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 Od Redakcji

Księga Dziejów Apostolskich ukazuje rozwój wspólnoty pierwotnego 
Kościoła. Dokonuje się on pośród zmagań, rozwiązywania problemów we-
wnętrznych, pokonywania lęków i oporów wobec przeciwieństw zewnętrz-
nych. Można powiedzieć, że Kościół idzie naprzód w mocy Ducha Świętego 
i wpatrzony w Oblicze Jezusa Zmartwychwstałego. To wszystko dokonuje się 
w codzienności Kościoła. W rozdziale ósmym Dziejów znajdujemy opowia-
danie o działalności apostolskiej Apostoła Filipa i etiopskim dworzaninie (Dz 
8, 26-40). Została w nim wyrażona prawda o Kościele, który umie świadczyć 
o swojej wierze, czuje się objęty Bożym wezwaniem i prowadzony przez Ducha 
Bożego. Kard. Joachim Meisner z Kolonii, komentując cytowany fragment, 
napisał, że gdyby dziś apostoł Filip stanął przed nami, to dałby nam trzy wska-
zówki: musicie wyjść na drogę, następnie wsiąść do wozów ludzi i przejechać 
wspólnie z nimi kawałek drogi. Hierarcha dodaje, że miejscem misji Kościoła 
jest droga, a nie sala posiedzeń (J. Meisner, O wrażliwość wiary. Rozmyślania 
nad reewangelizacją Europy, Tarnów 2000, s. 88-96). 

Biblijne przesłanie jest o tyle ważne, że – jak wyraził się kiedyś znakomity 
teolog Karl Rahner – Kościół pierwotny jest wzorem i modelem dla Kościoła 
wszystkich czasów. Pozostaje on również wzorem i modelem u progu trzeciego 
tysiąclecia. Nadto trzeba mieć na uwadze kondycję Kościoła i  jego sytuację 
we współczesnym świecie. Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa w Europie, także 
w Polsce, czujemy się z naszą wiarą zepchnięci do głębokiej defensywy, a za-
miast wsiadania obserwujemy tendencję do „wysiadania” ze wspólnoty Ko-
ścioła. Jest wiele problemów i trudności związanych z wzajemnymi relacjami 
papieża i biskupów, kapłanów i świeckich. Nie wolno nam tego stracić z oczu. 
Dla wielu współczesnych ludzi Chrystus pozostał malowanym i rzeźbionym 
odkupicielem w antycznych wnętrzach i zabytkach sztuki. Jeśli jednak jeste-
śmy przekonani o obecności Zmartwychwstałego Jezusa pośród nas i udzie-
lonym nam darze Ducha Świętego, to trzeba nam szukać wciąż adekwatnych 
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sposobów, by wsiąść do wozów współczesnego człowieka, wejść w położenie 
ludzi, próbować ich zrozumieć, pomagać zobaczyć skomplikowanie świata 
z Bożej perspektywy. Jeśli nawet człowiek porzuca Boga, to Bóg nigdy nie 
porzuca człowieka! Również Kościół nie może porzucić człowieka, bowiem 
jest on „pierwszą i podstawową drogą Kościoła”, jak napisał św. Jan Paweł II 
w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis (nr 16).

Wyrazem troski Kościoła o człowieka jest jego działalność pastoralna. Ist-
nieją zasady duszpasterstwa niekwestionowane w żadnym okresie. Mając swoje 
uzasadnienie w Objawieniu Bożym i tradycji chrześcijańskiej, stanowią funda-
ment posługi Kościoła. Jednakże realizacja duszpasterstwa jest uwarunkowana 
czasem, miejscem, kulturą itd., przeto jak napisał Jan Paweł II: „w ramach 
wyznaczonych przez uniwersalne i niepodważalne zasady, jedyny program 
Ewangelii musi się nadal ucieleśniać (…) w historycznej rzeczywistości każdej 
wspólnoty kościelnej” (Novo millennio ineunte, nr 29).

W takim kontekście przemian cywilizacyjnych i kościelnych oddajemy 
do rąk Czytelników trzynasty tom periodyku „Studia Salvatoriana Polonica”. 
Otwiera go blok artykułów poświęconych młodzieży. W dniach 3-28 paździer-
nika 2018 roku w Watykanie odbyło się XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne 
Synodu Biskupów nt. Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Owocem 
synodalnych obrad jest Dokument końcowy i adhortacja apostolska papieża Fran-
ciszka Christus vivit. Refleksję nad tym pierwszym dokumentem podejmuje bp 
M. Florczyk, uczestnik Synodu. Jak już zostało nadmienione, Kościół nie działa 
w pustej przestrzeni, lecz w konkretnych warunkach miejsca i czasu, dlatego 
ks. J. Merecki SDS omawia diagnozę Roberta Spaemanna dotyczącą sytuacji 
religii w dobie kulturowego relatywizmu. Kolejne dwa artykuły są spojrzeniem 
z perspektywy socjologii. Najpierw M. Sroczyńska analizuje kulturę religijną 
współczesnej młodzieży, natomiast M. Jewdokimow zastanawia się nad aktualną 
kondycją życia zakonnego, próbując dać odpowiedź na pytanie, czy mamy do 
czynienia z kryzysem tej formy życia w Kościele, czy raczej jej relokacji. Autorzy 
następnych artykułów prezentują wybrane formy duszpasterstwa młodzieży 
podejmowane w ramach Polskiej Prowincji Salwatorianów. I tak, ks. J. Wawrzy-
niak SDS omawia duszpasterstwo powołań, ks. P. Filas SDS powstanie i rozwój 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Inicjatywami powstałymi w ostatnich latach 
i coraz prężniej się rozwijającymi jest Wolontariat Misyjny Salvator i powstała 
w 2014 roku w salwatoriańskiej parafii pw. NMP Matki Zbawiciela na war-
szawskim Mokotowie inicjatywa „Tak na Serio”, czyli Tygodnia Modlitw za 
Powołanych do Małżeństwa. Założenia ideowe i historię powstania wolontariatu 
przedstawia ks. M. Stanek SDS, natomiast „Tak na Serio” ks. M. Dalibor SDS.
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Godne polecenia są również materiały w dziale „Varia”. Ks. P. Liszka CMF 
analizuje trynitarny aspekt creatio continua, ks. P. Wróbel SDS przybliża Czy-
telnikowi myśl wielkiego włoskiego myśliciela Vittoria Messoriego i uwarun-
kowania jego badań chrystologicznofundamentalnych. Na uwagę zasługuje 
również oparte na materiałach archiwalnych, dotychczas nieprzebadanych, 
opracowanie M. Białkowskiego dotyczące udziału kard. Bolesława Kominka 
w pracach Konferencji Episkopatu Polski i  jej komisjach specjalistycznych 
w latach 1954-1974. Cenna, z myślą o dalszych badaniach historii i duchowo-
ści salwatoriańskiej, jest bibliografia polskojęzycznych publikacji naukowych 
i popularnonaukowych dotyczących salwatorianów (1891-1999), opracowana 
przez ks. R. Słupka SDS.

Na całość tomu składa się również recenzja, sprawozdanie z działalności 
naukowo-dydaktycznej WSD w roku akademickim 2018/2019, wybrana bi-
bliografia salwatorianów za rok 2018 oraz omówienia obronionych w ostatnim 
czasie prac magisterskich. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Czytelnikom 
dobrej lektury i inspiracji do dalszych badań naukowych.

ks. Bogdan Giemza SDS

ks. Bogdan Giemza SDS | Od Redakcji
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 From the Editor

The Acts of the Apostles show the development of the community of the 
early Church. Its growth takes place among daily struggles, solving internal 
problems, overcoming fears and resistance from external opposition. In other 
words the Church goes forward in the power of the Holy Spirit and in being 
focused on the Face of the Risen Christ. All of this constitutes the daily life 
of the Church. In the eighth chapter of the Acts we find a narrative about 
the Apostle Philip and the Ethiopian official (Acts 8:26-40). This fragment 
expresses the truth about the Church, which is able to be a witness of faith 
and inspired by the Divine call, is led by the Holy Spirit. Cardinal Joachim 
Meisner from Cologne wrote in his commentary to the abovementioned peri-
cope that the Apostle Philip, if he was to stand before us today, would give us 
the following advice: you have to go out on the road, get into people’s chariots 
and ride together with them a short distance. The archbishop adds that the 
place of the missionary activity of the Church is the road and not the meeting 
halls (J. Meisner, O wrażliwości wiary. Rozmyślania nad reewangelizacją Europy, 
Tarnów 2000, s. 88-96).

This biblical message is very important, because – as was mentioned by 
the excellent theologian Karl Rahner – the early Church is an example and 
a model for the Church of all time. It also remains an example and a model at 
the turn of the third millennium. Furthermore, it is necessary to keep in mind 
the condition of the Church in the modern world. As the followers of Jesus 
Christ in Europe, in Poland as well, we feel that with our faith we are pushed 
into a deep defensive. Instead of getting in, we observe a tendency for „getting 
out” of the Church community. There are many problems and difficulties in 
mutual relations between the pope, bishops, priests and laity. We should not 
lose sights of this fact. For many contemporaries Christ remains a painted and 
carved figure in the antic interiors and historical monuments. If we are con-
vinced, however, that the Risen Lord is present among us and provides us with 
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the Holy Spirit, than we need to continually search for adequate ways to get 
into the chariots of the modern people, try to understand them, help them to 
see the complicated world from God’s perspective. Even if a man leaves God, 
God never leaves a man! Similarly, the Church can never leave a person, since 
a person is „the first and fundamental way of the Church”, as saint John Paul 
II wrote in his first encyclical Redemptor hominis (nr 16).

The care of the Church for every human being is expressed in its pastoral 
activity. There are pastoral principles that remain unchanged at all times. Hav-
ing their legitimization in Divine Revelation and Christian Tradition, they 
constitute a foundation of the Church’s ministry. The implementation of these 
principles, however, depends on many factors such as time, place, culture, etc. 
With this in mind, John Paul II wrote: „With its universal and indispensable 
provisions, the program of the Gospel must continue to take root, as it has 
always done, in the life of the Church everywhere” (Novo millennio ineunte, 
nr 29).

In this context of civilizational and ecclesial changes we hand in to our 
readers the thirteenth volume of the periodical „Studia Salvatoriana Polonica”. 
It starts with the block of articles dedicated to young people. On October 
3-28, 2018, the Vatican hosted the XV Ordinary General Assembly of the Syn-
od of Bishops on the topic of Young people, faith and vocational discernment. 
The fruit of the synodal proceedings consists of a Final document and pope 
Francis’ apostolic exhortation Christus vivit. The reflection on the first doc-
ument will be undertaken by bishop M. Florczyk, participant of the Synod. 
The Church, as was already mentioned, does not function in a vacuum, but in 
particular conditions of space and time, therefore Fr. J. Merecki SDS reviews 
the assessment of Robert Spaemann concerning the situation of religion in the 
age of cultural relativism. The next two articles provide a view from the socio-
logical perspective. First, M. Sroczyńska analyzes the religious culture of con-
temporary young people, while M. Jewdokimow deliberates on the condition 
of religious life trying to give an answer to the question of whether we face 
a crisis of this form of life in the Church, or rather its relocation. The authors 
of the subsequent articles present selected forms of pastoral activity focused 
on youth in the Polish Salvatorian Province. Fr. J. Wawrzyniak SDS describes 
the vocational ministry, while Fr. P. Filas SDS the creation and growth of the 
Salvatorian Youth Movement. Other thriving pastoral initiatives in the recent 
years include the Missionary Volunteering Salvator and project „Yes, Serious-
ly” – the Week of Prayer for Marriage Vocation started in the salvatorian par-
ish in Warsaw in 2014. The fundamental premises and the foundation history 
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of the volunteering movement are described by Fr. M. Stanek SDS, while the 
project “Yes, Seriously” is presented by Fr. M. Dalibor SDS.

We also recommend materials in the „Varia” section. Fr. P. Liszka CMF 
analyzes the trinitarian aspect of creation continua, while Fr. P. Wróbel SDS 
explains ideas of the great Italian thinker Vittorio Messori and his christo-
logical-fundamental studies. It is also noteworthy to look at the study of 
M. Białkowski based on recently uncovered archival material concerning the 
involvement of cardinal Bolesław Kominek in the work of the Polish Bish-
ops Conference and its Special Commissions in years 1954-1974. A valuable 
contribution to the research area of the salvatorian history and spirituality is 
a bibliography of scholarly publications in the polish language concerning 
Salvatorians (1891-1999) written by Fr. R. Słupek SDS.

The current volume also contains a review, a report on the didactic-schol-
arly activity of the Major Salvatorian Seminary in the academic year 2018/2019, 
along with the salvatorian bibliography for the year 2018 and summaries of 
recently defended master theses. We wish our Readers a fruitful experience 
and an inspiration for further studies.

Fr. Bogdan Giemza SDS

Fr. Bogdan Giemza SDS | From the Editor
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Bp Marian Florczyk

 Kościół a młodzież na podstawie 
„Dokumentu końcowego” XV Synodu 
Biskupów 

Wstęp

W dniach od 3 do 28 października 2018 roku na prośbę papieża Franciszka 
w Watykanie odbył się synod biskupów. Tematem centralnym XV Zgroma-
dzenia Ogólnego Synodu Biskupów były zagadnienia dotyczące młodzieży, 
jej wiary i rozeznania powołania. Podstawą do dyskusji ojców synodu, tak 
podczas obrad plenarnych, jak i w grupach był tekst roboczy, przygotowany 
wcześniej do pracy synodu przez sekretariat, zatytułowany Młodzież, wiara 
i rozeznanie powołania – Instrumentum laboris. Tekst ten był dość obszerny 
i bogaty w treści. Składał się z trzech części, a dokładnie z 214 punktów. Pod-
stawą do zabrania głosu była treść tego dokumentu. Wśród 370 ojców synodu 
4 biskupów było z Polski. Głos każdego z nich był głosem troski o młodzież. 
Cała refleksja nad młodzieżą ojców synodu pod koniec obrad została synte-
tycznie ujęta i przedstawiona w formie Dokumentu końcowego XV Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Podczas zgromadzenia ogólnego 
po przeczytaniu całego tekstu i po dyskusji zostały naniesione poprawki. 
Ostateczny tekst tego Dokumentu końcowego składającego się z trzech części, 
ujętych w 167 punktów, został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne 
Biskupów dnia 27 października. Przyjęcie tego dokumentu zatytułowanego 

Bp dr Marian Florczyk – biskup pomocniczy diecezji kieleckiej, członek Rady 
ds. Społecznych KEP, członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży KEP oraz delegat KEP 
ds. Duszpasterstwa Sportowców, uczestnik Synodu Biskupów o młodzieży w 2018 roku; 
e-mail: mflorczyk@episkopat.pl.



