobami, które mają wpływ na ja i stanowią dla niego wartość. Poczucie winy 
powstaje w momencie zderzenia norm, które osoba wyznaje, i konkretnej sy-
tuacji, która wymaga działania naruszającego jej normy czy wartości7. 

Psychologiczne poczucie winy wynika z sytuacji konfliktowej. Z jednej 
strony człowiek doznaje pragnienia i chęci zaspokojenia go, z drugiej zakazy 
sumienia stanowią bezpośredni sprzeciw wobec popędu czy pragnienia. Osoba 
doznaje pewnego rozdwojenia typowego dla psychologicznego poczucia winy, 
tzn. odczuwa jednocześnie pragnienie i zagrożenie, jeśli mu ulegnie. Innymi 
słowy, psychologiczne poczucie winy jest stanem uczuciowym, który wynika 
z obawy, lęku, strachu przed karą za przekroczenie prawa. Człowiek czuje się 

5 G.O. Gabbard, Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, Kraków 2009, 
s. 42.

6 Z. Chlewiński, Dojrzałość, Poznań 1991, s. 40-41.
7 G. Soveringo, Poczucie winy, Kraków 1993, s. 48-49.
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winny nie dlatego, że działał wbrew swoim przekonaniom, ale że zrobił coś, 
czego nie wolno mu robić, co jest zakazane. W psychologicznym poczuciu 
winy nie uwewnętrznione wartości są punktem odniesienia, ale zewnętrzne 
prawo, które jest naruszane i za co czeka zemsta lub kara8.

Psychologiczny wymiar winy jest obecny w każdym poczuciu winy. Jeśli 
jednak jest dominujący, pozostaje zewnętrzną formą ucieczki i próbą napra-
wienia tego, co zostało zniszczone w obawie przed karą lub zemstą. 

Przykłady tego możemy znaleźć w Piśmie Świętym. Na przykład grzech 
Judasza, który prowadzi ostatecznie do unicestwienia ze strachu przed karą za 
popełnione zło (Mt 27,3-6). Judasz zamyka się bowiem na możliwość zwró-
cenia ku dobru, ogarnia go nie tyle żal, ile strach o siebie. Podobna sytuacja 
z perspektywy psychologicznego poczucia winy występuje u Dawida w począt-
kowej fazie jego upadku (2 Sm 11,2-27). Dawid na początku próbuje ratować 
swoją reputację, ucieka w kierunku oszustwa, a potem zbrodni w obawie przed 
zdemaskowaniem9.

Jeśli poczucie winy jest przeżywane tylko na poziomie psychicznym, pro-
wadzi do wielu negatywnych konsekwencji. Obawa i strach, które są uczu-
ciami trudnymi do zaakceptowania, zwłaszcza w okresie ich nasilenia, powo-
dują obniżenie aspiracji, które zmniejsza odległość pomiędzy ja realnym a ja 
idealnym, pomiędzy tym, kim jestem, a tym, kim chciałbym być. Poczucie 
niezdolności i głęboka frustracja sprawiają, że ideały i walka o wartości koń-
czą się na ich zaprzeczeniu lub negowaniu. W miarę jak obniża się poczucie 
ideału i pragnienie dążenia do niego, zmniejsza się też pragnienie kontaktu 
z samym sobą. Człowiek obawia się tego, co się w nim dzieje, uciekając od od-
powiedzialności za swoje postępowanie. Powoduje to postrzeganie siebie jako 
gorszego, niezdolnego do podjęcia jakichkolwiek działań i regresję w rozwoju, 
czasem nawet posuniętą do stanów infantylności. Ma to niewątpliwy wpływ 
na przeżywanie i rozumienie swojego poczucia winy. Niemożność tolerowania 
zbyt silnego, osadzonego na strachu psychologicznego poczucia winy prowa-
dzi do złagodzenia lub całkowitego zaprzeczenia odczuwania jakiejkolwiek 
poczucia błędu. Może to objawiać się obojętnością lub przeciwidentyfikacją, 
w której osoba na zasadzie zaprzeczenia opowiada się po stronie zła10. Innymi 
objawami uciekania od odpowiedzialności mogą być różnego rodzaju skrupu-
ły, perfekcjonizm, moralizm, lękliwość, depresja.

8 Tamże, s. 51. 
9 M. Oraison, Che cosa è peccato, Torino 1970, s. 18.
10 G. Soveringo, Poczucie winy, s. 71.
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Psychologiczne poczucie winy powinno w procesie rozwoju prowadzić do 
moralnego poczucia winy. To ostatnie jest cechą osobowości, która stała się 
dojrzała niezależnie od wyznawanego credo religijnego. Osoba uwewnętrznia 
system wartości jako swój własny, w którym wartości są dla niej istotne nie ze  
względu na osoby, system nakazów, ale stanowią dla niej punkt odniesienia dla 
własnych wyborów i podejmowanych działań. System wartości staje się zde-
personifikowany, tzn. niezależny od ważnych osób czy figur w życiu człowieka. 
Staje się on własnym i wewnętrznym systemem idei i prawa, którego złamanie 
stanowi dla człowieka źródło poczucia winy. Człowiek, łamiąc te zasady, działa 
wbrew sobie i swoim ideałom11.

Moralne poczucie winy winno prowadzić w konsekwencji do rozwoju reli-
gijnego poczucia winy, które, jak zauważa M. Szentmàrtoni, jest świadomością 
osłabienia relacji z Bogiem. Dzieje się tak wtedy, gdy wina jest przeżywana 
jako osobista wina przed Bogiem. Wina, która staje się grzechem, może być 
ujawniona i przeżywana tylko w relacji do Boga i do Jego miłości względem 
człowieka. Religijne poczucie winy jest skierowane ku przyszłości, a spojrzenie 
wstecz ma na celu podjęcie problemów w celu ich przezwyciężenia. Dlatego 
religijne poczucie winy, świadomość grzechu jest w opozycji do psychologicz-
nego poczucia winy, które jest podszyte lękiem, obawą i prowadzi do izolacji. 
Oznacza to, że religijna wina jako wyraz oddalenia się od Boga najpełniej 
zostaje przeżyta w momencie świadomości relacji do Boga jako osoby, w mo-
mencie kiedy człowiek uzyskuje przebaczenie12.

Jeśli chodzi o rozwój świadomości winy to jest to proces, który powinien 
przebiegać od poczucia winy psychicznej do ustalenia poczucia moralnego 
i wreszcie religijnego. Jest to jednak proces związany z odchodzeniem od 
własnych skłonności narcystycznych skupiających na sobie i własnych pragnie-
niach. Do religijnego poczucia winy dochodzi się w procesie, który trwa całe 
życie i nigdy nie jest zakończony.

III. Poczucie winy a religijność

Poczucie winy w swym wymiarze psychologicznym i religijnym trzeba ro-
zumieć w odniesieniu do sposobu, w jaki osoba przeżywa religię w swoim ży-
ciu. Religijność może bowiem stanowić pewnego rodzaju ucieczkę lub pełnić 

11 M.B. Arnold, Emotion and personality, t. 2, New York 1960, s. 292-294.
12 M. Szentmàrtoni, Psychologia pastoralna, Kraków 1995, s. 83-84.
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funkcję obronną w życiu człowieka, a co za tym idzie, wpływać na obniżenie 
lub zanegowanie poczucia winy w życiu człowieka. Z pewnym uproszczeniem 
można wskazać na sytuacje obronnego przeżywania wiary, kiedy człowiek 
chce kochać Boga, ale nie ma zamiaru rezygnować z własnej woli. Szuka on 
potwierdzenia swoich postaw i poglądów w grupie religijnej, a religia stanowi 
formę ucieczki od rzeczywistości i tłumaczenia swoich zachowań pasywnych 
lub sprzecznych ze sobą. Wyznawanie wiary może wtedy stanowić dla niektó-
rych podstawę do poczucia wyższości nad innymi, zwłaszcza nad tymi, którzy 
reprezentują inne poglądy13.

Według psychoanalityka T. Reika ewolucję dojrzałej religijności w człowie-
ku można zaprezentować, obserwując zmieniające się pragnienia i sposób ich 
realizacji. Na pierwszym etapie, najbardziej infantylnym, pragnienia można 
określić jako „Bądź wola moja”, na etapie bardziej pragmatycznym lub funk-
cjonalnym – „Bądź wola moja z Bożą pomocą”, na końcu, kiedy człowiek 
osiąga poziom religijności osobowej, dojrzałej – „Bądź wola Twoja”14.

Takie zmiany są paralelne ze zmianami emocjonalnymi, jakie dokonują 
się w dziecku w jego relacji z rodzicami. Na drugim poziomie wydaje się być 
umieszczona realizacja swojej woli przy używaniu Boga jako kogoś, kto ma 
pomagać i zaspokajać ludzkie potrzeby. Na ostatnim etapie jest świadomość 
i zgoda na realizację woli Boga przy jednoczesnej rezygnacji ze swoich pra-
gnień.

A. Godin odróżnia religijność funkcjonalną od religijności osobowej. 
Pierwsza z nich jest czymś naturalnym i wynika z pragnień i potrzeb typo-
wych dla natury człowieka. Jest to pewien zbiór wierzeń, modlitw, rytuałów, 
mitów, zachowań, etyki, które służą zaspokojeniu potrzeb i pragnień człowieka 
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Taka religijność zapewnia dobre 
samopoczucie, komfort psychiczny i poczucie nasycenia, może łagodzić lęki 
i frustracje. W tym kontekście religia funkcjonalna, czyli przeżywana obronnie, 
pragmatycznie, będzie redukowała poczucie winy jako coś niepotrzebnego do 
rozwoju człowieka lub mu zagrażającego. Religia stanowi zatem sposób na ła-
godzenie niepokoju i frustracji, nierozerwalnie związanych z życiem ludzkim15.

L.M. Rulla w swojej teorii wskazywał na istnienie tzw. niespójności w ży-
ciu człowieka. Określił on, że to, co najpełniej objawia się w relacji z otocze-

13 A. Manenti, Żyć ideałami. Między lękiem a pragnieniem, Kraków 2005, s. 30-34.
14 T. Reik, From spell to prayer, „Psychoanalysis” 1955 nr 4, s. 3-25.
15 A. Godin, Psicologia delle esperienze religiose. Il desiderio e la realtà, Brescia 1983, 

s. 55-58.
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niem, czyli ludzkie ja, możemy podzielić na wartości, potrzeby i postawy. 
Przez wartości rozumiał on trwałe i ogólne ideały, które dotyczą aktualnych 
sposobów postępowania oraz celu życia. Potrzeby to wrodzone tendencje do 
działania, pochodzące z natury człowieka lub też rodzące się z odczuwanego 
przez nią braku. Postawami określał on tendencje do działania rodzące się na 
poziomie poznania i uczuć. Postawy zatem mogą wyrażać zarówno ideały, jak 
i potrzeby. Potrzeby mogą być realizacją ideału albo swoich pragnień, często 
nieuświadomionych. 

Osoby, które żyją w stanie spójności psychicznej, a więc w swoim działa-
niu są motywowane przez wartości lub potrzeby zgodne z wartościami przez 
siebie deklarowanymi, możemy nazwać zintegrowanymi, gdyż ich ja oraz cele 
są motywowane przez tę samą siłę16.

Poczucie winy może zatem być zaniżone lub nieodczuwane z powodu tzw. 
niespójnośći psychicznej, kiedy człowiek jest motywowany przez potrzeby, 
których nie jest świadomy, a które nie są do pogodzenia z ideałami, które głosi 
jako wzorce swojego postępowania. Osoba taka żyje wtedy w stanie konfliktu 
wewnętrznego i podziału.

Niespójności psychiczne, o których mowa, nie są formą głębokiej patolo-
gii, a raczej jest to pewna forma stanu, na który ma wpływ nasza nieświado-
mość. W takim przypadku człowiek jest ograniczony w swojej wolności i jego 
decyzje i działania oraz wybory pozostają często pod wpływem nieuświado-
mionych pragnień i potrzeb. Osoba nie odrzuca całkiem wartości i ideałów, 
może nawet jasno je deklarować, w praktyce jednak oddala się od nich i nie 
jest w stanie nimi żyć. Można powiedzieć, że styl życia osoby niespójnej jest 
bardziej obronny niż twórczy. Wskutek tego wszelkie uwewnętrznianie czy też 
internalizacja wartości, jakimi człowiek chce żyć jest trudne.

Taka niespójność utrudnia uwewnętrznienie i przeżycie poczucia winy, 
a co za tym idzie, prawdziwe nawrócenie. Może to się wyrażać w sytuacji, gdzie 
osoba poświęca dużo czasu na redukowanie napięcia, w jakim żyje, stosując 
przy tym rozmaite mechanizmy obronne. Ponadto reagowanie obronne unie-
możliwia bądź utrudnia przyjmowanie informacji o swoim błędzie i niedo-
puszczanie sytuacji, w której ktoś uświadamia sobie swoje mylne postępowanie 
czy też przekroczenie jakiejś normy17.

16 L.M. Rulla, Antropologia della vocazione cristiana. Basi interdisciplinari, wyd. 2, 
Bologna 1997, s. 145-154.

17 A. Manenti, Powołanie i łaska, Kraków 2005, s. 30-34.
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IV. Wkład nauk humanistycznych

Niewątpliwie szybki rozwój nauki w takich dziedzinach jak biologia, psy-
chologia czy psychiatria wpływa na stosunek człowieka do poczucia winy. Jan 
Paweł II w adhortacji Reconciliatio et paenitentia stwierdza, że rozwój nauki 
dostarcza wielu cennych uwag o człowieku, jego postawach i rozwoju. Papież 
z niepokojem wskazuje jednak, że na podstawie niektórych twierdzeń kwestio-
nuje się możliwości popełnienia jakichkolwiek uchybień ze strony człowieka18.

Wydaje się, że czuć się winnym w jakiejś sytuacji i z określonych powodów 
jest zjawiskiem powszechnym i naturalnym. Jest to część doświadczenia swojej 
możliwości omyłki i słabości natury ludzkiej. Doświadczenie to, będące częścią 
rozwoju moralnego człowieka, jest przedmiotem badań psychologicznych od 
ponad 60 lat. Badania rozwoju wartości moralnych u dziecka obejmowały 
analizę procesu, dzięki któremu dziecko przejmowało od otoczenia reguły 
i standardy zachowania obowiązujące w społeczeństwie, w którym wzrastało. 
Istotnym elementem tych badań było określenie procesu uwewnętrzniania (in-
ternalizacji), który można zdefiniować jako proces, dzięki któremu standardy 
i wartości stają się częścią systemu motywacyjnego jednostki i kierują jej zacho-
waniem, nawet w sytuacji braku nacisku ze strony innych ludzi czy środowiska.

Niezależnie od przyjętej teorii rozwoju moralnego, a co za tym idzie roz-
woju poczucia winy, trzeba zwrócić uwagę, że autorzy i zwolennicy poszcze-
gólnych teorii, koncentrując się na poszczególnych aspektach doświadczenia 
dziecka, pomijali aspekt rozwoju religijnego jako kształtowania postaw i wzor-
ców moralnego zachowania.

D.M. Wulff, analizując sytuację swoistej niechęci do religii z punktu 
widzenia psychologii, twierdził, że przez wiele wieków spekulacje na temat 
ludzkiej natury były domeną religii. Psychologowie, chcąc stworzyć inne 
i nowe koncepcje człowieka, czuli konieczność zanegowania lub zredukowa-
nia poprzednich tradycji. Ponadto nauka psychologii znajdowała się często 
pod wpływem filozofii pozytywistycznej, według której większość poglądów 
religijnych była uznawana za pozbawione filizoficznego sensu. Na przykład 
zbawienie nie dotyczyło już tylko problemu religii, ale stało się przedmiotem 
badań nauk przyrodniczych, które miały dać nadzieję na uwolnienie ludzkości 
od lęków i cierpienia19.

18 Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 18.
19 D.M. Wulff, Psychologia religii, |Warszawa 1999, s. 32.
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S. Olejnik w swoim podręczniku teologii moralnej dosyć krytycznie wyraża 
się o przedstawicielach psychologii i psychiatrii, stwierdzając, że z „psychologii 
wyrugowano pojęcia winy jako termin metafizycznoreligijny. W psychiatrii 
wydano walkę zjawisku poczucia winy jako szkodliwemu objawowi – więcej, 
jako źródłu choroby”20.

Wydaje się, że tym, co zagraża prawidłowemu rozwojowi poczucia winy,  
jest próba redukcjonizmu, czyli tendencja do intepretowania zjawiska winy 
i grzechu tylko w kategoriach czysto subiektywnych. Stosuje się przy tym 
określenia i definicje psychologiczne, które mają wyjaśnić wszystkie aspekty 
zachowania człowieka i jego motywacji i sprowadzają wszystko do kategorii 
emocji, samozadowolenia itp. Innymi słowy to, co jest interpretowalne z psy-
chologiczego punktu widzenia, służy jako schemat wyjaśniający do zrozu-
mienia poczucia winy w kontekście moralnym i religijnym. Patrząc z takiej 
perspektywy, nie zostawia się miejsca na część obiektywną, związaną z ideałami 
mającymi wartość niezależnie od upodobania człowieka21.

V. Społeczny wpływ na przeżywanie poczucia winy

Papież Jan Paweł II wskazuje w adhortacji Reconciliatio et paenitentia, że 
niektóre środowiska powołują się na pewnego rodzaju antropologię kultural-
ną, która mocno wpływa na świadomość grzechu i poczucia winy u człowieka. 
Zwolennicy tych teorii podkreślają znaczący i zróżnicowany wpływ czynników 
społecznych. Wskazują przy tym, że właśnie te czynniki kulturowe i środowi-
skowe są odpowiedzialne za zło i grzech22.

Można wnioskować, że epoka nowoczesna i postmodernistyczna kwestio-
nuje wszystkie dotychczasowe przekonania na temat ja i wszystkich dotych-
czasowych wzorców działania. Postmodernizm nie przynosi nowego słow-
nictwa pozwalającego lepiej zrozumieć siebie, nie definiuje nowych cech czy 
właściwości. Pod znakiem zapytania stawia natomiast samo pojęcie osobowej 
natury i koncepcję stabilnego ja wraz ze wszystkimi jego atrybutami, takimi 
jak racjonalność, emocje, inspiracja i wola23.

20 S. Olejnik, Teologia moralna, t. 3, Warszawa 1988, s. 208.
21 Por. A. Manenti, Il pensare psicologico. Aspetti e prospettive, Bologna 1996, s. 23-26.
22 Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 18.
23 K.J. Gergen, Nasycone ja, Warszawa 2009, s. 35.
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Konsekwencją tego rodzaju podejścia jest tzw. kultura bezpośredniości. 
Człowiek podlega nieustannej presji, aby zaspokoić swoje potrzeby, unikać 
frustracji oraz w sposób natychmiastowy i niekonfliktowy rozwiązać swoje 
problemy. To pragnienie emocjonalne – jeśli nie zostanie podporządkowane 
rozumowi – zaspokaja się tym, co widzi, i unika głębszej refleksji. Cele czło-
wieka postmodernistycznego są krótkotrwałe i nastawione na pragmatykę, 
a nie na ideały trwałe i niezmienne. Włoski psychoanalityk S. Arieti nazwał  
taką postawę kulturą prymitywizmu. Odwołuje się przy tym do topograficzne-
go modelu Z. Freuda. Według Arietiego superego już nie istnieje lub umarło, 
podczas gdy źródłem i motywacją życia człowieka jest id, czyli pragnienia 
i popędy. Ponadto autor wskazuje na postępujący zanik funkcji superego jako 
regulatora zachowań, co w praktyce utrudnia możliwość odroczenia i zaspo-
kojania swoich pragnień24.

Podejście do życia w sposób impulsywny, bezrefleksyjny, wywiera wpływ 
na rozwój moralny człowieka. Człowiek podejmuje działania w celu zaspoka-
jania i natychmiastowej gratyfikacji. Nie można takiego działania zaplanować 
i zreflektować, a przede wszystkim nie są istotne zasady, ale raczej gratyfikacja 
nielicząca się z drugim człowiekiem lub jego punktem widzenia. Ponadto 
rozwój prawidłowego sumienia zakłada pewną zdolność do samoobserwacji, 
refleksji nad sobą oraz zdolności dokonywania abstrakcji, umiejętności na-
brania dystansu wobec samego siebie. Wzrost dojrzałego sumienia zakłada 
pewne ogólne modele myślenia i subiektywnych doświadczeń, które możemy 
odnaleźć w dążeniu racjonalnym25.

Wydaje się, że to co dzisiaj dotyka współczesnego człowieka, łączy się 
w pewien sposób z poczuciem pustki, kryzysem poczucia własnej wartości, 
poczuciem utraty radości i smaku życia. Z klinicznego punktu widzenia ob-
raz ten najbardziej jest zbliżony do narcyzmu. Jest to bardzo szeroki termin 
i jego przejawy możemy zaobserwować w bardzo różnej postaci u ludzi. Cechą 
wspólną wydaje się jednak potrzeba podziwu, adoracji, co w perspektywie mię-
dzyludzkiej skutkuje często brakiem głębszych i dojrzałych relacji. E. Fromm 
definiuje narcyzm jako „sposób doświadczania rzeczywistości, w której dana 
osoba, jej ciało, jej potrzeby, jej odczucia, jej myśli, jej dobra oraz wszystko 
i wszyscy, którzy są z nią związani, postrzegani są w pełni jako realni, podczas 
gdy ludzie i rzeczy obojętne względem jej potrzeb z pełni tej realności są cał-

24 S. Arieti, Psychoanalytic therapy in a cultural climate of pessimism, „The Journal of 
American Academy of Psychoanalysis” 1981 nr 2, s. 171-184.

25 A. Manenti, Żyć ideałami, Kraków 2005, s. 73.
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kowicie wyzute – stanowią jedynie przedmioty intelektualnie rozpoznawalne, 
afektywnie natomiast pozbawione zupełnie ciężaru i kolorytu”26.

Taka postawa zazwyczaj rodzi poczucie krzywdy w momencie, kiedy pra-
gnienia nie są zaspokajane. Człowiek doświadcza wówczas subiektywnego 
przekonania o niesprawiedliwości innych ludzi i rzeczywistości go otaczają-
cej. Wówczas takie odczucia chronią go przed odczuwaniem winy. Sytuacja 
jest bowiem postrzegana jako wypadkowa zewnętrznych okoliczności, na 
które osoba zainteresowana nie ma wpływu. Wina zostaje zatem zanegowana 
lub osłabiona, gdyż jej poczucie zmuszałoby do przesunięcia akcentu na we-
wnętrzne konflikty danego człowieka. 

Zakończenie

Poczucie winy w procesie rozwoju psychologicznego, moralnego i religij-
nego stanowi ważny element rozwoju osoby. Świadomość winy i jej odpowied-
nie przeżywanie kształtuje dojrzałą osobowość i dojrzałą religijność. W ten 
sposób człowiek jest w stanie nawiązać osobistą relację z Bogiem. Wydaje się 
zatem rzeczą istotną przeprowadzanie refleksji w obliczu obniżania się lub 
zaniku doświadczania winy i grzechu. Zanikające bowiem poczucie winy oraz 
grzechu są symptomami niewystarczającego rozwoju osobowości człowieka, co 
z kolei wpływa na jakość relacji z Bogiem. 

DISAPPEARING GUILTINESS AND THE ASSOCIATED  
CONSEQUENCES IN AWARENESS OF SIN. REFLECTION FROM  

THE AREA OF PASTORAL PSYCHOLOGY

Summary

Guiltiness is an important factor in the moral development of man. It is an inte-
gral part of the development of human personality. In the modern world the religious 
guiltiness, associated with a relationship to God is often weakened and reduced to 
the experience of guilt only on the mental or moral level. This often stems from the 
desire to get an instant gratification and satisfaction of one’s cravings while the need 
for ascetics, effort and getting over one’s weaknesses is not taken into account. The 
causes for such a situation are as follows: treating faith instrumentally and defen-
sively; an impact of some of today’s trends in the Humanities demonstrating guilt 

26 E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Poznań 1999, s. 221.
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as a threat, or regress in development; inspiration derived from certain elements of 
postmodern culture, indicating the need to focus primarily on meeting one’s own 
aspirations and desires. 

Słowa kluczowe: 
 poczucie winy, wina, świadomość grzechu, grzech, religijność, psychologia pas-
toralna.

Key words: 
guiltiness, guilt, consciousness of sin, sin, religiousness, pastoral psychology.
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Ks. Piotr Liszka CMF

 Przedmiot creatio continua

Ciągłe stwarzanie dotyczy świata materialnego i duchowego. Przedmio-
tem nauk przyrodniczych i teologii jest pojawianie się nowej materii. Tylko 
przedmiotem teologii jest stwarzanie aniołów i nowych dusz ludzkich, a przez 
to – nowych ludzi. W wymiarze czasowym przedmiotem creatio continua jest 
zaistnienie nowych bytów, ich rozwój i osiągnięcie ostatecznej pełni.

Niniejsze opracowanie ma charakter problemowy. Zadaniem jego nie jest 
ukazanie w miarę pełnej panoramy poglądów, lecz wskazanie na istotne zagad-
nienia oraz usystematyzowanie ich w spójną całość, w której lepiej uwidacznia 
się ich teologiczny sens.

I. Wszechświat materialny i personalny

Materia jest wielopostaciowa, wielofunkcjonalna i multirelacyjna, ale 
w swej najgłębszej istocie jest jednorodna, jedna jedyna1. Nie wiemy, czy 
całość materii oraz wszystkie jej właściwości zostały zakodowane w stwórczym 
akcie alfalnym, czy też pojawiają się ciągle ex nihilo, z niczego. Nawet przy 
założeniu stworzenia wszystkiego na samym początku, może być przyjmo-
wana możliwość pojawiania się nowych właściwości, nowych jakości. Z kolei 
przyjęcie zasady creatio continua pozwala na mówienie o podtrzymywaniu 
w istnieniu, czyli ciągłym oddziaływaniu Boga na całość materii albo odręb-
nie na każdą jej część. Rdzeniem refleksji nie jest punkt odniesienia (początek 
czy nieustanna teraźniejszość), lecz sposób oddziaływania, sposób przekładu 

Ks. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF – kierownik Katedry Eklezjologii i Sakramentologii 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; e-mail: liszka.p@wp.pl.

1 Por. C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 377.
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działania stwórczego dokonującego się we wnętrzu Boga na język stworzonego 
świata. Refleksja teologiczna nie może wnieść nic nowego w kwestii funda-
mentalnej relacji między Stwórcą a stworzonym światem, może natomiast po-
dejmować zagadnienie różnorodności działań Bożych, a raczej różnorodnych 
efektów jednego Boskiego aktu stwórczego.

Wszelkie istniejące sposoby istnienia, stany, kształty i  jakości są zawarte 
w odwiecznym Boskim Zamyśle i osiągną swoją pełnię w wieczności, czyli 
także we wnętrzu życia Boga. Przedmiotem ciągłego stwarzania jest materia 
w swojej całości, poszczególne jej wielorakie i różnorodne części, a także byty 
personalne, zwłaszcza dusze ludzkie. Sposób ich stwarzania jest sprawą wtórną, 
ale wydaje się, że to właśnie może być najciekawsze. Prawa fizyki nie obowią-
zują Boga, w Nim mają swoje ostateczne źródło. Filozofia, a nawet religie 
monistyczne, ujmują zagadnienie relacji Boga do świata w sposób statyczny, 
ograniczają się do wskazania przyczyny i skutku, nie ukazują sposobu tworze-
nia się tych relacji, nie mówią też nic o ich kształcie. Chrześcijaństwo dostarcza 
więcej informacji, dostrzega wewnętrzną, trynitarną strukturę Boga, która jest 
źródłem i wzorcem bytów stworzonych2.

Porównanie struktury wszechświata do trynitarnej struktury Boga nie jest 
przedmiotem teologii czy refleksji interdyscyplinarnych. Są podejmowane 
refleksje nad relacją wszechświata do Boga, ale rozumianego jedynie jako Ab-
solut, ewentualnie jako byt jednoosobowy. Dla ogółu naukowców, dla wielu 
chrześcijan, nawet dla niektórych katolików, Byt Absolutny to bezkształtna 
energia, a co najwyżej – Osoba3. Nie zgadza się to z chrześcijańskim obra-
zem Boga Trójosobowego. Poszukiwanie odpowiedniości między podmiotem 
i przedmiotem creatio continua daje konkretny rezultat tylko w chrześcijań-
stwie. Trudno znaleźć odpowiedniość między stworzeniami a Stworzycielem. 
Istnieje natomiast odpowiedniość między bytami stworzonymi a trynitarną 
strukturą wzajemnych powiązań Osób Bożych. Myśliciele islamscy i żydowscy 
dochodzą do materializmu albo panteizmu, tak samo jak filozofowie pogańscy. 
Monistyczny obraz Boga sprzyja monistycznemu ujmowaniu całości bytowej, 
obejmującej Boga i świat4. Jednoczesne przyjmowanie troistości i  jedyności 

2 P. Davies, Plan Stwórcy. Naukowe podstawy racjonalnej wizji świata, Kraków, s. 60.
3 Zob. np. A. Lemańska, Prawidłowości przyrody a stanowisko kreacjonizmu, „Advances 

in Clinical and Experimental Medicine” 2001 vol. 10 nr 2, Suppl. 1, Nauka i religia, 
s. 44.

4 Por. Z. Kuksiewicz, Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów 
zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska, Warszawa 1982, s. 608.
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Boga w chrześcijaństwie pozwala w taki sam sposób dostrzegać układ bytowy 
złożony z Boga i świata. Ujęcie integralne uwzględnia autonomię i jedność. 

Trynitarność Boga jest punktem wyjścia mówienia o wielości i różno-
rodności idei poszczególnych bytów w odwiecznym zamyśle Bożym. Ściśle 
określony porządek życia Trójcy Świętej jest fundamentem ładu panującego 
w świecie stworzonym. Ślad Boga w stworzeniach to nie tylko fakt istnienia, 
ale ślad boskiego życia trynitarnego. Imago Dei w chrześcijaństwie utożsamia 
się z imago Trinitatis. Przedmiotem aktu stwórczego oraz ciągłego stwarzania 
nie jest tylko istnienie bytów, lecz kształtowanie ich trynitarności, która może 
zanikać i być wzmacniana, zwłaszcza w bytach stworzonych personalnych5. 
Odpowiednio dobro albo zło oznacza nie tylko istnienie albo brak istnienia, 
lecz także moc i jakość posiadania przez byt stworzony imago Trinitatis6.

Ruch ontyczny procesu stwarzania trwa ciągle. Oznacza to nie tylko poja-
wianie się nowych bytów, lecz także narastanie w nich śladu Bożego – trynitar-
nego. Cały świat jest eschatologiczny, charakteryzowany słowami „już i jeszcze 
nie”. Stworzenia są i stają się. Proces stawania się ma charakter dialektyczny: 
alfalnie „już jest”, ale finalnie „jeszcze nie jest”. Stawanie się bytów dokonuje 
się w ruchu ku-osobowym, a dokładniej w ruchu ku-trójosobowym. Same 
byty oraz ich stawanie się są odwzorowaniem boskiej struktury osobowej, 
o której w pełni mówi jedynie chrześcijaństwo7. Kształtowanie świata dojdzie 
do pełni na końcu, w punkcie omega, a ontycznie – w Chrystusie, w perso-
nalnym „punkcie” Omega. Świat i proces ciągłego stwarzania skierowane są 
ku ostatecznej pełni, czyli ku Chrystusowi, a w Nim ku Bogu Ojcu, w Duchu 
Świętym. Jest to proces trynitocentryczny, czyli skierowany ku centrum życia 
Boga Trójjedynego. W procesie stwarzania ciągłego energia bytów stworzo-
nych jest odkształcana, przekształcana od zakrzywionej ku sobie (ku dane-
mu bytowi) do otwartej, wychodzącej na zewnątrz, skierowanej ku innym, 
a fundamentalnie ku centrum życia Trójcy Świętej „Stwarzanie jest to proces 
antropocentryczny i osobocentryczny. (…) I tak stworzenie ma strukturę 
i ruch ku-personalny: ku Osobom Bożym, ku człowiekowi, ku ewentualnie 
innym istotom osobowym”8. Przedmiotem ciągłego stwarzania są wszelkie 
byty stworzone, ich substancja, wyposażenie wewnętrzne, relacje, oblicze oraz 
sposób ich działania.