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 13 – 201916

podobnie jak tekst roboczy: Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, odbyło 
się poprzez głosowanie nad każdym punktem. Najwięcej głosów negatywnych 
dotyczyło trzeciej części.

W centrum zainteresowania ojców synodu był człowiek młody, młodzież. 
Młodzi – młodzież, zamiennie będę używał tych terminów, podobnie jak ojco-
wie synodalni. Według synodu czas młodości to okres od 16 do 29 roku życia1. 
Młodzież świata jako kategoria społeczna nie stanowi „jednorodnej całości”. 
Aby zrozumieć młodego człowieka, synod przygląda się najpierw rzeczywisto-
ści świata, w której ten człowiek żyje. W analizie trzeba uwzględnić nie tylko 
środowisko najbliższe, w skali mikro, ale i szersze – w skali makro, a więc 
rodzinę, kraj i kontynent. Każdy kraj to inne warunki życia, inny system 
wychowawczo-społeczno-polityczny, inna kultura. W takim rozpatrywaniu 
trzeba uwzględnić również zróżnicowanie religijne, sytuację Kościoła katolic-
kiego i respektowanie praw wolnościowych, a szczególnie prawa wolności reli-
gijnej. Cały kontekst społeczny, historyczny jest bardzo ważny w zrozumieniu 
dzisiejszej młodzieży. Na ten temat wypowiada się synod, stwierdzając, że od 
„nakreślenia” obszarów życia młodego człowieka należy rozpocząć nową reali-
zację misji Kościoła2. Jaki jest dzisiejszy świat, kim jest mody człowiek i czym 
jest młodość oraz jaką przyszłość kreśli synod dla Kościoła i młodzieży? Na te 
zagadnienia będziemy szukać odpowiedzi w Dokumencie końcowym. Chodzi 
o przybliżenie treści i przesłania synodu o młodzieży po to, by czytelnik poznał 
myśl ojców synodu i w refleksji zastanowił się nad godnością życia człowieka, 
Kościoła i świata. 

I. Świat, w którym żyje młodzież

Najwięcej młodzieży w grupie wiekowej od 16 do 29 roku żyje w Azji 
i Afryce. Europa przeżywa kryzys demograficzny. Nie znaczy, że tej młodzieży 
tu nie ma. Świat się zmienia, a zmienia i kształtuje go człowiek. Autorami 
zmian są też ludzie młodzi. Oni też tym zmianom podlegają, niekiedy pono-
sząc największe koszty. Tempo przemian jest szybkie i zakres bardzo szeroki. 
Jak synod charakteryzuje ten świat?

1 Por. Młodzież, wiara  i rozeznanie powołania, Dokument końcowy XV Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 10 (cyt. dalej: DK); https://episkopat.pl/doku-
ment-koncowy-synodu-biskupow-mlodzi-uczestnikami-i-wspoltworcami-zgromadzenia/ 
[dostęp: 6.04.2019].

2 Por. DK 144.
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1. Przemiany demograficzne

Synod z naciskiem podkreśla, że w analizie teraźniejszości życia młodego 
człowieka i w planowaniu jego przyszłości trzeba zauważyć dynamikę demo-
graficzną w świecie. Zmiany demograficzne zachodzące w ostatnich latach 
dokonują się na wielką skalę i powodują wielkie zróżnicowanie życia zarówno 
poszczególnego człowieka, jak i całych państw. Demografia wywiera zna-
czący wpływ na życie społeczne, kulturowe, religijne i polityczne. Znakiem 
przemian demograficznych, które dotyczą młodych, są „ruchy migracyjne”. 
Same „ruchy” wywołujące przemiany wpisały się w strukturę niemal każdego 
kontynentu. W tym kontekście trzeba zauważyć wielkie przemiany w Europie 
i w poszczególnych jej krajach. Znaczną część społeczeństwa w poszczególnych 
państwach Europy stanowią młodzi emigranci3. Różne są powody emigracji. 
Niektórzy emigrują, dając się uwieść nierealistycznym oczekiwaniom i obiet-
nicom. Inni czynią to z powodu wojny, przemocy, ubóstwa, prześladowań 
religijnych i politycznych. Ci młodzi emigranci, oddzieleni i wykorzenieni 
ze swojego rodzimego środowiska kulturowego i religijnego, nie zawsze chcą 
wejść w relacje kulturowe i religijne nowego miejsca. To nowe środowisko 
niekiedy jawi im się jako wrogie, nieprzyjazne. I tu jest zachwiana relacyjność 
pomiędzy samymi młodymi, pomiędzy młodym człowiekiem a społeczeń-
stwem. Następuje zjawisko wyobcowania jednych i drugich4.

Zjawiskami negatywnymi, po części związanymi z przemianami demogra-
ficznymi naszej rzeczywistości, na które zwraca uwagę synod, są: handel mło-
dymi ludźmi, narkotyki, obojętność religijna i szerząca się demoralizacja. Te 
zjawiska szerzą się przy bierności i czasem przy wsparciu świata politycznego. 
Jeszcze inną rzeczywistość życia młodego człowieka stanowi świat przestępczo-
ści zorganizowanej, wykorzystania seksualnego, niewolnictwa i przemocy wo-
jennej. Uzbrojone gangi, handel narkotykami, terroryzm to wszystko niszczy 
piękno życia młodego człowieka bądź wprost prowadzi do śmierci. Z tych to 
powodów niektórzy opuszczają swój kraj. W takiej rzeczywistości w młodym 
człowieku rodzi się poczucie odrzucenia, samotności, częste są: złe samopo-
czucie psychiczne i choroby psychiczne. Zatrważająca jest liczba samobójstw 
ludzi młodych. To smutne, a wręcz dramatyczne zjawisko jest wynikiem pew-
nego wyobcowania człowieka. Młody człowiek pozostawiony samemu sobie, 
bez wsparcia rodzinnego nie radzi sobie w społeczeństwie. By młody człowiek 
mógł godnie żyć i rozwijać się, potrzebne są odpowiednie warunki życia spo-

3 Por. DK 11.
4 Por. DK 25-31.
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łecznego, gospodarczego i politycznego. W tworzeniu dogodnych warunków 
życia szczególny udział mają politycy. Z ich strony nie powinno brakować 
mocnego zaangażowania w szerzenie solidarności, sprawiedliwości, pokoju 
i godnego rozwoju. Kościół angażuje się w promocję tych wartości. Dlatego 
w trosce o człowieka kieruje niejednokrotnie wezwanie do przywódców po-
litycznych o budowanie ludzkiego świata. Taka sytuacja młodzieży przyzywa 
i przynagla Kościół do solidarności z młodym człowiekiem. Taka solidarność 
mogłaby urzeczywistnić się poprzez tworzenie grup, stowarzyszeń, wspólnot 
ożywionych nauką Ewangelii. W takich grupach mogliby formować swoje 
człowieczeństwo do wzajemnej odpowiedzialności, solidarności i przyjaźni, do 
budowania pięknej kultury życia5.

Po takiej analizie przemian demograficznych w świecie synod proponuje, 
zgodnie ze słowami papieża Franciszka, następujące działania na rzecz imi-
grantów: „przyjmować, chronić, promować i integrować”6.

2. Zanikanie więzi rodzinnych

W analizie świata młodzieży synod podkreśla istotną rolę rodziny w kształ-
towaniu młodego człowieka. Rodzina ze swej natury jest środowiskiem naj-
bliższym człowiekowi. Jest też przeznaczeniem i pragnieniem młodego czło-
wieka. Z badań ankietowych młodych ludzi jasno wynika, że ich naczelnym 
pragnieniem jest być szczęśliwym w małżeństwie i w rodzinie. Rodzina to 
„punkt odniesienia” dla młodych ludzi. Niestety, ta rodzina, jak stwierdza 
synod, przeżywa dziś wielki kryzys. Wzrost „separacji, rozwodów, powtórnych 
związków”, niepełnych rodzin, wszystko to powoduje „cierpienie” i „kryzys 
tożsamości” młodego człowieka. Zmieniła się też relacyjność międzyosobowa 
w samej rodzinie. Środowisko rodzinne bardzo często staje się obce dla młode-
go człowieka. Nie istnieją już rodziny wielopokoleniowe. Nie ma zatem prze-
kazu tradycji, podstawowych wartości edukacyjnych i kulturowych. Nie ma 
przekazu wiary. Trzeba też w tej analizie współczesnej rodziny zauważyć upa-
dek autorytetu rodziców, a zwłaszcza autorytetu ojca. Rodzice zatracili swoją 
rolę wychowawczą, edukacyjną i religijną. Powody są bardzo różne. Jednym 
z nich jest wielogodzinna praca lub migracja ojca bądź obydwojga rodziców7.

5 Por. Tamże i 41-57.
6 Por. DK 147.
7 Por. DK 32-35.
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3. Świat cyfrowy

Znaczna część młodzieży „zanurzona” jest w świecie cyfrowym, a więc żyje 
„w kulturze głęboko skomputeryzowanej”. Ta kultura wpływa na „postrze-
ganie siebie i  innych”, na kształtowanie wzajemnych relacji, na zdobywanie 
wiedzy i kształtowanie opinii społecznej. Współcześnie słuchanie, refleksja, 
tradycyjne pogłębione czytanie ustępuje miejsca obrazowi. Internet i sieci spo-
łecznościowe to najczęstsze miejsce spotkań młodych ludzi. Te spotkania zaj-
mują dużo czasu, ale nie wprowadzają w relacje międzyosobowe, personalne. 
W komunikacji internetowej człowiek, ten „po drugiej stronie”, jest najczęściej 
człowiekiem wirtualnym. Nie ma tej bezpośredniej relacji „osoba-osoba”, face 
to face. Świat cyfrowy w jakiś sposób ukierunkowuje młodego człowieka na 
samotność, poddaje manipulacji, a niekiedy nakłania do przemocy – poprzez 
tak zwaną cyberprzemoc. Synod stwierdza dość jasno: „rozpowszechnianie fał-
szywych informacji i wiadomości”, podsycanie uprzedzeń, wrogości i nienawi-
ści to rzeczywistość niektórych platform internetowych. Wyrazem tej wrogiej 
człowiekowi kultury jest fake news. To wszystko jest obrazem tego, że współ-
czesna kultura zatraciła wrażliwość na prawdę, jako istotną wartość życia in-
dywidualnego i społecznego. Zatraciła wrażliwość na prawdę o  człowieku jako 
osobie. Najczęściej prawda podporządkowana jest partykularnym interesom, 
różnorakim ideologiom i rozgrywkom. To środowisko cyfrowe stanowi dla 
Kościoła wyzwanie. Z jednej strony wymaga większego rozeznania, z drugiej 
strony większej obecności i przepowiadania „nasączonego” chrześcijaństwem. 
Synod zachęca do wspierania i ubogacania inicjatyw już podjętych w tym 
zakresie. Misji ewangelizowania drogą komputerową winni podjąć się ludzie 
młodzi. Ich oddziaływanie w taki sposób na rówieśników wydaje się sprawą 
konieczną. To witryny katolickie, zdaniem synodu, mogą w skuteczny sposób 
„przeciwdziałać rozpowszechnianiu się fake news dotyczących  Kościoła”, a tak-
że upowszechnić pozytywne inicjatywy społeczno-polityczne8. 

4. Świat unikania trudnych pytań 

Innym zjawiskiem charakteryzującym dzisiejszy świat, w którym żyją 
młodzi, jest rozwój technologii i nauk biomedycznych. Rozwój ten dokonuje 
się bardzo często z pominięciem pytań dotyczących zagadnień antropologicz-
nych i etycznych. Unika się też pytań filozoficznych i teologicznych. Młody 
człowiek, zanurzony w postępie i rozwoju nauk, zaczyna koncentrować się 

8 Por. DK 21-25, 145-147.
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na sobie, na własnym ciele, wyglądzie fizycznym. Tylko ciało dla niego jest 
istotne, a nie duch. Koncepcja personalistyczna człowieka, definiowanie go 
jako osoby jest całkowicie pomijane. Dziś można zauważyć dezorientację 
w postrzeganiu własnej tożsamości i przesadną troskę o wygląd fizyczny9. 
Mamy bogate nauczanie Jana Pawła II w tym zakresie. Wydaje się jednak, 
że jego nauka bez odwoływania się do niej i bez odpowiedniego komentarza 
idzie w zapomnienie. Synod, mówiąc o dezorientacji w tożsamości osoby, 
przyznaje, że Kościół nie potrafi przekazać piękna chrześcijańskiej wizji ciele-
sności i seksualności. Mimo bogactwa nauczania ostatnich papieży zawodzą 
gdzieś sposoby przekazu. W nauczaniu na temat seksualności należy, zdaniem 
ojców synodalnych, podkreślać wartość czystości. W tym zakresie potrzebni 
są odpowiednio dojrzali i prawidłowo uformowani duszpasterze. Potrzebne są, 
zauważają ojcowie synodu, nowe opracowania dotyczące antropologii, teologii 
i inicjatyw pastoralnych. Synod przeciwstawia się jakiejkolwiek „dyskrymina-
cji i przemocy na podstawie płci”. Korzystając z nauczania Biblii i Kościoła, 
należy też z całą siłą podkreślać godność każdej kobiety10. I w tym zakresie 
należałoby sięgnąć do bogatego nauczania św. Jana Pawła II i poszerzyć temat 
godności każdego człowieka, jego seksualności i godności kobiety. 