5 Por. P. Lisicki, Szantaż serca, „Fronda” 1998 nr 13/14 , s. 237.
6 Por. tamże, s. 239.
7 Por. C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, s. 255.
8 Tamże, s. 256.
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II. Aniołowie

Wobec świata materialnego przyjmowane jest jednoczesne zaistnienie 
materii oraz czasu, który stanowi punkt odniesienia nie tylko dla nauk przy-
rodniczych, ale też dla teologii. Badacz może zmierzać do punktu początko-
wego, chociaż jego osiągnięcie nie jest możliwe. Jest on umownym punktem 
teoretycznego schematu. Dla bytów duchowych, zwanych aniołami, takiego 
punktu nie ma. Mówienie o stworzeniu aniołów wplecione jest w strukturę 
czasu, z istoty swej powiązanego z materią. Gdy natomiast jest mowa o stwo-
rzeniu aniołów przed światem materialnym, do teologii wprowadzana jest 
aporia. Aby jej uniknąć, teologowie wolą mówić o jednoczesnym stworzeniu 
kosmosu i aniołów. Odniesienie creatio continua do aniołów, czyli ich nie-
ustanne stwarzanie, również wiąże się z przyjmowaniem temporalnego punktu 
odniesienia. Z kwestią czasu wiąże się też myśl o poddawaniu ich prapierwot-
nej próbie, której nie wszyscy muszą sprostać. W takim ujęciu pojawiałyby się 
nieustannie nie tylko nowe duchy dobre, lecz również duchy złe9. Niniejszy 
artykuł nie zajmuje się zagadnieniem istnienia aniołów i demonów, lecz uka-
zuje, że ich istnienie może być powiązane z zagadnieniem creatio continua. 
„W dawnej teologii zakładano, że stworzenie aniołów – i ich próba – to był 
akt absolutnie jednorazowy, mający miejsce na początku wszechstworzenia. 
Dynamiczna wizja stworzenia podsuwa dynamiczne interpretacje angelologii 
i demonologii”10.

III. Dusza ludzka

Kreacjoniści przyjmują istnienie duszy stworzonej, która partycypuje 
w istnieniu Boga. Dusza wraz z całością człowieka żyje w czasie, ale po śmierci 
człowieka żyje bez ciała, w sytuacji wieczności, bez czasu. Dusza ludzka jest 
nieśmiertelna. Myśl o nieśmiertelności duszy ludzkiej jest zwalczana przez gło-
szenie, że człowiek jest jednością, która albo żyje integralnie, z ciałem i duszą, 
albo umiera całkowicie, albo zmartwychwstaje w momencie śmierci, mocą 
zmartwychwstania Chrystusowego11. Według tego poglądu cały człowiek 

9 Por. tamże, s. 479.
10 Tamże, s. 480.
11 Por. J.L. Ruiz de la Peña, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, 

Santander 1988, s. 149.
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byłby stwarzany dwa razy, drugi raz albo w momencie śmierci, albo na końcu 
świata.

W odniesieniu do pojawienia się duszy ludzkiej z niczego creatio continua 
oznacza, że jeden wielki, boski akt stwórczy konkretyzuje się w postaci wiel-
kiej ilości odrębnych wydarzeń stwórczych. Byłaby tu swego rodzaju kwanto-
wość, a nie ciągłość. Ciągłe stwarzanie dotyczy natomiast rozwoju człowieka: 
cielesnego i duchowego. Ciało rozwija się w płaszczyźnie biologicznej aż do 
śmierci, a później zostaje stworzone ciało uwielbione. Ciało tylko raz staje 
się martwe i tylko raz pojawi się uwielbione. Dusza może stawać się martwa 
wiele razy w sensie utraty łaski uświęcającej i wejścia w habitualny stan grze-
chu, może też wiele razy na nowo wchodzić w stan łaski, a także w tym stanie 
wzrastać. Odpowiednio, wyposażenie materialne jest tylko jedno, aczkolwiek 
w różnych postaciach, natomiast wyposażenie duchowe ma poziom naturalny 
i nadprzyrodzony. Energia duchowa naturalna może być wzbogacona przez 
energię boską (łaska), która ogarnia też energię ludzką materialną. Energia 
materialna jest tylko jedna. Nie ma energii materialnej boskiej. Energia boska 
jest tylko duchowa. Przenika również ciało, ale nie pojawia się przez to w nim 
jakaś energia materialna boska. Energia boska materialna występuje tylko 
w systemach panteistycznych. W chrześcijaństwie występuje jedynie ener-
gia boska duchowa. Wielu teologów nie uznaje nawet istnienia w człowieku 
energii boskiej duchowej. Według wielu teologów w człowieku istnieje tylko 
energia boska naturalna. W tradycyjnym nauczaniu katolickim, creatio conti-
nua w duszy ludzkiej polega na stworzeniu i ciągłym pomnażaniu łaski, a tym 
samym na stwarzaniu nowej jakości w osobie ludzkiej i ciągłym jej wzrastaniu.

Byt stworzony jest autonomiczny i powiązany ze Stwórcą. Im mocniejsza 
więź ze Stwórcą, tym bardziej intensywne jest istnienie tego bytu i tym moc-
niejsza jest jego autonomia. Im bardziej dusza ludzka napełniana jest łaską, 
tym bardziej człowiek jest osobą. W Bogu jedność i autonomia personalna są 
absolutne. Tylko w Bogu jest jedność absolutna i rozróżnienie trzech Osób na 
miarę Absolutu. Różnice personalne w Bogu są tak potężne, jak potężna jest 
natura Boska12. Byty stworzone są przedmiotem działania Absolutu, który je 
wywyższa, przyciągając do siebie. Kontemplowanie Boga Trójjedynego i przyj-
mowanie sakramentów intensyfikuje obraz Boży w człowieku, przemienia go, 
personalizuje, czyni coraz bardziej osobą, prowadzi do pełnej integralności. Im 

12 Por. B. Parera, La teología española desde mediados del siglo XIII hasta las primeras 
manifestaciónes del humanismo, w: Historia de la Teología Española, t. 1: Desde sus orígenes 
hasta fines del siglo XVI, red. M. Andrés Martinez, Madrid 1983, s. 467.
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bardziej człowiek jest zjednoczony z naturą Boską, tym bardziej intensyfikuje 
się w nim obraz struktury trynitarnej, czyli obecność w nim każdej z trzech 
Osób Bożych, umacniających ciągle (na zasadzie creatio continua) jego esencję 
i życie wewnętrzne. Pełnia integracji oznacza również trynitarną przemia-
nę ciała ludzkiego. Ciało jest stwarzane nie tylko w aspekcie materialnym-
biologicznym, lecz przede wszystkim w przybliżane jest do przebóstwienia. 
Im bardziej personalizowana jest dusza, tym bardziej, za jej pośrednictwem, 
personalizowane jest ciało13. Kwestia creatio continua to kwestia połączenia 
metafizyki z historią i połączenia refleksji nad bezczasowym Bogiem z refleksją 
nad fizykalnym czasem14. W człowieku jest powiązanie ciała z duszą, która jest 
jego formą.

IV. Ewolucja ciała ludzkiego w kontekście creatio continua

Przeciwstawianie ewolucji kreacjonizmowi świadczy o kompletnej igno-
rancji albo świadomej złej woli. Zagadnienie creatio continua w odniesieniu 
do ciała ogarnia również ewolucję przygotowującą do zaistnienia człowieka 
w świecie, ewolucję ciała konkretnej osoby na ziemi, a ostatecznie stworzenie 
ciała uwielbionego na końcu czasów (zmartwychwstanie). Ignorancki ciem-
nogród o tym nie wie, a po otrzymaniu odpowiedniej informacji o fakcie 
przyjmowania ewolucji w chrześcijańskiej wierze i teologii stwierdza: „tym 
gorzej dla faktów”. Ewolucja może być przyjmowana przy założeniu jednego 
aktu stwórczego, jak i w schemacie ciągłego stwarzania. Ciągłe stwarzanie 
oznacza nieustanny rozwój. Również jednorazowy akt stwórczy powiązany jest 
z zakodowaniem w bycie stworzonym jego przyszłego rozwoju. Są kreacjoniści 
przyjmujący ewolucję i materialiści, którzy jej zaprzeczają. W odniesieniu do 
konkretnej osoby kreacjoniści zdecydowanie opowiadają się za ewolucją tego 
samego ciała od poczęcia do śmierci, a materialiści głoszą, że do pewnego 
czasu jest coś w rodzaju zwierzęcia, a człowiek pojawia się dość późno, być 
może dopiero w momencie narodzin. Według materialistów człowiek pojawia 
się w rozwijającym się zarodku po pewnym czasie, po przekroczeniu jakiegoś 
stanu krytycznego. Materia organizuje się i po jakimś czasie następuje muta-
cja, krystalizacja, konkretyzacja, czyli pojawia się człowiek. Taki pogląd jest 
zaprzeczeniem ewolucji i popiera teorię, według której człowiek pojawił się 

13 Por. tamże, s. 468.
14 Por. C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, s. 431.
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w dziejach świata nagle, nie wiadomo skąd. W takim schemacie materialista 
różni się od kreacjonisty jedynie tym, że kreacjonista dąży do logicznego wy-
jaśnienia nagłego pojawienia się człowieka, powołując się na działanie Boga, 
a materialista nie dostrzega żadnej przyczyny. Coś nagle się stało bez żadnej 
przyczyny. Chyba że tą przyczyną jest materia, która w takim razie ma preroga-
tywy Boga. Nauki przyrodnicze stwierdzają, że w ewolucji osoby ludzkiej nie 
można wskazać punktu rozdzielającego nie-człowieka od człowieka.

„Z samej idei ewolucji nie wynika przeciwstawienie się kreacjonizmowi, 
o ile ten oznacza jedynie stopniowe zjawisko stworzenia”15. Stwórca mógł 
przecież użyć takiego stopniowego procesu jako środka stworzenia. Termi-
nem creation-science (użytym w znaczeniu zawartym na przykład w prawie 
luizjańskim) określa się powszechnie poglądy chrześcijańskich fundamenta-
listów, oparte na skrajnie dosłownej interpretacji Biblii. Zastanawia fakt, że 
wszelkie przypadki wiązania świata z Bogiem przez ludzi powołujących się na 
jakąkolwiek dyscyplinę naukową panicznie ignorują fakty w postaci realnie ist-
niejących tekstów biblijnych czy instytucjonalnej interpretacji i tworzą swoje 
fantazyjne prywatne wizje. W tej sytuacji nie ma sporu między poglądami ta-
kiej czy innej nauki a wiarą chrześcijańską, lecz między poglądami danej nauki 
a prywatną wizją danego człowieka: prelegenta, dziennikarza, wykładowcy czy 
sędziego. Tylko wąska grupa ludzi utrzymuje, że dzieło stworzone ukończone 
zostało w ciągu sześciu dni, nie wcześniej jak dziesięć tysięcy lat temu, oraz że 
od tego czasu wszelka ewolucja pociągnęła za sobą nieznaczne modyfikacje, 
a nie podstawowe zmiany. Ponieważ creation-science jest przedmiotem tylu 
kontrowersji i uwagi ze strony mediów, wielu ludzi uważa, że każdy, kto po-
piera „stworzenie”, popiera zarazem tezę o „młodej Ziemi” i przypisuje pocho-
dzenie skamieniałości biblijnemu potopowi16. Z kolei jest wielu kreacjonistów 
uznających, że Ziemia ma miliardy lat i że proste formy życia ewoluowały 
stopniowo do bardziej złożonych, włączając człowieka. Wierzą oni, że „nadna-
turalny Stwórca nie tylko zapoczątkował ten proces, ale w pewnym rozsądnym 
znaczeniu celowo kontroluje i ukierunkuje jego przebieg”17.

Księga Rodzaju zawiera dwa rodzaje opisów – symbolicznych – dotyczą-
cych pojawienia się człowieka: Rdz 1,26-27 i Rdz 5,1-2. Oba teksty wskazują 
na bezczasowy czyn Boga, którego efektem są kobieta i mężczyzna, natomiast 
Rdz 2,7 mówi o ulepieniu (kształtowaniu) ciała ludzkiego. W pierwszych 

15 P.E. Johnson, Sąd nad Darwinem, Warszawa 1997, s. 7.
16 Tamże, s. 16.
17 Tamże, s. 17.
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wiekach chrześcijaństwa nikogo nie dziwiła interpretacja rozciągająca kształto-
wanie ciała ludzkiego przez długi okres. Nie był to akt stwórczy bezpośredni, 
lecz efekt zawarty w stworzeniu całego świata. Stworzenie duszy dokonuje się 
w konkretnym momencie, z bezpośrednim zaangażowaniem Boskiej mocy, 
natomiast ulepienie jest działaniem pośrednim, z zaangażowaniem sił przyro-
dy. Według Grzegorza z Elwiry dusza ludzka pojawia się z nicości (jest konsty-
tuowana; constituere), ciało natomiast jest tworzone (plasmare) z już istniejącej 
ciężkiej materii. Połączenie duszy z ciałem jest określane terminem tchnienie 
(inspiratio)18. Grzegorz z Elwiry, pod wpływem Platona, przyjmował istnienie 
duszy ludzkiej przed ciałem i w ten sposób podkreślał dualizm: dusza – ciało, 
ale przeciwstawiał się manicheizmowi. Manicheizm głosił istnienie dwóch 
Bogów. Jeden stworzył duszę, drugi materię i ciało człowieka, które było prze-
szkodą, więzieniem. Grzegorz głosił, że jest tylko jeden Bóg, który stworzył 
duszę i ciało. Ciało jest bytem dobrym. Dusza nie ucieka od ciała, lecz go 
pragnie i jednoczy ze sobą. Ciało nie jest dla człowieka czymś przygodnym, 
lecz konstytuuje ludzką naturę. W procesie ciągłego stwarzania rozwijają się 
dusza i ciało, we wzajemnej współpracy19. Przedmiotem creatio continua jest 
ciało i dusza, cały człowiek. Dusza jest stwarzana momentalnie, a ciało jest 
lepione w czasie.

Oprócz stworzenia początkowego Pismo Święte mówi o drugim stworze-
niu, czyli o zmartwychwstaniu, które jest już nie tylko dziełem Boga, lecz rów-
nież dziełem człowieka. Martwe ciało Jezusa, a na końcu świata i nasze, zostaje 
ożywione przez naturę Boską i ludzką. Gdy ciało jest martwe, natura ludzka 
żywa to tylko dusza. Dusza jest podmiotem stworzenia życia nowego ciała 
w martwej materii. Stwarzane jest życie, czyli nowe ciało ludzkie, uwielbione. 
Dusza nie tylko pragnie ciała, lecz je stwarza, jednocześnie zespalając się z nim. 
Zmartwychwstanie może być do chwały albo na potępienie. „Zmartwychwsta-
nie ciała w ogólności jest pewnym spełnieniem daru stworzenia człowieka jako 
istoty osobowej, natomiast zmartwychwstanie ciała ku chwale jest spełnieniem 
odkupienia Chrystusowego”20. Wszyscy zmartwychwstaną, ale zmartwych-
wstanie do chwały jest szczególnym darem. Każda dusza ma moc ożywienia 
swego ciała, ale ożywienie do chwały dokonuje się tylko w mocy łaski Bożej. 
Trudno jest pojąć, że ciało zmartwychwstałe, czyli chwalebne (Flp 3,21), może 

18 Por. T. Czapiga, Antropocentryzm teologii Grzegorza z Elwiry. Studium patrystyczno-
teologiczne, Szczecin 1996, s. 45.

19 Tamże, s. 46.
20 C.S. Bartnik, Gromy mówiące. Kazania, przemówienia, publicystyka społeczno-

polityczna, Lublin 1999, s. 252.
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pojawić się w sytuacji potępienia. W każdym razie nowe ciało będzie uczestni-
czyło, w dziele przemiany materii, w stworzeniu nowego kosmosu. Zwieńcze-
nie procesu creatio continua ciała ludzkiego łączy się ze zwieńczeniem creatio 
continua kosmosu i jest też spełnieniem ciągłego stwarzania integralnej, pełnej 
osoby ludzkiej.

V. Kościół przedmiotem ciągłego stwarzania

Przedmiotem ciągłego stwarzania są nie tylko poszczególni ludzie, lecz 
społeczność, która w najszerszym sensie ogarnia całą ludzkość. Poszczególni lu-
dzie i szersze społeczności ulegają procesowi przemiany, co jest równoznaczne 
z ciągłym stwarzaniem nowych relacji z Bogiem. Ludzie są gromadzeni wokół 
Chrystusa, stają się coraz bardziej miejscem przebywania Boga Trójedynego, 
są coraz bardziej Ludem Bożym i coraz bardziej Ciałem Chrystusa. Ciągłe 
stwarzanie współbrzmi z procesem zbawczym. Im więcej świętości, tym więcej 
personalności indywidualnej i więcej eklezjalności w wymiarze społecznym. 
Odkupienie Boże komunikuje ludziom nowe życie, które jest uczestnicze-
niem w miłości samego Boga. Z łona Boga, z jego macierzyńskiego wnętrza 
wydobywa się nowe stworzenie, nowi synowie, coraz wspanialsza wspólnota. 
W procesie nieustannego stwarzania i uświęcania Jahwe objawia się jako Oj-
ciec o wnętrzu matczynym21.

Społeczny wymiar creatio continua podkreślany jest radykalnie w teologii 
wyzwolenia, ale w jakiś sposób też w całej teologii. Przedmiotem ciągłego 
stwarzania są przede wszystkim ludzie ubodzy. Stwarzanie łączy się z postawą 
uniżenia, kenozy, miłości wyzbywającej się siebie, swego egoizmu. Miłość Boża 
stwarza w ludziach nadzieję i kieruje ich ku pełni – indywidualnej i społecznej. 
Zbawienie społeczne to nie tylko usprawiedliwienie człowieka grzesznego, 
lecz otwarcie na bliźnich, empatia, współuczestniczenie i współodczuwanie, 
miłosierdzie i tkliwość. Dzięki temu zbawienie ma też wymiar społeczny22.

Ciągłe stwarzanie dokonuje się w czasie, dotyczy nie tylko jednostek, lecz 
całej społeczności, a to oznacza, że czas staje się „czasem Kościoła”. Realizacja 
wydarzeń zbawczych rozwijających Kościół konkretyzuje się wciąż na nowo, 

21 Por. F.F. Ramos, Biblia, Dios en la, w: El Dios Cristiano. Diccionario teológico, red. 
X. Pikaza, O. de M., N. Silanes, O.SS.T., Salamanca 1992, s. 170.

22 Por. E. Gómez, Seguimiento de Jesús en el Espíritu, „Estudios Trinitarios” 2 (1999), 
s. 311.
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w każdym pokoleniu, w każdej epoce. Przypomina o tym Jan Paweł II, pisząc 
w encyklice Dominum et Vivificantem (punkt 29) o działaniu Ducha Świętego 
we wspólnocie eklezjalnej w kontekście słów zawartych w Konstytucji dusz-
pasterskiej Gaudium et spes. Zarówno Sobór Watykański II, jak i Jan Paweł II, 
sięgają do starożytnej tradycji Kościoła głoszącej, że z punktu widzenia histo-
rii można powiedzieć, że akt stwórczy nie był jednorazowy, ale jest czyniony 
ciągle23.

Creatio continua w aspekcie społecznym rozciąga się od Adama po ostat-
niego człowieka na Ziemi, rozwijając się i gęstniejąc w dziejach Ludu Bożego, 
dawnego i nowego Przymierza. Ludzka społeczność jest nie tylko przedmio-
tem, lecz coraz bardziej staje się podmiotem dzieła stwórczego. W czasach 
patriarchów niepłodna Sara stała się matką Izaaka, syna Abrahama. Męż-
czyźni i kobiety współpracują z Bogiem Stworzycielem, uczestniczą w dziele 
budowania Królestwa Bożego, które jest zalążkiem przyszłego królestwa nie-
bieskiego, oczekiwanego z nadzieją i coraz bardziej narastającego już w tym 
świecie24. Słowo Boże przyzwyczajało się poprzez teofanie starego Przymierza 
do przebywania wśród synów człowieczych, a  jednocześnie przyzwyczajało 
ludzi do swojej obecności (św. Ireneusz z Lyonu). Duch Święty objawiał się 
pod postacią obłoku, w którym ukrywał się Syn Boży. W ten obłok wstępo-
wał Abraham, idąc na spotkanie z Bogiem Jahwe25. Społeczny wymiar creatio 
continua złożony jest z wymiaru horyzontalnego, jednoczącego ludzi między 
sobą i z wymiaru wertykalnego, jednoczącego ludzi z Bogiem.

Akt stwórczy jest dla ludzi ukryty w misterium Boga. Również sposób 
stwarzania człowieka i ludzkiej społeczności jest ukryty w obłoku tajemnicy. 
Dotyczy to wszelkich wydarzeń dziejów zbawienia, które są jednocześnie 
wydarzeniami stwarzającymi i zbawiającymi. Obłok okrywający Arkę został 
nazwany przez rabinów Schekinah – termin ten wyprowadzony jest ze słowa 
schakan, które jest jego rdzeniem. Oznacza ono „pozostawać pod dachem”, 
„pozostawać w namiocie” czy pod przykryciem, pozostawać niewidocznym. 
Chwała Boża zawsze pozostaje w ukryciu. Rdzeń tajemnicy otoczony jest ob-
łokiem, który sam w sobie też jest tajemniczy. Duch Święty objawia, ale jest 
misteryjnym blaskiem, światłem rozjaśniającym i oślepiającym, namiotem 
spotkania, świątynią, w której wnętrzu znajduje się Schekinah, czyli Syn Boży, 

23 Por. T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 1995, s. 20.
24 Por. J. Ferrer Arellano, Los dos manos del Padre. El doble movimiento de la alianza 

salvífica, en la misión conjunta e inseparabile del Verbo y del Espíritu Santo, como „incarnatio 
in fieri”, „Annales Theologici” 13 (1999), s. 32.

25 Por. KKK 707; J. Ferrer Arellano, Los dos manos, s. 33.
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który z kolei jest chwałą Jahwe, obłokiem objawiającym i ukrywającym tajem-
nicę Boga Ojca. Chwała Boża w Starym Testamencie (Kabod) była niewidocz-
na, ukrywała się pod osłoną oślepiającego blasku Schekinah, która otaczała 
rdzeń tajemnicy. Człowiek nie potrafi zobaczyć Schekinah w sobie samej. Nie 
potrafił nawet zobaczyć jej oblicza. W pewnym sensie człowiek widzi Bożą 
chwałę, bo widzi blask, ale nie widzi tego, co się w nim kryje. Ludzie oglądają 
chwałę Bożą, ale jej nie widzą, a tym bardziej nie mogą poznać jej wnętrza26. 
Tak też jest z uczestniczeniem człowieka w dziele stwarzania. Człowiek zanu-
rzony jest w stwórczym blasku dzieła Bożego, w mocy aktu stwórczego, ale 
nie sięga rdzenia Stwórczego Aktu, który dokonuje się wewnątrz istoty Boga.

Człowiek może dostrzec odwzorowanie Stwórczego Aktu w świecie i w lu-
dziach, przede wszystkim w społeczności eklezjalnej. Creatio continua jest 
dostrzegalna w Kościele pod postacią budowania Królestwa Bożego przez 
Opatrzność Bożą. Stwarzający Bóg daje się poznać w życiu Kościoła, ale rdzeń 
Boga jest niedostępny. Społeczność wierzących chrześcijan objawia chwałę Bo-
żego aktu stwórczego, konkretyzuje działanie opatrzności w formie opatrzności 
eklezjalnej (providentia ecclestasica). W życiu Kościoła współbrzmią opatrzność 
Boża i ludzka w postaci eklezjotwórczości (concursus divinus ecclesialis, provi-
dentia esslesiogenetiva). W doczesnym życiu Kościoła jest zarodek i zadatek 
„pełnej formy i chwały Opatrzności Sensów Eschatycznych”27. Całość życia, 
a szczególnie sakramenty, jest sposobem realizacji wielkiego „Sakramentu” 
całego Kościoła. Przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa dokonuje 
się po to, aby Kościół przemieniał się coraz bardziej w Ciało Chrystusa28. Ko-
ściół jest centralnym przedmiotem i podmiotem creatio continua. Centralnym 
miejscem życia Kościoła jest Eucharystia, która jest też rdzeniem, centralnym 
przedmiotem i centralnym podmiotem Aktu Stwórczego. Kościół jest budo-
wany, ciągle stwarzany przez Eucharystię, zwłaszcza przez jej centralne miej-
sce, konsekrację. Konsekracja to nieustanne stwarzanie w różnych miejscach 
świata Ciała i Krwi Pańskiej, a komunia święta to najmocniejszy punkt na linii 
ciągłego stwarzania człowieka i całego świata. W tym wydarzaniu ziemskim 
stwarzane jest niebo, szczęście wieczne, zmartwychwstanie do chwały, jedność 
duchowo-cielesna i włączenie w mistyczne Ciało Chrystusa29. Eucharystia jest 
pamiątką Paschy i zalążkiem przyszłego spełnienia powszechnego. Konsekra-

26 Por. tamże, s. 34.
27 C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, s. 142.
28 Por. J. Ferrer Arellano, Los dos manos, s. 60.
29 Por. Tamże, s. 65.
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cja jest nowym stworzeniem, to sytuacja eschatyczna. Nowe stworzenie jest 
omegalnie wyższe od stworzenia pierwszego, alfalnego, którego owocem jest 
obecny, zniszczalny świat i śmiertelny człowiek30. Przedmiot creatio continua 
ma od początku do końca rys eschatyczny.

W strukturze Kościoła fundamentalną rolę odgrywa sakrament małżeń-
stwa i rodzina. Ciągłe stwarzanie Kościoła (eklezjogeneza ciągła) jest owocem 
sakramentu chrztu świętego, Eucharystii, ale w sensie ciągłego wzrastania jest 
przede wszystkim owocem sakramentu małżeństwa. Posiłek eucharystyczny 
uświęca poszczególnych ludzi i całość społeczności eklezjalnej. Ogniwem łą-
czącym jednostkę ze społeczeństwem jest rodzina. Eucharystia sprawia wzrost 
wspólnoty rodzinnej, a rodzina jest miejscem stałego przebywania ze sobą lu-
dzi uświęconych niebiańskim pokarmem. Rodzina jest kondensacją ontyczną 
i czasoprzestrzenną mocy łaski Bożej i społeczności eklezjalnej. W rodzinie 
kondensuje się wymiar społeczny creatio continua, a jednocześnie konkrety-
zuje się wymiar czasoprzestrzenny, historyczny. W rodzinie intensyfikuje się 
też proces ciągłego stwarzania w sensie działania Boga Jedynego w Trzech 
Osobach, creatio continua uwidacznia się jako nieopisana „dialektyka tryni-
tarna”31. W rodzinie dokonuje się „harmonijny rytm ciągłości życia” Boga 
Trójjedynego i ludzkiej społeczności. Jest ona miejscem ciągłego stwarzania, 
w niej nieustannie uobecniania się początek świata. W rodzinie realizowane 
jest polecenie Boga, by być „pomocą” (ezer, Rdz 2,18) w realizowaniu się ludz-
kiej personalności. Dzięki rodzinie ludzkie „ja” może stawać się realnie coraz 
bardziej spełnione. Rodzina to skondensowany, spersonalizowany raj, ogród 
Eden. Małżeństwo i rodzina są odwzorowaniem pierwszej rodziny stworzonej 
bezpośrednio przez Boga. Biorą realny udział w procesie ciągłego stwarzania 
ludzkości. Dzieje ludzkości to nie tylko uporządkowany ciąg jednostek, lecz 
też ciąg małżeństw i rodzin. Antropogeneza jest to ciągły proces stwarzania 
trwający od początku do końca dziejów ludzkości32. Małżonkowie są „współ-
pracownikami miłości Boga – Stwórcy i jakby jej wyrazicielami (…), rozezna-
jąc też warunki czasu oraz sytuacji życiowej tak materialnej, jak i duchowej”  
(KDK 50).

Nie jest ważna rozciągłość czasowa, lecz fakt metafizyczny, zjednoczenia 
ludzi z Bogiem – Stwórcą. Zjednoczenie to ma wymiar bytowy, ontyczny, 
oraz wymiar czasoprzestrzenny. Osoba ludzka realizuje się w czasie, ale jej sens 

30 Tamże, s. 67.
31 C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, s. 318.
32 Por. tamże, s. 319.
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wynika z zakorzenienia w życiu Boga – Stworzyciela. Wszelkie słowa biblijne 
wyrażające aktywność, związane z upływem czasu, mają zabarwienie warto-
ściujące, wskazujące na egzystencjalną relację do Boga33.

VI. Niebo przedmiotem ostatecznym creatio continua

Bóg stwarza substancję materialną i substancję duchową, aby stworzyć 
świat, byty anielskie oraz osoby ludzkie. Szczytem objawiającym się w docze-
sności jest stworzenie natury ludzkiej w osobie Syna Bożego. Odtąd funda-
mentalny akt stwórczy oraz ciągłe stwarzanie uważane są nie tylko za dzieło 
Boga Jahwe, lecz również za dzieło Syna Bożego, a także dzieło Ducha Święte-
go. W Chrystusie dokonuje się realizacja potencjalności tkwiących w ludzkiej 
naturze, realizacja wszystkich ludzi. Uczestniczenie ludzi w stwórczym dziele 
Boga Ojca, przez Chrystusa, w Duchu Świętym, jest ostatecznym fundamen-
tem godności osoby ludzkiej. W ten sposób wcielenie Syna Bożego, które do-
konało się raz na zawsze, ma też wymiar ogólnoludzki, trwa i konkretyzowane 
jest stale i wszędzie, zmierzając do ostatecznego spełnienia, do ostatecznej 
omegalizacji (M.D. Chenu). W Chrystusie i w Duchu Świętym duchowość 
inkarnacjonistyczna zespala się z duchowością eschatologiczną34.

Creatio continua dotyczy aspektu ontycznego i historycznego, polega na 
stawaniu się bytów i stawaniu się dziejów. Czyny dokonane w dziejach wpisują 
się w wewnętrzne życie Boga. Przez czyny byty ludzkie jednoczą się z abso-
lutną substancją Boga. Historyczność nie jest skutkiem grzechu, jest wpisana 
w akt stwórczy, a  jeszcze bardziej podstawowo wpisana jest w zamysł Boży 
wobec świata i człowieka. Bez ciągłego podtrzymywania w istnieniu świat by 
zniknął od razu, albo przynajmniej nieuchronnie zmierzał ku nicości. Dzięki 
stwórczemu działaniu świat nie tylko trwa, lecz zmierza ku swemu spełnieniu. 
Stawanie się historyczności z nicości trwa ciągle. Nawet gdyby nie było grze-
chu pierworodnego, mogłoby zaistnieć wcielenie i przeprowadzenie ludzkości 
przez Syna Bożego z raju ziemskiego do raju wiecznego. Przejście mogłoby 
być natychmiastowe albo trwać w czasie podobnie jak ziemski raj. Byłby 
to przepełniony łaską kairos, a nie pusty czy nawet zniekształcony bytowo 

33 Por. P. Liszka, Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną, Warszawa 1992, s. 64.
34 Por. M. Chojnacki, Inkarnacjonizm. I. Dzieje, w: Encyklopedia katolicka, t. VII, red. 

S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 228.
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przez grzech zwyczajny Chronos35. Historyczność wynika z aktu stwórczego. 
Historia jest realizacją jakości historycznych dokonującą się w czasie. War-
tości historyczne ulegają przemianie ilościowej i  jakościowej. Dokonuje się 
proces humanizacji, personalizacji, czyli historia otrzymuje aspekt zbawczy36. 
Konkretyzacja ciągłego stwarzania może dokonywać się w różny sposób. Ks. 
Bartnik wymienia różne trajektorie, różne sposoby konkretyzacji: linearny 
prosty, linearny wstępujący, ewolucyjny spiralny, dewolucyjny lub degrada-
cyjny, stożkowy37.

VII. Realizacja przebóstwienia w człowieku w procesie ciągłego 
stwarzania

Wszelkie dobro – stwórcze i zbawcze – dokonuje się mocą krzyża Jezusa 
Chrystusa, zarówno wydobywanie z nicości, jak i z otchłani grzechu i śmierci. 
Dzieje zła, cierpienia i umierania odwzorowują w czasie, przestrzeni i wielości 
bytowej dramat aktu stwórczego. Bóg chce przez to poinformować, że świat  
nie jest wieczny i niezależny, lecz powstał z nicości tylko dzięki Bożej miłości 
i mocy. Cierpienie i śmierć są znakiem ograniczoności świata stworzonego, ale 
ta ograniczoność, wraz z cierpieniem i śmiercią, są zanurzone w stwórczym 
misterium Boga. Realność krzyża informuje, że wykluczony jest panteizm, 
totalne zlanie się wszystkiego w jedno. Prawdziwa jest jedność i prawdziwa 
jest odrębność. Cierpienie zmusza do zadawania pytań. Pytania te nie są czymś 
kłopotliwym, lecz odwrotnie, wskazują na potrzebę poważnej refleksji. Akt 
stwórczy fundamentalny i creatio continua nie są wydumanymi hipotezami, 
lecz rzeczywistością przynoszącą odpowiedź realną i praktyczną38.