5. Świat społeczności usportowionych

Mam wielką wdzięczność, że za sugestią Instrumentum laboris (39-40) oj-
cowie synodalni zwrócili uwagę na aktywność sportową młodzieży. Aktywność 
szeroko pojętą, od normalnej rekreacji do sportu zawodowego. Dzisiejsze spo-
łeczności poszczególnych krajów nazywane są bardzo często społecznościami 
sportowymi. Dane statystyczne poszczególnych krajów wskazują na wysoki 
procent uprawiających aktywność sportową. Motywy tej rekreacji sportowej są 
bardzo różne. Niekiedy wynikają z troski o wygląd, o zdrowie i sprawność cia-
ła. Człowiek nie powinien pogardzać swoim ciałem. Jeżeli zdefiniujemy sport 
jako pewnego rodzaju aktywność ruchową, fizyczną, to ta aktywność związana 
jest z wysiłkiem i wyrzeczeniem. I tym młodym ludziom Kościół poprzez swo-
ich duszpasterzy winien przyjść z pomocą duszpasterską. Rolą takiego dusz-
pasterza byłoby zwrócenie uwagi, że o pięknie człowieka i o człowieczeństwie 
stanowi nie tylko ciało, ale także duch. Nie tylko to, co zewnętrzne, ale przede 
wszystkim wnętrze człowieka określa daną osobę. To piękno osiąga się poprzez 

9 Por. DK 37-39.
10 Por. DK 148-150.
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wyrzeczenia, wysiłek, pracę. I tu Kościół w zakresie tej pracy wewnętrznej, 
kształtowania siły woli, piękna duszy ma szeroką ofertę wartości, zasad i metod 
pracy duchowej. Wszystko to wypływa z Ewangelii, całego dziedzictwa nauki 
chrześcijańskiej i  jej duchowości. Religia i sport nie wykluczają się wzajem-
nie. Sport potrzebuje religii, a religia potrzebuje sportu. Te relacje winny być 
przyjacielskie i wspierające się wzajemnie. Asystencji i duszpasterstwa ze stro-
ny Kościoła potrzebuje także ten sport, który jest określany jako zawodowy. 
Sportowcy, a są to przede wszystkim osoby młode, narażeni są na to wszystko, 
co jest nieetyczne, ale pomocne w szybkim osiągnięciu sukcesu sportowego. 
Cechą dzisiejszej cywilizacji jest, by jak najwięcej i jak najszybciej „mieć”. My-
ślimy tu przede wszystkim o dopingu, ale nie jest to jedyne zagrożenie piękna 
sportu. I tu potrzebny jest asystent, duszpasterz, który będzie zwracał uwa-
gę na wartości etyczne. Dotykamy zatem wątku formacyjno-edukacyjnego. 
W tym aspekcie synod zwraca uwagę na obecność duszpasterzy wśród spor-
towców aktywnych. Takim duszpasterstwem winni być objęci także sportowcy 
niepełnosprawni, którzy wkładają większy wysiłek fizyczno-duchowy aniżeli ci 
sprawni11. Sugestia Istrumentum laboris na temat sportu została podjęta przez 
biskupów polskich podczas obrad w szerszy sposób. 

II. Kim jest młody człowiek i czym jest młodość?

Po analizie świata, w którym żyje młodzież, trzeba zadać inne pytanie: 
jak ojcowie synodu postrzegają młodego człowieka? Kim on jest? Czym jest 
młodość? Synod szukał odpowiedzi na te pytania. Czy znalazł? Czy są one 
wyczerpujące? Analizując Dokument końcowy, niektóre zagadnienia poruszymy 
skrótowo, uwzględniając tylko istotną myśl, inne zaś nieco szerzej. 

1. Młodość to okres trudnych wyborów

Młodość to okres dokonywania wyborów życiowych12. Młody człowiek 
ukierunkowuje się na przyszłość. Jest to tendencja bardzo naturalna. Wynika 
z przeżywanych młodych lat. Pragnienie szczęśliwej przyszłości angażuje całą 
energię, myśli i dynamizm życia młodego człowieka. Wpatrzeni w tę przy-
szłość, niektórzy nie przywiązują do niej wielkiej wagi. Nie wyrażają większego 

11 Por. DK 47.
12 Por. DK 7.
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zainteresowania tradycją i dziedzictwem kulturowym swojego społeczeństwa, 
rodziny, kraju. Nie doceniają roli religii i wiary w kształtowaniu życia osobi-
stego i społecznego. Podchodzą do tego obojętnie i postrzegają przyszłość jako 
konieczność życiową13.

Dokonywaniu wyborów towarzyszy pewien niepokój. Stąd czas młodości 
to okres zadawania sobie pytań, podejmowania różnych prób. Ten niepokój 
niektórzy noszą w swoim sercu, a dotyczy on przyszłości życia i realizacji ma-
rzeń, tęsknot i planów. Jest tym większy, im większa jest świadomość wartości 
życia i realizacji swojego powołania, przeznaczenia. Tym, którzy szukają drogi 
życia, którzy chcą realizować swoje człowieczeństwo, potrzebna jest pomoc. 
Tej dobrej rady winien udzielać Kościół. Sam dynamizm młodzieńczy oparty 
na wierze w Jezusa może stać się „odnawiającą siłą dla Kościoła”. Taki dyna-
mizm niesiony wiarą w Zmartwychwstałego pomaga również samemu Ko-
ściołowi „otrząsnąć się z ociężałości i opieszałości”. Kościół potrzebuje ludzi 
młodych, pełnych niepokoju, pytań, marzeń i poszukiwań. Kościół potrzebuje 
ludzi młodych, ale i młodzi potrzebują Kościoła, który owocnie niesie skutecz-
ną pomoc i radę14.

2. Młodość to kreowanie siebie i świata

Młodość to kreatywność i zdolność do innowacji. Młodzież tę kreatyw-
ność pragnie wyrazić w pracy i poprzez pracę. Jeżeli chodzi o świat pracy, to 
nie w każdym kraju młodzi mogą się realizować. Pierwszą i istotną przeszko-
dą jest bezrobocie, potem wyzysk w pracy i brak odpowiednich programów 
ekonomiczno-politycznych. I w tym obszarze świat ma jeszcze wiele do uczy-
nienia15. Praca stanowi o życiu człowieka, młodego również. Ona „stanowi 
podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi”. To zdanie Jana Pawła II 
z encykliki Laborem exercens (4) to jedno z dwóch odniesień Dokumentu koń-
cowego do bogatego nauczania papieża16. Znaczenie tych słów, i nie tylko to, 
winno przynaglać Kościół do obecności z młodzieżą pracującą i do szczególnej 
troski nad tymi, którzy tej pracy nie mają. Synod zaleca, by Kościół poprzez 
duszpasterzy zapoznawał młodzież z nauką społeczną Kościoła. Znajomość tej 

13 Por. DK 36.
14 Por. DK 67.
15 Por. DK 40.
16 Por. DK 152.
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nauki mogłaby uaktywnić młodzież nie tylko w zakresie pracy zawodowej, ale 
w całym życiu społecznym17.

3. Młodość to czas poszukiwania sensu życia

Młodość to czas szukania przyjaźni, miłości, a nade wszystko sensu życia. 
Ten sens życia niektórzy utożsamiają z dobrym samopoczuciem. W swoim sercu 
i myślach pozostają zamknięci na tajemnicę Boga żywego, na Jezusa. Takiemu 
myśleniu sprzyja współczesny świat, który lokując religię w sferze prywatności 
danej osoby, odbiera jej motywację do poszukiwania Boga, a zarazem prawdy. 
U niektórych rodzi się też pewne lenistwo intelektualne, zwalniające z refleksji 
nad życiem, transcendencją. Relatywistyczne myślenie człowieka wyrabia we-
wnętrzną opinię o równości wszystkich religii. Zatem synod nakłada na dusz-
pasterzy obowiązek, by w tym świecie sami szukali młodych, zagubionych, po-
zbawionych sensu życia. Przejmujący jest ten brak potrzeby szukania, myślenia, 
refleksji nad tym, co głębsze. Kościół winien otwierać swoje oczy na młodych 
i młodym otwierać oczy na Jezusa. Synod podkreśla to choćby w przedmowie 
do Dokumentu końcowego, opisując wydarzenie o uczniach idących do Emaus18. 
Dopiero, gdy oczy uczniów się otworzyły, zrozumieli, że On żyje. Serce ich za-
częło bić innym rytmem. Innych, pięknych kolorów nabrało ich życie, pojawiły 
się nadzieja i miłość. Może dlatego jest wiele niepokoju w sercach młodych lu-
dzi, bo jest lęk przed spotkaniem z Jezusem; lęk otworzenia oczu na Niego; lęk 
prawdy o życiu. Dzięki mocy Ducha Świętego, która otwiera oczy, każdy może 
doświadczyć piękna, dobra i prawdy. Każdy młody może odnaleźć sens życia. 
Zadaniem Kościoła nie jest tylko głosić prawdę o Jezusie, ale doprowadzać do 
spotkania ze Zmartwychwstałym, do otworzenia oczu na Jego obecność. Jezus 
jest blisko młodego człowieka. On też przeżywał okres młodości19.

4. Młodość szukaniem mądrości w wolności

Młodość to okres życia, który ma swój początek i koniec. Według ojców 
synodu 29. rok życia kończy okres młodości. Młodość kończy się, „aby zrobić 
miejsce dorosłości”. Takie przejście nie jest przekroczeniem ścisłej granicy 
czasowej, przekroczeniem daty urodzin, ale jest to proces dojrzewania. Takie 
dojrzewanie dokonuje się w kontekście toczącego się życia osobistego i spo-

17 Por. DK 151-154.
18 Por. DK 4.
19 Por. DK 49n, 58n.
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łecznego (politycznego, kulturowego, religijnego, rodzinnego). W proces 
dojrzewania trzeba wpisać w sposób bardzo zasadniczy proces wychowaw-
czo-edukacyjny, który winien ukazywać istotną wartość, jaką jest mądrość. 
Sama mądrość przynagla do szukania wartości koniecznych do dobrego życia. 
W tym kontekście, myśląc o przyszłości, można by przywołać Jan Zamoyskie-
go, kanclerza i hetmana, który powiedział: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie 
ich młodzieży chowanie… Nadto przekonany jestem, że tylko edukacja pu-
bliczna zgodnych i dobrych robi obywateli”20. Poprzez wybory życiowe doko-
nywane w okresie młodości nadaje się własnemu życiu ostateczny kierunek, cel 
i sens. Przyszłość życia każdego młodego człowieka zależy od „dziś”. Potrzebna 
jest mądrość. Trzeba ją pogodzić z wolnością, w której dokonuje się wyborów. 
Wolność jest wyznacznikiem samodzielności, dojrzałości i warunkiem stano-
wienia o sobie. Ta wolność niekiedy staje się dla młodego człowieka wartością 
absolutną, to znaczy niczym nieograniczoną, będącą na usługach kaprysów, 
zachcianek i nieetycznych pragnień. Synod, podkreślając znaczenie i wartość 
wolności jako wielkiego daru, jednocześnie przestrzega, by nie oddzielać jej od 
prawdy i miłości. Wolność winna być ukierunkowana na mądrość. Tę mądrość 
się zyskuje. Najlepszym nauczycielem mądrości jest sam Jezus i Jego nauka. 
On zachęca młodego człowieka, by swoje życie czynił darem dla drugiego. 
Taki proces poszukiwania i samego życia pozwoli młodemu doświadczyć głę-
bokiego szczęścia. Szczególnym miejscem i szkołą mądrości jest rodzina. To 
rodzice winni stać się pierwszymi nauczycielami mądrości. Sam Jezus wzrastał 
w rodzinie i w niej przygotowywał się do tego, „by zająć się sprawami Ojca” 21.

III. Jak przyszłość Kościoła i młodzieży?

Po rozeznaniu kontekstu życia młodego człowieka i odczytaniu, czym jest 
młodość, rodzi się pytanie, jaką przyszłość proponują dla młodzieży i Kościo-
ła ojcowie synodalni? Jeżeli chodzi tę perspektywę, możemy ją odczytać już 
w przedmowie do dokumentu. Ojcowie synodu, nawiązując w niej do wspól-
nej drogi Jezusa i uczniów do Emaus, wyrażają pragnienie całego Kościoła, by 
razem z młodymi iść przez życie. Iść z nimi ku przyszłości. Iść tak jak Jezus 
z uczniami, słuchając ich i ukazując im Zmartwychwstałego Pana22. Dopełnie-

20 Por. S. Leśniewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa 2008.
21 Por. DK 68-76.
22 Por. DK 4.
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niem tej myśli o wspólnej drodze z Jezusem jest podkreślenie wartości wspól-
noty. Synod określa młodych jako jedno z „miejsc teologicznych”, w którym 
możemy poznać ich oczekiwania i zalecenia samego Jezusa do budowania 
wspólnej przyszłości. Jest to miejsce odczytywania naszej epoki i rozpoznawa-
nia znaków czasu23. Jak budować wspólnotę i przyszłość?

1. Iść razem jedną drogą 

Przedstawiając uczniów idących do Emaus (Łk 24,32-35) i odwołując się 
do Marii Magdaleny szukającej Jezusa zmartwychwstałego (J 20,1-18), synod 
deklaruje, że wraz młodymi Kościół chce być na ich drodze. Takie szczere 
pragnienie synodu jest godne zauważenia. Kościół wyraża głębokie pragnie-
nie, by być z młodymi na ich drodze szukania Jezusa. Tak jak szukała go 
Maria Magdalena, tak też szuka Go wielu młodych. Kościół winien pomagać 
w rozpoznaniu Zmartwychwstałego i doprowadzać do spotkania z Nim. Takie 
spotkanie po czasie szukania może zaowocować radosnym wyznaniem światu: 
„Pan zmartwychwstał”. I jak Maria Magdalena pobiegła do apostołów z rado-
sną nowiną, tak taka radość winna być udziałem dzisiejszego młodego czło-
wieka. Ten, który naprawdę spotkał Pana, staje się autentycznym świadkiem 
i jednocześnie radosnym misjonarzem24. Iść jedną drogą to ciągle towarzyszyć 
młodemu człowiekowi. Towarzyszenie winno rozpocząć się od rozeznania 
danej osoby. To słowo: „towarzyszyć” – „towarzyszenie”, jest słowem, które 
najczęściej powtarza się w Dokumencie końcowym. Synod używa go w kontek-
ście zadań nakreślonych Kościołowi. Kościół jako wspólnota, a nie instytucja 
ma towarzyszyć młodemu człowiekowi. To jest pierwszy cel i obowiązek. Ma 
towarzyszyć temu, który trwa w wierze, i temu, który szuka. Także i ten młody, 
który „odszedł” od Jezusa i Kościoła, nie powinien być zapomniany. Duszpa-
sterze winni być w stałej gotowości do towarzyszenia młodzieży. Każdy winien 
być otoczony choćby troską, zainteresowaniem, modlitwą. Jak synod określa 
to „towarzyszenie”? To słowo (accompagniare) rozumiane jest jako stała i ser-
deczna obecność, gotowość do wspólnego przebywania, do pomocy i wsparcia. 
To wspólne bycie dla dobra młodego człowieka. Podkreślano to wielokrotnie 
w czasie synodu i to jest zauważalne w dokumencie. Ojcowie synodu, mówiąc 
o towarzyszeniu, zwracają uwagę na atmosferę tego „towarzyszenia”. Winno 
ono odbywać się w atmosferze sympatycznej, czułej, miłej, pełnej troski i od-

23 Por. DK 64.
24 Por. DK 117.
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powiedzialności. Właśnie takie towarzyszenie ma prowadzić do rozeznania, 
uzdrawiania duszy, odnowienia i formacji. Można zdefiniować „towarzyszenie” 
jako proces kształtowania nowego człowieka. Do tej posługi wspierania mło-
dego człowieka synod przynagla nie tylko duszpasterzy, katechetów, ale przed 
wszystkim członków rodzin i nauczycieli, profesorów akademickich, trenerów 
sportowych i wszystkich pracujących z młodzieżą. Takie towarzyszenie winno 
być dla wymienionych osób szczególnym zobowiązaniem. Synod wskazuje 
też na cechy osoby towarzyszącej. Owa osoba winna żyć przede wszystkim 
wiarą i modlitwą. Chodzi tu o osobę znającą Jezusa i cechującą się pewną 
duchowością. Dla synodu bardzo ważne jest i to, by owa osoba miała za sobą 
doświadczenie walki i zmagania w kształtowaniu własnego człowieczeństwa. 
Winna to być osoba, która umie pokornie i cierpliwie słuchać oraz wyróżnia 
się mądrością i dojrzałością. Takie towarzyszenie na wspólnej drodze życia ma 
służyć nie tylko umocnieniu wiary, ale także dowartościowaniu zasad etycz-
nych i moralnych. Te zasady są bardzo ważne, pomagają bowiem młodemu 
człowiekowi znaleźć drogę odpowiedzialności za siebie, za innych i za Kościół 
również. I w tym aspekcie wielką pomocą jest znajomość katolickiej nauki 
społecznej. Szczególnym towarzyszeniem winni być objęci ci młodzi, którzy 
przygotowują się do małżeństwa i kapłaństwa. Takie towarzyszenie mogłoby 
przekształcić się w stałe kierownictwo duchowe. Młodzież potrzebuje dobrego 
prowadzenia duchowego. W tym aspekcie synod wskazuje na znaczenie sakra-
mentu pokuty25.