Odpowiedź na fundamentalne pytania egzystencjalne nie znajduje się 
w przeszłości, lecz w przyszłości. Wiara chrześcijańska albo jest całościowa, 
albo nie jest to wiara chrześcijańska. Królestwo Chrystusowe nie jest z tego 
świata. Ujawnia się w swej pełni dopiero po śmierci39. Człowiek od początku 
swego istnienia ma w sobie obraz Boży, czyli wyposażenie boskie na miarę bytu 
stworzonego, niekoniecznego. Obraz Boży jest elementem natury ludzkiej, 

35 Por. C.S. Bartnik, Historia i myśl, Lublin 1995, s. 63.
36 Por. tamże, s. 64.
37 Zob. tamże, s. 86.
38 Por. L. Goodall, Boża Opatrzność jako ustawiczne stwarzanie ex nihilo, „Communio” 

6 (2002), s. 40.
39 Por. Z.J. Kijas, Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków 2000, s. 145.
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która od początku w jakiś sposób już jest boska. Dyskusje teologów dotyczą 
tego, czy boskość w człowieku rozwija się w sposób ewolucyjny, czy poprzez 
nagłe przeskoki – z poziomu naturalnego zwyczajnego do poziomu nowego, 
istotnie wyższego. Creatio continua osoby ludzkiej może być ewolucyjna – 
bez dodatkowych darów, czy też skokowa – dzięki specjalnym darom, które 
wynoszą człowieka na wyższy poziom ontologiczny. W drugiej wersji termin 
„natura ludzka” otrzymuje nowe znaczenie, ponieważ ma w sobie coś (łaskę), 
co ma wymiar boski. Obraz Boży jest odwzorowaniem boskiej personalności 
na miarę bytu stworzonego. Łaska w człowieku zachowuje swój wymiar boski. 
Nieporozumienia wynikają z braku integralnej antropologii oraz trynitologii. 
Łaska jest czymś, a nie kimś, ale jest to coś personalnego, coś bezpośrednio 
związanego z Osobami Boskimi. Nie tylko jest w relacji do Osób Boskich, ale 
jest czymś, co jest wewnętrznym elementem Osób Boskich40. Bóg podtrzy-
muje wszystko w istnieniu (Ap 15,3; 19,6). Nadal stwarza i wszystkie rzeczy 
czyni nowymi (Ap 21,5). Dopełni dzieła stworzenia w odnowionej Genesis 
w nowym zrodzeniu Wszechświata (Ap 22,11-12). Jest początkiem i spełnie-
niem stworzenia (Ap 1,8)41. Mocą Ducha Świętego stworzenia przechodzą 
w nadstworzenia.

* * * 

Ontycznie przedmiotem creatio continua są aniołowie, ludzie i świat: ko-
smos, rośliny i zwierzęta. Aspektowo specyficznym przedmiotem ciągłego 
stworzenia jest rozwój i doprowadzenie wszystkiego do pełni. Analiza po-
szczególnych przedmiotów nieustannego działania stwórczego pozwala lepiej 
zrozumieć istotę tego działania i podkreślić jego trynitarność.

Każde działanie Boże dokonuje się w misteryjnej głębi Trójcy immanent-
nej. Dostrzec można jedynie skutek tego działania, są nim byty stworzone 
w ich istnieniu, działaniu, rozwoju, ukierunkowaniu na cel ostateczny. Creatio 
continua to akt stwórczy rozpatrywany z perspektywy rozwijającego się świata. 
Trzeba odróżnić przedmiot refleksji od przedmiotu realnego działania. W tym 
przypadku obie kwestie się spotykają. Artykuł zajmuje się owocem ciągłego 
działania stwórczego. Cechą metodologiczną artykułu jest spostrzeżenie, że 

40 Por. G. Giorgio, Il rapporto di corrispondenza tra filosofia e teologia nel pensiero di 
Hans Urs Von Balthasar, „Richerche Teologiche” 10 (1999), s. 274.

41 Por. F. Contreras Molina, Apocalíptica, w: El Dios Cristiano. Diccionario teológico, 
red. X. Pikaza, O. de M., N. Silanes, O.SS.T., Salamanca1992, s. 87.

Ks. Piotr Liszka CMF | Przedmiot creatio continua



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016194

ujęcie personalistyczne nie oznacza pomijania aspektów reistycznych. Ciągłe 
stwarzanie przybliża świat do ludzi a ludzi, do świata, nie oddziela, lecz jed-
noczy.

THE SUBJECT OF CREATIO CONTINUA

Summary

Ontically, creatio continua deals with the subject of angels, people and the world: 
space, plants and animals. Aspectually, the specific subject of continuous creation 
is to develop and bring everything to the full. Analysis of different subjects of con-
tinuous creative action helps to better understand the essence of this action and to 
highlight its Trinitarian nature.

Every action of God takes place in the mystic depths of the immanent Trinity. 
Only the results of God’s activity can be perceived; these are created beings in their 
existence, operation, development, and focusing on the ultimate goal. Creatio con-
tinua is the act of creation considered from the perspective of the developing world. 
One has to distinguish the subject of reflection from the subject of the real action. 
In this case, both issues meet. The article deals with the fruit of a continuous creative 
activity. Its methodological feature is the observation that the personalistic perspec-
tive does not mean overlooking the reistic aspects. Continuous creation brings the 
world closer to people and people to the world, it does not separate, but unites. 

Słowa kluczowe: 
 creatio continua, Trójca Święta, trynitarność, kosmos, człowiek, uczestniczenie, 
kształtowanie, personalizacja, jednoczenie, spełnienie.

Key words: 
 creatio continua, Holy Trinity, existing as a Trinity, Cosmos, man, participation, 
shaping, personalization, unifying, fulfilment.
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Bp Andrzej F. Dziuba

 Eucharystia i miłość posługi

Eucharystia jako szczególny sakrament miłości, wręcz niepowtarzalny, 
winna jednak mieć zawsze odniesienie do pielgrzymiego wymiaru życia ludzi 
ochrzczonych, a więc Nowego Przymierza. Jest ona ożywczym darem Chleba 
i Wina, danym na owocne zmierzanie do ojczyzny Pana (por. 1Kor 11,23-26). 
Jan Paweł II przypomina: „Udział w Eucharystii, sakramencie Nowego przy-
mierza (por. 1 Kor 11,23-29) jest szczytem upodobnienia do Chrystusa”1. Trze-
ba ciągle odkrywać prawdziwe znaczenie wielkoczwartkowych słów i czynów 
Jezusa. To Nowa Pascha, ofiara Nowego Przymierza i nieustanna pamiątka. 
Jest to zatem Chleb i Napój pielgrzymów wiary. Jednak oprócz swego wymiaru 
daru stanowi ona jednocześnie zobowiązanie i wezwanie do moralnych postaw 
ludzi wiary. Chrześcijaństwo nie może pozostać tylko teorią, systemem, zbio-
rem zasad czy doktryną, jest ono bowiem życiem w Jezusie Chrystusie, dzięki 
Niemu oraz przez Niego. 

I. Zakorzenienie miłości

Najwyższym celem i skutkiem Eucharystii jest włączenie społeczności Ko-
ścioła i jego członków w bezmiar oceanu Bożej agape. To jest nieustanne two-
rzenie pielgrzymującego Ludu Bożego Nowego Przymierza (por. Hbr 11,13). 
Ona ma zawsze wymiar eschatologiczny. Eucharystia Pana jest tym darem, 

Bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba – biskup łowicki, kierownik Katedry Historii 
Teologii Moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie; przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 
Polski; e-mail: rezydencja@diecezja.lowicz.pl.

1 Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 21 (cyt. dalej: VS).
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który pozwala nie tylko rozeznać, ale przede wszystkim doświadczyć w stopniu 
doskonałym tego, czym i jaka jest miłość Boga w jej wielorakich przejawach. 
Zwłaszcza w swym niedościgłym bogactwie otwartości, przekraczania granic 
i miłosiernym darze (por. Jud 2).

Najpierw miłość historyczna, która zapoczątkowana została już w dziele 
stworzenia człowieka i świata (por. Rdz 1,1-27). To było obdarowanie szcze-
gólnie stwórcze i zarazem twórcze. Stworzony na obraz Boży człowiek winien 
być w świecie „wyrazicielem chwały Boga”. Ta wizja człowieka otwiera się na 
Chrystusa jako Słowo Przedwieczne, „które jest «obrazem Boga niewidzialne-
go», a zarazem «pierworodnym wobec każdego stworzenia» (Kol 1,15)”2. Dla-
tego też „prawda o człowieku stworzonym na obraz Boga nie tylko wyznacza 
miejsce człowieka w całym porządku stworzenia, ale równocześnie mówi już 
o jego związku z porządkiem zbawczym w Chrystusie, który jest odwiecznym 
i współistotnym «obrazem Boga» (2 Kor 4,4): obrazem Ojca”3. Ta wizja czło-
wieka jako obrazu Bożego zawiera w sobie „konkretne wskazania dotyczące 
jego istoty i wolności oraz nieśmiertelności jego ducha”4. 

Taki przybrała kształt długa historia zbawienia aż do krzyża Jezusa z Naza-
retu (por. Mk 15,20-41), zwyciężonego pustym grobem i zmartwychwstaniem 
(por. Mk 16,1-14) oraz utwierdzonego chwałą zasiadania po prawicy Ojca (por. 
Mk 16,19)5. Odtąd owocnie trwa ona nadal w ciągłym darze jedynego Syna 
Ojca doświadczanym w miejscu i czasie, ale zawsze odniesionym do konkret-
nego człowieka i całej społeczności ludzi, a w nich i świata. Dlatego Apostoł  
Narodów poucza: „Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, 
zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni 
w jedno przez podobne zmartwychwstanie” (Rz 6,5). Jeżeli chodzi o homo-
ioma, należy zatem odrzucić zarówno hipotezę „maksymalistyczną” śmierci 
fizycznej, jak i „minimalistyczną”, według której podobieństwo byłoby tylko 
„zewnętrzne”, a więc dotyczyło zwykłej symboliki zanurzenia/wynurzenia6.

2 Tenże, Człowiek stworzony na obraz Boga, Katecheza 9.04.1986, w: tenże, Wierzę 
w Boga Ojca Stworzyciela, Citta del Vaticano 1987, nr 10.

3 Tamże, nr 11. 
4 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, nr 81.
5 Por. A. Chendi, Chwalebny krzyż, objawienie Boga, który jest Miłością, w: Synowie 

w Synu. Teologia moralna fundamentalna, red. R. Tremblay, S. Zamboni, Warszawa 2008, 
s. 113-118. 

6 Por. H. Schlier, La Lettera ai Romani, Brescia 1982, s. 329-331; H. Langkammer, 
Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985, s. 155-158; F. Neirynck, „Chrystus w nas” 
i „my w Chrystusie”, „Concilium” 1969 nr 6-10, s. 312-321; K. Romaniuk, List do 
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Następnie staje miłość wybierająca i wynosząca, która wybiera każdego in-
dywidualnie i to pośród bardzo wielu. To szczególne indywidualne rozeznanie 
każdego człowieka wraz z darami nadziei (por. Mt 25,14-30). Ta miłość pochyla 
się nad każdym człowiekiem. Zresztą nie może być inaczej w relacji Stwórcy 
do stworzenia na Boży obraz i Boże podobieństwo (por. Rdz 1,27)7. „Cecha 
ta nie jest w nas ani czymś przypadkowym, ani drugorzędnym. Nie sposób 
myśleć o istnieniu człowieka, nie biorąc jej pod uwagę”8. Czyni to jednak nie 
dla jakiegoś przywileju czy osobistych zasług, ale z faktu powołania dla służby 
powszechnej, zadanej każdej osobie. To swoiste znamię uniwersalności powo-
łania i oczekiwań jego owocowania.

Biblijna wizja człowieka odwołuje się w sposób zasadniczy do prawdy 
o tym, że został on stworzony „na obraz i podobieństwo Boże” (Rdz 1,26-27). 
Ta prawda wskazuje na jego obdarowanie wolnością i powołanie do miłości; 
wskazuje także na jego obdarowanie sumieniem. „Stworzony na obraz Boga 
człowiek – przypomina Jan Paweł II – zostaje przez Ducha Prawdy obdarowa-
ny sumieniem, ażeby obraz wiernie odzwierciedlał swój Pierwowzór, który jest 
zarazem Mądrością i Prawem odwiecznym, źródłem ładu moralnego w czło-
wieku i w świecie”. Dlatego też jest wezwany, „aby uczestniczył w prawdzie 
i miłości”9, a tym samym, by żył „w zjednoczeniu z Bogiem”10. 

Ta prawda jest jednak od początku w całym Piśmie Świętym odczytywana 
w perspektywie grzechu i zbawienia. Szczególnie mocno ukazują to Pawłowe 
antytezy z Listu do Rzymian. Życie człowieka i jego samego trzeba więc widzieć 
w odniesieniu do śmierci i życia (por. Rz 5,17), potępienia i daru życia (por. Rz 
5,18), nieposłuszeństwa i posłuszeństwa (por. Rz 5,19), grzechu i łaski (por. Rz 
5,21). Chrześcijanin wciąż stoi przed wyborem: „stare” czy „nowe życie” (por. Rz 
6,6; 7,6), czy jego życie ma być życiem „w ciele”, czy „w Chrystusie” (por. Rz 7,5-
8), a tym samym, czy chce żyć według ciała, czy według Ducha (por. Rz 8,4-5)11. 

Rzymian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań – Warszawa 1978, s. 143-146; 
C.K. Barrett, Commentary on the Epistle to the Romans, London 1971, s. 120-125. 

7 Por. E.M. Curtis, Image of God, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York 
1992, s. 389-391.

8 L.F. Ladaria, Antropologia teologica, Roma – Casale Monferrato 1986, s. 94; por. 
G. Colzani, Antropologia teologica. L’uomo: paradosso e mistero, Bologna 1997, s. 67-68.

9 Jan Paweł II, Encyklika Dominum et Vivificantem, nr 36 (cyt. dalej: DV).
10 Tamże, nr 37. 
11 Por. J.T. Bottorf, The Relation of Justitification and Ethics in the Pauline Epistles, 

„The Scottish Journal of Theology” 26 (1973), s, 421-430; F. Montagnini, Messaggio del 
regno e appello morale nel Nuovo Testamento, Brescia 1976, s. 61-66.
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Z kolei miłość miłosierna jest szczególnie głęboko zakorzeniona w człowie-
ku, a jednocześnie oczekiwana przez każdego (por. Ef 4,32; 1P 3,8). W Chry-
stusie tajemnica nieskończonego miłosierdzia Bożego względem człowieka 
zdolna jest sięgnąć aż do ukrytych korzeni jego nieprawości, aby skierować go 
ku nawróceniu, aby go odkupić i skłonić do pojednania12. Tajemnicę tę wyra-
ża przypowieść o synu marnotrawnym – miłosiernym ojcu (por. Łk 15,11-32), 
choć w tekście nie pojawia się termin „miłosierdzie”. Pozwala ona zrozumieć, 
że „miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą 
miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską”13. 

Wobec miłości miłosiernej ile potrzeba doświadczeń pokory własnych 
słabości i braków oraz grzechów, aby ją lepiej zrozumieć! Uczą tego Jezusowe 
obrazy: celnik (por. Łk 18,9-14), dzieci (por. Łk 18,15-17) oraz rozmowa z mło-
dzieńcem (por. Łk 18,18-23)14. Miłość ta ma swoiste zakorzenienie macierzyń-
skie i ojcowskie zarazem oraz ostatecznie taki właśnie sens. Jest szczególnie 
życiodajna oraz twórcza i w tym znajduje swe spełnienie oraz sens. 

II. Zobowiązania nowego życia

W Eucharystii Bóg kocha każdego człowieka, ludzi i świat tak w śmierci 
swego Syna, jak i w zaofiarowanym nowym życiu Zmartwychwstałego Pana: 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie” (J 11,25)15. Ta rzeczywistość daje możliwość uczestnictwa w jednym 
i drugim, dlatego że w człowieku jest zarówno cierpienie i śmierć, jak i radość 
oraz życie. Taka jest prawda człowieka, zresztą na obraz Jezusa Chrystusa, 
zmarłego i zmartwychwstałego. Dlatego Kościół głosi „zmartwychwstanie 
umarłych w Jezusie” (Dz 4,2)16.

Pawłowy stary człowiek (por. Rz 6,6) znaczony jest cierpieniem i śmiercią 
oraz przemijaniem, wynikającymi ze skutków grzechu pierworodnego. Jednak 

12 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 20.
13 Tenże, Encyklika Dives in misericordia, nr 5.
14 Por. S. Lyonnet, La legge e la liberta del popolo di Dio, Bologna 1968, s. 15-23; 

R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, Warszawa 1983, s. 180-185.
15 Por. K. Romaniuk, „Ja jestem zmartwychwstaniem” (J 11,25), „Concilium” 1970 

nr 6-10, s. 227-231; Ch.H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, London 
1953, s. 145-148; J. Blank, Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und 
Eschatologie, Freiburg 1964, s. 91-94.

16 Por. J. Dupont, Etudes sur les Actes des Apotres, Paris 1967, s. 139-144.
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chrzest, co przypominał Jan Paweł II, „oznacza i sprawia mistyczne, ale rzeczy-
wiste wcielenie w ukrzyżowane i zwycięskie ciało Jezusa. Przez ten sakrament 
Jezus zanurza człowieka w swoją śmierć, aby zanurzyć go w swoim zmar-
twychwstaniu (por. Rz 6,3-5), uwalnia go ze «starego człowieka» i przyobleka 
w «człowieka nowego», czyli w samego siebie”17. To pokłosie nauki św. Pawła, 
będące echem nauki samego Jezusa Chrystusa (por. Ga 3,27; Ef 4,22-24).

Zatem człowiek zraniony grzechem pierwszych rodziców doświadcza 
upokorzenia, braków sukcesów, choroby i cierpienia, a w końcu ostatecznie 
wchodzi w ramiona umierania i samej śmierci. Natomiast całe życie nowego 
człowieka w Chrystusie (por. Rz 6,8.11) niesie energię, postawy, dobre dzieła, 
modlitwy i wreszcie samo gorące pragnienia bycia z Panem. W Eucharystii 
wszystko to staje się odpowiedzią miłości na miłość trynitarną, Ojca, Syna 
i Ducha Świętego (por. Rz 15,30)18. Zresztą już zbawienie zawarte w chrzcie jest 
zaproszeniem człowieka do komunii miłości z Trójcą Świętą: „każdy ochrzczo-
ny staje się dzieckiem Boga Ojca, Jezus, Syn Boży, staje się jego bratem, 
a Duch Święty obdarza go swoją miłością”19. Od momentu chrztu chrze-
ścijanin nastawiony jest całą egzystencją na Ojca przez Chrystusa w Duchu 
Świętym. Ponadto Duch Święty czyni ochrzczonego żywym członkiem ekle-
zjalnego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła, Nowego Ludu Bożego. 

„A zatem – pisze Apostoł Narodów – proszę was, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wy-
raz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1)20. Takie dzieło może tylko w Du-
chu Boga stać się udziałem człowieka i wydać owoce zbawienia. „Owocem zaś 
Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie” (Ga 5,22-23)21. Najpierw zatem oczekiwane są czysto 
ludzkie owoce ziemskiego pielgrzymowania. 

17 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici, nr 12 (cyt. dalej: ChL).
18 Por. C. Cannizzaro, Chrzest i  bierzmowanie: brama do synostwa, w: Synowie 

w Synu, s. 347-354; H. Langkammer, Eschatologia św. Pawła, w: Biblia o przyszłości, red. 
L. Stachowiak, R. Rubinkiewicz, Lublin 1987, s. 83-86; W. Thussing, Per Christum in 
Deum. Studien zum Verhaltnis von Christozentrik und Theozentrik in den paulinischen 
Hauptbriefen, Munster 1965, s. 61-114; H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, 
s. 128-130.

19 DV 52.
20 Por. P. Adnes, Sequela e immitazione di Cristo nella Scrittura e nella Tradizione, 

Roma 1994, s. 101-122; A. Feuillet, Mort du Christ et mort du chretien d’apres les apitres 
pauliniennes, „Nouvelle Revue Theologique” 79 (1957), s. 337-354.

21 Por. G. Holotik, Die pneumatische Note der Moraltheologie. Ein erganzender 
Beitrag zu gegenwartigen Bemuhungen im Rahmen der katholischen Sittlichkeitslehre, Wien 
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Choć nie wyczerpujący ani wyłączny, wykaz Pawłowy zmierza do pokaza-
nia, że w szeregu postaw i konkretnie postrzegalnych czynów dokonuje się epi-
fania dzieła Ducha Świętego w człowieku. Trzeba podkreślić użycie w liczbie 
pojedynczej zwrotu „owoc Ducha”, świadomie i celowo w przeciwieństwie do 
chaotycznej fragmentaryczności ciała (por. Ga 5,22-23)22. Ostatecznie chodzi 
w życiu moralnym o „stałe usposobienie (…), które jest owocem ulegania 
(…) bądź też opierania się zbawczemu działaniu Ducha Świętego”23. Człowiek 
może oczywiście przeciwstawić się działaniu Ducha Świętego w sobie (por. 
1Tes 5,1), ale wówczas odchodzi nie tylko od Boga, ale jakby od siebie samego, 
zatracając wewnętrzną prawdę o sobie.

To ta sama miłość Boga przelewająca się, która wylewa się na człowieka – 
już od chrztu św. – i przechodzi przez niego, odbija się w nim, aby ostatecznie 
wrócić do Boga (por. Rz 5,5). To życie dla chwały Boga jest życiem w miłości. 
Zatem według św. Pawła tylko postępowanie naznaczone miłością ukazuje 
przyszłość, w której chrześcijanin już uczestniczy. Miłość bowiem objawia 
Bożą agape, jest darem Boga, w którym człowiek ma udział dzięki Duchowi 
Świętemu24. Dzięki Duchowi Świętemu „człowiek wchodzi w «nowość życia», 
zostaje wprowadzony w Boży i nadprzyrodzony jego wymiar”25. Człowiek – 
poprzez wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym – może w nowy 
sposób zrozumieć swoje człowieczeństwo26.

III. Owocowanie Eucharystii

To niezwykłe bogactwo łask, zwłaszcza sakramentalnych. Ono obejmuje 
także cały Boży świat. Ostatecznie chrzest jest początkiem powołania do świę-

1984, s. 250-254; S. Lyonnet, L’antropologia di San Paolo, w: L’antropologia biblica, red. 
G. De Gennare, Napoli 1981, s. 756-781; R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego 
Testamentu, s. 235-239; T. Goffi, Carita. Esperanza di Spirito, Roma 1978, s. 132-135.

22 Por. F. Mussner, La Lettera ai Galati, Brescia 1987, s. 580-588; W. Barclay, Flesh 
and Spirit, London 1962, s. 63-76.

23 DV 55.
24 Por. R. Tremblay, Voi, luce del mondo… La vita morale dei Cristiani: Dio fra gli 

uomini, Bologna 2003, s. 57-62; KKK 1764; H. Schlier, La Lettera ai Romani, s. 257-
260; Ph. Delhaye, L’Esprit Saint et la vie morale du chretien, „Ephemerides Theologicae 
Lovanienses” 45 (1969), s. 433-437.

25 DV 58.
26 Por. tamże, 59.
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tości, które chrześcijanin winien ożywiać życiem sakramentalnym, zwłaszcza 
„uczestnictwem w Ofierze eucharystycznej”27. Ze świętością osobistą wiąże się 
postawa świadectwa wiary oraz zadanie budowania świętości Kościoła i uświę-
cania świata, czyli ewangelizacji28.

To pierwszy paradoks caritas istniejący w ludziach, dzięki Eucharystii, 
na odkupienie z miłości za wielu (por. Mk 10,45; 14,22-25; 1 Tm 2,1-6; Rz 
5,19)29. Kościół, a w nim każdy ochrzczony, może poprzez nią dojść do pełnej 
jedności miłości z Bogiem jedynym i trzyosobowym (por. 1 Kor 12,12-31). To 
jednak nie niesie niebezpieczeństwa zniszczenia (spalenia) osobowej specyfiki 
każdego z ludzi, ich indywidualnej tożsamości, po to, aby ona jeszcze pełniej 
wybrzmiała po Bożym oczyszczeniu. Każdy bowiem może stać się także krze-
wem płonącym miłością, ale niespalającym się (por. Wj 3,2).

Właśnie w niepowtarzalnym eucharystycznym zjednoczeniu z miłością 
trynitarną człowiek może dojść do pełnego autoposiadania. Niezbędnym jed-
nak jest tutaj oczyszczenie i wzmocnienie przez Ducha Świętego; to pytanie 
o Pantokratora Nowego Przymierza oraz prawo doskonałości i wolności (por. 
2 Kor 3,17; Ap 3,18)30. Zdaniem Jana Pawła II chodzi tutaj o „prawo Ducha, 
które daje życie w Chrystusie Jezusie (Rz 8,2)”31. To w łączności z Chrystu-
sowym dziełem zbawienia „Duch wprowadza nową miarę obdarowania czło-
wieka i stworzenia od początku”32. W czasie ziemskiego pielgrzymowania to 
autoposiadanie daje moce przeciw każdemu egoistycznemu zamknięciu się 
w sobie, co często oznacza także egoizm oraz małostkowość wobec innych 
(por. 2 P 2,19; Ga 5,13). Co więcej, z drugiej strony, w sensie pozytywnym, 

27 Por. VS 21; ChL 33. 
28 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, nr 75; ChL 29.
29 Por. A. Feuillet, Le caractere universel du jugement et la charite sans frontieres en Mt 

25,31-46, „Nouvelle Revue Theologique” 102(1980), s. 185-188; K.H. Schelkle, Teologia 
Nowego Testamentu, t. 3: Etos, Kraków 1984, s. 122-126; J.-F. Collange, De Jesus a Paul: 
L’etique du Nouveau Testament, Geneve 1980, s. 92-101, 194-195; A. Grail, De la Morale 
du Nouveau Testaemnt, „Lumie re et Vie” 1955 nr 21, s. 7-9.

30 Por. R. Tremblay, Cristo e la morale in alcuni documenti del magistero, Roma 1996, 
s. 181-183; J. Cambier, La liberte chretienne selon saint Paul, „Lumiere et Vie” 12 (1963), 
s. 20-24; F. Gils, Desalteres par l’unique Esprit, Paris 1982, s. 98-100, 164-170, 188-189; 
J.S. Vos, Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur paulinischen Pneumatologie, Assen 
1973, s. 79-95. 

31 Por. VS 45.
32 DV 41.
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czyni go zdolnym do otwarcia własnej wolności i własnej miłości ku gotowości 
przyjęcia wszystkich innych ludzi w sobie33.

Ta caritas wertykalna jest najpierw ożywiona i uwarunkowana respektem 
wobec każdej innej miłości, aby sama stawała się coraz świętszą oraz czyniącą 
dobro i to w obfitości. Ostatecznie winna być własną i w pełni wolności aktu-
alizacją najważniejszego przykazania (por. Mt 22,34-40). W praktyce świadec-
twa oraz życia „dwa przykazania, na których «opiera się całe Prawo i Prorocy» 
(Mt 22,40), są głęboko ze sobą związane i wzajemnie się przenikają. O ich 
nierozerwalnej jedności Jezus świadczy słowem i życiem: zwieńczeniem Jego 
misji jest Krzyż odkupienia (por. J 3,14-15), znak Jego niepodzielnej miłości 
do Ojca i do ludzkości”34. Tego samego „Jezus żąda (…) od każdego człowie-
ka, który chce iść za Nim”35, a co wyraża się „w Jego dobrowolnym i pełnym 
miłości posłuszeństwie woli Ojca”36.

Miłość nie może ograniczać się tylko do Boga, ale odniesiona do braci 
i sióstr jest znakiem koniecznym i szczególnym (por. 1 J 4,20). Zwłaszcza 
wobec maluczkich, tj. potrzebujących, ubogich, chorych i cierpiących, ludzi 
z marginesu, doświadczających przemocy i terroru (por. Mt 25,21-46). Chry-
stus jest przecież, jak akcentował Jan Paweł II, „w szczególny sposób obecny 
w ubogich, dlatego wobec nich Kościół winien stosować «opcję preferencyj-
ną». Poprzez tę opcję dajemy świadectwo o kształcie miłości Boga, o Jego 
opatrzności i miłosierdziu i w pewien sposób nadal rozsiewamy w dziejach 
ziarno królestwa Bożego, które sam Jezus pozostawił w czasie swego ziemskie-
go życia, wychodząc naprzeciw tym, którzy zwracali się do Niego z wszelkimi 
potrzebami duchowymi i materialnymi”37. 

Z innej strony, to właśnie ubodzy są na pewnej drodze ku byciu błogosła-
wionymi (por. Mt 5,1-12)38. Chodzi o radość przynoszenia owoców obfitych 

33 Por. R. Tremblay, Voi, luce del mondo, s. 97-116; O. Merk, Handeln aus Glauben. 
Die Motivierungen der paulinischen Ethik, Marburg 1968, s. 7-10; B. Haring, Liberi e 
fedeli in Cristo. Teologia morale per preti e laici, t. 1, Roma 1980, s. 95-97; S. Lyonnet, 
St. Paul: Liberty and Law, w: Readings in Biblical Moralisty, red. C.L. Salm, New Jersey 
1967, s. 63-69.

34 VS 14.
35 Tamże, 20.
36 Tamże, 19.
37 Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, nr 49. 
38 Por. S. Legasse, I poveri di spirito. Vangelo e non violenza, Brescia 1976, s. 25-29; 

H. Langkammer, Etyka Nowego Testamentu, s. 74-77; S. Legasse, La douceur d’apres le 
Nouveau Testament, „La Vie Spirituelle” 1992 nr 702, s. 602-603; J. Schlosser, La Regne de 
Dieu dans les dits de Jesus (Parties 1-2), Paris 1980, s. 74-75; L. Di Pinto, Amore e giustizia: 
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ponad miarę, chociaż często niewidocznych, wydanych przez latorośl mocno 
zespoloną z winnym krzewem (por. J 15,1-2)39. „Życie wedle Ducha, które 
wydaje owoc uświęcenia (por. Rz 6,22; Ga 5,22), pobudza ochrzczonych i wy-
maga od nich wszystkich razem i każdego z osobna tego, by naśladując Jezusa 
Chrystusa, przyjęli Jego Błogosławieństwa”40, która stanowią „«magna charta» 
ewangelicznej moralności”41. One także „wznoszą naszą nadzieję do nieba 
jako do nowej Ziemi Obiecanej; wytyczają jej drogę przez próby, które czekają 
uczniów Jezusa”42.

IV. Miłość miłosierna

Caritas eucharystyczna musi być przeżywana przede wszystkim przez siebie 
samą. Musi być życiem, jego realizmem wpisanym w codzienność. Oczywiście, 
nie można pominąć licznych dobrych dzieł, którymi ona może i powinna 
hojnie owocować. Same dobre czy wręcz najwspanialsze dzieło – tj. dać swe 
własne życie, co w niektóre okolicznościach może stać się nawet obowiązkiem 
– zwraca jednak uwagę na jeszcze wyższy stopień (por. Mt 20,28; 1 Tm 2,6). 
Jest zaś nim czysta miłość samego Boga (por. 1 Kor 13,3)43. Męczeństwo jako 
postawa moralna stanowi świadectwo miłości do Boga, jak też szacunek dla 
samego siebie, swoich najgłębszych przekonań: „w męczeństwie, jako potwier-
dzeniu nienaruszalności porządku moralnego, jaśnieje świętość prawa Bożego, 
a zarazem nietykalności osobowej godności człowieka, stworzonego na obraz 
i podobieństwo Boga”44.

Dlatego męczennicy zawsze chcieli otoczyć swoją ofiarę skromnością i po-
korą (por. 2 Mch 7,1-42). To miłość nieprzyjaciół Boga i człowieka ze wzglę-

il contributo specifico del vangeli di Matteo, w: Amore – Giustizia. Analisi semantica del due 
termini e delle loro correlazioni nei testi biblici veterotestamentari e neotestamentari, red. 
G. Di Gennaro, L’Aquila 1980, s. 368-376; 

39 Por. R. Tremblay, Voi, luce de mondo, s. 75-76.
40 ChL 16.
41 VS 15.
42 KKK 1820.
43 Por. D. Deden, L’amore di Dio e la risposta dell’uomo nella Bibbia, Bari 1971, s. 49-

53; B. Haring, Liberi e Fedeli in Cristo, s. 109-115; N. Lazure, Les valeurs morales de la 
theologie johannique (Evangile et Epitres), Paris 1965, s. 155-157; T. Goffi, Vita virtuosa 
secondo lo Spirito, w: Corso di morale, red. T. Goffi, G. Piana, t. 1: Vita nuova in Cristo, 
Brescia 1983, s. 545-549.

44 VS 92.
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du na Boga (por. Łk 6,27-28; J 15,12-15)45. „Ludzkie martyrium, świadectwo 
dawane Chrystusowi za cenę prześladowań, a nawet śmierci, ma podstawowe 
znaczenie dla życia Kościoła. W sposób szczególny uobecnia ono Bożą ta-
jemnicę, którą Kościół żyje i ożywia świat. Sprawdziło się to również na tym 
szczególnym obszarze martyrium, jakie przeszło przez kontynent europejski 
w ostatnich dziesięcioleciach”46 – przypominał Jan Paweł II.

„Ojcze, przebacz im, bo nie widzą co czynią” (Łk 23,34), woła Jezus z wy-
żyn miłości krzyża, myśląc o swych oprawcach, a dalej i o wszystkich ludz-
kich grzechach oraz niewiernościach. To wołanie synostwa ukrzyżowanego47. 
Dlatego papież Franciszek wskazuje, że „pod krzyżem Maryja wraz z Janem, 
uczniem miłości, stała się świadkiem słów przebaczenia, które wyszły z ust Je-
zusa. Najwyższy akt przebaczenia dla tego, kto Go ukrzyżował, ukazuje nam, 
jak daleko może sięgać Boże miłosierdzie”48.

On w swym miłosierdziu jest z ludźmi i światem „przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20). Dzięki tej obecności osobistej Chrystu-
sa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych przeszkód i trudności, 
prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do końca 

45 „«Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali» – nie jak kochają 
się ci, którzy się (wzajemnie) psują, nie jako kochają się ludzie, ponieważ są ludźmi, 
lecz że się miłują, bo są bogami i wszyscy synami Najwyższego, aby stać się braćmi 
Jednorodzonego Syna, miłują się wzajemnie tą miłością, jaką On sam nas umiłował” 
(Augustyn, Homilie na Ewangelie i Pierwszy List św. Jana, 65,1, cz. 2, Warszawa 1977, 
s. 124). 

46 Jan Paweł II, Szczególna postać teologii wyzwolenia w Europie. Przemówienie 
do uczestników Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej, Częstochowa, 
15.08.1991, „L’Osservatore Romano” 1991 nr 8, nr 6. „W naszym stuleciu, podobnie 
jak w  innych epokach dziejów, konsekrowani mężczyźni i kobiety dali świadectwo 
o Chrystusie Panu, składając dar z własnego życia. Wielka ich rzesza – chroniąc się 
katakumbach przed prześladowaniami reżimów totalitarnych lub przed przemocą, 
zmagając się z trudnościami, jakie stawiano ich działalności misyjnej, służbie ubogim, 
opiece nad chorymi i odrzuconymi – przeżyła i przeżywa swoją konsekrację przez 
długotrwałe i heroicznie znoszone cierpienie, a często przez przelanie własnej krwi, 
upodobniwszy się całkowicie do ukrzyżowanego Chrystusa. Kościół uznał już oficjalnie 
świętość niektórych z nich i  czci ich jako męczenników Chrystusa” (Jan Paweł II, 
Adhortacja apostolska Vita consecrata, nr 86). 

47 Por. R. Tremblay, Radicati e fondati nel Figlio. Contributo per una morale di tipo 
filiale, Roma 1997, s. 40-45, 125-140; A. Fumagalli, F. Manzi, Attirero tutti a me. 
Ermeneutica biblica ed etica cristiana, Bologna 2005, s. 65-69; R. Tremblay, „Ma io vi 
dico…”. L’agire eccellente, specifico della morale cristiana, Bologna 2005, s. 167-184.

48 Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, nr 24.
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(por. Mt 18,8)49. Należy zatem ciągle odwoływać się do Ducha Świętego jako 
„życiodajnej zasady Kościoła”50. Natomiast „charyzmaty, czy to nadzwyczajne, 
czy też proste i pokorne, dzięki Duchowi Świętemu, który w nich jest, działają 
zawsze, pośrednio lub bezpośrednio, dla dobra Kościoła, wnosząc – zgodnie ze 
swym przeznaczeniem – wkład w budowanie, w powiększanie ludzkiego dobra 
i w zaspokajanie potrzeb świata”51. 

To jakby drugi paradoks caritas eucharystycznej. Najdoskonalsza odpo-
wiedź miłości na miłość trynitarną jest bardzo potrzebna wobec innych ludzi 
i wobec świata zewnętrznego (por. 1 Tm 1,14; Kol 1,4; Rz 12,9)52. Nie ma 
natomiast proporcjonalnego znaczenia teoretyczne zatroskanie i wiedza o jej 
czynieniu. Stąd im bardziej będzie ignorowana, tracona, im bardziej będzie 
milcząca, skromna i bezsilna, im bardziej wydawać się będzie radykalnym sza-
leństwem, tym bardziej osiągnie stopień subtelności, stałej lekkości, niewinnej 
czystości, które mogą przenikać ducha innych ludzi (por. Mdr 7,22-24). 

Tylko miłość Miłości najbardziej owocuje i sama wzrasta, stając się tak-
że ewangelizacyjnym świadectwem wobec świata (por. Hbr 10,24; 2J 6; Ap 
2,19)53. Trzeba pilnie podjąć wezwanie „do głoszenia Ewangelii zawsze no-
wej i zawsze niosącej nowość; do ewangelizacji, która musi być prowadzona 
«z nowa gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków 
wyrazu»”54. 

49 Por. A. Feuillet, Le caractere universel du jugement, s. 179-196; V.K. Agbanou, Le 
discours eschatologique de Matthieu 24-25: tradition et redaction, Paris 1983, s. 171-182; 
J. Gnilka, Il Vangelo di Matteo, t. 2, Brescia 1991, s. 533-554; P. Bonnard, L’Evangile selon 
saint Matthieu, Neuchatel 1963, s. 365-370.

50 DV 2.
51 ChL 24.
52 Por. D. Deden, L’amore di Dio, s. 47-57; J.-F. Collange, De Jesus a Paul, s. 226-

231; S. Grabska, Comment lire les lettres de Saint Paul pour utilizer son enseignement dans 
la theologie morale contemporaine, „Studia Moralia” 13 (1975), s. 57-60; K. Romaniuk, 
Motywacja napomnień moralnych w listach św. Pawła, Poznań – Warszawa – Lublin 
1971, s. 86-90; H.-D. Wendland, Etica del Nuovo Testamento, Brescia 1975, s. 100-107; 
T.J. Deidun, New Covenant Morality in Paul, Rome 1981, s. 145-150.

53 Por. G. Helewa, Alleanza nuova nel Cristo Gesu, „Rivista di Vita Spirituale” 29 
(1975), s. 131-137; R. Schnackenburg, L’esistenza cristiana secondo il Nuovo Testamento, 
Modena 1971, s. 44-50; E.E. Ellis, Paul’s Use of the Old Testament, Edinburgh – London 
1957, s. 132-138; L. Goppelt, Teologia del Nuovo Tesatemnto, t. 1-2, Brescia 1982, s. 649-
654; R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 340-346. 

54 VS 106; por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, nr 54. 
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Nie wolno jednak brutalnie jej zdradzić, Miłości wcielonej, byłoby to 
wręcz sprzeciwianiem się Duchowi Świętemu (por. Dz 7,51-53). W ten sposób 
byli określani ludzie oporni, „twardego karku” (Wj 32,9; 33,3.5; Pwt 9,6.13), 
o zatwardziałych, niezdolnych do wzruszeń sercach, wręcz „nieobrzezanego 
serca” (Kpł 26,41; Jr 9,25; Ez 44,7; Rz 2,29), głusi na głos prawdy – mają-
cy „nieobrzezane uszy” (Jr 6,10; Iz 63,10; Pwt 10,16). Obrzezanie było zna-
kiem przynależności do narodu wybranego (por. Rdz 17,9-14). Izraelici zostają 
oskarżeni, że przymierze z Bogiem jest dla nich tylko czymś zewnętrznym i nie 
wyraża się w słuchaniu słowa Bożego i w życiu zgodnie z Jego wolą (por. Rz 
2,25-29; Pwt 10,16-17)55. 

* * *

Trudno rozdzielić chrześcijańską dynamikę caritas i Eucharystii, obie bo-
wiem mają swój fundament i źródło w Chrystusie; to pytanie o „fons et 
culmen”56. Eucharystia jest „ośrodkiem i szczytem całego życia sakramental-
nego, poprzez które każdy chrześcijanin doznaje zbawczej mocy Odkupienia, 
poczynając od misterium chrztu świętego”57. Może jeszcze dodać: „Eucharystia 
objawia się zatem jako zwieńczenie wszystkich sakramentów, dzięki którym 
osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie się z jed-
norodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego”58.

W pełni tylko „Bóg jest miłością” (1 J 4,8), w darze, gdy „Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Jednak to praktycznie te same 
jakości, tylko spełniane jakby w bogactwie dwoistości najważniejszego przy-
kazania miłości. To idealne odniesienie do Boga i idealne, tj. realne zbawczo 
oraz stwórczo, odniesienie do człowieka. Nie da się bowiem rozdzielić dwóch 
znamion przykazania miłości, nie tracąc jednego z nich (por. Mk 12,28-34). 
W ekonomii Nowego Przymierza „Jezus czyni miłość przedmiotem nowego 
przykazania. Umiłowawszy swoich «do końca» (J 13,1), objawia miłość Ojca, 

55 Por. A. George, L’Esprit Saint dans l’oevre de Luc, „Revue Biblique” 85 (1978), 
s. 529-542; C.K. Barrett, The Holy Spirit and the Gospel Tradition, „The Expository 
Times” 67 (1955/56), s. 142-145; A. Vanhoye, La nuova alleanza nel Nuovo Testamento, 
Roma 1984, s. 56-62; D. Hill, Greek Words and Hebrew Meanings. Studies in the Semantics 
of Soteriological Terms, Cambridge 1967, s. 241-253. 

56 Por. Benedykt XVI, List apostolski Sacramentum caritatis, nr 70.
57 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr 20.
58 Tenże, Encyklika Ecclesia in Eucharistia, nr 34.
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którą od Niego otrzymuje. Uczniowie, miłując się wzajemnie, naśladują mi-
łość Jezusa, która także sami otrzymują”59. 

THE EUCHARIST AND LOVE OF SERVICE

Summary

Creating Love has reached its perfection and has found its fulfilment in the pas-
chal gift of the Risen Son, and in sending of the Paraclete to the community of the 
Church. The Eucharist is the unique sacrament of this Love inscribed in the history 
of salvation. The Eucharist is the epitome of one’s resemblance to Christ according 
to the Spirit’s law and allows us to experience what God’s love is. The Eucharist is the 
bread and drink to us – the pilgrims. It gives us the strength to live not according to 
the flesh but according to the Spirit. In the Eucharist Christ’s body is given up for the 
redemption of many. God loves everyone in the Eucharist and through the Eucharist 
He gives graces for attaining salvation. Life for the glory of God means life in love 
with God. This vertical caritas should find its expression in our interaction with our 
brothers and sisters, especially the little ones. Christ shows us through His cross, how 
far the Divine Mercy reaches. This foolishness of love was very well understood by the 
martyrs. This life’s dynamics of caritas and the Eucharist are intrinsically connected. 
We cannot single out one of these loves without losing the other. What stems from 
these dynamics is the evangelizing witness to the people of today’s world.

Słowa kluczowe: 
Eucharystia, caritas, Boże Miłosierdzie, miłość, Jan Paweł II.

Key words: 
Eucharist, caritas, Divine Mercy, love, John Paul II.

59 KKK 1823.
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Ks. Krzysztof Gasperowicz SDS

 Zaufanie do Boga i zaufanie interpersonalne. 
Studium teologiczno-psychologiczne

Zaufanie w potocznym znaczeniu określa wiarę, rodzaj pewności wobec 
osoby lub zjawisk, po których w sposób bardziej lub mniej określony czegoś 
się spodziewamy. Takiemu poczuciu towarzyszy nadzieja na spełnienie oczeki-
wanego stanu rzeczy. Poczynając od codziennych doświadczeń, a kończąc na 
ważnych doświadczeniach i relacjach, zaufanie kształtuje naszą relację z ota-
czającą nas rzeczywistością. Na przykład ufamy, że będzie dobra i piękna po-
goda; ufamy najbliższym osobom, że możemy liczyć na ich pomoc i wsparcie. 
Wreszcie ufamy Bogu, na którego można liczyć i na którym można polegać. 
Różnica polega tu na stopniu pewności. Jest pewność oparcia się na człowieku, 
ale i pewność oparcia się na autorytecie Boga. Z jednej strony jest zaufanie wy-
rażające się w świecie psychicznym człowieka, z drugiej strony jest wiara jako 
cnota, która jest zaufaniem do Boga. W zaufaniu następuje więc zetknięcie 
świata psychiki ze światem teologii.

Poniższy artykuł jest próbą zobrazowania spotkania teologii i psychologii 
w aspekcie zaufania człowieka. Interesować nas będzie zobaczenie zależności 
pomiędzy wiarą w Boga pojętą jako zaufanie oraz zaufaniem do innych osób 
– określonym jako zaufanie interpersonalne oraz odwrotną relacją – zaufaniem 
interpersonalnym a wiarą w Boga w aspekcie teologicznym. Fundamentem 

Ks. mgr lic. Krzysztof Gasperowicz – ukończył studia licencjackie z teologii 
pastoralnej i katechetyki na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie oraz 
studia magisterskie z psychologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, 
absolwent studium z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii 
Psychodynamicznej; doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu; 
e-mail: krzysztof.gasperowicz@mailsds.org.
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jest Boże wezwanie w sensie czasowym wyprzedzające narodziny człowieka 
(zob. Jr 1,5n). Artykuł więc będzie miał charakter interdyscyplinarny, traktu-
jący teologiczne rozumienie jako bazę w proponowanej analizie. Uwzględni 
to metoda dochodzenia do wniosków, która ma mieć charakter adekwatny do 
dziedziny wiedzy. 

W pierwszej części w sposób analityczno-syntetyczny zostanie przedsta-
wione teologiczne znaczenie zaufania. W drugiej – psychologicznej części 
artykułu – w syntetyczny sposób zaufanie będzie omówione jako podstawa 
związków międzyludzkich. Kolejna część stanowi prezentację badań własnych 
na podstawie kwestionariusza. W ostatniej części zostaną zebrane wnioski 
i sugestie. 

I. Teologiczne znaczenie zaufania do Boga

W Biblii hebrajskiej dla oznaczenia słowa „wiara” używa się formy rzeczow-
nikowej – emuna, lub formy czasownikowej – emun, którą tłumaczy się jako „(u)
wierzyć”, „mieć wiarę/przekonanie”. Taką wiarę człowiek wyrażał wobec Boga 
(Jon 3,5), wobec innego człowieka (Wj 4,1-9) czy też wobec Boga i człowieka, 
jak to miało miejsce podczas cudownego przejścia przez morze, gdy: „Izraelici 
(…) ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi” (Wj 14,31). By 
określić tę szczególną relację człowieka do Boga, tłumaczenie Biblii hebrajskiej 
określa ją słowem: „ufać”1. Człowiek wierzący to osoba szukająca „pewności 
w zaufaniu pokładanym w Bogu i Jego słowie”2. Bóg jeste bowiem Bogiem 
prawdy, Bogiem autentyzmu, na którym można polegać, na którym można się 
oprzeć. Stąd naród wybrany przez Boga mógł odpowiadać amen – to znaczy 
wejść posłusznie w przymierze z Bogiem, opierając na Nim swe życie3. Greckie 
tłumaczenie „zaufania” jest oddane słowem pisteo. Jest ono użyte jako forma 
sprawcza w znaczeniu: „uwierzyć Bogu”, „przyjmować za prawdę”, „ufać”4. 
Natomiast łacińskim odpowiednikiem zaufania jest słowo  fidelis. Określa ono 

1 Por. D.N. Schowalter, Wiara, w: Słownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, 
M.D. Coogan, Warszawa 1996, s. 794.

2 A. Grabner-Haider, T. Mieszkowski, Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie 
zbiorowe katolickich i protestanckich teologów, Warszawa 1994, s. 1472.

3 Por. S.C. Napiórkowski, O wierze nie tylko na Rok Wiary, Lublin 2012, s. 13-14.
4 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1994, 

s. 494-495.
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uznanie za godne zaufania słowa drugiej osoby5. Zaufanie jest określone poprzez 
posłuszne powierzenie się Słowu Bożemu, które daje silne oparcie. 

W nauczaniu Kościoła znajdujmy wyraźne określenie pierwszeństwa łaski: 
„Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha 
Świętego”6. Inicjatorem rodzenia się zaufania w człowieku jest Bóg. Otwie-
rając człowieka na siebie, okazuje mu swoją łaskę. Przykład takiego działania 
łaski możemy dostrzec w postaciach Biblii: Abrahama, Jeremiasza czy Maryi. 
Abraham jest nazwany „ojcem wszystkich wierzących” (por. Rz 4,11), u pro-
roka znajdujemy pierwszeństwo Bożego powołania nad narodzeniem (zob. 
Jer 1,5n), natomiast Maryja została określona jako „pełna łaski” (Łk 1,28). To 
pierwszeństwo działania Boga było od początku obecne w nauczaniu Kościoła. 
Na przykład synod w Orange w 529 roku, wypowiadając się przeciwko zwo-
lennikom semipelegianizmu, orzekł: „Jeśli ktoś mówi, tak wzrost, jak i począ-
tek wiary, a także sama chęć wierzenia (…) dzieje się nie przez dar łaski, tj. 
przez natchnienie Ducha Świętego naprowadzającego wolę naszą od niewiary 
do wiary, od złego życia do pobożności, lecz w sposób naturalny w nas się 
odbywa, ten jest przeciwnikiem apostolskich dogmatów”7.

Teologia katolicka od początku wyróżniała akt wiary (fides qua) i treść 
wiary (fides quae). W wierze, jaką jest fides qua, akcentowała zaufanie do Boga. 
„Wiara jest aktem zaufania”8 tworzącym więź z Bogiem. Owa więź jest osobi-
stą relacją, w której akt i treść nie kłócą się ze sobą, lecz wzajemnie zakładają. 
W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: „Wiara jest najpierw osobowym 
przylgnięciem człowieka do Boga; równocześnie w sposób nierozdzielny jest 
ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił”9. Jako osobowe 
przylgnięcie do Boga i uznanie Jego prawdy za własną, wiara chrześcijańska 
różni się tym od wiary w osobę ludzką10. Ta osobowa relacja zakłada spotkanie. 
Jak formułuje to Benedykt XVI, „u początku bycia chrześcijaninem nie ma 
decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarze-
niem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydu-

5 Por. C.H. Pickar, A.R. Jonsen, Faith, w: New Catholic Encyclopedia, Vol. 5, Detroit 
2003, s. 596.

6 Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994, nr 154.
7 Cyt. za: W. Granat, Teologiczna wiara, nadzieja i miłość, Lublin 1960, s. 12.
8 B. Forte, La trasmissione della fede, Brescia 2014, s. 12.
9 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 150.
10 Zob. J.  Majewski, Wprowadzenie do teologii dogmatycznej, w: J.  Majewski, 

G. Strzelczyk, Dogmatyka, t. 1, Warszawa 2005, s. 62-63.
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jące ukierunkowanie”11. Ponieważ „Chrystus jest Pośrednikiem i Pełnią całego 
objawienia”12, stąd On ukazuje wartość zaufana, które jest Jego postawą relacji 
do Ojca. Warto zaznaczyć, że „chrześcijaństwo jest religią, w której prymat 
Chrystusa nie kłóci się z prymatem Boga, ale go zakłada, uzasadnia i do niego 
prowadzi”13. Zaufanie zakłada więc osobistą więź z Bogiem, który w Chrystu-
sie wychodzi na spotkanie człowiekowi.

Osobiste zaufanie człowieka do Boga, zrodzone w dialogu, jest połączone 
z wiarą Kościoła. „Wiara wymaga od człowieka, by był z Kościołem i w Ko-
ściele, w którym wierni wspólnie żyją Pismem Świętym”14. Zaufanie nie może 
być aktem izolacji. Z natury swojej poszukuje wspólnoty. Dlatego słowo 
„wierzę” wyrażone w Symbolu apostolskim oznacza wiarę, która jest wyzna-
wana osobiście przez wierzącego. Natomiast „wierzymy” wyrażone w Symbolu 
nicejsko-konstantynopolitańskim wskazuje na wiarę, która jest wyznawana 
przez zgromadzenie liturgiczne wierzących15. Jak zaufanie rodzi się w dialogu 
z Bogiem w Kościele, tak samo owo zaufanie Bogu staje się drogą prowadzącą 
do budowy wspólnoty Kościoła. Jest więc aktem osobowym i eklezjalnym.

Tak rozumiane zaufanie jest decyzją całego człowieka wpływającą na całą 
rzeczywistość wierzącego. Jest przy tym aktem integrującym całego człowieka. 
Jest dynamiczną siłą angażującą rozum człowieka, wolę oraz uczucia. Zakorze-
niając się w człowieku, staje się jego własną tożsamością16. Jak zauważa Tillich, 
w akcie zaufania dokonuje się zjednoczenie wszystkich funkcji człowieka. Sam  
akt wiary jako zaufania nie jest jednak sumą poszczególnych oddziaływań 
człowieka. Wykracza poza ich zakres, jak również poza sumę ich całości i sam 
w istotny sposób wpływa na nie17. 

Przy tym warto przedstawić próbę zrozumienia aktu zaufania człowieka do 
Boga. Owa synteza została zaoferowana zebranym na Wrocławskim Wydziale 
Teologicznym z okazji nadania doktoratu honoris causa J. Ratzingerowi. Pod-

11 Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Watykan 2006, nr 1.
12 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum, 

nr 2.
13 J. Szymik, Theologia benedicta, t. 1, Katowice 2010, s. 294.
14 J. Ratzinger, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci, 

Kraków 1997, s. 16.
15 Por. B.  Gacka, Wiara jako relacja osobowa, w: Wierzę w  jednego Boga, red. 

A. Paciorek, Tarnów 2013, s. 403.
16 Por. Bóg i  świat, wiara i  życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Josephem 

Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, Kraków 2001, s. 31.
17 Por. P. Tillich, Dynamika wiary, Poznań 1987, s. 33.
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czas wykładu prelegent zwrócił uwagę na akt wiary, jakim jest zaufanie. W jej 
strukturze – jak pisze bawarski teolog – pojawia się akt woli, podczas gdy myśl 
jest w toku dochodzenia do znaczenia. Choć myślenie nie ustaje, to wola de-
cyduje o przyzwoleniu. Wola – zgodnie ze znaczeniem św. Tomasza – oznacza 
serce człowieka. Dlatego każdy rodzaj poznania zakłada pewien rodzaj sympa-
tii w stosunku do tego, który daje się rozpoznać. Bez tego rodzaju relacyjnej 
bliskości, miłości człowiek nie pozna Umiłowanego. W tym sensie „wola” 
wyprzedza samo poznanie, niejako je determinuje. Człowiek jest zdolny do 
zaufania, ponieważ jego wola, czyli serce, doznaje dotknięcia Boga. Dzięki 
inicjatywie Boga człowiek dochodzi do przekonania, że to jest prawdziwe, co 
jeszcze nie jest w zasięgu rozumu18. 

W tak dialogicznym rozumieniu zaufania, z natury swojej, człowiek przez 
cały czas jest otwarty na potrzebę ciągłego nawrócenia. Pokusa przewartościo-
wania jednego elementu, np. uczucia, może doprowadzić do swoistej psycho-
logizacji wiary lub jej subiektywizacji. Poza tym całościowa wizja zaufania 
daje teologii możliwość otwarcia na dialog z innymi naukami, na przykład z  
psychologią.

II. Zaufanie w aspekcie psychologicznym

Psychologia w odróżnieniu od teologii bada zaufanie, umieszczając swoją 
analizę w perspektywie psychologicznej natury człowieka19. Szczególny ak-
cent zostaje położony na okres dzieciństwa, podczas którego dziecko nabywa 
„podstawowego zaufania”, rozumianego jako fundament wewnętrznego bez-
pieczeństwa lub podstawowej nieufności. Chodzi więc o uzyskanie zaufania do 
siebie samego, co później przełoży się na pozytywne i pełne nadziei odniesienia 
do świata jako wewnętrznej struktury człowieka. 

Dziecko nabywa zaufania dzięki zdolnościom opiekuńczym matki. Dzięki 
postawie matki, w której dziecko „wie”, że gdy będzie głodne – otrzyma jedze-
nie; gdy będzie doświadczało lęków – matka je pocieszy, dziecko z czasem20, 

18 Por. J. Ratzinger, Wiara i teologia, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2000 nr 2, 
s. 10-11.

19 Por. R. Blass, Faith and the Psychologists: What do psychologists say about faith?, 
http://www.thinkingfaith.org/articles/20130611_1.htm [dostęp: 02.04.2015].

20 W psychoanalizie mówi się o stałości obiektu. Chodzi o  interioryzację przez 
dziecko matki we własne struktury psychiczne. Proces ten zależy od internalizacji stałego 
dobrego obrazu matki, który pozwala na odrębne funkcjonowanie pomimo okresów 
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dzięki stałym przewidywanym doświadczeniom, samo będzie mogło pocie-
szyć się w momencie jej nieobecności21. „Pierwszym społecznym sukcesem 
dziecka – zauważa Erikson – jest więc pozwolenie matce na zniknięcie z pola 
widzenia bez wyrażania lęku i gniewu, ponieważ matka stała się już czymś dla 
niemowlęcia wewnętrznie pewnym i zarazem zewnętrznie przewidywalnym”22. 
W ten sposób dziecko będzie w stanie tolerować wewnętrzne napięcia wyni-
kłe choćby z relacji z „wystarczająco dobrą matką”23 – używając stwierdzenia 
angielskiego psychoanalityka i pediatry Winnicotta. Jest oczywiste że dziecko  
uzyskuje wobec matki takie zaufanie, że matka ma zaufanie do siebie i do 
swojej roli jako matki. Matka jest tą pierwszą figurą, dzięki której dziecko 
przyjmuje nieświadome sposoby afektywnego przywiązania24. 

Erikson uważa, że to „Matka wytwarza u dziecka poczucie ufności za 
pomocą takiego postępowania, które łączy czułą troskę i dbałość o potrzeby 
dziecka z mocnym poczuciem osobistej odpowiedzialności w granicach zaufa-
nia zakreślonych przez styl życia w kulturze, do której oboje należą. Dzięki 
temu kształtuje się u dziecka podstawa poczucia tożsamości, która później po-
łączy się z poczuciem bycia «w porządku», bycia sobą i bycia tym, kim zgodnie 
z oczekiwaniami innych ma się stać”25.

W języku religijnym można stwierdzić, że „tylko wówczas, gdy dziecko 
doświadczy otrzymanej miłości w zaufaniu do Absolutu, który jest obecny, 
który odzwierciedla, uznaje, przyjmie, przebacza, bezwarunkowo usprawiedli-
wia – dla dziecka przez pierwsze miesiące jest to matka – wtedy osoba będzie 
w stanie, pewnego razu stając się dorosła, również kochać i tworzyć wokół 

niepokoju, napięcia czy dyskomfortu. Według autorów psychoanalitycznych, stałość 
obiektu „wymaga nie tylko trwałej reprezentacji obiektu miłości, ale także połączenia 
dobrego i złego obiektu w jedną pełną reprezentację. Przy osiągnięciu wewnętrznej 
stałości obiektu obiekt miłości nie jest odrzucany lub zamieniany na inny, gdy nie 
dostarcza zaspokojenia, a także jest nadal chciany podczas nieobecności. Przy zaburzonym 
rozwoju nie ma możliwości osiągnięcia tego stadium, a świat jest nadal dzielony na dobry 
i zły” (E. Bohomolec, Lęk w myśleniu psychoanalitycznym – wybrane zagadnienia, „Postępy 
Psychiatrii i Neurologii” 3 (1994), s. 27).

21 E. Erikson, The life cycle completed. A review, New York 1997, s. 60.
22 Tenże, Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1997, s. 257.
23 F. Summers, Object Relations Theories and Psychopathology. A Comprehensive Text, 

Hillsdale New Jersey 1994, s. 144.
24 Por. E. Erikson, The life cycle completed, s. 51.
25 Tenże, Dzieciństwo i społeczeństwo, s. 259.
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siebie prawdziwy respekt do zdolności otrzymywania”26. Poza tym tworząca się 
w tym okresie odrębność pomiędzy dzieckiem a matką, będąca na początku 
psychiczną symbiozą, staje się okazją nie tylko do uniknięcia autyzmu oraz 
dojrzałego rozwoju27, ale staje się podstawą odrębności pomiędzy Ja – Drugi 
dotyczącej poczucia sacrum.

„Podstawowe zaufanie” jest potwierdzeniem cnoty nadziei. Nadzieja wraz 
z cnotą miłości prezentuje siły pozytywnej egzystencji28. Wówczas, już jako 
osoba dorosła, będzie mogła nawet w trudnym położeniu przeżywać w sobie 
nadzieję. Bo, cytując Eriksona: „Tam, gdzie jest światło, tam także jest nadzie-
ja, i kto wie, co jasne światło i objawienie każdego poranka może przynieść?”29. 
Zaufanie rodzi się w okresie dzieciństwa i jego obecność lub niedostateczny 
brak wpływa na cały późniejszy rozwój oraz dalsze więzi człowieka z innymi 
oraz z Bogiem30. Choć nie sposób jednoznacznie postawić diagnozy stwier-
dzającej zależności pomiędzy brakiem dobrego opiekuna a brakiem zaufania 
w późniejszym okresie życia. Na to wpływają także inne czynniki, jak we-
wnętrzna konstytutywność człowieka.

III. Badania własne

1. Charakterystyka grupy badawczej

Celem badań było zbadanie wzajemnych relacji pomiędzy wiarą w Boga 
rozumianą jako zaufanie w aspekcie teologicznym a zaufaniem interpersonal-
nym. Przebadano 719 osób, jednak celem zwiększenia jednorodności grupy 
odrzucono osoby niewierzące lub wierzące niepraktykujące oraz deklarujące 
inne wyznania niż chrześcijańskie, w sumie 110 osób (15,3% grupy). Do analizy 
zostało więc zakwalifikowanych 609 pełnoletnich wierzących i praktykują-
cych osób wyznających wiarę chrześcijańską. Grupa składała się z 397 kobiet 
(65,2%) w wieku 18–68 lat (M = 34,83; SD = 11,52) oraz 212 mężczyzn (34,8%) 
w wieku 18–74 lata (M = 35,12; SD = 12,30). Największy procent stanowi-

26 M. Diana, Ciclo di vita ed esperienza religiosa. Aspetti psicologici a psicodinamici, 
Bologna 2004, s. 23.

27 Por. E. Erikson, The life cycle completed, s. 61.
28 Por. M. Diana, Ciclo di vita ed esperienza religiosa, s. 24.
29 E. Erikson, The life cycle completed, s. 107.
30 Por. K.J. Rotenberg, The Conceptualization of the Interpersonal Trust: A Basis, 

Domain, and Target Framework, w: Interpersonal Trust During Childhood and Adolescenze, 
red. K.J. Rotenberg, Cambrige 2010, s. 8.
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li ankietowani z wykształceniem wyższym (69,6%), kolejno były to osoby 
z wykształceniem średnim (26,6%), podstawowym (2,5%) oraz zawodowym  
(1,3%). Jeśli chodzi o przynależność do grup, to najwyższy procent tworzyli 
ankietowani wskazujący na przynależność do wspólnot religijnych (42,3%) lub 
zgromadzeń religijnych, tj. kościołów i zakonów (35%). Pozostała grupa to oso-
by należące do duszpasterstwa akademickiego lub innych grup młodzieżowych 
(9,8%), grup liturgicznych lub modlitewnych (8,4%) oraz osoby udzielające się 
w chórze lub innym zespole muzycznym (2,4%), także w Caritasie lub innym 
wolontariacie (2,1%).