2. Rozeznawać serce sercem

Wspomnieliśmy wcześniej, że młodość to czas dojrzewania, przygotowania 
do przyszłości, rozeznania życia i jego warunków. Synod samo rozeznanie de-
finiuje jako proces podejmowania ważnych decyzji i jako dynamikę duchową, 
dzięki której dana osoba, przyjmując wolę Bożą, podejmuje decyzje dotyczące 
życia. W rozeznanie, jako w proces podejmowania ważnych decyzji, wpisana 
jest także walka duchowa o zrozumienie tej woli. W rozeznaniu własnego życia 
i podejmowaniu decyzji potrzebna jest wrażliwość na głos Ducha Świętego. 
Młody człowiek winien stać się gotowy do przyjęcia tego głosu. W tym okresie 
rozeznawania życia przez młodego człowieka Kościół chce przyjść mu z pomo-
cą. By dać mu dobre wskazania, winien sam przez swoich duszpasterzy roze-
znać młodego człowieka. Dobre, skuteczne rozeznanie człowieka to wniknię-

25 Por. DK 91-103.
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cie w jego „serce”. Taki jest początek procesu rozeznania. Serce to „centralny 
punkt życia wewnętrznego osoby”, w którym słowo Boga „staje się kryterium 
oceny życia i decyzji”. Serce to również centrum życia moralnego26. I w tym 
kontekście słowa synodu, że młodzi „są w sercu Boga, a zatem także i w sercu 
Kościoła”, nabierają szczególnego znaczenia. Z pewnym wyrzutem sumienia 
synod stwierdza, że serce samego Kościoła nie zawsze było otwarte, życzliwe, 
przykładne. Kościół winien zatem patrzeć sercem w serce młodej osoby. Po tej 
diagnozie własnego serca Kościół dochodzi do wniosku, że potrzebne mu jest 
uzdrowienie i nawrócenie tego serca27. Świadomy wad serca, pragnie z nowym 
zaproszeniem otworzyć je dla młodzieży i dać jej tam odpowiednie miejsce. 
Aby to się mogło stać, potrzebne są zmiany strukturalne i duszpasterskie, które 
bardziej otworzą serce Kościoła na młodych i dla młodych. Dlatego też ojco-
wie synodu zwracają się do duszpasterzy o serdeczne podejście do młodzieży28. 
Konkretne propozycje, jakie daje synod, zaznaczymy w dalszej części. Jakby na 
podsumowanie tego rozważania można przywołać słowa poety Adama Mic-
kiewicza: „Miej serce i patrzaj w serce”. Kościół chce mieć dobre serce i takim 
sercem patrzeć na młodego człowieka. 

3. Kościół winien patrzeć oczami Jezusa

Synod stwierdza, że „chciał spojrzeć na ludzi młodych oczami Jezusa”29. 
Młodość to czas dojrzewania i przygotowania do przyszłości, to wizja siebie 
w czasie przyszłym. Ten okres młodości jest zatem wysiłkiem w rozeznawaniu 
samego siebie i w zrozumieniu własnego powołania. W odkryciu powołania 
nie wszystko od razu staje się jasne i łatwe. „Powołanie nie jest scenariuszem 
napisanym wcześniej, który człowiek powinien po prostu wyrecytować, ani 
teatralną improwizacją bez żadnego tropu”30. Odczytanie tego powołania 
winno odbywać się we współpracy z Panem Bogiem. Bóg powołuje do życia, 
a zatem każde życie samo w sobie jest już powołaniem. W nim nakreślone są 
cele i zadania. Życie ludzkie nie jest dobrem prywatnym. Tak samo jest z po-
wołaniem, ono ma także wymiar społeczny. Życiem i powołaniem nie powin-
no się zarządzać na własną rękę. To właśnie w Jezusie, który objawia w pełni 
człowieka samemu człowiekowi, można odczytać swoje powołanie. Będąc 

26 Por. DK 104, 106.
27 Por. DK 114-118.
28 Por. DK 123.
29 Por. DK 64.
30 Por. DK 78.
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w relacji z Jezusem, inaczej postrzega się życie drugiego człowieka. Miłość 
Jezusa ukierunkowuje młodego człowieka na drogę „zatracenia” samego siebie 
poprzez ofiarowanie własnego życia dla drugiego. Zatem życie jest najpierw 
powołaniem do świętości. Tu synod nie rozważa powołania tylko w aspekcie 
stanu kapłańskiego, ale także rodzinnego czy też „zawodowego”. To ostatnie 
winno być również rozpatrywane w służbie królestwa Bożego, czy też przekła-
dając na język świecki, w służbie dobra wspólnego, społecznego. Ono realizuje 
się poprzez danie swoich talentów, zdolności i predyspozycji społeczeństwu, 
drugiemu człowiekowi. By mówić o świętości życia i o powołaniu, trzeba być 
w stałej relacji z Jezusem. I tu synod wyznacza Kościołowi zadania do spełnie-
nia. Zwraca też uwagę, że do świętości wezwani są też przynależący do „stanu 
singli”. „Kościół uznaje, jak uczy synod, że ten stan, przyjęty w logice wiary 
i daru”, może przyczynić się do świętości i budowania królestwa Bożego31. 
Ojcowie synodu przypominają, że najpierw Kościół musi być święty, by tacy 
stawali się ludzie młodzi. Powinien patrzeć oczami Jezusa na życie człowieka. 
Kościół poprzez dojrzałych duszpasterzy winien pomóc młodzieży odkrywać 
piękno powołania małżeńskiego, zakonnego, kapłańskiego i zawodowego. 
Taką pomocą mogą być też grupy, wspólnoty i stowarzyszenia religijne istnie-
jące w parafii. W nich zaangażowany młody człowiek może odkryć swoje po-
wołanie do świętości i wypełniania swoich zadań. Stan świętości to nie jakieś 
chwilowe, emocjonalne zadowolenie. To nie przeciętność, pustka, ale ciągłe 
wznoszenie się w kształtowaniu człowieczeństwa. „Poprzez świętość młodych 
Kościół może odnowić swój zapał duchowy i energię apostolską”. Ta świętość 
młodych „może uleczyć rany Kościoła i świata”32.

4. Wartość mądrości i sumienia

Synod w dokumencie zawarł propozycje nie tylko co do formacji serca 
ale także sumienia. Trudno oddzielić formację serca od formacji sumienia. 
Nauka o sumieniu wzbogaca tradycję biblijną na temat serca. Sumienie to 
uprzywilejowane i szczególne miejsce spotkania z Bogiem. To najbardziej in-
tymny ośrodek i sanktuarium człowieka, w którym on pozostaje sam na sam 
z Bogiem. Sumienie to głos Boga rozbrzmiewający we wnętrzu człowieka. 
Ten głos można przyjąć lub odrzucić. W sumieniu rodzą się decyzje, wybory, 
czyny i ich oceny. Synod czerpie inspiracje na temat sumienia z Gaudium et 

31 Por. DK 78-90.
32 Por. DK 165-167.
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spes (16). Dlatego mając na uwadze proces dojrzewania młodego człowieka, 
trzeba młodej osobie pomóc formować jego własne sumienie. W tej formacji 
należy podkreślać znaczenie rachunku sumienia czy też refleksji nad dobrem 
i złem. W takiej formacji trzeba korzystać z nauczania Kościoła i z pomocy 
ludzi mądrych. W formacji sumienia konieczna jest znajomość Pisma Świę-
tego. Synod przywołuje młodego Salomona, który ponad wszystko pragnął 
mądrości i o nią prosił Boga (1 Krl 3,9). O mądrość jako znaczącą wartość 
trzeba zabiegać i modlić się33.

5. Parafia miejscem szczególnej formacji

Formacja, która polega na wzajemnym wysłuchaniu, na szczerym dialogu, 
prowadzi do wspólnoty wiary, miłości i zaangażowania w budowanie właś-
ciwych relacji społecznych. Jakie są zasady budowania relacji społecznych, 
podpowiada nauka społeczna Kościoła. Takim właściwym miejscem spotkania 
i formacji winna być parafia jako wspólnota. Parafia zaspakajająca potrzeby 
duchowe jest wtedy żywa, gdy staje się wspólnotą wspólnot. We wspólnocie 
można kształtować właściwą postawę uczniów Jezusa. To wspólnota uczy wła-
ściwej postawy społecznej. Ona jest też pierwszym miejscem przygotowania 
do sakramentów świętych. Programy katechetyczne przygotowujące do tych 
sakramentów winny uwzględniać doświadczenie „codziennego realizmu wia-
ry”34. Również liturgia eucharystyczna winna być przeżyciem całej wspólnoty 
parafialnej. W jej przygotowanie powinny być zaangażowane wszystkie wspól-
noty istniejące w parafii. Wspólnota parafialna bardzo często służy pomocą 
ubogim, przybyszom, migrantom i potrzebującym. Tymi, którzy tę posługę 
czynią, są najczęściej wolontariusze. Trzeba zabiegać o takie wspólnoty słu-
żące innym35. W całym programie i procesie duszpasterskim trzeba w parafii 
wyodrębnić duszpasterstwo dla młodzieży, przypisać mu szczególne miejsce 
i znaczenie. W tej wizji duszpasterstwa młodzieży synod przestrzega przed 
zbyt wielkim rozdrobnieniem. Duszpasterstwo młodzieży, powołaniowe, aka-
demickie i inne, świadczy o jakimś rozproszeniu duszpasterskim i organiza-
cyjnym. Synod ten proces określa jako „mnożenie biur wyspecjalizowanych” 
i proponuje, by przechodzić „od pracy dla «biur» do pracy dla «projektów»”36. 
„Synod składa” poniższe „propozycje na rzecz odnowy”. Pilna formacja osób 

33 Por. DK 104-113.
34 Por. DK 128.
35 Por. DK 119-137.
36 Por. DK 140n.
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świeckich, konsekrowanych i kapłanów. Można powiedzieć: formacja przy-
szłych formaterów. Osoby przygotowujące się do przyjęcia święceń kapłań-
skich i życia konsekrowanego winny być objęte specjalnym przygotowaniem 
do duszpasterstwa młodzieży. W programie takiej formacji należy rozeznawać 
kandydatów w aspekcie wspólnotowym i dojrzałości cechującej się odpowie-
dzialnością37. 

6. Kościół „domem” dla młodzieży

Ten punkt zostawiłem jako końcowy. W aspekcie wcześniejszych punk-
tów wydaje się, że zadaniem koniecznym jest wskazanie dogodnego miejsca 
dla młodych w całym Kościele. Tu chodzi o Kościół jako jedną wspólnotę, 
czy jest w nim miejsce dla młodych? Jak określić to miejsce młodych? Takim 
kluczowym słowem określającym Kościół jako miejsce dla młodych jest sło-
wo „dom”. Kościół chce być domem dla każdego młodego. Takie pragnienie 
wyraża dokument synodu w tytule punktu 138: „Kościół domem dla młodych 
ludzi”. W treść słowa „dom” wpisuje się nie tylko pomieszczenie, ale także 
wspólnota ludzi, która zajmuje to pomieszczenie. Wspólnota to głębsze więzi, 
relacje międzyludzkie. Te więzi cechuje miłość, odpowiedzialność, prawda 
i inne wartości. Wspólnota to nie grupa, stowarzyszenie czy jakaś organiza-
cja. Ze względu na jakość relacji międzyludzkich wspólnota nie jest zwykłym 
zbiorowiskiem. Najpiękniejszą wspólnotą jest właściwa wspólnota rodzinna. 
Dom rodzinny jest zatem właściwym miejscem do rozwoju człowieka. Takim 
miejscem dla młodych chce być Kościół. Obrazem takiego Kościoła winna być 
każda parafia. Jeżeli duszpasterstwo będzie zmierzało do życia wspólnotowego, 
wówczas, jak podaje dokument synodu, Kościół będzie mógł „ukazać młodym 
ludziom siebie jako gościnny dom, charakteryzujący się rodzinną atmosferą 
zaufania”. Młodzież synodalna domagała się, aby Kościół był „domem dla 
wielu, matką dla wszystkich”. Do takich zadań i oczekiwań młodzieży trzeba 
ukierunkowywać duszpasterstwo. Tak ma prezentować się kościół i parafie. Ma 
być to dom, a nie surowa, bezwzględna instytucja. Taka koncepcja pozwoli 
ożywić duszpasterstwo38.