Sprawdzono, jakie znaczenie ma zaufanie interpersonalne w kształtowaniu 
postrzegania wiary w Boga w aspekcie teologicznym. W tym celu zastosowano 
analizę regresji metodą krokową, gdzie zmienną wyjaśnianą było postrzeganie 
wiary w Boga, a predyktorem zaufanie interpersonalne. Zastosowano testy 
istotności różnic, U Manna-Whitneya dla dwóch prób niezależnych i H Kru-
skala-Wallisa więcej niż dwóch prób niezależnych, współczynnik korelacji rho 
Spearmana oraz analizę regresji w modelu krokowym. Dla średnich wartości 
zmiennych wyznaczono 95% przedział ufności (±2SD). Obliczenia wykonano 
przy użyciu programu SPSS Statistics 21.0. 

2. Charakterystyka psychometryczna badania 

a. Wiara w Boga w rozumieniu teologicznym
Do pomiaru wiary w Boga w rozumieniu teologicznym skorzystano z re-

fleksji teologicznej, gdzie w percepcji osób wierzących i praktykujących wiara 
jako zaufanie do Boga obejmuje różne wymiary: osobistą więź z Bogiem, 
osobistą więź ze wspólnotą Kościoła oraz osobistą decyzję całego człowieka, 
decyzję funkcjonowania we wspólnocie, osobiste nawrócenie oraz wpływ na 
całe życie. Do tego celu badani byli proszeni, by na skali (od 0 do 2) zaznaczyć 
siłę zgody z elementów wiary jako zaufania. Wielkość wskaźnika Kaisera-
Mayera-Olkina wynosząca 0,892 oraz wyniki testu sferyczności Bartletta, 
χ2(66) = 3538,53; p < 0,001, potwierdziły słuszność przeprowadzenia eksplora-
cyjnej analizy czynnikowej dla narzędzia do pomiaru wiary w Boga w aspekcie 
teologicznym. Po przeprowadzeniu rotacji pierwszy czynnik wyjaśniał 48,8% 
wariancji wyników, drugi 14,9%, a trzeci 8,1%. Łącznie za pomocą trzech czyn-
ników wyjaśniane jest 71,8% wariancji. 

Rzetelność wyodrębnionych czynników, mierzona współczynnikiem alfa 
Cronbacha, wynosiła kolejno alfa = 0,852 dla czynnika 1, alfa = 0,880 dla 
czynnika 2 oraz alfa = 0,7811 dla czynnika 3. Wyodrębnione czynniki można 
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uznać za rzetelne. Na podstawie analizy treści pozycji ustalono następujące 
nazwy dla czynników:

Czynnik 1: Wiara jako osobista więź z Bogiem;
Czynnik 2: Wiara jako osobista decyzja całego człowieka;
Czynnik 3: Wiara jako osobista więź ze wspólnotą Kościoła;
Wskaźnik każdego z czynników obliczony został za pomocą uśrednienia 

wartości przynależnych pozycji. Przedział możliwego do uzyskania wyniku 
wynosił od 1 do 5. Im większa wartość wskaźnika, tym badane osoby silniej 
postrzegały wiarę w Boga jako osobistą więź z Bogiem i wspólnotą Kościoła 
oraz osobistą decyzję całego siebie.

b. Zaufanie interpersonalne
Do pomiaru zaufania interpersonalnego zastosowano autorskie badania 

opierające się na teorii Rottera. Badani byli proszeni, by na skali (od -3 do 
+3) zaznaczyć siłę zgody z jednym z trzynastu pytań. Wielkość wskaźnika 
Kaisera-Mayera-Olkina wynosząca 0,890 oraz wyniki testu sferyczności Bar-
tletta31, χ2(66) = 2713,09; p < 0,001, potwierdziły słuszność przeprowadzenia 
eksploracyjnej analizy czynnikowej dla narzędzia do pomiaru zaufania inter-
personalnego. Po przeprowadzeniu rotacji pierwszy czynnik wyjaśniał 40,6% 
wariancji wyników, drugi 11,8%, trzeci 8,5%. Łącznie za pomocą trzech czynni-
ków wyjaśniane jest 60,9% wariancji. Rzetelność wyodrębnionych czynników, 
mierzona współczynnikiem alfa Cronbacha, wynosiła kolejno alfa = 0,884 
dla czynnika 1, alfa = 0,655 dla czynnika 2 oraz alfa = 0,661 dla czynnika 3. 
Przyjmuje się, że alfa w granicach 0,50-0,70 świadczy o prawidłowej rzetelność 
narzędzi32, wyodrębnione czynniki można uznać za rzetelne. 

Na podstawie analizy treści pozycji ustalono następujące nazwy dla czyn-
ników:

Czynnik 1: Poczucie wsparcia w relacji z innymi ludźmi;
Czynnik 2: Poczucie bliskości w relacji z innymi ludźmi;
Czynnik 3: Samoocena w relacji z innymi ludźmi;
Wskaźnik każdego z czynników obliczony został za pomocą uśrednienia 

wartości przynależnych pozycji. Przedział możliwego do uzyskania wyniku 
wynosił od 1 do 5. Im większa wartość wskaźnika, tym badane osoby w wyż-

31 Są to miary adekwatności doboru próby. Wartość KMO poniżej 0,05 lub brak 
istotności testu Bartletta świadczy o braku podstaw do wykonania analizy czynnikowej.

32 Zob. A.  Tarnowski, K.  Fronczyk, Trafność pomiaru testem, w: Psychometria. 
Podstawowe zagadnienia, red. K. Fronczyk, Warszawa 2009, s. 111-160.
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szym stopniu odczuwają poczucie wsparcia i bliskości w relacji z innymi ludź-
mi oraz wyższym stopniu uzależniają swoją samoocenę od innych ludzi.

3. Znaczenie zaufania interpersonalnego w kształtowaniu postrzegania 
wiary w Boga w aspekcie teologicznym

Uzyskane wyniki wykazały, że najbardziej efektywnym modelem wyjaśnia-
jącym postrzeganie wiary jako osobistej więzi z Bogiem jest model uwzględnia-
jący dwie podskale zaufania interpersonalnego (poczucie wsparcia i bliskości 
w relacji z innymi) oraz przynależność do grupy/wspólnoty religijnej i postrze-
ganie przyjaciółki/przyjaciela jako osoby bliskiej, F(6, 602) = 25,77; p < 0,001. 
Model ten wyjaśnia 24% wariancji zmiennej. Silne postrzeganie wiary jako 
osobistej więzi z Bogiem kształtowane jest przez silne poczucie wsparcia i bli-
skości w relacji z  innymi ludźmi oraz przynależność do grupy/wspólnoty 
religijnej i postrzeganie przyjaciela/przyjaciółki jako bliskiej osoby. Najsilniej-
szym predyktorem okazała się przynależność do grup/wspólnot religijnych  
(beta = 0,22; p < 0,001). Najbardziej efektywnym modelem wyjaśniającym 
postrzeganie wiary jako osobistej decyzji całego człowieka jest model uwzględ-
niający poczucie bliskości w relacji z  innymi, F(2, 606) = 17,17; p < 0,001. 
Model ten wyjaśnia 5% wariancji postrzegania zmiennej. Silne postrzeganie 
wiary jako osobistej decyzji całego człowieka kształtowane jest przez silne 
poczucie bliskości w relacji z innymi ludźmi (beta = 0,21; p < 0,001). Najbar-
dziej efektywnym modelem wyjaśniającym postrzeganie wiary jako osobistej 
więzi ze wspólnotą Kościoła jest model uwzględniający poczucie bliskości 
w relacji z innymi oraz przynależność do grupy/wspólnoty religijnej i postrze-
ganie rodzeństwa jako osoby bliskiej, F(3, 605) = 21,63; p < 0,001. Model ten 
wyjaśnia 9% zmiennej. Silniejsze postrzeganie wiary jako osobistej więzi ze 
wspólnotą Kościoła kształtowane jest przez silne poczucie bliskości w relacji 
z innymi ludźmi oraz przynależność do grupy/wspólnoty religijnej i postrze-
ganie  rodzeństwa jako bliskiej osoby. Najsilniejszym predyktorem okazała się 
przynależność do grup/wspólnot religijnych (beta = 0,25; p < 0,001).

4. Znaczenie postrzegania wiary w Boga w kształtowaniu zaufania in-
terpersonalnego

Sprawdzono, jakie znaczenie ma postrzeganie wiary w Boga dla kształtowania 
zaufania interpersonalnego. Zastosowano analizę regresji metodą krokową, gdzie 
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zmienną wyjaśnianą było zaufanie interpersonalne, a predyktorami postrzeganie 
wiary w Boga oraz jako kowariantny wybrane zmienne socjodemograficzne.

Wysokie poczucie wsparcia w relacji z innymi ludźmi kształtowane jest 
istotnie przez wysokie poczucie zaufania w relacji do Boga (β = 0,27; p < 0,001), 
głęboką wiarę jako osobistą decyzję całego człowieka (β = 0,09; p < 0,05) oraz 
młodszy wiek (β = -0,09; p < 0,05) i postrzeganie ojca jako bliskiej osoby 
(β = 0,16; p < 0,001). Model ten wyjaśnia 13% wariancji zmiennej, F(4, 604) 
= 24,31; p < 0,001.

Wysokie poczucie bliskości w relacji z  innymi ludźmi kształtowane jest 
istotnie przez wysokie poczucie zaufania w relacji do Boga (β = 0,29; p < 0,001), 
wysoką wiarę jako osobistą decyzję całego człowieka (β = 0,14; p < 0,001) oraz 
postrzeganie przyjaciela/przyjaciółki jako bliskiej osoby (β = 0,10; p < 0,05). 
Model ten wyjaśnia 13% wariancji zmiennej, F(3, 605) = 32,48; p < 0,001.

Wysokie uzależnianie samooceny od relacji z  innymi ludźmi kształto-
wane jest istotnie przez wysokie poczucie lęku w relacji do Boga (β = 0,37; 
p < 0,001). Model ten wyjaśnia 15% wariancji zmiennej, F(1, 607) = 104,94; 
p < 0,001.

5. Wnioski z przeprowadzonych badań

Badanie wykazało istotne znaczenie postrzegania wiary jako zaufania do 
Boga w zaufaniu interpersonalnym. Osoby wykazujące wysokie poczucie 
wsparcia w relacji w innymi ludźmi to osoby przejawiające wysokie poczu-
cie zaufania w relacji do Boga, wysoką wiarę jako osobistą decyzję całego 
człowieka; są to osoby młodsze i postrzegające ojca jako osobę bliską. Osoby 
wykazujące wysokie poczucie bliskości w relacji w innymi ludźmi to osoby 
przejawiające wysokie poczucie zaufania w relacji do Boga, wysoką wiarę jako 
osobistą decyzję całego człowieka oraz postrzegające przyjaciela/przyjaciółkę 
jako osobę bliską. 

Badanie wykazało istotne znaczenie zaufania interpersonalnego w postrze-
ganiu wiary jako zaufania do Boga w aspekcie teologicznym. Osoby silnie 
postrzegające wiarę jako osobistą więź z Bogiem to osoby odczuwające silne 
poczucie wsparcia i bliskości w relacji z innymi ludźmi, jednocześnie to osoby 
przynależące do grupy/wspólnoty religijnej i postrzegające przyjaciela/przyja-
ciółkę jako osobę bliską. Osoby silnie postrzegające wiarę jako osobistą decyzję 
całego człowieka to osoby odczuwające silne poczucie bliskości w relacji z in-
nymi ludźmi. Natomiast osoby silnie postrzegające wiarę jako osobistą więź 
ze wspólnotą Kościoła to osoby odczuwające silne poczucie bliskości w relacji 
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z innymi ludźmi, jednocześnie to osoby przynależące do grupy/wspólnoty 
religijnej i postrzegające rodzeństwo jako osobę bliską. Warto zwrócić uwagę, 
że przynależność do grupy/wspólnoty religijnej wykazuje znacznie silniejsze 
oddziaływanie na postrzeganie wiary jako osobistej więzi z Bogiem (beta = 
0,22) i wspólnotą Kościoła (beta = 0,25) niż zaufanie interpersonalne (max. 
beta = 0,15).

IV. Uwagi końcowe

Teologia bowiem „jest nauką, która rozwija się we współdziałaniu z innymi 
naukami, a te postępują tak samo w owocnym dialogu z teologią”33. Jedną 
z dziedzin, z którą teologia może budować wspólne relacje, jest psychologia. 
Dziedzina ta ujmowana jako: „studium nad naturą, funkcjami i fenomenami 
zachowania oraz doświadczenia umysłu”34 człowieka na bazie zaufania tworzy 
punkt styczny owego dialogu. Rozumienie bowiem zaufania jako transcen-
dencji człowieka na drugą osobę oraz na dialog z Bogiem staje się elementem 
niezbędnym w dialogu.

Przeprowadzona analiza zaufania wraz z badaniami własnymi była próbą 
analizy pojęć wraz z ukazaniem potrzeby dalszej współpracy pomiędzy owymi  
naukami. Wykazaniem, że różne metody naukowe mogą prowadzić do różne-
go ujęcia tego samego tematu. Natomiast uzyskane wyniki mogą prowadzić 
do praktycznych i teoretycznych rozwiązań. Pod względem praktycznym mogą 
dotyczyć pracy duszpasterskiej i psychologicznej. Natomiast pod względem 
teoretycznym mogą posłużyć do próby formułowania wzajemnych kompe-
tencji w dialogu.

TRUST IN GOD AND INTERPERSONAL TRUST.  
THEOLOGICAL – PSYCHOLOGICAL STUDY

Summary

Trust is an essential dimension of human existence. At the same time, it is so 
commonplace, that it runs a risk of becoming routine. Trust means our faith, a de-

33 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady 
i kryteria, Kraków 2012, s. 46.

34 A.M. Colman, A Dictionary of Psychology, Ed. 2, Oxford 2006, s. 617.
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gree of confidence in the phenomena and people of whom we expect certain things. 
In trust there is a meeting between the human psychic and the world of theology. 
The following article is an attempt to depict the relationship between trust in other 
people and trust in God. Its interdisciplinary character shows the significant value of 
the dialogue between theology and psychology.

Słowa kluczowe: 
zaufanie, zaufanie interpersonalne, wiara, pewność, nadzieja.

Key words: 
trust, interpersonal trust, faith, confidence, hope.
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Ks. Sławomir Soczyński SDS

 Werte als Bezugsgröße der Ethik 
und Wettbewerbsfähigkeit von 
Medienunternehmen

Der Begriff Organisationskultur taucht in der amerikanischen Literatur, 
als Begriff der Theorie des Organisationsmanagement, bereits in den 60ger 
Jahren des 20. Jahrhunderts auf. Eine breitere Forschung zur Organisations-
kultur und ihrer Wirkung fand jedoch in den USA und in anderen Ländern 
erst Anfang der 80ger Jahre statt. Einen wichtigen Beitrag in der Forschung 
lieferte das Buch von T. Peters & R. Waterman In Search of Excellence1. Auf 
der Suche nach dem rätselhaftem Erfolg japanischer Unternehmen stellten 
beide Autoren fest, dass neben anderen Faktoren auch die Unternehmens-
kultur eine gewisse Rolle spielt. Sie behaupteten, dass nicht nur die harten 
Faktoren wie Strategie und Struktur, sondern ebenso die weichen Faktoren 
ein erfolgreiches Unternehmen auszeichnen. Sie führten aus, dass die Kultur, 
in der der Mensch und „nicht Geld oder Maschinen der Schlüssel zu allem“ 
sind, auch erfolgreiche amerikanische Unternehmen auszeichnet.

In den nächsten Jahren wuchs die Bedeutung der Unternehmenskultur 
kontinuierlich, was auch in der Fachliteratur belegt wurde. Viele Autoren zäh-
len sie heute zu den grundsätzlichen Elementen, wenn es um die Bildung des 
Wettbewerbsvorteils geht. In der Forschung des strategischen Managements 
ist sie ein wichtiges und ständig weiter entwickeltes Thema. Die Überzeugung, 

Ks. dr Sławomir Soczyński SDS – doktor filozofii; wykładowca w Katedrze Mediów 
i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie; e-mail: slawomir.soczynski@upjp2.edu.pl.

1 T. Peters, R. Waterman, In Search of Excellence – Lessons from America’s Best-Run 
Companies, London 1982.
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dass Organisationskultur wirtschaftlichen Erfolg begründet, führte zur Ent-
wicklung neuer spezifischer Managementtechniken, deren Zweck es ist, die 
Organisationskultur und ihre Werte entsprechend auszugestalten.

I. Kern der Organisationskultur

Allgemein wird unter dem Begriff Organisationkultur der eigene Stil, 
Charakter, Art und die Funktionsweise der Organisation verstanden. Diese 
Elemente, wie in der Organisation gedacht, gefühlt und gehandelt wird und 
welche Werte, Normen vorherrschen, unterscheiden sie, neben der Produkti-
onsbereich, von anderen und bilden ihr Ethos. 

Die Kultur definiert gewisse Grenzen, die eine Organisation von anderen 
unterscheidet. Dies verleiht ihr einen einzigartigen Charakter, eine eigene 
Art des Seins sowie die Wahrnehmung des Marktes und der Kunden. Den 
Arbeitnehmern vermittelt sie ein Gefühl der Identität und markiert den Rah-
men ihrer täglichen Handlungen und Entscheidungen, die zu gemeinsamen 
Interessen führen2.

Es gibt mehrere Faktoren, die die Organisationskultur beeinflussen wie: 
die Branche, in der sie tätig ist, Finanzausstattung, Management-Philosophie, 
professionelle Strukturen Kompetenz von Führungskräften und Mitarbeitern, 
ein Gefühl der Identität usw. Diese unterschiedlichen Merkmale in der Kultur 
können für die Wirksamkeit und den Wert des Unternehmens förderlich sein, 
ebenso können sie Basis der Selbstzerstörung werden.

Die Umwelt schaut auf die Kultur der Organisation und je nach ihrer 
Wahrnehmung und Beurteilung kann sie entweder ein Vor- oder ein Nachteil 
im Wettbewerb sein. Das erklärt auch warum Organisationskultur in den 
letzten Jahren unter den Fachleuten immer mehr Aufmerksamkeit und Be-
deutung erfährt.

Hofstede schreibt, dass unter ihnen in Bezug auf Organisationskultur 
geradezu „Hysterie“ herrscht3, da sie in ihr eine Chance auf dem schwierigen 
Markt sehen.

2 Vgl. A. Ławniczak-Stadnik, O kulturach firm amerykańskich, w: Wyzwania dla 
zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy, red. A. Stankiewicz-
Mróz, J. Lendzion, Łódź 2008, s. 404-405.

3 G. Hofstede, Lokales Denken, globales Handeln, München 2011, s. 368.
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Das wachsende Interesse an Organisationskultur wirkt sich auch auf die 
Medienbranche aus, die heute besonders umkämpft ist. Jedes Medienun-
ternehmen muss, um sich zu entwickeln und auf dem Markt zu überleben, 
permanent neue Ideen entfalten, um sich von den Konkurrenten zu unter-
scheiden und die Aufmerksamkeit potentieller Kunden auf sich zu lenken.

In diesem Zusammenhang wird der Organisationskultur immer mehr Be-
deutung beigemessen, da sie Ausdruck von Individualismus und Besonderheit 
der Organisation ist. 

Organisationskultur bezieht sich nicht auf anwendbare Kenntnisse und 
Fähigkeiten, sondern auf moralische Normen und Werte, die bei der Umset-
zung der beruflichen Aufgaben erkannt und durchgesetzt werden. Daher sollte 
man sie nicht nur aus der wirtschaftlichen sondern auch aus der ethischen 
Perspektive betrachten. 

II. Organisationskultur – eine Definition

Der Begriff Organisationskultur ist mehrdeutig und sehr schwer zu defi-
nieren. Ein Grund dafür ist sicher die Vielschichtigkeit des Begriffs, der die 
Denkweise, kulturelle Annahmen, Normen, Werte, Überzeugungen, Ver-
haltensweisen, Einstellungen und Symbole beinhaltet, die von den Mitglie-
dern der Organisation geteilt werden. Daher ist auch in der Literatur keine 
allgemeingültige Definition von Organisationskultur zu finden4. Einzelne 
definieren die Kultur der Organisation aus unterschiedlichen Forschungsper-
spektiven und betonen verschiedene Elemente.

Ed Schein, der als Wegbereiter des Forschungsfeldes Organisationskul-
tur gilt, definiert sie als „ein Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die 
Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme, externer Anpassung und interner 
Integration erlernt hat, das sich bewährt hat, und das somit als bindend gilt; 
und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz 
für den Umgang mit Problemen weitergegeben wird“5. 

Peter Ulrich unterstreicht, dass Organisationskultur von der Gruppe ent-
deckt, entwickelt und kultiviert wird, und sowohl interne als auch externe 

4 C. Nagel, Zur Kultur der Organisation: Eine organisationspsychologische Untersuchung 
in der Automobilindustrie, Frankfurt/Main 1995, s. 19.

5 E. H.  Schein, Organizational Culture and Leadership. A Dynamic View, San 
Francisco 1985, s. 9.
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Funktionen besitzt. Er definiert sie „als die Gesamtheit der im Unternehmen 
bewusst oder unbewusst kultivierten, symbolisch oder sprachlich tradierten 
Wissensvorräte und Hintergrundüberzeugungen, Denkmuster und Weltinter-
pretationen, Wertvorstellungen und Verhaltensnormen, die im Laufe der er-
fahrungsreichen Bewältigung der Anforderungen der unternehmerischen Er-
folgssicherung nach außen und der sozialen Integration nach innen entwickelt 
worden sind und im Denken, Sprechen und Handeln der Unternehmungsan-
gehörigen regelmäßig zum Ausdruck kommen“6. Die Organisationskultur ist 
für den einzelnen Menschen demnach ein Orientierungssystem, welches ihm 
hilft, seine Erfahrungen zu bewerten und zu organisieren. 

Hofstede dagegen interpretiert in seiner Computer-Metapher Organisa-
tionkultur als „die kollektive Programmierung des Geistes, die die Mitglieder 
einer Organisation von einer anderen unterscheidet“7. Er erklärt, dass der Be-
griff „Programmierung“ uns heute geläufiger ist als jener der Verinnerlichung. 
Dieser Prozess des Programmierens ereignet sich im Laufe unseres Lebens und 
wir nennen ihn Lernen. Hofstede betont zudem die Einbettung der Organisa-
tionskultur in die breitere Gesamtstruktur, die das Unternehmen umgibt. So 
können Prozesse und Planungen, die wirtschaftlich und rational Sinn machen, 
an gesellschaftlich verankerten, kulturellen Werten und Normen rühren.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Organisationkultur den Charak-
ter, die Denkweise und Teilhabe von Menschen in Organisationen prägt. Sie 
erfüllt bestimmte Funktionen sowohl innerhalb wie außerhalb der Organisati-
on. Sie bildet eine Säule von Werten und Normen, die die Haltung des Men-
schen in seiner Arbeit bestimmt und verdeutlicht dem Umfeld ihre Werte.

III. Werte der Organisation

Die Hauptziele jeder Organisationen sind die individuellen und gemein-
samen Bedürfnisse zu befriedigen und gewisse Werte zu realisieren. Ähnlich 
wie Organisationskultur werden auch Organisationswerte unterschiedlich 
definiert. Fachleute wie Armstrong verstehen und erklärt sie folgendermaßen: 
„Werte sind Überzeugungen dazu, was das Beste oder Gute für die Organisa-

6 P.  Ulrich, Systemsteuerung und Kulturentwicklung: Auf der Suche nach einem 
ganzheitlichen Paradigma der Managementlehre, „Die Unternehmung“ 1984 No. 4, s. 312.

7 G. Hofstede, Lokales Denken, s. 249.
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tion ist und was passieren sollte oder nicht sollte“8. Sikorski dagegen schreibt: 
„Werte als Bestandteil der Unternehmenskultur, sind Objekte, Zustände von 
Dingen oder Situationen, die Menschen schätzen und versuchen, durch ihre 
Beteiligung an der Organisation, zu erreichen“9. Jones betont ihre Orientie-
rungsfunktion: „Das Wertesystem der Organisation ist ein Satz von Werten 
implizit angenommen, nach der die Mitarbeiter handeln. Die Werte der 
Organisation sind die kollektive Stimme des Gewissens und die kollektive 
Intuition der Menschen in der Organisation“10.

Die Werte bilden die axiologische Grundlage der Organisationskultur. 
Sie prägen die Kultur des Unternehmens und werden in den Normen und 
Produkten ausgedrückt: Normen, die als ungeschriebene Verhaltens- oder 
Spielregeln, als informelle Richtlinien für das Verhalten zu verstehen sind. 
Produkte als sichtbare, materielle und nicht materielle Aspekte der Organisa-
tion, die Menschen hören, sehen oder fühlen und die ihnen helfen, die Kultur 
der Organisation verstehen11. Als integraler Bestandteil der Unternehmenskul-
tur unterstützen Werte die Gemeinschaft des Unternehmens in ihrer Vision, 
Mission und Zielen. Für Unternehmen sind Werte ein Bindungselement und 
Teil der gemeinsamen Sprache der Organisation, die unterschiedliche interne 
Bereiche verbindet, eine innere Einheit herstellt und dem Firmennamen in 
der Geschäftswelt zu einer Reputation verhilft und ihn zu einer bekannten 
und bedeutenden Marke macht“12.

In der modernen Welt, die durch weitreichende Toleranz gekennzeichnet 
ist, gründet jede Organisation, bei der Bildung und Entwicklung ihrer Kultur, 
auf individuellen Werten. Dies spiegelt sich wider in verschiedenen Mustern, 
Normen, Gewohnheiten und in der allgemein anerkannten Art und Weise des 
Verhaltens. Nicht alle Werte werden jedoch gleich bewertet. Die axiologische 
Qualifikation der Werte kann sich sowohl positiv als auch negativ oder neutral 
zeigen. Wie können wir also entscheiden, welche Werte welche Bedeutung 
besitzen?

Der Schlüsselbegriff der Ethik von heute, der alle bestehenden Aspekte 
integriert, ist der Begriff der Verantwortung. Mader beschreibt Verantwortung 

8 M. Armstrong, S. Taylor, Armstrong’s handbook of human resource management 
practice, London-Philadelphia-Daryaganj 2014, s. 121.

9 Cz. Sikorski, Kultura organizacji, Warszawa 2002, s. 9.
10 P. Jones, Communicating Strategy, Burlington 2008, s. 100.
11 M. Armstrong, S. Taylor, Armstrong’s handbook, s. 121-122.
12 A. Mayo, Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Kraków 2002, 

s. 46.
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als Leitmodell der Ethik13. Sie gilt als ethisches Kriterium, als Wert und Norm, 
die in Bezug auf die mediale Aktivität als Hauptquelle der Normativität gilt, 
welche die verantwortungsbewusste Haltung gestaltet. Es gibt eine bedeuten-
de Differenz zwischen den Formen für etwas „Verantwortung haben/tragen” 
und „verantwortlich sein”. Aus philosophischer und insbesondere ethischer 
Sicht stellt das „Verantwortlichsein” das Fundament verantwortungsbewusster 
medialer Aktivitäten dar. 

Verantwortung als ethisches Kriterium braucht aber auch einen Bezugs-
punkt und Werte, an denen sie gemessen wird. In der pluralistischen Ge-
sellschaft in der wir gegenwärtig leben, fällt es immer schwerer eine solche 
gemeinsame Werte-Ebene zu finden. Dies erweist sich als besonders schwierig 
in der Medienwelt. Eine Welt, in der verschiedene Weltanschauungen und 
Menschen, die differenzierte Wertesysteme haben, aufeinander stoßen.

Trotz aller Unterschiedlichkeit soll der Mensch in unserer Welt als der 
größte Wert gelten, denn nur der Mensch ist ein bewusstes und freies Subjekt. 
Nur er zeichnet sich in dieser Welt durch Rationalität seiner Handlungen 
aus. Er besitzt die Fähigkeit, sich die Welt zu merken und sie zu verstehen. 
Kennzeichen des Menschen ist die Freiheit. Das bedeutet, dass er die Fähigkeit 
besitzt, Entscheidungen zu treffen und zwischen Gut und Böse zu unterschei-
den. Schließlich verfügt er über Kreativität und Verantwortungsgefühl. Der 
Mensch und seine Würde stellen den größten Wert dar, der die materielle 
Welt übertrifft.

Der Mensch und seine Würde sind Werte, die von der Mehrheit anerkannt 
werden. Diese identifiziert sich mit ihnen, wenngleich die Begründungen 
hierfür unterschiedlich sind. Es scheint, dass als Bezugspunkte für den Begriff 
der Verantwortung der Mensch und seine Würde sowie die daraus strömen-
den Werte: die Meinungsfreiheit, das Gemeinwohl, die Gerechtigkeit und die 
Solidarität, dienen können. Sie sind die Kernwerte, die ein unveränderliches 
Fundament für die Organisationskultur bilden und ein Lackmus-Test für 
die instrumentalen Werte sind. Die Kernwerte geben der Organisation ihren 
Halt. Durch ihre Stabilität helfen sie der Organisation in Krisensituationen 
und den Mitarbeitern im Orientierungsprozess. Kernwerte sind die tief ver-
wurzelten Prinzipien, die alle Handlungen eines Unternehmens leiten; sie 
dienen als seine kulturellen Eckpfeiler.

13 Vgl. J. Mader, Von der Romantik zur Post-moderne. Einführung in die Philosophie, 
Bd. 2, Wien 1992, s. 249.
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Die instrumentellen Werte, sowie die ökonomische Ziele des Unterneh-
mens, sind ebenfalls wichtig und sollen berücksichtigt werden. Im Gegenteil 
zu den Kernwerten sind die instrumentellen Werte veränderlich und abhängig 
von den momentanen Interessen des Unternehmens. Sie sollten nicht entge-
gengesetzt zu den Kernwerten stehen, sondern sich mit ihnen ergänzen. 

Jedes unternehmerische Handeln ist zugleich auch eine soziale Interakti-
on. Die Unternehmen sind sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg, wie auch 
für die Förderung und Entwicklung ihrer Mitglieder, Kunden, Lieferanten 
und Aktionäre verantwortlich. Deshalb können sie nicht nur nach rein öko-
nomischen Gesichtspunkten bewertet werden. Es geht um die Verbindung 
des ökonomischen Denkens, über die wirtschaftlichen Ergebnisse bis hin 
zur sozialen Verantwortung gegenüber Einzelpersonen und Gruppen, die in 
Wechselwirkung mit der Organisation stehen. Die wirtschaftliche Aktivität 
ist wichtig, aber kein Ziel in sich. Vielmehr dient sie der Menschheit und hat 
eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Die wirtschaftliche Domi-
nanz über den sozialen Bereich zu stellen, kann für das Unternehmen in der 
Konsequenz zerstörerische Wirkung haben. Unterschätzt man die psychoso-
ziale Bedeutung menschlichen Handelns, ist es unmöglich die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und die Sicherung der Organisation zu gewährleisten.

P. Drucker erklärt, dass das Interesse der Unternehmen, die immer Teil 
eines größeren Ganzen sind, sich in drei Dimensionen zeigt: Geschäftlich – 
als eine Institution, die existiert, um wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen; als 
Institution, die in der Bevölkerung verankert ist, und sich für die Interessen 
die Öffentlichkeit einsetzen soll; als Organisation – die sozialen Charakter hat 
und Mitarbeiter beschäftigt, für deren Entwicklung und Bezahlung sie ver-
pflichtet ist. Die Kunst des Managements ist es, ein Gleichgewicht zwischen 
diesen Bereichen herzustellen14. Daher sollte nicht nur der Gewinn von Inter-
esse sein, sondern auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz, ihre 
Entwicklungs- und Weiterbildungs-möglichkeit, Unterstützung der Kultur, 
Gesundheit und Sozialhilfe sowie Zusammenarbeit bei der Bildung der loka-
len Infrastruktur und im Bereich des Umweltschutzes.

Die Organisationskultur legt die Standards fest, die für die Beziehung 
zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern gelten: Mitarbeiter, 
Eigentümer, Auftragnehmer, Kunden, Gemeinden, Kommunen und öffent-
lichen Verwaltungen. Die Beziehungen zwischen Stakeholdern und der Or-
ganisation beeinflussen erheblich all jene Werte, die nicht nur proklamiert 

14 Vgl. P. Drucker, Praktyka zarządzania, Kraków 1998, s. 11.
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sondern auch tatsächlich eingeführt, gepflegt und kommuniziert werden. Die 
Art der Kommunikation ist eine der wichtigsten Komponenten der Organi-
sationskultur. Sie baut die Kultur auf, umgekehrt beeinflusst die Kultur auch 
die Entwicklung der Kommunikation. 