37 Por. DK 164.
38 Por. DK 138, 143, 161.
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Zakończenie

Współczesna rzeczywistość świata, w której żyje młodzież jest bardzo zło-
żona. Zachodzące procesy społeczne wywierają wielki wpływ na życie rodzinne 
i  indywidualne. Zachodzące przemiany rozmijają się z wizją chrześcijańską 
człowieka i świata. Eliminują też tradycyjne fundamenty rozwoju życia poli-
tycznego i społecznego. W nowych realiach życia młodzi ludzie czują się za-
gubieni. Z pomocą winien przyjść Kościół. Do takiej pomocy został wezwany 
przez synod. Ojcowie synodu są świadomi, że w taką pomoc winno włączyć 
się całe społeczeństwo, stąd też apelują do osób pracujących z młodzieżą o to-
warzyszenie jej z odpowiedzialną troską. Brakuje mi jednak w Dokumencie 
końcowym mocnego apelu do ludzi polityki o tworzenie odpowiednich norm 
i warunków kształtujących piękne człowieczeństwo młodego człowieka. To 
politycy winni czuć się w szczególny sposób odpowiedzialni za młodzież, 
dając jej także swoim życiem dobry przykład. Młodość to czas dojrzewania 
ku dorosłości, ku większej odpowiedzialności za siebie i  innych. Szkoda, że 
w Dokumencie końcowym tak mało jest odniesienia do bogatego nauczania 
Jana Pawła II. Ilość jego dokumentów, homilii i przemówień skierowanych do 
młodzieży jest ogromna. Wystarczy wziąć pod uwagę choćby przemówienia 
z okazji Światowych Dni Młodzieży. Zresztą to wydarzenie też było pomijane. 
Zapewne będzie ono kontynuowane, a więc dobrze by było podkreślić rangę 
tych dni, szczególnie w aspekcie wskazań duszpasterskich. Takim wzbogaco-
nym spojrzeniem na młodego człowieka mogłaby być lektura listu apostol-
skiego Jana Pawła II, Do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego 
Roku Młodzieży (1985). W liście tym można odnaleźć piękną i trafną analizę 
młodości i jej zagrożeń. A przecież nad tymi zagadnieniami synod pracował. 
Biskupi polscy starali się przywoływać nauczanie Jana Pawła II także w szer-
szym kontekście. Na pewno znajomość tego nauczania na temat człowieka – 
osoby i  jego godności (personalizm) wiele wnosi w zrozumienie młodzieży 
i ukierunkowanie duszpasterstwa bądź towarzyszenia młodemu człowiekowi. 
Kościół z młodym człowiekiem chce z całą odpowiedzialnością za jego życie 
wejść w relacje przyjaźni i solidarności i w takich relacjach budować wspólnotę 
żyjącą Jezusem i razem z Nim podążającą w przyszłość. Zdaję sobie sprawę, 
że do tego zadania potrzebni są przygotowani i dojrzali duszpasterze. Niestety 
ich brakuje. Zatem to wejście na wspólną drogę winno zacząć się od formacji 
formatorów. Tylko dojrzali w wierze i w człowieczeństwie duszpasterze mogą 
godnie reprezentować Kościół przed młodzieżą. I tylko tacy mogą stać się 
autorytetem zachęcającym młodego człowieka do godnego, pięknego życia. 

Bp Marian Florczyk | Kościół a młodzież na podstawie…
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Czytając Dokument końcowy synodu można odnieść wrażenie, że ojcowie syno-
dalni mieli wielkie pragnienie dostrzeżenia błędów w przeszłości, wyciągnięcia 
wniosków i otworzenia oczu i serca dla młodzieży. By poznać pracę synodu 
i jego przesłanie, trzeba przeczytać ten Dokument końcowy. Zdaję sobie sprawę, 
że tylko niewielu podejmie się tego zadania, choćby i dlatego, że tekst dostęp-
ny jest tylko w internecie. Dlatego też taka treść artykułu. Dla uzupełnienia 
tej treści wydaje się, że dobrze byłoby dokonać analizy posynodalnej adhortacji 
apostolskiej, Ojca Świętego Franciszka Christus vivit.

THE CHURCH AND YOUNG PEOPLE IN THE PERSPECTIVE 
OF THE FINAL DOCUMENT OF THE XV SYNOD OF BISHOPS

Summary

On October 3-28, 2018, the Vatican hosted the XV Ordinary General Assembly 
of the Synod of Bishops on the topic of Young people, faith and vocational discernment. 
The fruit of the synodal proceedings consists of a Final document. Author of this 
article, as a participant of the proceedings, analyzes the abovementioned document. 
First, he characterizes the condition of the contemporary world, which constitutes an 
environment of the young generation. Then, he looks for answers to the questions of 
who is a young person and what is youth. The last question answered in this article 
describes the future proposed for young people and the Church by the Synod Fathers.

Słowa kluczowe: 
 Kościół, młodzież, młodość, synod biskupów, rozeznanie powołania, towarzysze-
nie duchowe, formacja, sumienie.
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 Church, young people, youth, Synod of Bishops, vocation discernment, spiritual 
direction, formation, conscience.
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Ks. Jarosław Merecki SDS

 O religii w dobie kulturowego relatywizmu. 
Diagnoza Roberta Spaemanna

Uwagi wstępne

W głośnych uwagach na temat przyczyn kryzysu w Kościele papież emeryt 
Benedykt XVI napisał: „Ostatecznym powodem jest brak Boga. My, chrze-
ścijanie i księża, także wolimy nie rozmawiać o Bogu, ponieważ taka mowa 
nie wydaje się praktyczna. Po wstrząsie II wojny światowej my w Niemczech 
wciąż wyraźnie ustaliliśmy naszą Konstytucję jako mającą zobowiązania wobec 
Boga będącego zasadą przewodnią. Pół wieku później okazało się, że niemoż-
liwe jest w konstytucji europejskiej włączenie zobowiązania wobec Boga jako 
zasady przewodniej. Bóg jest postrzegany jako partyjny interes małej grupki 
i nie stanowi już przewodniej zasady dla wspólnoty jako całości. Ta decyzja 
odzwierciedla sytuację na Zachodzie, gdzie Bóg stał się prywatną sprawą 
mniejszości”1.

W podobnym duchu wypowiada się zmarły niedawno wybitny niemiecki 
filozof Robert Spaemann w swoim eseju na temat filozofii Boga. Przytacza on 
w nim zdanie rosyjskiego dysydenta Andrieja Siniawskiego: „Wystarczająco 
długo zastanawialiśmy się nad człowiekiem. Przyszedł czas, aby pomyśleć 
o Bogu”, a następnie stwierdza: „Jeśli Bóg istnieje, to każdy czas jest dobry, 

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS – wykładowca antropologii filozoficznej w Insty-
tucie Teologicznym Jana Pawła II ds. Nauk o Małżeństwie i Rodzinie przy Uniwersytecie 
Laterańskim w Rzymie; e-mail: jarekm@sds.org.

1 Benedykt XVI, O przyczynach kryzysu Kościoła, https://www.m.pch24.pl/benedykt-
-xvi-o-przyczynach-kryzysu-kosciola---pelny-tekst-po-polsku-,67491,i.html, [dostęp: 
12.06.2019].
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aby o nim myśleć”2. Jednocześnie jednak wydaje się, że w niektórych sy-
tuacjach kwestia Boga i kwestia doświadczenia religijnego, które łączy nas 
z rzeczywistością transcendentną, staje się bardziej nagląca. Wydaje mi się, że 
taka jest właśnie sytuacja współczesnej kultury zachodniej. W dominującej 
przez długi czas wersji nowożytności religia była raczej ograniczana do sfery 
prywatnej i pozbawiana jakiegokolwiek znaczenia publicznego. Nowoczesny 
proces sekularyzacji, który rozpoczął się w okresie Oświecenia, miał na celu 
doprowadzenie do wyraźnego oddzielenia sfery publicznej, podlegającej po-
wszechnemu rozumowi, od religii, uważanej za akt prywatny, nieistotny dla 
sfery publicznej. Nie zamierzam kwestionować pozytywnych aspektów tego 
procesu, którego uzasadnienie można znaleźć również w samej Ewangelii 
(„Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”, 
Mk 12, 17), lecz raczej za prof. Sergio Bellardinellim chciałbym zwrócić uwagę 
na to, że „terroryzm pochodzenia islamskiego nagle nas obudził, a problem 
publicznego wymiaru religii stał się jednym z najbardziej krytycznych punk-
tów współczesnej publicznej debaty kulturalnej”3. Niezależnie od tego, czy 
mówimy o fundamentalistycznym fanatyzmie islamskim, tożsamości euro-
pejskiej, świeckości państwa czy bioetyce, w ostatecznym rozrachunku zawsze 
chodzi o kontrowersyjny związek między sferą publiczną a religią.

I. Religia a kwestia prawdy

Nie można poważnie mówić o publicznej funkcji religii – zwłaszcza jeśli 
mówimy o religii chrześcijańskiej – jeśli nie dotyka się kwestii jej prawdziwo-
ści. Religia ma i może mieć różnorodne funkcje społeczne, ale nie może zostać 
do nich zredukowana. Funkcjonalizm, który ostatecznie sprowadza religię do 
jednej z jej funkcji, na przykład – tak jak to było w starożytnym Rzymie – do 
gwarantowania porządku społecznego lub do sposobu rozwiązania kwestii 
nieprzewidzianych przez człowieka, ostatecznie niszczy samą religię. Nie moż-
na na serio wierzyć w Boga, który jest jedynie funkcją porządku społecznego. 
W Boga wierzy się nie dlatego, że wiara ta okazuje się użyteczna ze względu na 
osiągnięcie takich czy innych celów społecznych, ale tylko dlatego, że Bóg ist-

2 R. Spaemann, Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowoczesności, tłum. 
J. Merecki, Warszawa 2009, s. 9.

3 S. Beraldinelli, L’altro Illuminismo. Politica, religione e funzione pubblica della verità, 
Rubbettino 2009, s. 1.
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nieje. Wyrażając to słowami Roberta Spaemanna: „Na pytanie o różnicę, jaką 
sprawia istnienie lub nieistnienie Boga, jest tylko jedna odpowiedź: Różnica 
jest tylko ta: Bóg jest lub Go nie ma”4.

Oznacza to, że z filozoficznego i teologicznego punktu widzenia nie można 
mówić o religii w odpowiedni sposób bez konfrontacji z kwestią metafizyczną. 
Jeśli dzisiaj znajdziemy formy teologii, które starają się pominąć to pytanie, 
marginalizując tak zwanego Boga filozofów i ograniczając się do interpretacji 
funkcjonalistycznej doświadczenia religijnego lub hermeneutyki tekstów re-
ligijnych, to staniemy w obliczu paradoksalnej teologii etsi Deus non daretur. 
Jeśli przedmiot teologii ogranicza się tylko do tekstów i ich interpretacji, to 
mamy teologię, która nie różni się zasadniczo od innych form hermeneutyki, 
czyli zajmuje się fikcją. Spaemann porównuje ją do solipsystycznej teorii mi-
łości, która nie uwzględnia faktu, że miłość jest czymś, co dzieje się między 
dwojgiem ludzi.

Za Josephem Ratzingerem trzeba zwrócić uwagę na fakt, że gdy chrze-
ścijaństwo pojawiło się w kulturze starożytnej, to nie wchodziło w dialog 
z religiami, ale raczej widziało swojego sprzymierzeńca i  interlokutora w fi-
lozofii. Dlaczego? Ponieważ dla starożytnych Greków i Rzymian religia nie 
była wyrazem rozumu, a jej uzasadnienie było w istocie funkcjonalne – religia 
nie wymagała wewnętrznego przekonania o jej prawdzie, ale raczej zewnętrz-
nego przestrzegania pewnych obrzędów jako funkcji utrzymania porządku 
społecznego. Dlatego Rzymianie mogli tolerować różne religie, o ile tylko nie 
odrzucały one zewnętrznego kultu Cezara. Chrześcijanie natomiast nie mogli 
zaakceptować tej sytuacji i woleli śmierć od złożenia religijnego hołdu Ceza-
rowi, ponieważ dla nich religia nie należała wyłącznie do świata zewnętrznych 
praktyk, ale odwoływała się do wnętrza człowieka i wymagała jego wewnętrz-
nego przekonania. Innymi słowy: chrześcijaństwo nie mogło być rozumiane 
jako jeden z użytecznych mitów, lecz raczej wysuwało roszczenie uniwersalne, 
to znaczy chciało być uważane za powszechnie obowiązującą prawdę. Dlatego 
według Ratzingera chrześcijaństwo stało się rodzajem starożytnego oświecenia 
lub starożytnego racjonalizmu, ponieważ poddało ocenie krytycznej religię, 
która chciała być tylko mityczna lub tradycyjna. Dlatego to właśnie filozofia 
stała się tą instancją, w której chrześcijaństwo widziało swego potencjalnego 
sprzymierzeńca. Filozofia bowiem, w swoich najbardziej zaawansowanych 
formach, stała się krytyczna w stosunku do religii, ale nie w imię ateizmu, lecz 
w imię rozumu, który poszukuje prawdy. Dlatego też Sokrates został skazany 

4 R. Spaemann, Odwieczna pogłoska, s. 31.
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na śmierć przez swoich współobywateli, a Arystoteles musiał uciec z Aten, 
ponieważ nie chciał, aby „miasto popełniło kolejny grzech przeciwko filozofii”.

Spotkanie chrześcijaństwa z filozofią grecką oznaczało jednocześnie spo-
tkanie wiary z rozumem. W chrześcijaństwie wiara nie była postrzegana jako 
coś irracjonalnego, wywodzącego się wyłącznie z tradycji i przekazywanego 
w micie, opartego na zwyczaju lub na czystym uczuciu, ale jako coś, co nie 
sprzeciwia się rozumowi, a nawet znajduje swoje uzasadnienie racjonalne 
(niezależnie od Objawienia, które jako takie również nie jest sprzeczne z rozu-
mem). W rzeczywistości w tradycji myśli chrześcijańskiej znajdujemy próby 
racjonalnego udowodnienia istnienia Boga – tak zwane dowody lub argumen-
ty przemawiające za istnieniem Istoty Absolutnej. Niektórzy – tak jak Anselm 
z Aosty, Kartezjusz czy Hegel – starali się rozumowo uzasadnić istnienie Boga, 
wychodząc od samego pojęcia Istoty Absolutnej (tak zwany dowód ontolo-
giczny), inni – jak Tomasz z Akwinu w swoich „pięciu drogach” – zaczęli od 
doświadczenia przygodnego istnienia świata, którego ostatecznie nie można 
było wyjaśnić bez odwołania się do Absolutu (argument kosmologiczny). 
W tym miejscu nie chcemy wchodzić w szczegóły dyskusji na temat trafności 
jednego i drugiego podejścia. Istotny jest dla nas sam fakt, że wedle chrześcijan 
rozum jest w stanie dać racjonalne uzasadnienie wiary (preambula fidei) lub – 
jak mówi Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio – „Wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy” (Fides et 
ratio, wprowadzenie) i razem są w stanie ujawnić ostateczny fundament świata.

Ten sojusz wiary i rozumu zaczyna się załamywać w czasach nowożytnych. 
W ten sposób w tak zwanej epoce ponowoczesnej dochodzimy do sytuacji, 
w której rozum nie jest już uważany za instancję zdolną do odsłaniania przed 
nami obiektywnej prawdy. Postaram się krótko zilustrować ten proces, ale 
najpierw chcę sformułować tezę Roberta Spaemanna na ten temat: Nowość 
naszej sytuacji – możemy ją nazwać ponowoczesną – polega na tym, że nie 
dysponujemy już w naszej wiedzy punktem Archimedesa, na którym możemy 
się oprzeć i od którego dochodzimy do afirmacji Rzeczywistości Absolutnej. 
W tej sytuacji stare „dowody” istnienia Boga nie mogą działać. Po tym, jak 
nowoczesność pozbawiła wiarę jej racjonalnego charakteru, postmodernizm 
pozbawił rozum podstawy jego racjonalności, to znaczy roszczenia do repre-
zentowania rzeczywistości obiektywnej i wyrażania prawd uniwersalnych. 
Sama idea prawdy została zakwestionowana i ostatecznie uznana za jeszcze 
jedno złudzenie ludzkiego ducha. Jeśli wszystko, co uważamy za wiedzę, nie 
ma nic wspólnego z przedstawieniem rzeczywistości obiektywnej, ale istnieje 
tylko jako funkcja naszego samopotwierdzania w ewolucyjnej walce o prze-
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trwanie, to idea Boga również podziela los wszystkich naszych idei, to znaczy, 
że jest to kolejna idiosynkrazja, która – zależnie od punktu widzenia – może 
być uznana za użyteczną lub nieużyteczną dla człowieka.

Z drugiej strony u swoich początków nowożytność zadała także pytanie: 
Jak możemy wiedzieć, że nasza świadomość ma charakter reprezentacji, to 
znaczy, że istnieje rozróżnienie między tym, co jest samo w sobie, a tym, co jest 
dla mnie? Kartezjusz dobrze zrozumiał ten problem i dlatego wprowadził ideę 
Boga jako gwaranta prawdy naszej wiedzy. Jak zauważa Spaemann, to właśnie 
idea Boga umożliwia Kartezjuszowi rozróżnienie między iluzją a prawdą. Lu-
dzie jako istoty przygodne mogą ulegać złudzeniom, ponieważ nie jesteśmy 
zamknięci w cogito me cogitare, ale z naszą myślą możemy dotrzeć do rzeczy 
samych w sobie.

W tym miejscu nie możemy śledzić rozwoju myśli filozoficznej po Karte-
zjuszu, ale w sposób ogólny możemy powiedzieć, że filozofia nowożytna coraz 
bardziej zamykała się wewnątrz podmiotowej refleksji. Ostateczny wynik tego 
procesu trafnie wyrażają słowa Davida Hume’a: „W rzeczywistości nigdy nie 
wychodzimy ani na krok poza nas samych”5.

II. W stronę ponowoczesności

Myślicielem, który najwyraźniej dostrzegł wewnętrzny związek między 
pytaniem o Boga, pytaniem o prawdę i pytaniem o tożsamość osobową, był 
Friedrich Nietzsche. Według Nietzschego, jeśli uznamy istnienie prawdy, która 
jest od nas niezależna, musimy ostatecznie zaakceptować tezę, że istnieje Bóg, 
to znaczy, że istnieje archetypiczny intelekt gwarantujący obiektywne istnienie 
prawdy. Z tego powodu we fragmencie Wiedzy radosnej Nietzsche pisze, „że 
i my poznający dzisiejsi, my bezbożni i antymetafizycy, także swój ogień jesz-
cze czerpiemy z pożaru, który wznieciła tysiące lat trwająca wiara, owa wiara 
chrześcijańska, która była też wiarą Platona, że Bóg jest prawdą, że prawda 
jest boska”6.

5 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1963, 
księga I, część II, rozdział IV. Proces zamykania się filozofii nowożytnej wewnątrz refleksji, 
która przestaje odnosić się do czegokolwiek poza sobą samą, znakomicie opisuje Wojciech 
Chudy w studium Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby jej 
przezwyciężenia, Lublin 1993.

6 F. Nietzsche, Wiedza radosna, tłum. L. Staff, nakładem Jakóba Mortkowicza, War-
szawa 1906, przedruk: Zielona Sowa, Kraków 2003, nr 344, s. 185.
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Nietzsche dostrzega, że dopóki wierzymy w prawdę, nie uwolniliśmy się 
jeszcze się od idei Boga. W tej sytuacji propozycja Nietzschego polega na za-
przeczeniu wartości samej prawdy i raczej na zaakceptowaniu braku prawdy. 
Tu właśnie dokonuje się przejście od nowoczesności do postmodernizmu. 
Jeśli nowoczesność – pomimo sceptycyzmu Hume’a – nadal wierzyła w moc 
rozumu, a oświeceni widzieli siebie jako przedstawicieli prawdy uniwersalnej, 
to Nietzsche demaskuje tę wiarę jako teologiczną. Zacytujmy kolejny tekst 
Nietzschego, tym razem zaczerpnięty z Poza dobrem i złem: „Wola prawdy co 
do niejednego skusi nas jeszcze porywu, owa słynna prawdziwość, o której 
z czcią wyrażali się dotychczas wszyscy filozofowie: co za pytania stawiała nam 
już ta wola prawdy! Jakie dziwaczne, niedobre, zagadkowe pytania! Długa 
to już historya – a jednak, czyż się nie zdaje, iż zaledwie się rozpoczęła? Cóż 
dziwnego, gdy w końcu nabieramy nieufności, tracimy cierpliwość, niecier-
pliwie się odwracamy? Iż i my także od tego Sfinksa pytać się uczymy? Kto to 
właściwie stawia nam w tym wypadku pytania? Co właściwie dąży w nas ku 
prawdzie? Jakoż zastanawialiśmy się długo nad pytaniem co do przyczyny tej 
woli, – aż wreszcie, nad jeszcze gruntowniejszym zatrzymaliśmy się już całkiem 
pytaniem. Pytaliśmy o w a r t o ś ć  tej woli. Przypuśćmy, iż chcemy prawdy: 
c z e m u ż  n i e  n i e p r a w d y  r a c z e j? I niepewności? Niewiedzy nawet? 
– Problem wartości prawdy stanął przed nami – lub może to my przed tym 
stanęliśmy problematem?”7.

Problem polega na tym, że – jeśli przyjmiemy propozycję Nietzschego 
– nie możemy już mówić o woli w dotychczasowym tego słowa znaczeniu, 
ponieważ nie możemy już mówić o osobie. Nietzsche to widział i dlatego 
odrzucił ostatecznie ideę jedności osoby. Jest zresztą prawdą, że już wcześniej 
Hume w swoim Traktacie o naturze ludzkiej kwestionował ideę tożsamości 
osobowej, która przy założeniach jego systemu filozoficznego jest rzeczywi-
ście trudna do zrozumienia. W każdym razie zasługa Nietzschego polega na 
dostrzeżeniu związku między ideą Boga, ideą prawdy a ideą osoby. Na swój 
sposób widział to również Kartezjusz. Jak wspomnieliśmy powyżej, dla Kar-
tezjusza to właśnie idea Boga sprawia, że możliwe stają się złudzenia, a zatem 
możliwa jest również prawda. Ale to nie wszystko. Jak zauważa Spaemann, już 
samo Kartezjuszowe przejście od cogito do sum jest tezą metafizyczną, a zatem 
również w istocie tezą teologiczną. Tym, co jest bezpośrednio dane, jest tylko 
cogitatio – myślenie, a nie podmiot jako byt, który istnieje sam w sobie. Dla-

7 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. S. Wyrzykowski, Warszawa 1907, s. 7 
(podkreślenia zgodnie z oryginałem).
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tego też cogito jako takie nie jest osobowe. Jeśli Kartezjusz przechodzi od cogito 
do sum, to tym samym uznaje istnienie rzeczywistości niezależnej od mojego 
myślenia – ze wszystkimi tego konsekwencjami. Podsumowując, możemy 
zatem powiedzieć, że fakty współczesnej filozofii pokazują nam, że idee Boga, 
prawdy i osoby idą w parze.

Jak zatem możemy opisać epokę postmodernistyczną? Nowoczesność na-
znaczona została racjonalizmem, który w obliczu kryzysu chrześcijaństwa spo-
wodowanego jego podziałem dążył do znalezienia podstaw życia społecznego 
bez odwoływania się do religii. Racjonalista postrzegał siebie jako reprezen-
tanta uniwersalnego rozumu, który miał zatriumfować na świecie. Nawet jeśli 
prawdą jest, że świat nie jest racjonalny – twierdził racjonalista – to jedynie 
nie jest jeszcze racjonalny i w następnej fazie historii stanie się taki w wyniku 
działania człowieka. W tym racjonalistycznym horyzoncie kwestia Boga nie 
ma znaczenia, ponieważ zbawienie człowieka dokonuje się w historii, a religia 
może być nawet szkodliwa, ponieważ skłania człowieka do poszukiwania zba-
wienia poza światem i historią.

Postmodernizm natomiast porzucił ideę uniwersalności rozumu, a po-
czynając od Nietzschego, samą ideę obiektywnej prawdy. „Świat nie zwraca 
ku nam czytelnej twarzy” i dlatego nie jest „wspólnikiem naszego pozna-
nia” – pisze jeden z głównych przedstawicieli myśli ponowoczesnej Michel 
Foucault8. Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli nie ma uniwersalnego kryterium 
prawdy, to trudno jest uzasadnić szacunek należny innym, zwłaszcza gdy są 
oni postrzegani jako przeszkoda w realizacji własnych interesów. W pewnym 
sensie wracamy wtedy do idei stanu naturalnego, o którym pisał Thomas Hob-
bes. W stanie naturalnym istnieją różnice interesów, ale nie ma między nimi 
mediacji i dlatego prowadzą one do „wojny wszystkich przeciw wszystkim”. 
Niezbędna okazuje się zatem jakaś forma porozumienia (kontraktu społecz-
nego), która ostatecznie opiera się bardziej na równowadze sił niż na rozumie. 
W ten sposób zasada plus ratio quam vis zostaje ostatecznie zastąpiona zasadą 
plus vis quam ratio.

III. Dwie formy transcendencji

Dlatego sytuacja współczesna jest paradoksalna. Z jednej strony – jak po-
wiedzieliśmy na początku – terroryzm islamski postawił nas przed problemem 

8 M. Foucault, Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 38.
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tożsamości naszej zachodniej kultury. Z drugiej strony pojęcie rozumu rozpo-
wszechnione w kulturze postmodernistycznej nie pozwala na racje, ze względu 
na które pewne sposoby życia są lepsze niż inne. Dla starożytnych Greków, 
którzy zetknęli się z odmienną od ich własnej kulturą Persów, taką miarą było 
pojęcie natury. W ponowoczesnej perspektywie kulturowej obyczaje są po 
prostu inne i nie ma żadnej takiej miary, która pozwoliłaby nam porównać 
i ocenić je jako lepsze lub gorsze. W każdym razie wydaje się, że relatywizm, 
który absolutyzuje model różnicy i odrzuca pojęcie powszechnej natury ludz-
kiej, nie jest w stanie uzasadnić niczego innego poza tym, co możemy nazwać 
transcendencją negatywną, to znaczy takiej formy transcendencji, która za-
brania nam identyfikowania się z własnymi przekonaniami w sposób szczery 
i tym samym – wedle rzeczników relatywizmu – naiwny, a jednocześnie nie 
jest w stanie wskazać prawdy, ze względu na którą człowiek może przekroczyć 
własną kulturę. Wydaje się natomiast, że tym, czego potrzebujemy, by stwo-
rzyć wspólnotę opartą nie na sile, lecz na rozumie, jest forma transcendencji 
pozytywnej, która byłaby w stanie połączyć w sobie zarówno instancję różnicy, 
jak i instancję powszechności.

Jak możemy myśleć o takiej formie transcendencji pozytywnej? Jest to 
kwestia myślenia o paradoksie, który został sformułowany przez Hegla jako 
jedna z zasad jego dialektyki: jedności pomiędzy konkretnością i uniwersalno-
ścią, czyli idea, że w konkrecie, który pozostaje jednorazowy i niepowtarzalny 
(a zatem różni się od innych), uobecnia się prawda, która ma ważność uni-
wersalną. Ten paradoks jest właśnie paradoksem chrześcijaństwa. Chrześcijań-
stwo nie jest przede wszystkim doktryną, ale wydarzeniem, które ma miejsce 
w określonym czasie i miejscu. Chrześcijaństwo utrzymuje, że uniwersalna 
prawda została wcielona w pewną kulturę, w określone wydarzenie historycz-
ne. W ten sposób to, co konkretne i szczegółowe, nie zostaje unieważnione, 
lecz staje się nośnikiem tego, co uniwersalne. Innymi słowy: uniwersalne 
uobecnia się w tym, co partykularne. Można to porównać z naszym sposo-
bem poznania: prawda, która jest uniwersalna, nie dociera do mnie w żaden 
inny sposób jak tylko poprzez mój partykularny sąd. Tylko dzięki takiemu 
sądowi prawda przestaje być abstrakcyjna i staje się moją prawdą, stanowi 
część mojego wnętrza, a to znaczy, że to, co jest uniwersalne, nabiera wymiaru 
partykularnego, osobowego. Filozof Karol Wojtyła mówił w tym kontekście 
o właściwej aktowi poznania transcendencji, ponieważ w akcie poznawczym 
człowiek niejako „wychodzi poza siebie samego”, wychodzi poza siebie w kie-
runku tego, co obiektywne. Wojtyła mówił jednocześnie o „subiektywizacji 
tego, co obiektywne”, ponieważ w swojej świadomości człowiek odzwierciedla 
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w swoim wnętrzu i czyni częścią własnego świata to, co istnieje obiektywnie. 
Ów proces obiektywizacji i subiektywizacji jest jednak możliwy tylko wtedy, 
gdy człowiek jest uważany za osobę, a nie wyłącznie za przejaw nieosobowej 
przyrody. Myśleć o człowieku jako o osobie oznacza zaś myśleć o nim metafi-
zycznie, a ostatecznie również teologicznie.