Bei der Kommunikation, sowohl nach innen als nach außen, spielen die 
Normen der Organisationkultur wesentliche Rolle. Sie sind mit den Werten 
eng verbunden und haben dreifachen Charakter: 

moralischen – Information darüber, was in der Organisation als gut und 
was als schlecht/verwerflich anerkannt wird; 

herkömmlichen – Information darüber, was angemessen und was unan-
gemessen ist; 

praxeologischen – Information darüber, welche Kriterien die Gruppe im 
Hinblick auf ihre Wirksamkeit anerkennt. 

Die Normen haben eine dienstliche Funktion und verweisen auf Werte, 
zu denen sie hinführen15. 

IV. Werte und Wettbewerbsfähigkeit

Werte für rechtmäßig erklären und sie als die eigenen anerkennen, steigert 
das Verantwortungsbewusstsein der Organisation. Dies ist von großer Bedeu-
tung und kann gleichzeitig auch eine Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
bedeuten. In der Gesellschaft findet seit einigen Jahren eine verstärkte „Wer-
tediskussion“ statt, bei der der Mensch in den Vordergrund rückt. Medien 
sind dabei sehr aktiv und reagieren auf alle Formen von Verletzungen dieser 
Werte sehr sensibel. Die Werte als eigene zu entdecken und in der eigenen 
Organisationskultur zu etablieren, bedeutet eine Bestätigung ihrer Glaubwür-
digkeit. Im gegenteiligen Fall wird ihre Glaubwürdigkeit zerstört und dadurch 
ist letztlich die Existenz des Unternehmens bedroht.

Zuverlässige und glaubwürdige Unternehmen handeln nicht nur in Über-
einstimmung mit dem Gesetz, sondern folgen auch ethischen Standards. 
Daher ist die Implikation dieser Werte im Unternehmen eine Notwendigkeit 
und fördert ein freundliches Klima im Unternehmen und das eines glaubwür-
digen und zuverlässigen Geschäftspartners. Aktiv praktizierte Werte prägen 
das Image des Unternehmens. Dadurch tragen sie zur Wettbewerbsfähigkeit 
der Organisation bei. Gibt man dem Mensch und seiner Würde den Vorrang, 

15 Vgl. Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa 1999, s. 240.
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werden die Werte im Alltag gelebt und gleichzeitig die Bedürfnisse und Er-
wartungen der Gesellschaft respektiert, ist dies ein starkes Signal der Verant-
wortung, welches die Stakeholder des Unternehmens mit diesem und seinen 
strategischen Aufgaben verbinden werden.

Unternehmen, die sich auf den Weg der Umsetzung dieser Werte ma-
chen, werden nicht nur von ihren Kunden und Partnern geschätzt, sondern 
zudem durch höhere Bindung an und Identifikation ihrer Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen belohnt. Stachowicz-Stanusch unterstreicht sowohl ihre 
integrierende als auch motivierende Rolle. Er macht darauf aufmerksam, dass 
sie auch von großer Bedeutung sind und hohe Anziehungskraft haben für 
neue talentierte Mitarbeiter. Sie dienen als Wegweiser in Krisensituationen16. 
Weitere Vorteile, wenn die Mitarbeiter diese Werte teilen, sind: 

– Stimulation der Selbstwirksamkeit,
– Erhöhung der Loyalität gegenüber der Organisation,
– Erreichbarkeit der eigenen Ziele im Einklang mit den wichtigsten Zielen 

der Organisation und ihrer Mitglieder,
– Ermutigung zum ethisch angemessenen Verhalten,
– Begünstigung harte und engagierte Arbeit,
– Reduzierung der mit der Arbeit verbundenem von Stress und Spannung, 
– Gefühl des Stolzes, Teil dieser Organisation zu sein,
– Erleichterung des Verständnisses der Aufgaben, die man zu erfüllen hat,
– Förderung der Zusammenarbeit und einen Geist der Kameradschaft zu 

schaffen17.

All diese Aspekte sind von Unternehmen geschätzt und tragen dazu bei, 
ihre Marktposition gegenüber der Konkurrenz zu verbessern. Aus diesem 
Grund bemühen sich Organisationen, die in ihrem Wertesysteme ein wichti-
ges Element ihrer Organisationkultur und Strategie sehen darum, dass diese 
Werte einen positiven Status haben, für Mitarbeiter relevant und für externe 
Stakeholder erkennbar sind. Unterschiedliche Managementtechniken wurden 
entwickelt mit dem Ziel, Organisationskultur und ihre Werte entsprechend 
zu gestalten. Die folgende Abbildung verdeutlicht das Entstehen von Wettbe-
werbsvorteilen durch Unterstützung der Unternehmenskultur:

16 A. Stachowicz-Stanusch, Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Gliwice 
2007, s. 11-33.

17 Vgl. J.  Penc, Humanistyczne wartości zarządzania w  poszukiwaniu sensu 
menedżerskich działań, Warszawa 2010, s. 240-241.
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Abbildung 1. Mechanismus zur Bildung von Wettbewerbsvorteilen durch 
Unterstützung der Unternehmenskultur18.

V. Management des Organisationswertesystems

Jede Kultur, auch Organisationskultur, verbindet Elemente unterschiedli-
cher Herkunft. Sie ist eine gewisse Systemanordnung, die auf der Grundlage 
axiologischer, individueller und sozialer Erfahrung aufgebaut wird und nicht 
künstlich konstruiert und vorgeschrieben sein kann. Jede Organisationskultur, 
die den Betroffenen gegen ihren freien Willen aufgezwungen wird, bedeutet 
eine Verletzung ihrer Würde und zeigt einen Mangel an Verantwortung. Wie 
Kultur generell wird auch Organisationskultur als veränderlich angesehen, 
was aber immer Form eines Prozesses stattfinden soll. Zu den wichtigsten 
Einflussfaktoren in dem Prozess werden gezählt:

– Erfahrungen aus der Vergangenheit, die Verhaltensgewohnheiten prä-
gen;

– Beobachtung des Verhaltens des direkten Vorgesetzten, welches  
seinen Führungsstil spiegelt;

18 G. Aniszewska, Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa 2007, s. 48.
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– Überzeugungen, Werte, Grundsätze und Verfahren, die von Direktion 
und Verwaltung präsentiert werden;

– Gegenwärtige Paradigma des Managements;
– Nationale und kulturrelevante Werte, Überzeugungen und Verhaltens-

muster;
– Konventionen, Traditionen und Praktiken, nach denen die Organisation 

sich richtet und agiert, die in ihre Aktivitäten einfließen;
– Die gefühlte oder von den einzelnen anerkannte Werte und Persönlich-

keitsmerkmale19.

Werte der Organisation können sich entwickeln und verändern, was so-
wohl von internen als auch externe Kulturfaktoren determiniert werden kann. 
Es bleibt jedoch die Verantwortung, dass diese Änderungen nur die instru-
mentalen und nicht die Kernwerte betreffen. Der Mensch und seine Würde 
sollen immer in die Mitte gestellt werden. Was auch immer sich an internen 
wie externen Umständen ändert – in der Rangfolge der Werte steht Mensch 
an oberster Stelle.

Die Organisationwerte werden zudem beeinflusst durch das soziale Um-
feld, aus dem die Mitarbeiter kommen, durch den geschichtlichen, gesell-
schaftlichen und religiösen Hintergrund. Beim Hofstede heißt es, dass die 
Menschen mit bereits geformten Werten zur Organisationen kommen und 
somit ihre „Bereitschaft zeigen eine bestimmte Wahl zu treffen”20. Das stellt 
eine große Herausforderung für die Manager dar. Ganz wesentlich hängt es 
von ihren Einstellungen und dem Umgang mit den Mitarbeitern ab, ob diese 
die individuellen- sowie die Organisationwerte verinnerlichen. Integration 
der Mitarbeiter rund um gemeinsame Werte bedeutet, dass sie sich aus Über-
zeugung erklären, diese Werte in der Alltagspraxis der Organisation auch 
anzuwenden. Das ist aber nur möglich, wenn Mitarbeiter die Führung und 
die Aussagen des Unternehmens authentisch erleben und letzteres sich für das 
Wertesystem der Mitarbeiter interessiert. „Wenn die Manager mit dem Willen 
des Kollektivs widersprüchliche Werte verteidigen, werden sie die gesamte Ge-
sellschaft nicht mobilisieren. Sie sollten daher eine Gemeinschaft entwickeln, 
die auf gemeinsamen Werten basiert“21. 

19 A. Worach, Kultura organizacyjna, w: Zespół – Kultura – Projekt, red. W. Olejniczak, 
Szczecin 2009, s. 41.

20 G. Hofstede, G.J. Hofstede, M. Minkov, Cultures and Organizations: Software of 
Mind, McGraw-Hill 2010, s. 24.

21 J. Penc, Humanistyczne wartości zarządzania, s. 240.

Ks. Sławomir Soczyński SDS | Werte als Bezugsgrösse der Ethik…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016234

Das Management sollte die Werte und die Organisationskultur nicht inst-
rumental als Werkzeug betrachten, mit dem man die im Sinne des Unterneh-
mens gewünschten Einstellungen bei den Mitarbeiter formen will, sondern 
als ein Element der Erreichung aller Ziele, für die die Organisation gegründet 
worden ist. Dazu gehört ebenso die Unterstützung der Stakeholder bei der 
Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Organisationskultur soll aufbauende, keine zer-
störende Kraft haben, die die Entwicklung, sowohl der Organisation wie auch 
jeder einzelnen Person die mit ihr Verbindung ist, unterstützt.

Durch die Kommunikation und das Praktizieren gemeinsamer Werte 
nähert sich die Organisation immer mehr ihren Stakeholdern, was heute ein 
wichtiger und unverzichtbarer Faktor der Wettbewerbsfähigkeit geworden ist.

WARTOŚCI JAKO PODSTAWA ETYCZNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW MEDIALNYCH

Streszczenie

Znaczenie kultury organizacji w zarządzaniu i budowaniu pozycji na rynku stało 
się dziś powszechnie znane i wykorzystywane. Większość z działających organizacji 
medialnych podejmuje działania zmierzające do doskonalenia swojej kultury stano-
wiącej o sposobie postrzegania jej przez otoczenie i kształtującej relacje wewnątrzor-
ganizacyjne. 

Fundamentem kultury organizacji są uznawane przez nią wartości. Niniejszy 
artykuł to próba uporządkowania dyskusji na temat aksjologicznej podstawy kultury 
organizacji z uwzględnieniem aspektów odpowiedzialności etycznej.

VALUES AS THE BASIS OF ETHICS AND COMPETITIVENESS  
OF MEDIA COMPANIES

Summary

The importance of organization culture in managing and building a market 
position has become widely known and employed. Most of the operating media or-
ganizations take action to improve their culture. It is this organization culture which 
constitutes their image in the environment and which shapes their internal relations. 

An organization builds its culture on the foundation of values it recognizes. This 
article is an attempt to sort out the discussion on the axiological basis of the organiza-
tion culture, taking into account the aspects of ethical responsibility. 
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Denyse O’Leary, Mario Beauregard, Duchowy Mózg. 
Neuronakowa argumentacja za istnieniem duszy, 

Kraków 2011, ss. 468.

Recenzowana publikacja jest ważna w czasie, gdy popularnością cieszą się 
nowe kierunki filozofii, takie jak neurofilozofia lub kogniwistyka. We wstę-
pie  Mario Beauregard zauważa, że współczesna neuronauka ma charakter 
materialistyczny. Natomiast on i Denyse O’Leary napisali tę książkę, aby 
zaprezentować neuronaukowe podejście do przeżyć religijnych, duchowych 
i mistycznych – jest ono krytyczne wobec materializmu. Próbują bowiem 
udowodnić, że umysł człowieka nie jest tylko iluzją tworzoną przez mózg, że 
„tryumf ducha” nad materią to nie jest złudzenie. „Ta książka – jak pisze Beau-
regard – odchodzi od ogólnej tendencji w popularnonaukowych publikacjach 
na temat neuronauki – kwestionuje zasadność materialistycznych koncepcji”. 
M. Beauregard jest neuronaukowcem zajmującym się neurobiologią doświad-
czenia mistycznego, D. O’Leary jest dziennikarką zajmującą się związkami 
nauki, religii i wiary.

Prezentowana książka składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym zaty-
tułowanym W stronę duchowej nauki o mózgu autorzy poddają krytyce poglądy 
materialistyczne, według których „umysł” – dusza, duch, wolna wola, są tylko 
złudzeniami wywołanymi przez elektryczne wyładowania neuronów w mó-
zgu. Przyroda, jak twierdzi Richard Dawkins, jest „ślepym zegarmistrzem”. 
Daniel Denett natomiast uznaje, że nie ma czegoś takiego jak dusza czy duch 
połączony z mózgiem, w otaczającej nas rzeczywistości nie ma więc miejsca na 
coś ponadnaturalnego, śmierć kończy wszystko. D. Dennett w swojej pracy 
skupił się na problemie, jak „znaczenie, funkcjonalność i celowość pojawiła 
się w świecie, który z zasady pozbawiony jest znaczenia i funkcjonalności”. 
Poglądy materialistyczne są dominujące we współczesnej nauce, wielu współ-
czesnych myślicieli uważa, że celem nauki jest potwierdzenie ich słuszności. 
Jednakże większość ludzi, spoza tego środowiska, nie podziela stanowiska ma-
terialistycznego, czego dowodzą ostatnie badania w Anglii i w USA. Autorzy 
książki zadają więc pytanie: „Gdybyśmy przyjęli materialistyczny opis samych 
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siebie, co by nam pozostało? Czy poznalibyśmy siebie? Jeśli nie, to dlaczego? 
Czego by brakowało?”.

Materialiści próbują dowodzić, że wszelką aktywność człowieka – w tym 
altruizm, ekonomię, politykę, seks, miłość, wojny, otyłość i religie – można 
udowodnić za pomocą psychologii ewolucyjnej. Według niej pewne cechy 
dały naszym przodkom zdolność przetrwania. Z punktu widzenia kategorii 
ewolucyjnych pozostaje zagadką, dlaczego altruizm przetrwał, gdyż każdy 
organizm, który pomaga innemu własnym kosztem, jest w niekorzystnej sytu-
acji. Powinien więc zostać wyeliminowany w procesie ewulucji. Często uważa 
się, że materialistyczne podejście jest naukowe, gdyż popierają je wielcy my-
śliciele, którzy powołują się na dowody naukowe. Autorzy książki zauważają, 
że materializm opiera się na filozofii monistycznej, która zakłada, że wszystko, 
co istnieje, składa się z  jednej substancji. Ma to dwa poważne następstwa. 
Po pierwsze, moniści nie mają do czego porównać swojego sytemu, trudno 
jest więc sprawdzić prawdziwość ich twierdzeń. Konsekwencją jest powstanie 
materializmu promisoryjnego, który pozostawia problem dotyczący założeń 
systemu nauce przyszłości. Po drugie, system monistyczny może zostać oba-
lony przez przytoczenie kontrświadectwa. W konsekwencji przyjmują oni 
wrogie nastawienie wobec badań, które dostarczają dowodów przeciwnych 
ich założeniom.

Podstawową tezą materializmu jest kwestionowanie wolności człowieka. 
W tej sprawie autorzy książki powołują się na fakt, że większość ludzi popro-
szonych o opis samych siebie stwierdza, że umysł jest czymś innym niż mózg. 
Uważamy, że umysł dokonuje podstawowych wyborów działania, które wyko-
nuje układ elektryczny mózgu. Przykładowo kierowca, który utknął w korku, 
może się denerwować lub machnąć na to ręką i poszukać jakiegoś objazdu 
boczną uliczką. Proces myślowy możemy opisać, stwierdzając, że kierowca 
podjął decyzję, nie opisujemy go, twierdząc, że mózg kierowcy sprawił, że skrę-
cił on w boczną uliczkę. Wbrew twierdzeniom materialistów doświadczenie 
życiowe przemawia za istnieniem wolnej woli.

Pisarz Matthew Alper przyjmuje, że ewolucja zaprogramowała człowieka 
w taki sposób, aby wierzył w Boga. W związku z tym duchowość nie byłaby 
wynikiem racjonalnej dedukcji czy intuicji, lecz odzwierciedla ona dziedziczną 
cechę naszego gatunku. Autorzy książki uważają, że ludzie dziedziczą zdolność 
do przyjmowania abstrakcyjnych idei, w tym idei Boga, wolnej woli, śmierci, 
matematyki. Poszukiwanie dziedzicznego mechanizmu zarządzającego sferą 
religijną jest drogą błędną. W wielu religiach obraz Boga zasadniczo się od 
siebie różni, nie może więc być dziedziczony na drodze genetycznej.
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Dean Hamer natomiast twierdzi, że istnieje „Boży gen”, gdyż ludzie są 
„wiązką reakcji chemicznych”, którymi rządzi DNA. Poszukiwanie prostych 
genetycznych podstaw DRDM (doświadczenie religijne, duchowe lub mi-
styczne) jest błędem, gdyż geny są językiem naszego fizycznego życia, choć nie 
są pozbawione pewnej mocy. Mogą predestynować daną osobę do takiej lub 
innej osobowości. W konsekwencji geny mogą wpływać na pojawienie się ta-
kiej albo innej formy duchowego życia, ale go nie tworzą. Mówienie o „Bożym 
genie” jest bez sensu, gdyż układ umysł – mózg jest niezwykle skomplikowany. 
Należy się wystrzegać szukania jednego czynnika tłumaczącego to zjawisko, 
zgodnie z powiedzeniem C.S. Lewisa: „Przejrzeć wszystko «na wylot» to znaczy 
nie widzieć nic”.

Jeffrey Savera i John Rabin uważają, że istnieje „moduł Boży”, który wy-
jaśnia przeżycia religijne. Zgodnie z poglądami tych myślicieli osoby, które 
przeżywały intensywne doznania religijne, prawdopodobnie cierpiały na scho-
rzenia neurologiczne mózgu, np. na padaczkę skroniową. Doświadczenia leka-
rzy zajmujących się tego typu schorzeniami jednoznacznie wskazują, że wśród 
swoich pacjentów nie zaobserwowali większego zainteresowania sprawami 
religijnymi i jakichś niezwykłych przeżyć z tym związanych.

Michael Persinger wynalazł kask zwany ośmiornicą lub „Bożym kaskiem”. 
Dzięki niemu, stymulując mózg badanych osób za pomocą fali elektromagne-
tycznej, wywoływał u nich przeżycia duchowo-mistyczne. Badania te zyskały 
wielki rozgłos. Uznano je za rewelację. Jednakże z biegiem czasu zaczęto do nich 
podchodzić z rezerwą. Osoby badane widziały bowiem, jakiemu eksperymentowi 
są poddane, ich przeżycia mogły być więc efektem sugestii. Gdy doświadczenie 
z „Bożym kaskiem” powtórzono w innym ośrodku naukowym, stosując metodę 
podwójnie ślepej próby, uzyskano zupełnie inne wyniki. Podwójna ślepa próba 
polega na tym, że ani uczestnicy, ani osoby prowadzące badanie nie wiedziały 
o celu badań. Osoba, która miała najciekawsze przeżycia, była w grupie kontrol-
nej, czyli nie była poddana oddziaływaniu testowanego urządzenia.

Zgodnie z poglądami materialistów, ludzki umysł jest złudzeniem wywo-
łanym przez ludzki mózg. Według tego obowiązującego „dogmatu” ludzie nie 
mogą mieć doświadczeń duchowych polegających na nawiązaniu kontaktu 
z rzeczywistością duchową istniejącą poza nimi, gdyż takiej rzeczywistości 
nie ma. Tego rodzaju doświadczenia są iluzją, którą produkuje ludzki mózg. 
Istnieją jednak dane, które świadczą, że ludzki umysł nie jest tym samym co 
mózg, a stąd wynika, że jednak doświadczenie duchowe jest możliwe.

Materialiści nie są w stanie wyjaśnić zjawiska ludzkiego umysłu, świado-
mości i jaźni, a skoro twierdzą, że ich teoria jest prawdziwa, to umysł, świa-
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domość i jaźń nie mogą istnieć. Materializm jest więc specyficzną formą wiarą 
ignorującą fakty.

Autorzy w szóstym rozdziale dowodzą, że ludzki umysł oddziałuje na 
ludzki mózg jako przyczyna o niematerialnym charakterze. Leczenie zaburzeń 
obsesyjno-kompulsywnych, takich jak arachnofobia – gdy po przejściu terapii 
pacjent potrafi pokonać lęk i normalnie funkcjonować – świadczy o oddzia-
ływaniu umysłu na pracę mózgu. Gdyby tak nie było, pacjentów można by 
leczyć tylko za pomocą interwencji chirurgicznych lub farmakologicznie. Na 
oddziaływanie umysłu na mózg wskazuje także takie zjawisko jak efekt place-
bo, gdy pacjent przyjmuje neutralną substancję, wierząc, że przyjmuje lekar-
stwo, ze skutkiem jakby przyjmował lekarstwo. D. O’Leary i M. Beauregard 
wskazują na doświadczenia z pogranicza śmierci (kiedy ludzki mózg już nie 
działa, a istnieje jeszcze świadomość) jako na fakt świadczący o tym, że umysł 
nie jest tym samym co ludzki mózg.

W rozdziale siódmym zostały przedstawione czynniki wpływające na po-
wstanie doświadczenia mistycznego. Problemem tym zajmował się Alister 
Hardye, którego ośmioletnie badania doprowadziły do stwierdzenia, że najczę-
ściej doświadczenia mistyczne wywołane są modlitwą, medytacją, zachwytem 
pięknem natury i udziałem w nabożeństwach religijnych.

W rozdziale ósmym ukazany został wpływ przeżyć religijnych na życie 
danej jednostki. Przeżycia tego typu mogą wpłynąć na głębokie życiowe zmia-
ny w obieranych celach, okazywanych uczuciach, przyjmowanej postawie 
i w sposobie zachowania. Mogą ujawniać się także w poprawie stanu zdrowia.

W rozdziale dziewiątym przedstawione zostały badania neurologiczne 
nad grupą sióstr karmelitanek w czasie medytacji. Badania przeprowadzone 
metodą neuroobrazowania dowodziły, że nie ma żadnego „Bożego miejsca” 
w mózgu. U badanych osób aktywne były te miejsca mózgu, które odpowiada-
ją za skupienie uwagi, postrzeganie własnej cielesności, obrazowanie wizualne, 
emocje oraz samoświadomość. Wskazuje to, że doświadczenia religijne nie są 
iluzją, lecz są zgodne z rzeczywistym doświadczeniem.

W rozdziale dziesiątym autorzy zadają pytanie: Czy to Bóg stworzył mózg, 
czy mózg stworzył Boga? Doświadczenia religijne mają charakter kulturowy, 
dlatego w różnych religiach ich treść jest inna. Żydzi i muzułmanie nie mają 
doświadczenia religijnego z udziałem Boga Trójjedynego. Z drugiej strony  
pewne aspekty doświadczenia mistycznego wykraczają poza kontekst kultu-
rowy. Doświadczenie mistyczne, w którym osiąga się wiedzę, zrozumienie, 
świadomość, objawienie i oświecenie wykraczające poza możliwości intelektu 
ludzkiego wiąże się z świadomością zjednoczenia z Absolutem. W wyniku 
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takiego doświadczenia w ludziach zachodzą głębokie i nieodwracalne zmiany 
na lepsze. Ostatecznie autorzy podsumowują: „Wszystko to pozwala przypusz-
czać, choć nie daje dowodu, że ludzie, którzy przeżyli doświadczenie duchowe/
mistyczne, rzeczywiście nawiązują kontakt z obiektywnie realną siłą znajdu-
jącą się poza nimi (Bóg), a transformacyjna moc duchowego/mistycznego 
doświadczenia wynika z autentycznego spotkania z ostateczną rzeczywistością 
(lub Bogiem)”.

Prezentowana pozycja jest niewątpliwie ciekawa, skierowana do szerszego 
grona odbiorców, gdyż nie ma w niej nadmiaru fachowego słownictwa, zro-
zumiałego tylko dla specjalistów. Autorom udało się zebrać sporo argumen-
tów przeciw koncepcjom materialistycznym. Jednak na tym nie poprzestali, 
gdyż pokazali także argumenty za istnieniem duchowego wymiaru człowieka. 
Zastrzeżenia może budzić brak doprecyzowania takich pojęć jak dusza lub 
umysł, które są źródłem duchowości. Wprawdzie autorzy problemem duszy 
się nie zajmują, tylko umysłem, jednakże jakby w założeniu została przyjęta 
kartezjańska koncepcja duszy, przeciwstawiająca duszę ciału. Gdyby przyjęli 
koncepcję duszy wypracowaną w tradycji tomistycznej, w myśl której człowiek 
to nierozłączna jedność duchowo-cielesna, rozwiązanie pewnych kwestii i ich 
prezentacja wyglądałyby inaczej. 

Ks. Rafał Masarczyk SDS
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Inkowie o Inkach. Antologia, Spolszczył, przypisami 
i komentarzami opatrzył Jan Szemiński, Warszawa 2015, ss. 284.

Problematyka latynoamerykańska jest od dawna tematyką podejmowaną 
w licznych badaniach, także w polskim środowisku akademickim. Z pewno-
ścią wybór na papieża przedstawiciela tego kontynentu – kard. Jorge Mario 
Bergoglia – jeszcze wzmocnił zainteresowanie, mimo iż nie jest on przedsta-
wicielem rdzennych mieszkańców. Niemniej jednak stał się wyrazistym repre-
zentantem wielorakich aspiracji tej części globu ziemskiego, zwłaszcza poprzez 
swoje pielgrzymki i niezwykłe świadectwo oraz nauczanie. Szczególnie ważne 
są aspiracje kulturowe i społeczne.

Sięganie do korzeni, mimo że są one bardzo zróżnicowane, sugeruje także 
sięganie do źródeł starożytnych lub tych, które odzwierciedlają tamtejszego 
ducha, zwłaszcza do ojców Kościoła i pisarzy starożytności chrześcijańskiej. 
Oprócz bowiem przekazu tekstowego czy historycznego jest to szansa dotyka-
nia ducha, owej tożsamości prekolumbijskich mieszkańców tego kontynentu. 
Zatem zasada ad fontes pozostaje zawsze aktualna.

W ten nurt wpisuje się prezentowana antologia, przygotowana przez pra-
cownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego i wybitnego znawcę tej pro-
blematyki. Warto już tutaj przywołać słowa redaktora: „Kryteria, którymi się 
kierowałem, wybierając materiał, były w gruncie rzeczy bardzo proste: teksty 
napisane w keczua lub w znacznej mierze w keczua i opowiadające o Inkach” 
(s. 11). To stało się faktycznie drogowskazem w realizacji tej antologii. 

Książkę otwiera spis rzeczy (s. 5), wprowadzenie (s. 7–12) oraz wskazówki 
wymowy wyrazów zapisanych w keczua (s. 13). Następnie zamieszczono blok 
„Inka Anonim. Lament o końcu Ataw Wallpy. Ataw Wallpap p’uchukakuy-
ninpa wankan. Willka Pampa 1550?” (s. 15–87). Poprzedzają go uwagi od tłu-
macza (s. 17–19). Natomiast sam tekst Lament o końcu Ataw Wallpy (s. 21–70) 
dopowiedziany został w Aneksie (s. 71–87). 

Na wspomniany Aneks składają się: 1. Lamenty (s. 71–79); 2. Mit o królu 
Ince, który wróci (s. 81–82); 3. Poemat o Ince, który wrócił (s. 83–87). Z kolei 
wśród lamentów opublikowano: 1. Lamenty; 2. Panu Ince Ataw Wallpie; 3. 
Śmierć Ataw Wallpy. Natomiast w przypadku Mitu podano jeden z wielu tek-
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stów pt. Inka. Ostatni tekst tego bloku to opracowanie Jose Marii Arguedasa 
Hymn-pieśń do Władczego Żmija stwórcy, ojca naszego.

Drugi blok treściowy stanowi „Cristobal de Molina. Relacja o legendach 
i rytach Inków. Cuzco 1575?” (s. 89–172). Najpierw podano uwagi od tłu-
macza (s. 91–94), następnie samą Relację (s. 95–158) oraz stosowny słownik 
(s. 158–172).

Trzeci blok to: „Ricardo Valderrama Fernandez, Carmen Escalante Gutier-
rez. Gregorio Kunturi Mamani. Autobiografia. Cuzco 1975” (s. 173–283). Po-
dobnie jak wyżej podano uwagi od tłumacza (s. 175), wstęp (s. 177–179), tekst 
Gregorio Kunturi Mamaniego (s. 181–279). Wreszcie dodano także słownik 
(s. 279–283). Jako element całości zbioru zamieszczono jeszcze spis ilustracji 
(s. 284) i źródła ilustracji (s. 284).

Można już tutaj zauważyć, że faktycznie, jak wskazuje edytor, taka jest 
zawartość treściowa antologii: „Na niniejszy wybór, zatytułowany – może 
zbyt śmiało – «Inkowie o Inkach» składają się trzy dłuższe i kilka krótszych 
tekstów: jeden dramat, jedna relacja uczonego księdza, dwie autobiografie, 
kilka poematów i jeden mit spisany przez antropologa. Co właściwie je łączy 
oprócz wysiłków tłumacza i wydawcy? Inkowie właśnie” (s. 7).

Oto dotykanie autentycznych tekstów przybliżających czasy spotkania kul-
tury prekolumbijskiej i przybywających Hiszpanów. Dramatyczna konfronta-
cja, podbój, wojna, terror i zniszczenie. Trudno to wręcz nazwać spotkaniem, 
a więc swoistym partnerstwem. Tak jednak rodziły się nowe społeczności 
Ameryki Łacińskiej. To zupełnie inna rzeczywistość niż w Ameryce Północnej 
znaczonej rezerwatami dla Indian.

Trzeba pamiętać, iż w historię kontynentu wpisuje się także Kościół kato-
licki wraz ze swym orędziem Ewangelii. Szedł on jednak razem ze zdobywcami 
i w jakimś sensie był z nimi identyfikowany. Z drugiej strony jednak – choćby 
wspomnieć Bartłomieja de Las Casas czy Antonia de Montesinos, a w Sala-
mance Franciszka de Vitoria – trzeba zauważyć niezwykły wkład chrześcijań-
stwa w kształtowanie etyki międzynarodowej.

Oczywiście, zawsze w praktyce decyduje o tym konkretny człowiek wraz ze 
swoim korpusem zasad etyczno-moralnych oraz sumieniem mniej lub bardziej 
uformowanym lub wypaczonym. Zatem realizm ludzki ostatecznie kształto-
wał owo spotkanie z pierwotnymi mieszkańcami Peru oraz jego różnorakimi 
strukturami politycznymi, kulturowymi czy religijnymi. 

Odmalowane bogactwo spojrzenia na Inków jest ciekawym doświadcze-
niem dla Europejczyków. Oto szansa spotkania tak różnych wizji człowieka 
i wzajemnych relacji. Jest to tym bardziej cenne, co wskazuje tytuł antologii, 
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że oto sami Inkowie mówią o Inkach. Nie jest to z pewnością łatwe doświad-
czenie, zwłaszcza w kontekście wielkich bohaterów tożsamości tamtejszych 
społeczności.

Obecnie dodatkowo publikacja ta, zapewne mimo woli autora, nabiera 
szczególnego wyrazu w kontekście beatyfikacji dwóch franciszkanów, o. Mi-
chała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego, którzy tam ponieśli śmierć 
męczeńską, zwiastując pokojowe orędzie Ewangelii. Stali się jakby nowym 
rozdziałem chrześcijańskiego orędzia. Głoszono je w przeszłości tak jak i dziś, 
sięgając do tej samej Ewangelii, ale jednak w różny sposób czy z różnym roz-
łożeniem akcentów. W tym akcie ewangelizacji Peru stało się jakby bliższe 
Polsce oraz naszej obecności na tamtej ziemi, a jest ona nadal znaczona m.in. 
obecnością licznych misjonarzy. 

Prezentowana antologia pozwala na poznanie znamion kultury prekolum-
bijskiej. Co ważne, wiele z nich trwa nadal i mocno oddziałuje na codzienne 
życie w licznych środowiskach. Zatem sięganie ad fontes może znacząco pomóc 
w docieraniu do pierwotnych źródeł żywych dzisiaj zjawisk, postaw czy zacho-
wań zarówno etycznych, jak i religijnych czy kulturowych.