Zakończenie

Robert Spaemann nadał książce, która gromadzi teksty poświęcone proble-
mom filozofii Boga i religii, interesujący tytuł: Odwieczna pogłoska. Pogłoska 
jest wiadomością, która sama w sobie nie jest pewna. Ale nawet jeśli nie jest 
pewna, pogłoska o istnieniu Boga istnieje od zawsze i nie zanika; w rzeczywi-
stości nie istnieje żadna kultura, w której nie byłaby obecna. Metafora pogłoski 
nawiązuje do słów, które Platon wkłada w usta Simiasza w Fedonie: „W tych 
sprawach przecież trzeba do jednego dojść: albo się dowiedzieć, jak to jest, czy 
wpaść na to, albo, jeśli to niemożliwe, przyjąć z tego, co ludzie o tym mówią, 
to, co najlepsze i co najtrudniej obalić, i na tym płynąć jak na desce: może 
się i tak życie przepłynie, jeśli kogoś nie stać na bezpieczniejszy i mocniejszy 
statek, względnie jakąś boską myśl”9.

Pogłoska o istnieniu Boga jest właśnie tym „bezpieczniejszym i mocniej-
szym statkiem”, na którym można przeprawić się przez morze życia. Oczy-
wiście, możemy nie przyjąć propozycji takiej podróży i zrozumieć siebie wy-
łącznie jako jeden z elementów przyrody, który w pełni można wytłumaczyć 
narzędziami nauki. W tym przypadku – o ile jesteśmy konsekwentni – mu-
simy się wyrzec idei, zgodnie z którą jesteśmy osobami obdarzonymi wolną 
wolą. Ponieważ jednak trudno jest nam do końca pozbyć się tej idei, pogłoska 
o istnieniu Boga pozostanie nieśmiertelna.

9 Platon, Fedon, 85 D, w: Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton Fedon, 
tłum. W. Witwicki, Warszawa 1982, s. 424.
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RELIGION IN THE ERA OF CULTURAL RELATIVISM.  
ROBERT SPAEMANN’S DIAGNOSIS

Summary

The paper refers to Robert Spaemann’s book, which the German philosopher 
entitled: An immortal rumour. It is no coincidence that there is no human culture in 
which the rumour about the existence of God is not present. The author of the article 
tries to show that the acceptance of the possibility that this rumour is true determines 
the understanding of man as a person, who in the acts of cognition is able to go be-
yond himself and get to know the objective reality.

Słowa kluczowe: 
wiara, rozum, religia, osoba, ponowoczesność.
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Maria Sroczyńska

 O kulturze religijnej współczesnej młodzieży 
(refleksje socjologa)

Wprowadzenie

Badacze reprezentujący nauki społeczne są na ogół zgodni, że w wypadku 
współczesnej młodzieży trudno jest wyznaczyć granice pomiędzy adolescencją 
a dorosłością. Etykieta „porzuconej generacji” zakłada deficyt socjalizacyjnego 
wpływu, a zwłaszcza możliwość uczenia się ról społecznych pod nadzorem 
i przy wsparciu dorosłych. Oznacza to także przeciążenie młodych zbyt dużą 
odpowiedzialnością za własny los (w konwencji „zrób-to-sam”), co wpisuje się 
w paradoks indywidualizacji, a zarazem konieczności szukania biograficznych 
rozwiązań systemowych sprzeczności. W socjohistorycznym okresie późnej no-
woczesności (high modernism) jednostka jest „samo-niewystarczalna” i obiek-
tywnie coraz bardziej związana z innymi na ogólnoświatowym poziomie sieci 
i  instytucji1. Młodzi ludzie odsuwają w czasie gotowość podjęcia wyznacza-
nych społecznie ról rodzinnych i zawodowych oraz wzięcia odpowiedzialności 
za relacje z innymi osobami, i otoczenie ich troską. W koncepcji J. Arnetta 
emerging adulthood nabiera cech liminalności, jednak tradycyjne znaczenie 
rytuałów przejścia ulega stopniowej degradacji pod wpływem hedonizmu 
i konsumpcjonizmu2. Indywidualizm i subiektywizm, tak charakterystyczne 

Prof. UKSW dr hab. Maria Sroczyńska – kierownik Zakładu Socjologii Rodziny, 
Edukacji i Wychowania w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie; e-mail:m.sroczyn-
ska@uksw.edu.pl.

1 U. Beck, E. Beck-Gernsheim, Individualization, Institutionalized Individualism and 
its Social and Political Consequences, London-Thousand Oaks-New Delhi 2002.

2 Por. J. J. Arnett, Adolescence and Emerging Adulthood. A Cultural Approach, New 
Yersey 2007; zob. także: A. Lipska, W. Zagórska, Stająca się dorosłość w ujęciu Jeffreya 
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dla dzisiejszego ponowoczesnego społeczeństwa, nie sprzyjają pojawieniu się 
kryteriów, których spełnienie pozwoliłoby wyjść młodym ludziom z etapu 
eksperymentowania, bycia kidults. W praktyce oznacza to „swoiste rozplecenie 
wyborów konsumpcyjnych z wyborami życiowymi”3.

Polscy socjologowie zwracają uwagę na zróżnicowane, a zarazem niewspół-
mierne cechy tożsamości młodych ludzi, takie jak: hybrydalność, orientacja 
narcystyczna, której towarzyszy jednoczesne zainteresowanie wieloma pozy-
tywnie ocenianymi obiektami (tzw. wszystkożerność), dystans wobec mate-
rializmu, chęć bycia użytecznym dla innych, odrzucenie „wyścigu szczurów”, 
neoplemienność – połączona z próbami zakorzenienia w świecie aksjonorma-
tywnym. Nostalgiczność, w tym wzrost znaczenia narracji retrotopijnych, łączy 
się z dwutorowością uczestnictwa młodzieży w kulturze popularnej, z jednej 
strony – poszukującej transgresji w świecie fantasy (posiadającym podbudowę 
magiczną), z drugiej zaś – otwartej na swoisty boom patriotyczny, absorbujący 
opowieści o honorze, oddaniu Bogu i ojczyźnie, a także o przyjaźni, lojalności 
i wzajemnym zaufaniu4. Środowiska młodzieżowe filtrują treści medialne, 
co jednocześnie łączy się z powstawaniem nowych form uspołecznienia, które 
jednakże nie czynią doświadczenia wchodzenia w dorosłość mniej samotnym. 
Epizody rytualne nie modyfikują w znaczący sposób młodzieżowego mora-
torium, a zarazem swoistego kulturowego „zawieszenia”. Niejednokrotnie, 
jak zauważał T. Szlendak, towarzyszy temu sepizacja, zobojętnienie czy też 
unieważnianie treści przekazywanych pokoleniowo, a generacyjny bunt w ży-
ciu rodzinnym zastępuje solidarność tolerancyjna5. W okresie wchodzenia 
w dorosłość szczególnego znaczenia nabierają kontakty z innymi młodymi 
(pokolenie Sieci), a treści światopoglądowe, w tym wiara religijna i związane 
z nią rytuały interakcyjne ulegają wzmocnieniu (lub osłabieniu) w kontekście 

J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia, „Psychologia Rozwojowa” 
16(2011) nr 1, s. 9-21.

3 M. Brzozowska-Brywczyńska, Kulturowe środowisko jednorożców – kilka notatek 
o młodzieży i kulturze popularnej, w: Młodzi 2018. Cywilizacyjne wyzwania. Edukacyjne 
konieczności, red. K. Szafraniec, Warszawa 2019, s. 206.

4 Tamże, s. 203-209.
5 Por. T. Szlendak, Zażyłość w oparach niezrozumienia. O hipotezie międzygenera-

cyjnej solidarności tolerancyjnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012 
z. 3, s. 79-90; tenże, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze 
konsumpcyjnej, Wrocław 2013. Jednocześnie, jak pokazują badania V. Bengtsona, wzrasta 
prawdopodobieństwo aksjologicznego podobieństwa młodych Amerykanów do pokole-
nia dziadków (Tenże, Zażyłość).
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bliskich, bezpośrednich relacji z rówieśnikami dystansującymi się lub angażu-
jącymi w sprawy religii i Kościoła6.

I. Próba oglądu kultury religijnej

„Socjolog musi traktować wiarę religijną jako fakt empiryczny, doświad-
czany i przeżywany przez wierzących, jako fakt istniejący w świadomości 
członków grupy religijnej – zgodnie z metodologią «współczynnika humani-
stycznego»”7. Kultura religijna stanowi odpowiedź na pytanie, jak wyznawać 
daną religię. Może być zatem interpretowana jako podzielany i realizowany 
w określonej zbiorowości układ wartości, legitymizacji, zachowań religijnych 
oraz powiązanych z nimi wzorów wychowawczych i obyczajowych, wynikający 
z rozróżnienia rzeczywistości empirycznej i pozaempirycznej8. Gdybyśmy ze-
stawili ze sobą kategorie pojęciowe, wchodzące w skład typowego instrumen-
tarium socjologa religii, to w wypadku religijności istotna byłaby relacja, której 
podmiotem jest jednostka, zbiorowość ludzka, przedmiotem zaś – religia. 
Z kolei kultura religijna oznacza interferencję tego, co religijne i społeczne, 
w wymiarze przestrzenno-czasowym. To sposób adaptacji modelu do życia 
określonej zbiorowości, który przybiera postać wzoru o charakterze rzeczywi-
stym i może być traktowany jako podsystem religijności. Postawy wobec religii 
bywają utożsamiane z religijnością, ale mogą także pozostawać elementami 
jednostkowych tożsamości. Z kolei duchowość przenika powyższe kategorie, 
ale nie można jej do końca z nimi identyfikować, gdyż ma wyraźne konotacje 
indywidualne. Kulturę religijną operacjonalizuje się zazwyczaj poprzez sferę 
wierzeniową (korespondującą ze światem wartości), kultową, obyczajową, 
moralną, związaną z wychowaniem, a także odwołującą się do stylu życia 
w przestrzeni prywatnej (zwłaszcza rodzinnej) oraz publicznej (etos zawodu).

W wypadku społeczeństwa polskiego mamy do czynienia z przenikaniem 
się cech trzech zespołów kulturowych: tradycyjnego, powiązanego z trans-

6 R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, tłum. K. Suwada, Kraków 2011, 
s. 115-116.

7 E. Ciupak, Wiara religijna i ateizm jako kategorie socjologiczne, w: Religijność polska 
w świetle badań socjologicznych, red. W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Warszawa 1990, s. 15.

8 Por. S. Czarnowski, Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, Dzieła, t. 1, War-
szawa 1956; E. Ciupak, Polimorfizm kulturowy religii i religijności, „Przegląd Humani-
styczny” 1990 nr 8/9, s. 33-47; M. Sroczyńska, Kultura religijna nauczycieli. Studium 
socjologiczne, Kielce 1999.
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misją postfiguratywną (religijność ludowa), nowoczesnego, odniesionego do 
kofiguratywności (religijność selektywna) oraz ponowoczesnego – właściwego 
przekazowi prefiguratywnemu, w którym dominującą rolę odgrywa młode 
pokolenie (religijność sprywatyzowana)9. O ile we współczesnym społeczeń-
stwie socjalizacja dzieci i młodzieży, rozumiana jako aktywne przystosowanie 
do życia społecznego, pozostaje zjawiskiem złożonym, obfitującym w wiele 
trudności, o tyle kwestie te ulegają wzmocnieniu w wypadku transmisji kul-
tury religijnej. Zjawisko to wchodzi w rozliczne związki z kategorią religii, 
odniesioną do modelu instytucjonalnego, oraz religijności, rozpatrywaną 
zarówno na płaszczyźnie życia religijnego jednostek, jak i grup społecznych10. 
Segmentacja życia społecznego oraz towarzyszący jej rynek wartości prowadzą, 
w istocie, do jego relatywizacji i prywatyzacji11. Na socjalizację religijną w co-
raz większym stopniu rzutuje niespójność aksjologicznego przekazu, oscylu-
jąca wokół strategii ekspresyjno-pragmatycznych. Owocuje to ignorowaniem 
lub selektywnym deprecjonowaniem dyskursywnej sfery sacrum, a także łączy 
się z trudnościami w osobistym przeżywaniu wiary na płaszczyźnie tego, co ir-
racjonalne, niedyskursywne, a zarazem przynależące do obszaru numinosum12. 
Zjawisko „ubogiej socjalizacji” polega na przekazywaniu dzieciom tylko tych 
wartości i wzorów, do których rodzice są przekonani. W konsekwencji rodzi-
na pozostaje swoistym „filtrem” poprzez który adolescenci przyswajają sobie 
sposoby zachowań, proponowane przez inne podmioty (szkołę, Kościół, grupy 
rówieśnicze, media)13. Religijne postawy wymagają podtrzymywania w szer-
szym kontekście socjalizacyjnym (przyjaciele, znajomi, rodzeństwo, dorosłe 
osoby znaczące, np. dziadkowie, duszpasterze).

Współczesna kultura religijna, tak jak inne sfery znaczeń i symboli, podda-
wana jest silnej presji ze strony procesów o zróżnicowanych, kontrowersyjnych 
obliczach. Późna nowoczesność coraz bardziej pluralizuje świat życia, kwe-

9 Por. M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, tłum. 
J. Hołówka, Warszawa 2000.

10 E. Ciupak, Polimorfizm kulturowy, s. 33-47.
11 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
12 Por. R. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, tłum. A. Musiał i in., Kra-

ków 2007, s. 367-374.
13 W. Piwowarski uważał, że pomimo wyższej religijności kobiet, ojcowie – bardziej 

niż matki – stanowią czynnik trwałości postaw religijnych – por. tenże, Socjalizacja 
religijna dziecka a kontekst społeczno-kulturowy, w: Dziecko, red. W. Piwowarski, W. Zda-
niewicz, Warszawa–Poznań 1984, s. 100-101. Wydaje się, że teza ta może być nadal 
podtrzymywana.
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stionując rzeczy nazywane „oczywistymi”. Z jednej strony – przynosi dystans 
wobec zastanych tradycji i podtrzymujących je społecznych struktur, z drugiej 
zaś – sprzyja tendencjom integracyjnym, tworząc platformy, na których ludzka 
wzajemność i wspólnota (paradoksalnie) bazują na tym, co zindywidualizowa-
ne. Jak zauważa P. L. Berger, fascynujący obszar badań łączy się z ukazaniem 
znaczenia tego procesu, który w zależności od różnych czynników może, ale 
nie musi sekularyzować14.