Wydaje się także, że te stosunkowo odległe informacje są jednak wyjątko-
wo bliskie, odzwierciedlają bowiem postawy ogólnoludzkie. Ta prawidłowość 
prawa naturalnego oraz ius gentium wpisane są w ludzką naturę. Zatem w tej 
płaszczyźnie pozostajemy sobie szczególnie bliscy.

Warto zauważyć, że przypisy recenzowanej pozycji stały się miejscem wie-
lu wyjaśnień i dopowiedzeń oraz komentarzy. Tutaj autor wykazuje swoją 
kompetencją badawczą, a w wielu miejscach wręcz erudycją. Potrzeba takiego 
spotkania wiedzy i emocji. Z kart tej antologii tchnie właśnie taki duch.

W tym kontekście ważnym zabiegiem są zamieszczone w książce słowniki. 
Zresztą sam autor to wyjaśnia we wprowadzeniu: „Przyjąłem generalną zasadę, 
by zostawić jak najmniej słów w języku keczua niemających odpowiedników 
w języku polskim, a pozostawione – objaśnić w przypisie, jeśli występuje jeden 
raz, jeśli zaś częściej – w słowniczku osobnym dla każdej części” (s. 11). Ma to 
także ważne znaczenie kulturoznawcze. 

Jednak szkoda, że wydawca nie zamieścił zestawu przywoływanych źródeł 
i literatury, mimo iż nie jest ona zbyt liczna – byłoby to zapewne pomocne dla 
dalszych studiów i badań. Cenne jest wzbogacenie publikacji o reprodukcje  
rycin oraz współczesnych fotografii, które przybliżają opisywane wydarzenia.

Dla polskich badaczy niniejsza publikacja stanowi ważne przedłożenie 
ciekawych materiałów badawczych dostępnych w dobrym przekładzie. Się-
ganie do tak odległej przeszłości oraz uznanie bardziej współczesnych relacji 
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z historycznego dziedzictwa daje szeroki obraz wizji Inków. Wydaje się, że 
oni nadal pozostaną ważnym elementem badań kulturowych i społecznych. 
Oby w kontekście konkwisty nie pomijano realizmu chrześcijańskiego, nawet 
w jego negatywnej ocenie. 

Inkowie o Inkach wchodzi do krajobrazu publikacji odnoszących się do 
Ameryki Łacińskiej. Tutaj dodatkowo trzeba wskazać na przekład na język 
polski z dość rozpowszechnionego w tamtym rejonie języka keczua. Zatem 
autor antologii daje szansę wyjątkowego spotkania.

Bp Andrzej F. Dziuba 
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Ks. Stanisław Dyk, Nowa ewangelizacja – konkretne zadanie, 
Gubin 2015, ss. 301.

Posługa ewangelizacyjna Kościoła została mu zadana przez samego Jezusa 
Chrystusa: to czynienie sobie uczniów na całym świecie; zwiastowanie ku 
tworzeniu i rozwijaniu wspólnoty Ludu Bożego Nowego Przymierza, nie 
litery, ale ducha. Kościół jest wierny temu zobowiązaniu nawet za cenę mę-
czeńskiej krwi. Taka droga jest najdoskonalszym świadectwem, jest bowiem 
drogą świadków.

Przepowiadanie Ewangelii nie jest tylko czysto ludzkim wysiłkiem. To 
uczestnictwo w posłudze będącej znamieniem samego Kościoła. Jednak dzieło 
to zmienia się, przekształca i szuka ciągle nowych dróg. Owo doskonalanie się 
jest przecież wpisane w rozwój wiary, nadziei i miłości. Faktycznie od czasów 
papieża Jan Pawła II mówi się o nowej ewangelizacji, rozumiejąc to wyzwanie 
bardzo różnie.

Autor prezentowanej książki jest znanym propagatorem idei nowej ewan-
gelizacji. Opublikował wiele artykułów, szkiców i studiów z zakresu tej proble-
matyki, a także książkę: Duch – Słowo – Kościół. Biblijny model ewangelizacji 
(Lublin 2007). Natomiast omawiana pozycja ukazała się jako kolejny tom 
„Serii Nowej Ewangelizacji”.

Książkę otwiera wykaz skrótów (s. 5) oraz krótki wstęp (s. 7–12). Całość 
rozprawy podzielono na sześć rozdziałów. Te zaś na dalsze kilkustopniowe 
mniejsze fragmenty, zawsze opatrzone stosownym tytułem. 

Pierwszy rozdział nosi tytuł: Biblijno-teologiczne podstawy nowej ewan-
gelizacji (s. 13–72). Wskazano na istotę ewangelizacji w świetle Nowego Te-
stamentu. To m.in. pytania o sposób, treść, metody i obowiązki związane 
z ewangelizacją. Idea nowej ewangelizacji jest obecna także w dokumentach 
Kościoła. Przedstawiono tu ewangelizację, apostolstwo oraz nową ewangeli-
zację, wskazano, kto jest jej adresatem i  jakich metod wymaga. Dobrze, że 
rozeznano także proces ewangelizacji. 

Preewangelizacja – przygotowanie do nowej ewangelizacji to tematyka badaw-
cza drugiego rozdziału (s. 73–93). Stanowi ona wymóg stałej obecności pośród 
ewangelizowanych. Ważne jest świadectwo chrześcijańskiego życia. Szczególnie 
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przejmujące są zawsze przykłady, a to zazwyczaj m.in. oznacza świadectwo chrze-
ścijańskiego życia. Na tym wstępnym etapie konieczny jest „szczery i cierpliwy” 
dialog. Zdaniem autora służba jest najwłaściwszym wyrazem wiary. 

Kolejny rozdział zatytułowano: Metoda kerygmatyczna – najkrótsza droga 
do zrodzenia wiary (s. 95–140). Szczególnym obrazem kerygmatu jest oczy-
wiście Nowy Testament. Przypomina się, że sam kerygmat ma charakter au-
torytatywny i prowokacyjny. Istotne jest wskazanie na wiarę, która rodzi się 
z kerygmatu. Współcześnie otwarte jest pytanie o adresatów wspomnianego 
kerygmatu. Wreszcie wskazano także na jego antropologiczny wymiar. 

Metoda misyjnej strategii Kościoła – droga do odnalezienia „zagubionych” 
podjęta została w czwartym rozdziale prezentowanego studium (s. 141–190). 
Spotyka się czasem niewłaściwe podejście do misyjnej sytuacji Kościoła. To 
też odnosi się do misyjnej wizji parafii. Ważnym elementem jest misyjne ukie-
runkowanie duszpasterstwa. Posługa ta wymaga ewangelizacyjnej aktywności 
laikatu. Chodzi wręcz o praktyczną ewangelizację „od osoby do osoby”. 

Piąty rozdział omawianej rozprawy nosi tytuł Metoda ożywienia wiary 
wspólnot chrześcijańskich – droga do odnowy misyjnej natury Kościoła (s. 191–
231). Zawsze aktualna pozostanie prawda, że przepowiadanie słowa Bożego jest  
„spotkaniem i zjednoczeniem z Chrystusem”. Zgodnie z ewangelizacyjnym 
orędziem trzeba pamiętać o odnowie życia sakramentalnego, czyli doświad-
czenia sacrum. Oczywiście wszystko to dokonuje się jako doświadczenie zba-
wienia w Kościele jako wspólnocie. 

Metoda inkulturacji – droga adaptacji ewangelizacji i wcielenia Ewangelii 
w kulturę analizuje ostatni rozdział studium ks. S. Dyka (s. 233–278). Nową 
ewangelizację zawsze trzeba postrzegać we współczesnych kontekstach kul-
turowych. Autor wyróżnia religijność typu New Age, postodernizm, mass 
media i środowiska wielkomiejskie. Wreszcie akcentuje: Ewangelizacja nowa 
w „środkach wyrazu”. 

Książkę zamyka zakończenie (s. 279–283). Dodano także bibliografię, która 
podzielona została na: I. Źródła; II. Opracowania; III. Literaturę uzupełniają-
cą; IV. Komentarze biblijne. Na stronach nieponumerowanych zamieszczono 
różne reklamy czy informacje skupione wokół tematyki omawianej w książce. 

Oto jeszcze jedna oferta refleksji wokół nowej ewangelizacji. Dołącza ona 
do opracowań m.in. ks. prof. Krzysztofa Pawliny, ks. prof. Antoniego Lewka 
czy ks. prof. Krzysztofa Jeżyny. Oczywiście istnieje także wielkie bogactwo 
artykułów, szkiców czy innych materiałów o charakterze pastoralnym.

Nie ulega wątpliwości, iż dotyka się tutaj konkretnego wezwania, jak wska-
zuje drugi człon tytułu. Dlatego dobrze się stało, że „w poniższych refleksjach 
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uwzględniona zostanie przede wszystkim pastoralna sytuacja Kościoła w Polsce 
i w Europie” – jak pisze autor we wstępie (s. 12). Ten kontekst jest niezwykle 
ważny, zwłaszcza jeśli dostrzega się bogactwo jego wzajemnych relacji i uwa-
runkowań. Kościół w Polsce ewoluuje wraz ze zmieniającą się Europą, także 
w sferze kościelnej.

Jednak obiektywne wyzwania nowej ewangelizacji pozostają wszędzie ak-
tualne i zobowiązujące. Owo „idźcie i nauczajcie” brzmi z jednej strony tak 
samo, a z drugiej inaczej. Jednak Ewangelia pozostaje ciągle żywa, nowa i wier-
na orędziu zbawczemu wobec siebie samego, ludzi, świata i Boga, w Jezusie 
Chrystusie. 

Ks. Stanisław Dyk stwierdza w swych uwagach podsumowujących: „Re-
fleksje zawarte w powyższym opracowaniu były czymś w rodzaju rozeznania 
teologiczno-pastoralnego. Były owocem wgłębienia się w najważniejsze na-
uczanie Kościoła o nowej ewangelizacji w perspektywie współczesnych uwa-
runkowań, zwłaszcza Kościoła polskiego i europejskiego” (s. 279). Wydaje się, 
że w znacznym stopniu sprostał tym wyzwaniom. Jest to bowiem komplekso-
wy obraz, ale co ważne, ciągle otwarty.

Pewne przesłanie w kwestii nowej ewangelizacji płynie także z załączonej 
bibliografii, która jest obecna także w odnośnikach i przypisach. Warto w tym 
kontekście przywołać uwagę autora ze wstępu: „Dla większego rozeznania 
w tekście zasadniczym umieszczone będą nie tylko sigle biblijne, lecz także 
odnośniki do dokumentów Kościoła. Warto zatem, aby czytelnik zapoznał 
się wcześniej z wykazem skrótów, który ułatwi mu późniejszą lekturę” (s. 12). 

W sprawie bibliografii jawią się liczne pytania, wątpliwości czy uwagi. 
Występują niekonsekwencje w opisach wskazywanych pozycji oraz w pisowni 
wyrazów w językach obcych. Opisy bibliograficzne czasopism czy dzieł zbioro-
wych także mają uchybienia formalne, m.in. braki numerów czasopism i stron 
przywoływanych pozycji. Skrót „AS” to zapewne błąd (s. 286). Nauczanie pa-
pieży i pozostałe dokumenty Kościoła wymagają przyjętej oficjalnie kolejności 
(s. 286–288). W przypisach występują pozycje, których brak w bibliografii 
(s. 158, 169, 281). Z pewnością właściwa korekta pomogłaby unikniąć tych 
błędów. 

Ciekawą formą organizacyjną prezentowanej książki są wskazane metody. 
Jak wskazuje sam autor: „Metoda kerygmatyczna jest najkrótszą drogą do 
zrodzenia bądź odrodzenia wiary tych ochrzczonych, którzy nie mają osobistej 
więzi z Jezusem, nie żyją Ewangelią i nie uważają się już za członków Kościoła. 
Metoda misyjnej strategii Kościoła jest drogą do odnalezienia zagubionych na 
jego peryferiach lub znajdujących się już zupełnie poza nim. Metoda ożywie-
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nia wiary wspólnoty chrześcijańskiej jest drogą do odnowy misyjnej natury 
Kościoła – drogą do misyjnego zaktywizowania tych, którzy tworzą jego żywą  
tkankę. Metoda inkulturacji jest drogą adaptacji ewangelizacji do mentalno-
ści współczesnego człowieka oraz drogą do wcielenia Ewangelii w kulturę. 
Te cztery metody zawierają zarazem w sobie rzeczywistość, bez której nowa 
ewangelizacja straciłaby swoją istotę, swój najgłębszy sens” (s. 279–280).

Widać, że prezentowane studium jest jeszcze jednym pochyleniem się 
nad dynamizmem nowej ewangelizacji. Jest to próba wychwycenia pewnych 
konkretnych wezwań, ale oczywiście w optyce, jaką preferuje autor. Zresztą 
ks. Stanisław Dyk pisze: „Ze względu na bardzo szerokie spektrum proble-
matyki książka ta jest czymś w rodzaju przewodnika po bardzo bogatej i róż-
norodnej rzeczywistości nowej ewangelizacji. Nie jest to zatem szczegółowe 
i kompletne omówienie tej problematyki” (s. 11). To rozsądne stwierdzenie, 
które tonuje ambicje wyrażone na początku wstępu. 

Warto w zakończeniu prezentacji wskazać na Deklarację Synodu poświę-
conego Europie (1991): „Ta ewangelizacja jest świadomie nazywana nową, 
ponieważ Duch Święty ciągle ukazuje nowość słowa Bożego i duchowo ożywia 
ludzi (por. J 3,2). Jest ona również nowa, ponieważ nie utożsamia się z żadną  
określoną cywilizacją: Ewangelia Jezusa może promieniować na wszystkie kul-
tury”. Wydaje się, że studium ks. prof. Stanisława Dyka może być interesującą 
pomocą w rozeznawaniu tej rzeczywistości. 

Bp Andrzej F. Dziuba
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 Sprawozdanie z działalności  
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów  

za rok 2015/2016

W 63. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie, 
papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Jego Świątobliwość Franciszek, 
metropolitą wrocławskim – abp Józef Kupny, przełożonym generalnym To-
warzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta, prowincjałem Polskiej 
Prowincji Salwatorianów – ks. Piotr Filas, rektorem seminarium – ks. Jerzy 
Madera, wicerektorem i dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, prefektem 
alumnów – ks. Maciej Dalibor, ekonomem domu zakonnego – ks. Aleksander 
Jasiński.

I. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru trwały od 23 września 
2015 roku do 25 stycznia 2016 roku. Semestr drugi rozpoczął się 11 lutego 
i trwał do 11 czerwca 2016 roku. Zimowa sesja egzaminacyjna odbywała się 
w terminie od 26 stycznia do 9 lutego, a sesja letnia od 13 do 2 lipca. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się w sobotę 10 paździer-
nika. Mszy Świętej przewodniczył J.E. abp Józef Kupny – ordynariusz Archi-
diecezji Wrocławskiej. Obecni byli również: konsultor generalny ks. Krzysztof 
Kowalczyk z Rzymu i Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Piotr 
Filas wraz z członkami Rady Prowincjalnej. Wykład inauguracyjny na temat: 
Teologia pogranicza, wygłosił ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec – Rektor 
Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia. 

Rok akademicki 2015/2016 rozpoczynało dwudziestu pięciu alumnów. 
Wśród studiujących było siedmiu studentów zagranicznych z Albanii, Biało-
rusi, Czech, Hondurasu, Tanzanii i Ukrainy. Ponadto formację intelektualną 
w domu zakonnym w Bagnie otrzymywali także trzej kandydaci z Albanii, 
Kosowa i Meksyku, którzy przez intensywną naukę języka polskiego przy-
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gotowywali się do rozpoczęcia studiów teologicznych w przyszłości. Liczba 
studentów na poszczególnych kursach przedstawiała się następująco:

rok I – 6 studentów, 
rok II – 6 studentów,
rok IV – 6 studentów, 
Indywidualny Tok Studiów – 2 alumnów (semestr VII i VIII)
rok VI – 5 diakonów.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2015/2016 zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Bagnie 
z dyscyplin przewidzianych programem studiów prowadzili następujący pra-
cownicy naukowi i dydaktyczni:

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna, ekumenizm, semi-
narium magisterskie;

Ks. prof. PWT dr hab. Michał Piela – historia Kościoła, konwersatorium 
z historii Kościoła, historia TBZ, seminarium magisterskie, wykład monograficz-
ny: Kościół wobec dyktatur XX wieku;

Ks. prof. KUL dr hab. Ambroży Skorupa – prawo kanoniczne, prawo wy-
znaniowe;

Ks. dr hab. Bogdan Giemza – teologia pastoralna szczegółowa, prosemina-
rium;

Pani dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak – współczesna literatura religijna 
i kultura języka polskiego;

Pani doc. dr Alina Czapiga – warsztaty umiejętności interpersonalnych;
Pan dr Dariusz Galewski – wybrane zagadnienia z historii sztuki;
Ks. dr Maciej Chwarścianek – teologia pastoralna ogólna;
Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu, wprowadze-

nie do Pisma Świętego;
Ks. dr Tadeusz Koncewicz – teologia biblijna;
Ks. dr Rafał Masarczyk – historia filozofii;
Ks. dr Stanisław Pajor – wykłady i ćwiczenia z teologii i praktyki spowiedzi;
Ks. dr Roman Słupek – teologia fundamentalna, wprowadzenie w chrze-

ścijaństwo, seminarium magisterskie, konwersatorium: Współczesne kontestacje 
wiary i Kościoła;

Ks. dr Mirosław Socała – metafizyka; 
Pani dr Wiesława Stefan – pedagogika i dydaktyka;
Ks. dr Piotr Ślęczka – etyka; 
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Ks. dr Józef Tarnówka – historia filozofii;
Ks. dr Jacek Wawrzyniak – homiletyka; 
Ks. dr Krzysztof Wons – teologia duchowości; 
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Maciej Borowski – egzegeza Starego Testamentu, lektorat jęz. 

greckiego;
Ks. mgr lic. Antoni Cebula – liturgika; 
Ks. mgr lic. Józef Figiel – patrologia; 
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana – liturgika; 
Ks. mgr lic. Tomasz Łosiewicz – psychologia pastoralna;
Ks. mgr lic. Jerzy Olszówka – teologia moralna;
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos – ćwiczenia z katechetyki;
Ks. mgr lic. Edward Seremet – katechetyka; 
Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń – prawo kanoniczne;
Pan mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego, lektorat języka 

niemieckiego;
Ks. mgr Piotr Wojciechowski – muzyka i śpiew kościelny;
Ks. mgr Jerzy Olszowski – lektorat jęz. łacińskiego;
Pan mgr Mirosław Owczarek – fonetyka pastoralna;
Ks. mgr Artur Stobierski – wstęp do filozofii, ogólna metodologia nauk;
Ks. mgr Adam Ziółkowski – filozofia przyrody.
Do ważnych wydarzeń z życia salwatoriańskiej kadry dydaktycznej  za-

liczamy fakt, że ks. dr hab. Bogdan Giemza – będąc kierownikiem Katedry 
Teologii Pastoralnej Szczegółowej oraz kierownikiem studiów doktoranckich 
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu – 28 stycznia br. otrzymał 
nominację na profesora nadzwyczajnego.

W minionym semestrze pożegnaliśmy wieloletniego wykładowcę naszego 
seminarium śp. ks. mgra Ryszarda Paszka, który zmarł 19 stycznia 2016 roku. 
Śp. ks. Ryszard Paszek był absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego i prowadził w naszym seminarium zajęcia z dyscyplin 
filozoficznych od 1979 do 2013 roku Pogrzeb śp. ks. Ryszarda odbył się w Mi-
kołowie z udziałem delegacji seminaryjnej.

2. Egzaminy „ex universa” i sakrament święceń

Pierwsza część egzaminu z dyscyplin teologicznych, wieńczącego sześcio-
letnie studia filozoficzno-teologiczne, odbyła się w Bagnie w sobotę 5 grudnia 
2015 roku. Pięciu diakonów kursu szóstego przystąpiło do egzaminu z teologii 
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dogmatycznej i Pisma Świętego. W sobotę, 16 stycznia 2016 roku, odbyła się 
druga część egzaminu „ex universa theologia”, której zakres obejmował teolo-
gię moralną, prawo kanoniczne i przedmioty pastoralne. W komisji każdego 
z egzaminów, oprócz wykładowców poszczególnych dyscyplin, uczestniczył 
także prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia – o. prof. 
PWT dr hab. Jerzy Tupikowski. 

W sobotę, 21 maja 2016 roku, w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Trzebini k. Krakowa, święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Damiana Muskusa 
OFM, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, przyjęli: dk. mgr 
Przemysław Antoniuk, dk. mgr Rafał Główczyński, dk. mgr Jerzy Lazarek, dk. 
mgr Damian Rachuta i dk. mgr Artur Zając. 

3. Wykłady gościnne i sympozja

W zakończonym roku akademickim prezesem Koła Naukowego Alum-
nów był kl. Łukasz Kramek, w skład zarządu wchodzili: kl. Marek Sawicki, 
kl. Krzysztof Biegun i kl. Karol Matecki. Dzięki zaangażowaniu alumnów 
odbyło się w Bagnie pięć wykładów okolicznościowych: 14 grudnia wykład 
o. dra Mirosława Ostrowskiego OP – „Duszpasterstwo związków niesakra-
mentalnych w parafii”; 14 stycznia wykład ks. dra hab. Tadeusza Guza prof. 
KUL – „Sprawiedliwość a miłosierdzie w świetle bulli Misericordiae vultus”; 
15 lutego wykład o. Luca Bovio IMC – „Odpowiedzialność za misje. 100 lat 
działalności Papieskiej Unii Misyjnej”; 28 kwietnia wykład dra Pawła Milcar-
ka – „Zapomniane gesty i symbole liturgiczne” oraz 23 maja wykład o. prof. 
UKSW dra hab. Grzegorza Bartosika OFMConv. – „Pobożność maryjna 
w Polsce z perspektywy 1050 rocznicy chrztu”.

 W roku sprawozdawczym Koło Naukowe Alumnów było reprezentowa-
ne na następujących wydarzeniach: dk. P. Antoniuk uczestniczył 4 listopada 
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Duszpasterstwo rodzin w Pa-
rafii” organizowanej na KUL JP II w Lublinie; dwóch kleryków (P. Babiń-
ski, K. Matecki) uczestniczyło we Wrocławiu od 5 do 6 listopada w XXXI 
Ogólnopolskim Forum Młodych pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie 
– od konfrontacji do dialogu”; dwóch innych alumnów (K. Biegun, M. Do-
mański) wzięło udział od 19 do 20 listopada w Sympozjum Koła Naukowego 
WSD w Płocku na temat: „Kościół – wczoraj, dziś, jutro”; trzy kolejne osoby 
(R. Główczyński, Ł. Kramek, D. Truchan) od 20 do 21 listopada uczestniczyły 
w Międzynarodowym Kongresie „Katolicy i sztuka. Szanse i zagrożenia” orga-
nizowanym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; dwaj 
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przedstawiciele koła misyjnego (S. Biegun, Y. Zhukouski) udali się 4 grud-
nia do Częstochowy, by wziąć tam udział w sesji misjologicznej i czuwaniu 
Papieskiej Unii Misyjnej pod hasłem: „Wierni synowie Maryi – misjonarze 
męczennicy z Pariacoto”. Natomiast dwaj przedstawiciele organistów naszej 
wspólnoty (P. Dymon, D. Truchan) uczestniczyli w „Warsztatach muzyki 
liturgicznej” organizowanych od 13 do 15 maja przez Dominikańskie Dusz-
pasterstwo Młodzieży „Piętrobus” z Wrocławia. Prawie po każdym z wymie-
nionych wydarzeń odbyło się w Bagnie spotkanie sprawozdawczo-dyskusyjne 
nazywane „Kwadransem akademickim”, w którym uczestniczyli delegaci i za-
interesowani alumni z opiekunem koła naukowego.

W dniach 16-17 kwietnia 2016 roku odbyło się XIII Salwatoriańskie Sympo-
zjum Misyjne pod hasłem: „Praca misjonarzy salwatoriańskich w Azji Wschod-
niej. Fundacja Filipińska – wczoraj, dziś, jutro”, zorganizowane przez Kleryckie 
Koło Misyjne, którego opiekunem był ks. Stanisław Starostka, a prezesem kl. 
Yauheni Zhukouski. Wykłady sympozjalne wygłosili: ks. Andrzej Urbański 
SDS (przełożony generalny salwatorianów w latach 1999-2012, Dar es Salaam) 
– „Salwatoriańska Fundacja w Azji Wschodniej – jej cele i początki”; ks. Adam 
Januś SDS (duszpasterz i wychowawca z Filipin, Manila) – „Działalność dusz-
pasterska salwatorianów na Filipinach”; ks. Agustín Van Baelen SDS (konsultor 
generalny TBZ i sekretarz ds. misji, Rzym) – „Misje salwatoriańskie na świecie 
i w Azji Wschodniej – stan aktualny i perspektywy rozwoju”. W programie 
sympozjum znalazły się również: panel dyskusyjny z udziałem prelegentów, 
warsztaty, ognisko z tańcami oraz okolicznościowe nabożeństwo i całonocna 
adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji misji. Oprócz alumnów salwato-
riańskich uczestnikami sympozjum byli salwatorianie z różnych wspólnot oraz 
młodzież akademicka zrzeszona w Wolontariacie Misyjnym „Salvator”.

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2015/2016 odpowiedzialność za formację duchową 
spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie i ks. 
Grzegorzu Jabłonce. Swoją posługę realizowali oni przez indywidualne re-
gularne rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje dla 
wspólnoty, prowadzili comiesięczne spotkania formacyjne dla poszczególnych 
roczników kleryckich połączone z Eucharystią i kręgiem biblijnym. Ponadto 
służyli posługą sakramentalną i czuwali nad organizowaniem comiesięcznych 
dni skupienia.
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Program dni skupienia obejmował zawsze dwie lub trzy konferencje, me-
dytację, spowiedź, Eucharystię z homilią, adorację Najświętszego Sakramentu 
i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań były zapra-
szane osoby najczęściej spoza wspólnoty seminaryjnej. W ubiegłym roku byli 
to: o. Witold Hetnar CSsR, ks. Józef Figiel SDS, o. Piotr Szaro OFMCap., 
ks. Mirosław Socała SDS, o. Sławomir Badyna OSB, ks. Roman Mosakowski 
i ks. Maciej Dalibor SDS. Ponadto we wrześniu 2015 roku ks. Piotr Ślęcz-
ka SDS przeprowadził pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, przygotowu-
jące alumnów do złożenia profesji zakonnej. W marcu 2016 roku ks. Piotr 
Łapińs ki SDS przeprowadził trzydniowe rekolekcje dla alumnów rocznika 
czwartego przed przyjęciem posługi akolity, natomiast w maju ks. Jerzy Mo-
rański SDS przeprowadził pięciodniowe rekolekcje w Czernej dla pięciu kan-
dydatów do sakramentu święceń prezbiteratu. 

W minionym roku akademickim posługę stałych spowiedników, poza oj-
cami duchownymi pełnili: o. Dominik Jakub Banaś OFM z Wrocławia oraz 
ks. Paweł Stanoszek SDS. 

III. Zaangażowanie apostolskie

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

Jedną z form zaangażowania apostolskiego alumnów jest całoroczna dzia-
łalność w kołach zainteresowań zatwierdzonych przez rektora seminarium. 
Są to „koła wolontariuszy” działające przy: Domu Dziecka w Obornikach 
Śląskich, przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach Wrocławskich oraz przy 
Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym prowadzonym dla dorosłych przez Siostry 
Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wrocławia. Swoją działalność kon-
tynuowało Kleryckie Koło Misyjne i Koło Naukowe Alumnów oraz Kleryckie 
Koło Przewodników „Kustosz”, którego zadaniem była obsługa turystów od-
wiedzających klasztor salwatorianów w niedzielne popołudnia.

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne 

Szczególną formą przygotowania do pracy apostolskiej są praktyki reali-
zowane poza środowiskiem seminaryjnym pod kierunkiem doświadczonych 
duszpasterzy. Najdłuższą formą są trzymiesięczne praktyki duszpastersko-ka-
techetyczne diakonów, które – obecni neoprezbiterzy – odbywali w okresie od 
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10 lutego do 9 maja 2016 roku w następujących placówkach duszpasterskich: 
w Parafii św. Brata Alberta w Elblągu (R. Główczyński), w Parafii NMP Matki 
Zbawiciela w Mikołowie (J. Lazarek), Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Trzebini (P. Antoniuk), w Parafii św. Bartłomieja i św. Jadwigi w Trzebnicy 
(A. Zając), w Parafii NMP Matki Zbawiciela w Warszawie (D. Rachuta). 

W październiku 2015 roku, z racji Tygodnia Misyjnego szesnastu młodych 
salwatorianów, zaproszonych przez parafie z Bielska-Białej, Dobroszyc, Miko-
łowa, Krzyża Wielkopolskiego, Obornik Śląskich, Trzebnicy i Warszawy, przez 
kilka dni prowadziło katechezy i nabożeństwa o tematyce misyjnej. W okresie 
roku akademickiego i wakacji alumni pomagali duszpasterzom Salwatoriań-
skiego Ośrodka Powołań i Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu 
dni skupienia i rekolekcji dla młodzieży w Krakowie (P. Barbořák, P. Dymon), 
w Nitrze (K. Biegun) i w Węgorzewie (E. Mkwawe, D. Truchan, br. J. Ry-
chlewski, br. P. Janiak). W omawianym okresie podtrzymywana była stała 
współpraca z młodzieżą z Wolontariatu Misyjnego „Salvator”. Alumni naszego 
seminarium (O. Chonka, M. Domańśki, K. Matecki, K. Stępień) uczestni-
czyli w XXIII Salwatoriańskim Forum Młodych w Dobroszycach oraz byli 
obecni na szlakach pielgrzymkowych do Sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Jezior w Brasławiu na Białorusi (P. Dymon, K. Koszyl, K. Stepień, D. Tru-
chan, Y. Zhukouski), do Częstochowy z Warszawy (Ł. Kramek, M. Sawicki, 
Y. Zhukouski), z Bielska Białej (K. Biegun), z Żywca (K. Biegun), z Wrocławia 
(M. Rojek, K. Stępień) oraz z Węgier do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie (S. Biegun). Studenci teologii byli także czynnie zaangażowani 
w pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

3. Inne formy świadectwa i działalności

W sobotę 26 września cała wspólnota seminaryjna wraz z nowicjuszami 
udała się autokarem na pielgrzymkę do Częstochowy w ramach II Kongresu 
Młodych Osób Konsekrowanych organizowanego w Roku Życia Konsekro-
wanego. 

Tradycyjnie w październiku br. społeczność alumnów uczestniczyła w pie-
szej pielgrzymce do grobu św. Jadwigi i w diecezjalnym dniu skupienia zorga-
nizowanym dla młodzieży zakonnej i seminaryjnej w Trzebnicy, który prze-
prowadził ks. bp Marian Florczyk, biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, 
a konferencję wygłosił ks. dr Marek Gątarz, ojciec duchowny Lublina.

We wtorek 27 października w murach domu zakonnego w Bagnie odbyła 
się konferencja pod hasłem: „Jan Paweł II – człowiek – Polak – święty”. Wzięli 

Ks. Tomasz Raćkos SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016262

w niej udział uczniowie i nauczycieli trzech szkół powiatu wołowskiego no-
szących imię św. Jana Pawła II, a także przedstawiciele władz samorządowych 
i kuratorium oświaty. Jednym z organizatorów spotkania, oprócz wymienio-
nych szkół i naszego seminarium, było Powiatowe Centrum Edukacji i Po-
mocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. W programie uwzględniona 
była Msza Święta, część artystyczna oraz wykład okolicznościowy ks. dra 
Piotra Ślęczki, poświęcony osobie św. Jana Pawła II. 

W niedzielę 8 listopada odbył się koncert „Arcydzieła Polskiej Emigracji” 
wykonany na skrzypcach i fortepianie przed wspólnotą seminaryjną i licznie 
zgromadzonymi gośćmi z Bagna i okolic. Współorganizatorami koncertu był 
Obornicki Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Kultury i Sztuki z Wrocławia.

Od 9 do 13 listopada gościem wspólnoty seminaryjnej był dyrektor do 
spraw formacji w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela – ks. Heribert Kersch-
gens. Z polecenia księdza generała odwiedzał on wszystkie salwatoriańskiej 
wspólnoty formacyjne na świecie, zwracając szczególną uwagę na ich między-
narodowy charakter, by w niedalekiej przyszłości dokonać uaktualnienia Ratio 
Institutionis Generalis naszego Towarzystwa. Pobyt ks. Heriberta obfitował 
w liczne spotkania z wychowankami i z wychowawcami. 

Od kilku lat utrwalił się zwyczaj wspólnego pielgrzymowania naszej wspól-
noty w święto niepodległości do ważnych sanktuariów (np. Licheń, Kali-
sz).W środę 11 listopada cała wspólnota seminaryjna udała się na pielgrzym-
kę autokarową do sanktuarium Matki Miłości i Sprawiedliwości Społecznej 
w Piekarach Śląskich. 

W środę 9 grudnia gościliśmy postulatora generalnego ks. Adama Tenetę 
z Rzymu, który na spotkaniu z całą wspólnotą zakonną podzielił się najnow-
szymi pracami związanymi ze zbieraniem dokumentacji w ramach procesu 
beatyfikacyjnego czcigodnego sługi Bożego o. Franciszka Jordana. 

W niedzielę 17 stycznia odbyło się w naszym domu zakonnym spotkanie 
kolędowe dla seniorów z parafii w Bagnie, w którym uczestniczyło ponad trzy-
dzieści osób. Wydarzenie zorganizowane przez naszą wspólnotę obejmowało 
Eucharystię, program artystyczny i poczęstunek. 

W niedzielę 8 maja w ramach XXV Festiwalu „Maj z Muzyką Dawną” 
w auli barokowego pałacu w Bagnie odbył się koncert „Muzyczna podróż od 
średniowiecza do baroku” w wykonaniu Zespołu muzyki dawnej TIBORYUS 
ze Świeradowa Zdroju pod kierownictwem Ryszarda Dembińskiego oraz arty-
stów z Wrocławia: Ligii Nowak grającej na harfie i Julity Przybylskiej-Nowak 
zasiadającej przy fortepianie. Współorganizatorami koncertu był Obornicki 
Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Kultury i Sztuki z Wrocławia.
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Udanym przedsięwzięciem był także wernisaż malarski z udziałem artystów 
z Białorusi, Polski i Ukrainy, wieńczący XIX Polonijny Plener Malarski „Obor-
niki Śląskie 2016”, zorganizowany w dniach od 4 do 10 lipca w WSD Salwato-
rianów w Bagnie przez Fundację Kresową „Semper Fidelis” z Wrocławia. 

Szczególnym czasem były dni diecezjalne Światowego Spotkania Młodych, 
kiedy w lipcu kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży związanej z duszpa-
sterstwem salwatorianów w Australii mieszkała przez tydzień w seminarium 
w Bagnie, by razem z mieszkańcami klasztoru uczestniczyć w spotkaniach 
formacyjnych w Trzebnicy. W tym czasie dom zakonny odwiedziło wielu 
salwatorianów z różnych krajów i kontynentów, wśród nich był także generał 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela ks. Milton Zonta wraz z konsultorem ge-
neralnym ks. Krzysztofem Kowalczykiem z Rzymu. 

Dziękując Panu Bogu za szczęśliwie przeżyty rok akademicki 2015/2016, 
chcemy wyrazić szczerą wdzięczność ludziom zaangażowanym w pomyślny 
rozwój naszej uczelni. Wyrazy podziękowania kierujemy pod adresem wspól-
noty sióstr salwatorianek, którą tworzyły: s. Aneta Babiarz, s. Aniela Garecka 
i s. Daria Magiera. Składamy podziękowanie ks. Stanisławowi Starostce, któ-
ry w minionym roku był odpowiedzialny za wspólnotę nowicjuszy, a obec-
nie podjął pracę duszpasterską na Węgrzech. Dziękujemy zarówno braciom 
zakonnym: br. Hieronimowi Drobikowi, br. Mirosławowi Jaroszkowi, br. 
Ryszardowi Kasprzakowi, br. Bogusławowi Kozie i br. Markowi Łukaszew-
skiemu. Dziękujemy za modlitwę ciężko choremu br. Bernardowi Mrozowi, 
a także za codzienne prace wykonywane przez wspólnotę braci juniorantów, 
którą w minionym roku tworzyli: br. Andrzej Bury, br. Patryk Janiak i br. Ja-
kub Rychlewski. Nade wszystko wdzięczną pamięcią ogarniamy profesorów, 
wykładowców i świeckich pracowników naszej uczelni, ludzi różnych profesji, 
którzy na wiele sposobów wyrażali swoją życzliwość i pomoc. 
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Sprawozdanie z XIII Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego
Praca misjonarzy salwatoriańskich w Azji Wschodniej.  

Fundacja Filipińska – wczoraj, dziś, jutro
(Bagno, 16–17 maja 2016)

W Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie w dniach 
16–17 kwietnia 2016 roku odbyło się XIII Salwatoriańskie Sympozjum Misyj-
ne: Praca misjonarzy salwatoriańskich w Azji Wschodniej. Fundacja Filipińska 
– wczoraj, dziś, jutro. Wybór tematu sympozjum inspirowany był z  jednej 
strony Listem do salwatorianów skierowanym przez przełożonego general-
nego ks. Miltona Zontę SDS, wzywającym do ożywienia w salwatorianach 
„dwumianu powołania i misji”. Z drugiej strony inspiracja płynęła z chęci 
przedstawienia szerszej publiczności prężnie działającej misji salwatoriańskiej 
na Filipinach, misji odległej od Polski geograficznie i kulturowo, a przecież 
dającej duże nadzieje na rozwój Zgromadzenia i motywującej wielu ludzi 
zaangażowanych misyjnie.

Sympozjum rozpoczęła poranna msza św. pod przewodnictwem ks. pro-
wincjała Piotra Filasa SDS. Na początku mszy ks. rektor Jerzy Madera SDS, 
witając uczestników spotkania misyjnego, powiedział, że podstawą działalno-
ści misyjnej Kościoła jest prawda wiary, iż „nie dano innego imienia, w którym 
każdy mógłby być zbawiony”. Dlatego ważne jest, abyśmy przez modlitwę 
i zaangażowanie misyjne umożliwiali każdemu człowiekowi poznanie Jezusa 
Chrystusa, a przez to doprowadzali go do zbawienia. Ks. Piotr Filas SDS 
w kazaniu porównał każdego ochrzczonego do lustra, które odbija światło 
słońca. Dla chrześcijan duchowym słońcem jest Chrystus, którego światło 
łaski powinni nieść w posłudze misyjnej. 

Po mszy świętej uczestnicy sympozjum udali się do auli seminaryjnej, 
gdzie ks. Jerzy Madera SDS, rektor seminarium, dokonał otwarcia sympozjum 
i przywitał zaproszonych gości. Wśród obecych byli: władze zakonne Zgro-
madzenia Salwatorianów, na czele z prowincjałem prowincji polskiej ks. Pio-
trem Filasem SDS oraz z ks. dr. Mirosławem Stankiem SDS – konsultorem 
prowincjalnym i dyrektorem Salwatoriańskiego Referatu Misji Zagranicznych 
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i jednocześnie dyrektorem Wolontariatu Misyjnego Salvator, ponadto salwa-
torianie związani z misjami na Filipinach, członkowie wspólnoty seminaryjnej 
oraz licznie zgromadzona młodzież z Wolontariatu Misyjnego Salvator.

Pierwszy wykład nt. Salwatoriańska Fundacja Wschodniej Azji – jej cele 
i początki wygłosił ks. Andrzej Urbański SDS, przełożony generalny w latach 
1999–2012, a obecnie misjonarz w Tanzanii. Był on bezpośrednio zaangażo-
wany w powstanie tej fundacji i stał się świadkiem wydarzeń w początkowym 
okresie jej istnienia. Ówczesny przełożony generalny ks. Malachy McBride 
SDS pod koniec Kapituły Generalnej w roku 1993 zaproponował, aby Zgro-
madzenie założyło fundację na Filipinach, aby podjąć współpracę z pracują-
cymi tam dla biednych siostrami salwatoriankami. Na tej samej Kapitule ks. 
Karl Hoffmann SDS został wybrany na nowego przełożonego generalnego, zaś 
ks. Andrzeja Urbańskiego SDS Kapituła powołała na wikariusza generalnego 
i sekretarza generalnego misji.

Po Soborze Watykańskim II nastąpiła decentralizacja naszego zgromadze-
nia zakonnego i prowincje stały się bardziej autonomiczne. Generalat zaś przy-
jął rolę koordynacji i animowania życia w Zgromadzeniu. Po decentralizacji 
Towarzystwa fundacja na Filipinach była pierwszą zaczętą od wielu lat przez 
generalat, a nie przez prowincje. W oficjalnych informacjach generalat wydał 
odezwę do wszystkich członków i prowincji o pomoc personalną i wolunta-
riuszy na rozpoczęcie fundacji na Filipinach. Zgłosiło się czterech członków 
polskiej prowincji, w późniejszym czasie dołączyli do fundacji członkowie 
z prowincji niemieckiej i amerykańskiej. Wspólnota od początku przyjęła 
międzynarodowy charakter.

Ks. Andrzej, odwiedzając Filipiny, spotkał się z kard. Sin, który wyraził zgo-
dę na założenie fundacji. Kardynał zaznaczył jednak, że Konferencja Episkopatu 
Filipin zdecydowała, iż żadne zgromadzenie zakonne nie może zacząć promocji 
powołań na Filipinach i przyjmowania kandydatów wcześniej niż po upływie 10 
lat obecności i pracy w Kościele lokalnym. Pierwsi salwatorianie w fundacji fili-
pińskiej zajęli się zatem pracą duszpasterską i pomocą ubogim. Najcenniejszym 
projektem charytatywnym do dnia dzisiejszego jest Puso Sa Puso Edukasyon. 

Pierwszymi członkami w formacji początkowej na Filipinach byli chińscy 
kandydaci posłani tu przez chińską misję na Tajwanie. Fundacja na Filipinach 
stała się kolebką i centrum formacji początkowej dla wielu kandydatów z Azji 
Wschodniej, do których dołączyli pierwsi filipińscy kandydaci, a potem duża 
liczba kandydatów z Wietnamu, Indonezji i Malezji.

Dwadzieścia lat temu fundacja Wschodniej Azji została założona i pro-
wadzona przez Generalat przy współpracy i pomocy personalnej i finansowej 
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niektórych prowincji. Z biegiem czasu fundacja zyskiwała coraz większą au-
tonomię i odpowiedzialność w swoich działaniach. Obecnie jest wikariatem. 
Ks. Andrzej wyraził przekonanie iż fundacja, która pomogła formować kan-
dydatów z różnych krajów Azji, będzie bez wątpienia matką wielu nowych 
fundacji w krajach, z których pochodzą kandydaci otrzymujący formację 
początkową na Filipinach.

W drugim wystąpieniu zatytułowanym: Działalność duszpasterska salwato-
rianów na Filipinach ks. Adam Januś SDS, misjonarz pracujący na Filipinach 
i przełożony tejże Fundacji, przedstawił, jak wygląda praca formacyjna i dusz-
pasterska na wyspach filipińskich.

Wspólnota salwatoriańska liczy obecnie 80 osób. Starsi salwatorianie po-
chodzą z Polski, USA i z Niemiec. Kandydaci, postulanci, nowicjusze oraz 
klerycy odbywający swoją formację na Filipinach pochodzą z takich krajów,  
jak: Sri Lanka, Chińska Republika Ludowa, Wietnam, Filipiny oraz Indie. Sal-
watorianie prowadzą obecnie na Filipinach, domy formacyjne: dwa na terenie 
diecezji Cubao (na obrzeżach metropolii Manila) – Fr. Otto Hopfenmueller 
House (Loyola Heights, klerykat) i Dom Matki Zbawiciela (Quezon City), 
i jeden w diecezji Imus – Dom Formacyjny Księdza Jordana (Amadeo). Oprócz 
formacji, która jest działalnością priorytetową, współbracia zajmują się działal-
nością duszpasterską i ewangelizacyjną, pomocą biednym w slamsach, w tym 
organizowaniem opieki lekarskiej, prowadzeniem szkół i programów edukacyj-
nych dla biednych dzieci i młodzieży. Największym programem edukacyjnym 
jest stworzony przez polskiego salwatorianina ks. Artura Chrznowskiego Puso 
Sa Puso Edukasyon. Inicjatywa ta ma na celu troskę o wykształcenie społeczeń-
stwa, w którym każda osoba otrzymuje szansę na własny rozwój i osiągnięcie 
szczytu swych możliwości niezależnie od osobistej sytuacji materialnej. Szcze-
gólną uwagę zwraca się w tym przedsięwzięciu na młodzież, zwłaszcza z ubo-
gich rodzin. Każda osoba wykształcona i uszlachetniona przez edukację ma 
możliwość, by łatwiej i sprawniej wykonać zadanie i zrealizować indywidualne 
powołanie przypisane jej przez Stwórcę w budowaniu królestwa Bożego.

Ostatnim prelegentem sympozjum był ks. Agustín Van Baelen SDS, kon-
sultor generalny z Rzymu i sekretarz misji. W swoim referacie pt. Misje salwa-
toriańskie na świecie i w Azji Wschodniej – stan aktualny i perspektywy rozwoju 
wskazał na wielką wartość Wikariatu Azji Wschodniej, którą można docenić, 
jedynie widząc go jako część większej całości – Towarzystwa Boskiego Zbawi-
ciela, jego historii i nadziei na przyszłość. 

Działalność misyjna odgrywa kluczową rolę w charyzmacie salwatoriań-
skim. Słabnięcie ducha misyjnego w Zgromadzeniu skutkowało pojawianiem 
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się kryzysów i problemów. Rozwój Towarzystwa związany był zawsze z wier-
nym wypełnianiem charyzmatu: otwartością na misje, posłuszeństwem wobec 
Kościoła i ufnością w Opatrzność Bożą.

W historii działalności misyjnej salwatorianów prelegent wyodrębnił pięć 
okresów: 1. Działalność ojca Franciszka Jordana, założyciela Zgromadzenia, 
2. Okres po I wojnie światowej, 3. Okres po II wojnie światowej, 4. „Wielka 
cisza” i 5. Ekspansja.

Zdaniem ks. Agustína czas działalności ojca Jordana cechuje ogromny 
dynamizm: rok 1890 – założenie pierwszej misji w Assam, 1892 – druga misja: 
Wiedeń, 1892 – trzecia misja: USA. W tym okresie powstało 37 nowych do-
mów w ciągu 12 lat. Wybuch I wojny światowej skutkował kryzysem w rozwo-
ju misji. Symbolem tego było wydalenie misjonarzy z Assam w 1915 roku. Pod 
względem geograficznym Towarzystwo w tym okresie dotarło do 12 krajów na 
3 kontynentach. 

Okres drugi stanowi czas przypadający po I wojnie światowej. Towarzy-
stwo rozszerzało się w Niemczech, rozwijały się istniejące już fundacje. W 1922 
roku została założona nowa misja w Fukien (Chiny). Cechy charakterystyczne 
tego okresu to: konsolidacja, tworzenie nowych struktur w Europie, wzrost 
liczebny Towarzystwa i wejście do nowych krajów.

Okres trzeci, po II wojnie światowej, rozpoczęty został przez bolesne wy-
darzenie – utratę misji w Chinach (1952). Jednak energia ekspansji nie gasła, 
zakładane były nowe fundacje: 1955 – w Kongo, 1957 – w Wenezueli, 1955 – 
w Tanzanii, 1960 – na Tajwanie, 1956 – w Hiszpanii, 1961 – w Australii. Ten 
okres, podobnie jak poprzedni, charakteryzowała konsolidacja, wzrost liczeb-
ny wspólnot. Nową cechą był entuzjazm misyjny w Afryce. 

Lata 1961–1987 można określić mianem „wielkiej ciszy”. Decydujący 
wpływ miał tu Sobór Watykański II, zmiany kulturowe w Europie Zachodniej 
po 1968, roku jak również zmiana strukturalna w Towarzystwie, tj. decentrali-
zacja władzy. Nastąpiło w tym okresie całkowite zatrzymanie ekspansji, liczeb-
ne kurczenie się Towarzystwa spowodowane kryzysem powołań na Zachodzie. 
Co prawda miały miejsce pewne międzyprowincjalne inicjatywy misyjne, lecz 
w latach 80. XX wieku widoczne było, że kryzys się pogłębia, a stan liczebny 
dawnych prowincji się pogarsza. Jedynym wyjątkiem pod tym względem była 
prowincja polska.

Kolejnym okresem w historii misyjnej działalności Towarzystwa jest okres 
ekspansji. Pierwszą „jaskółką tej wiosny” było powstanie nowej fundacji 
w Ekwadorze (1987). Od tego momentu do roku 2010 ekspansja nastąpiła w 18 
nowych krajach. Kontynuacją rozwoju są najnowsze fundacje w Wietnamie 
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(2014), w Kenii (2015) i otwierana w tym roku fundacja w Peru. To prawdziwa 
rewolucja w porównaniu z  latami 1961–1987! Nastąpiło podwojenie liczby 
krajów, gdzie Towarzystwo podejmuje swoją działalność. Wzrost liczebny wi-
dać w danych statystycznych: 20 lat temu – 200 osób w formacji, dziś – 450. 
Rośnie różnorodność i międzynarodowość Towarzystwa, a ekspansja nadal jest 
jego priorytetem.

Na tle rysu historycznego misyjnej ekspansji Towarzystwa widać korze-
nie, z których wyrósł Wikariat Azji Wschodniej, jak i perspektywy jego roz-
woju. Cechuje go duża dynamika, międzynarodowość zarówno wśród osób 
w formacji, jak i wśród wychowawców. Obecnie na Filipinach na wszystkich 
etapach formacji jest 80 osób z 6 krajów. Pierwsi dwaj salwatorianie, którzy 
ukończyli formację na Filipinach, powrócili do Chin i tam podjęli pracę dusz-
pasterską. W niedalekiej przyszłości do Wietnamu powrócą pierwsi klerycy 
salwatoriańscy, aby tam przyjąć święcenia kapłańskie i podjąć pierwsze zadania 
duszpasterskie i misyjne. W dalszych planach przewiduje się przyjmowanie 
kandydatów z Indonezji i Korei Południowej, co z czasem powinno zaowoco-
wać powstaniem pierwszych placówek salwatoriańskich w tych krajach.

Po ekspansji geograficznej liczba członków w fundacjach wzrasta. Podob-
nie liczba apostolatów i projektów, w które angażują się młodzi salwatorianie. 
Dlatego obecnie dużym wyzwaniem staje się zapewnienie zaplecza finansowe-
go dla formacji i prowadzenia działalności apostolskiej w młodych fundacjach. 
Równocześnie dochody z prokur misyjnych w starych jednostkach maleją, 
podobnie jak maleje solidarność pomiędzy jednostkami Towarzystwa. Zabez-
pieczenie finansowe ma szczególnie ważne znaczenie dla prowadzenia szkół 
i formacji, organizacji opieki zdrowotnej i działalności uświadamiającej doty-
czącej zapobiegania chorobom, dla walki ze śmiertelnością niemowląt, AIDS 
i malarii, a także dla stwarzania infrastruktury dla produkcji zielonej energii 
i różnych projektów wiejskich – czyli tych, w które zaangażowani są obecnie 
salwatorianie w krajach misyjnych.

Po ostatnim wykładzie odbył się panel dyskusyjny poprowadzony przez 
ks. Adama Ziółkowskiego SDS. Oprócz głównych prelegentów wziął w nim 
udział ks. Bogdan Cwynar SDS, były misjonarz i formator na Filipinach. Pa-
nel dał możliwość zadawania pytań i dzielenia się refleksjami, które zrodziły się 
podczas słuchania wystąpień prelegentów. Liczba pytań świadczyła o dużym 
zainteresowaniu, którym cieszy się praca misyjna salwatorianów na świecie. 
Zaangażowanie w dyskusję kleryków, nowicjuszy i wolontariuszy misyjnych 
jest znakiem ich żywego udziału w misji Kościoła, a w tym zgromadzenia sal-
watorianów, w głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom.
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Po zakończeniu panelu dyskusyjnego Marta Trawińska, wolontariuszka 
Wolontariatu Misyjnego Salvator, poprowadziła warsztaty robienia masek 
z gazet. Temat warsztatów miał na celu zwrócenie uwagi, jak dużym proble-
mem na Filipinach jest gospodarka odpadami i dbanie o czystość środowiska.

Nabożeństwo misyjne, następujące po warsztatach, było modlitwą do Boga 
o Jego błogosławieństwo dla działalności misyjnej salwatorianów. Uczestnicy 
sympozjum mieli również możliwość modlitwy w intencji misji w czasie cało-
nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

W niedzielę po Eucharystii, której przewodniczył ks. Agustín Van Baelen 
SDS, oficjalnego zakończenia sympozjum dokonał ks. Piotr Filas SDS, pro-
wincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów, który podziękował organizatorom 
i uczestnikom sympozjom za zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła.

Ks. Stanisław Starostka SDS

Ks. Stanisław Starostka SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 10 – 2016

Ks. Tomasz Raćkos SDS 
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2015

W poniższym zestawieniu zostały zamieszczone książki, artykuły, hasła 
encyklopedyczne, sprawozdania i recenzje naukowe napisane przez członków 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, które ukazały się drukiem w 2015 roku. Bi-
bliografia nie podaje opracowań o charakterze publicystycznym, ani tytułów 
książek i artykułów autorów zagranicznych przetłumaczonych przez salwato-
rianów. Redakcja „Studia Salvatoriana Polonica” dziękuje wszystkim autorom 
za udostępnione informacje.

Ks. dr Julian Bednarz SDS (Orlando)

Artykuły:
1. Kościół Matki Boskiej Fatimskiej w Shaowu, Fujian, „Chiny dzisiaj” 10(2015) 

nr 1-2(34-35), s. 53-58.
2. Misje salwatoriańskie w Roku Misyjnym (2015), „Studia Salvatoriana Polonica” 

9(2015), s. 35-58.

Ks. mgr lic. Józef Figiel SDS (Lublin)

Artykuły:
1. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna. „Poznanie Boga: Wschód – Zachód. Wy-

miary dogmatyczne i duchowe” (Lwów, 9-10 X 2014), „Vox Patrum” 35(2015) t. 63, 
s. 678-680.

2. Patrystyka w czasopismach zagranicznych 2013-2014, „Vox Patrum” 35(2015) t. 63, 
s. 619-670. 

3. Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2014, „Vox Patrum” 35(2015) t. 63, 
s. 583-617.
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Recenzja:
1. Der Kommentar Cyrills von Alexandrien zum 1. Korintherbrief. Einleitung, kriti-

scher Text, Übersetzung, Einzelanalyse von Konrad F. Zawadzki, Traditio  Exegetica 
Graeca 16, Louvain 2015, ss.643, „Vox Patrum” 35(2015) t. 63, s. 553-556.

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Trzebnica)

Artykuły:
1. Drogi i bezdroża dialogu wewnątrzkościelnego. Dialog jako metoda duszpasterska, 

w: Wychowanie do dialogu. W poszukiwaniu modeli budowania relacji międzyludz-
kich, red. K. Jaworska, K. Wawrzynów, G. Sokołowski, Wrocław 2015, s. 67-82.

2. Ewangelizowanie kultury miejskiej. Teoria i praktyka, „Studia Salvatoriana Poloni-
ca” 9(2015), s. 125-137.

3. Sobór Watykański II a życie konsekrowane w perspektywie apostolstwa, „Ateneum 
Kapłańskie” t. 165(2015) z. 3(640), s. 443-454.

4. Sprawozdanie z sympozjum pamięci Ks. Wawrzyńca Bochenka SDS (1915-1996). 
W służbie Bogu – zawsze dla Polski – zawsze dla ludzi (Trzebnica, 19 czerwca 2015), 
„Studia Salvatoriana Polonica” 9(2015), s. 246-248.

5. Uczestnictwo świeckich w posłannictwie osób konsekrowanych, „Życie Konsekrowa-
ne” 2015 nr 4(114), s. 60-86.

Recenzje:
1. K. Koch, Kościele dokąd zmierzasz?, Lublin 2014, ss. 128, „Studia Salvatoriana Po-

lonica” 9(2015), s. 224-227.
2. B. Biela, Pastoralne nawrócenie w teorii i  praktyce  parafialnej, Katowice 2014, ss. 

248, „Studia Pastoralne” 11(2015), s. 347-350.

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS (Wrocław)

Artykuły:
1. Aksjologiczny wymiar poznania, w: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, 

Lublin 2015, s. 389-413.
2. Dlaczego wierzyć? w: Filozofia – nauka – religia. Księga pamiątkowa dedykowana 

profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. 
P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski, D. Sagan, Zielona Góra 2015, s. 517-522.

Ks. Tomasz Raćkos SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Ks. mgr Grzegorz Jabłonka SDS (Bagno)

Artykuł:
1. 70. Rocznica męczeńskiej śmierci sióstr salwatorianek w Mikołowie, „Studia Salva-

toriana Polonica” 9(2015), s. 59-76.

Ks. mgr lic. Bronisław Jakubiec SDS (Merrillville)

Artykuł:
1. Pamięć bardzo miłych wspomnień. Wspomnienie o księciu Adamie Tadeuszu Czar-

toryskim oraz kilka jego listów, „Ethos” 28(2015) nr 2(110), s. 285-307.

Ks. dr Rafał Masrczyk SDS (Oborniki Śląskie)

Recenzja:
1. G. Hołub, Osoba w labiryncie decyzji moralnych. Bioetyka w perspektywie persona-

listycznej, Kraków 2014, ss. 296, „Studia Salvatoriana Polonica” 9(2015), s. 219-223.

Ks. mgr Michał Meisner SDS (Lublin)

Artykuł:
1. Emocje w życiu człowieka, w: Praktyczna psychologia dla teologów, red. M. Guze-

wicz, J. Czerkawski, t. 1, Kielce 2015, s. 121-137.

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS (Rzym)

Książka:
1. Corpo e trascendenza. L’antropologia filosofica nella teologia del corpo di Giovanni 

Paolo II, Siena 2015, ss. 142.

Artykuły:
1. Pojęcie alienacji w myśli Karola Wojtyły/Jana Pawła II, w: De revolutionibus orbium 

populorum Ioanni Pauli II. Papież wobec wykluczenia społecznego, red. K. Pilar-
czyk, Warszawa 2015, s. 117-128.



273

2. Doświadczenie wstydu – ku etyce personalistycznej, „Ethos” 28(2015) nr 1(109), 
s. 307-319.

Ks. prof. PWT dr hab. Michał Piela SDS (Wrocław)

Artykuły:
1. Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego 50-lecia. Charak-

terystyka ośrodka dolnośląskiego (Wrocław), „Kościół w Polsce. Dzieje i Kultura” 
14(2015), s. 51-84.

2. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego. W 50. 
Rocznicę wystosowania „Orędzia biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chry-
stusowym urzędzie pasterskim” (18 listopada 1965 roku), „Studia Salvatoriana Polo-
nica” 9(2015), s. 183-200.

3. Powstanie metropolii wrocławskiej w 1930 roku, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 
23(2015) nr 2, s. 269-287.

4. Teologia jako refleksja naukowa na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 
(1968-2014), w: Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015. W 70. rocznicę powsta-
nia polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu, red. W. Kucharski, K. Bock-
Matuszyk, G. Strauchold, Wrocław 2015, s. 229-245.

Ks. dr Korneliusz Policki SDS (Fribourg)

Książka:
1. Sztuka mądrego życia. Filozofia mądrości Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego, 

Kraków 2015, ss. 156.

Ks. dr Paweł Stanoszek SDS (Bagno)

Książka:
1. Ksiądz Józef Celestyn Rogowski 1902-1988. Życie znaczone trudami i czynami, Kra-

ków 2015, ss. 61.

Ks. Tomasz Raćkos SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Ks. prof. KUL dr hab. Ambroży Skorupa SDS (Lublin)

Artykuły:
1. Formy realizacji ewangelicznej rady ubóstwa w instytutach życia konsekrowanego, w: 

Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu do perfectam carita-
tem, red. B. Szewczul, Warszawa-Kraków 2015, s. 95-108.

2. Profesor. Wychowawca. Przyjaciel. Wspomnienie o śp. prof. dr. hab. Bronisławie We-
nantym Zubercie OFM (1935-2015), „Przegląd Uniwersytecki” 27(2015) nr 4-5(156-
157), s. 55-56.

Ks. dr Roman Słupek SDS (Oborniki Śląskie)

Artykuły:
1. Dialog międzyreligijny a głoszenie wyjątkowości objawieniowej i zbawczej Jezusa 

Chrystusa. Odpowiedź Jana Pawła II na posoborowe wyzwania, „Studia Salvatoria-
na Polonica” 9(2015), s. 99-113.

2. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w papieskim nauczaniu Benedykta XVI i Fran-
ciszka w ramach Roku Wiary, w: Teologiczna cnota wiary, red. W. Wołyniec, Wro-
cław 2015, s. 176-187.

3. Sprawozdanie z XI Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce „Is-
lam. Apologia i dialog” (Rzeszów, 17-18 września 2015 roku), „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 23(2015) nr 2, s. 339-343.

Ks. dr Sławomir Soczyński SDS (Kraków)

Artykuły:
1. Instytucja społecznego tabu w zmediatyzowanej kulturze, w: Medialne reprezentacje 

kultury. Społeczeństwo - Polityka - Promocja, red. A. Duda, t. 2, Lublin 2015, s. 27-
36.

2. Medialna tabuizacja a wolność słowa – aspekt etyczny, w: Dialog w mediach od fikcji 
do show, red. M. Drożdż, Tarnów 2015, s. 305-317.

3. Menschenwürde als sittlicher Faktor im Personalmanagement jeder Organisation, 
„Teologia Praktyczna” 16(2015), s. 21-29.

4. Znajomość tabu ważnym elementem dialogu interkulturowego z poszanowaniem 
godności człowieka i zasady sprawiedliwości, w: Media w dialogu. Mury czy mosty, 
red. M. Drożdż, Tarnów 2015, s. 185-196.
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Ks. dr Mirosław Stanek SDS (Kraków)

Artykuły:
1. Poszanowanie rodzimych kultur jako przejaw szacunku do człowieka w misyjnym 

przepowiadaniu Kościoła, ,,Studia Leopoliensia” 8(2015), s. 239-244.
2. Rola słowa Bożego w działalności misyjnej Kościoła, ,,Studia Leopoliensia” 8(2015), 

s. 227-238.
3. Sprawozdanie z XII Salwatoriańskiego Sympozjum Misyjnego „Misja Zbawiciela 

jest naszą pasją. 125 lat działalności misyjnej salwatorianów” (Bagno, 18-19 kwietnia 
2015), „Studia Salvatoriana Polonica” 9(2015), s. 241-245.

4. Wolontariat misyjny jako udział świeckich w charyzmacie zakonnym, „Studia Salva-
toriana Polonica” 9(2015), s. 89-98.

Ks. dr Piotr Ślęczka SDS (Trzebinia)

Książka:
1. Salwatoriański dom Słowa. Historia i współczesność domu rekolekcyjnego w Trzebi-

ni, Kraków 2015, ss. 100 (z: J. Wawrzyniak).

Ks. dr Józef Franciszek Tarnówka SDS (Wrocław)

Artykuł:
1. Pokój pomiędzy religiami – koncepcja Mikołaja z Kuzy, „Studia Salvatoriana Polo-

nica” 9(2015), s. 165-181.

Ks. dr Krzysztof Wons SDS (Kraków)

Książki:
1. Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach, Kraków 2015, ss. 200. 
2. Umiłowany. Rekolekcje z umiłowanym uczniem, Kraków 2015, ss. 422.
3. Uniesť krízu vo svetle Božieho slowa, Kraków 2015, ss. 160.

Artykuły:
1. Być synem, aby stać się ojcem, „Pastores” 2015 nr 2(67), s. 7-18.
2. Człowieczeństwo i obumieranie, „Pastores” 2015 nr 4(69), s. 114-124.

Ks. Tomasz Raćkos SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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3. Pozwól się kochać. Odkryć Boga na nowo. Rozmowa z ks. Krzysztofem Wonsem SDS, 
„W drodze” 2015 nr 9(505), s. 68-81.

4. Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Markiem, w: Przewod-
nik po rekolekcjach lectio divina, red. K. Wons, z. 2, Kraków 2015, s. 75-104

Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS (Oborniki Śląskie)

Książka:
1. Salwatoriański dom Słowa. Historia i współczesność domu rekolekcyjnego w Trzebi-

ni, Kraków 2015, ss. 100 (z: P. Ślęczka).

Ks. mgr Konrad Zaborowski SDS (Lublin)

Artykuł:
1. O możliwości sprawiedliwości bez Boga. Jacek Woroniecki OP Memorial Lectures 

(Lublin, 1-3.06.2015), „Przegląd Uniwersytecki”, 27(2015) nr 4-5(156-157), s. 46-47.
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