Sam model kultury religijnej, związanej z katolicyzmem ludowym, ozna-
czającym „przeciętny, codzienny katolicyzm życiowej religijności, który każdy 
może zobaczyć, odczuć i usłyszeć – wiarę ludową i obrzędy, symbole i święta 
ludu kościelnego”, podlegał w okresie powojennym istotnym przeobraże-
niom15. Obecny etap opiera się na fragmentyzacji, indywidualizacji i ten-
dencjach kontradyktoryjnych. Z jednej strony dotyczą one postępującego 
zeświecczenia, zwłaszcza w środowisku miejskim (wzrost liczby niewierzą-
cych i niepraktykujących, obojętnych lub negujących potrzebę wychowania 
religijnego, zwłaszcza szkolnej katechezy, poddających relatywizacji normy 
moralne), z drugiej zaś – choć w mniejszym stopniu – pogłębiania religijności 
w kontekście duchowości, zaangażowania wspólnotowego, nadobowiązko-
wych praktyk religijnych (częsta spowiedź i komunia św., modlitwa, czytanie 
Pisma św., udział w pielgrzymkach i innych eventach religijnych) czy moral-
nego i obyczajowego rygoryzmu.

Pierwsze dwie dekady polskiej transformacji przyniosły zmiany w struk-
turze społecznej znacznie szybsze niż w sferze kultury religijnej. Natomiast 
w ciągu ostatnich dziesięciu lat, na co zwraca uwagę J. Mariański, nastąpiło 
przyspieszenie procesów sekularyzacji i prywatyzacji, co oznacza porzucanie 
religii przez młodych, lecz może być także przejawem zmiany jej charakteru, 
i  funkcji16. Osłabienie wpływu modelu instytucjonalnego na życie religijne 
młodzieży nie wyklucza szans na przekształcenie i zmiany jego postrzegania 
w przyszłości, zwłaszcza w odniesieniu do wymiaru relacji międzyludzkich 
i związanego z nimi kodu moralnego.

14 P. L. Berger, Refleksje o dzisiejszej socjologii religii, „Teologia Polityczna” 2009-2010 
nr 5, s. 95.

15 Por. U. Altermatt, Katolicyzm a nowoczesny świat, tłum. G. Sowiński, Kraków 
1995, s. 98; także: M. Sroczyńska, Fenomen religijności ludowej w Polsce – ciągłość i prze-
obrażenia, w: Kościół i religijność Polaków 1945-1999, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, 
Warszawa 2000, s. 253-270.

16 Por. J. Mariański, Kościół katolicki w Polsce w kontekście społecznym. Studium socjo-
logiczne, Warszawa 2018.
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II. Cechy kultury religijnej współczesnej młodzieży  
(wybrane aspekty)

W ramach kultury religijnej, stabilny trend utrzymuje się w obszarze wierzeń 
(zwłaszcza w kontekście podstawowego wzoru „bycia wierzącym”) i obyczajo-
wości świątecznej. Umiarkowane zmiany można zaobserwować na płaszczyź-
nie praktyk religijnych (sfera pośrednia). Największy zakres przeobrażeń, gdzie 
interpretacje religijne ustępują miejsca świeckim, obejmuje sfery moralności, 
wychowania religijnego i znaczenia wartości religijnych w życiu jednostkowym 
i społecznym17. W egzemplifikacjach empirycznych odwołano się głównie do wy-
branych rezultatów ogólnopolskich badań młodzieży szkół średnich i studentów, 
prowadzonych w latach 1988 – 1998 – 2005 przez Instytut Statystyki Kościoła 
Katolickiego (ISKK), a w 2017 roku przez Pracownię Polskiego Pomiaru Postaw 
i Wartości (PPiW) w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie oraz ISKK18.

W ideologicznym wymiarze kultury religijnej warto zwrócić uwagę na 
wzory identyfikacji z wiarą religijną, a w szerszym kontekście na jej miejsce 
w układzie wartości. Wśród uczniów szkół średnich, badanych z uwzględnie-
niem dwóch punktów czasowych – 1988 i 2017 roku, dostrzegalny jest prawie 
dwukrotny spadek deklaracji osób głęboko wierzących (do 7,5%) i niemal o 20 
punktów procentowych osób wierzących (do 46%); wyłom w trendzie spad-
kowym wystąpił w roku 2005, wyznaczającym śmierć papieża Jana Pawła II. 
Jednocześnie zauważalne jest zwiększenie się liczby respondentów obojętnych 
religijnie i niewierzących19. W tym samym czasie zmniejszył się odsetek mło-
dzieży szkolnej postrzegającej wiarę jako źródło sensu życia (z 50% do 20%). 
Zjawisko to było znacznie słabiej obserwowalne wśród osób „religijnych”. 
Ponad połowa młodzieży za wartości sensotwórcze uznała: zaufanie i relacje 
przyjacielskie, odnalezienie własnego miejsca w społeczeństwie, miłość oraz 
szczęście rodzinne. Podkreśla się, że na czele „świętości” ucieleśniających sens 
życia utrzymują się wartości afiliacyjno-stabilizacyjne, słowem – cele i dąże-
nia zorientowane indywidualistycznie, skoncentrowane wokół osobistego 
szczęścia osiągalnego „tu i teraz”. Na znaczeniu zyskały wartości związane 

17 Zob. W. Zdaniewicz, Model katolickiej religijności, w: Postawy społeczno-religijne Pola-
ków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013, s.103-124.

18 Por. J. Mariański, Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988-
1998-2005-2017 (raport z ogólnopolskich badań socjologicznych), Toruń 2018; zob. także: 
Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży aka-
demickiej w latach 1988-1998-2005-2017, red. S. H. Zaręba, M. Zarzecki, Warszawa 2018.

19 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna.



49

z pracą, dobrobytem, wykształceniem czy dążeniem do wybranego celu, które 
podkreślają aspiracje modernizacyjne młodego pokolenia Polaków. W latach 
1988 – 1998 – 2005 – 2017 znacznie obniżyła się ranga wiary religijnej, zarówno 
w grupie wartości codziennych, jak i przede wszystkim wartości uroczystych, 
czyli tych, dla których warto poświęcić życie, i które powinny być akcentowa-
ne jako ważne dla członka zbiorowości narodowej20.

Z kolei w kontekście ogólnopolskich badań studentów, prowadzonych 
według tych samych reguł metodologicznych, między rokiem 1988 a 2017 
zaobserwowano systematyczny, powolny spadek (o jedną trzecią) identyfi-
kacji z wiarą religijną w grupie głęboko wierzących (do prawie 12%). Wśród 
wierzących deklaracje tego typu zmniejszyły się o 10 punktów procentowych 
do 48%, natomiast trzykrotnie zwiększył się zakres obojętności (do 12%), 
a dwukrotnie – niewiary (do 10%). Wartości religijne rzadziej niż w przeszłości 
występują jako wartości sensu życia, które coraz częściej ukierunkowane są 
na osobiste doświadczenia i „życie po swojemu”21. Te same badania wskazują 
także na różnice w układzie wartości i norm (zwłaszcza tych oscylujących wo-
kół kategorii dobra i zła) młodzieży przedtransformacyjnej, tej z 1988 i 1989 
roku, w porównaniu z młodymi z lat 2005 i 2017. Zwraca się uwagę na więk-
szy liberalizm i otwartość na nowe doświadczenia współczesnych studentów 
(w porównaniu z poprzednikami), ich tolerancję, pragmatyzm, ale i szacunek 
dla osób starszych oraz relacji z bliskimi22. Opis polskiej młodzieży wymyka 
się dychotomicznym ujęciom, gdyż jest ona jednocześnie nowoczesna i kon-
serwatywna, „kocha wolność, ale nie odrzuca autorytetów, jest samodzielna 
ale poszukuje wzorców i punktów odniesienia dla swoich decyzji, motywów 
i wypływających z nich działań społecznych, lubi zabawę, ale myśli poważnie 
o przyszłości, uczestniczy w wyborach ale nie lubi polityki, a może bardziej 
polityków, do „kościoła chodzi” i wierzy w Boga, ale jest krytyczna wobec 
nauczania kościelnego, zwłaszcza wobec jego nauczania o moralności”23.

Wzory praktyk religijnych młodzieży badanej w latach 1988 – 1998 – 2005 
– 2017 charakteryzuje trend spadkowy. W wypadku uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych (zwłaszcza na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku) 
łączył się on z większą radykalnością, natomiast u młodzieży akademickiej 
jego przebieg był bardziej łagodny. Wskaźnik deklaracji praktykującej syste-

20 Tamże, s. 391-398.
21 T. Korczyński, Młodzież akademicka i  jej system wartości, w: Między konstrukcją 

a dekonstrukcją, s. 115-135.
22 Tamże.
23 Tamże, s. 135.
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matycznie młodzieży szkolnej obniżył się docelowo o 23 punkty procentowe 
(do 25%), wśród biorących nieregularny udział w kulcie spadł o 11 punktów 
procentowych (do 27%). Jednakże, gdy porównamy rok 1988 i 2017, to w tym 
czasie nastąpił prawie trzykrotny wzrost liczby praktykujących rzadko (do 
26%) i niepraktykujących (do 12%)24. Wśród studentów liczba systematycznie 
praktykujących obniżyła się w analogicznym okresie o 22 punkty procentowe 
(do 30%), a wśród nieregularnych uczestników niedzielnej mszy św. nastąpił 
spadek o 4 punkty procentowe (nieco większy w 2005 roku). Obserwuje się 
wzrost akceptacji dla rzadkiego praktykowania (o 7%), jednak od 2005 roku 
pozostaje ono na niezmiennym poziomie – niemal 20%. Nieznacznie powięk-
szyła się liczba deklaracji (o 3%) dotyczących całkowitej rezygnacji z udziału 
w kulcie religijnym – do 13%, a wyłom stanowi rok śmierci papieża Jana Paw-
ła II, w którym odnotowano najmniej niepraktykujących (10%)25.

W sferze moralności religijnej, zwłaszcza dotyczącej intymności, widoczna 
jest niewspółmierność odniesień młodych ludzi do tego, co normatywne. Rze-
czywiste wzory kulturowe tworzą zatem układ mozaikowy, w którym niektóre 
obszary są bardziej sprywatyzowane (a zarazem poddane relatywizacji), a inne 
– bardziej związane z modelem instytucjonalnym. W latach 1988 – 1998 – 2005 
– 2017 odnotowano ponad dwukrotny wzrost akceptacji współżycia przedmał-
żeńskiego (do 66%) przez młodzież szkół średnich i ponad trzykrotny spadek 
jego dezaprobaty (do 7%). Jednocześnie w podejściu do zdrady małżeńskiej 
można zauważyć wysoki poziom rygoryzmu moralnego; w analizowanym 
okresie nastąpił przyrost deklaracji negujących ten rodzaj zachowań o 14% (do 
75,5%). Z kolei oceny przerywania ciąży ewoluowały w kierunku większej per-
misywności, a deklaracje niedopuszczalności aborcji spadły niemal dwukrotnie, 
do 37% w roku 2017. Janusz Mariański uważa, że negatywne zmiany w obszarze 
moralności dotyczą głównie seksualności, co oznacza praktyczne kwestionowa-
nie modelu religijnego przez adolescentów, a to z kolei przekłada się na bardziej 
hedonistyczną obyczajowość i styl życia młodego pokolenia Polaków26. Większe 
zróżnicowanie odniesień występuje w środowisku studenckim, trudno zatem – 
śledząc wyniki badań dynamicznych od końca lat osiemdziesiątych (na przykła-
dzie oceny współżycia seksualnego, zdrady małżeńskiej i aborcji) o wskazanie 

24 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna, s. 137.
25 S. H. Zaręba, Uczestnictwo w kulcie jako kanał komunikacji z sacrum w projekcie 

płynnej nowoczesności, w: Między konstrukcją a dekonstrukcją, s. 139-160.
26 J. Mariański, Kondycja religijna i moralna, s. 240-274; zob. także, Młodzież 2016. 

Raport z badania sfinansowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
CBOS, Warszawa 2016.
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jednoznacznych trendów, odwołujących się do koncepcji sekularyzacji i indy-
widualizacji, a w mniejszym zakresie – desekularyzacji. Niemniej we wszyst-
kich tych przypadkach odnotowano wzrost liberalizmu moralnego studentów, 
zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych (w pierwszej fazie transformacji). Nie-
wielkie ograniczenie tego trendu zostało zaobserwowane w połowie I dekady 
XXI wieku, co można powiązać z obecnym w polskiej przestrzeni publicznej 
oddziaływaniem nauczania Jana Pawła II, symbolicznie zintensyfikowanym po 
jego śmierci. Interesujące jest to, że jedynym zachowaniem powszechnie dez-
aprobowanym przez studentów pozostaje zdrada małżeńska. Badania przepro-
wadzone w środowisku akademickim potwierdzają tezę, że moralność oparta 
na autorytecie religii podlega istotnym przemianom. Z jednej strony mamy do 
czynienia z indywidualizacją i subiektywizacją jej treści w konwencji „razem 
osobno”, z drugiej zaś – z rewitalizacją kategorii dobra i zła, poprzez wpisanie 
ich w ramy jakże kruchej odpowiedzialności jednostkowej27.

III. Uwagi końcowe

Kultura religijna to kompleksowa, lecz niezharmonizowana całość, niektó-
re jej obszary są bardziej stabilne, a inne – bardziej podatne na zmiany. Dekla-
racje wiary młodzieży pozostają nadal na wysokim poziomie, choć od końca 
lat osiemdziesiątych wzrasta powoli odsetek niewierzących (zwłaszcza w du-
żych miastach). Od początku XXI wieku można zaobserwować przyspieszenie 
sekularyzacji, swoisty „bieg” za młodzieżą zachodniej Europy28. Powiększa się 
zakres wybiórczości w obszarze przekonań religijnych (odrzucenie lub obo-
jętność), choć te elementy modelu religijnego, które opierają się na normach 
wskazujących na miłość Boga i bliźniego, nadal cieszą się wysoką akceptacją 
młodych29. Tworzą one „rusztowanie” dla imponderabiliów kultury religijnej 
współczesnego społeczeństwa polskiego, która przenika świeckie sfery życia 
i podlega (przynajmniej częściowo) transmisji pokoleniowej.

Wśród młodych Polaków spada odsetek regularnie praktykujących. Przy-
bywa praktykujących nieregularnie, a przede wszystkim negujących udział 

27 M. Sroczyńska, Deligitymizacja religijnego wymiaru intymności małżeńsko-rodzinnej 
w ocenie młodzieży studiującej, w: Między konstrukcją a dekonstrukcją, s. 87-113.

28 Por. J. Mariański, Kościół katolicki w Polsce; M. Grabowska, Bóg a sprawa polska. 
Poza granicami teorii sekularyzacji, Warszawa 2018.

29 Por. Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012, red. L. Adamczuk, E. Firlit, 
W. Zdaniewicz, Warszawa 2013, s. 103-124. 
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w kulcie. Z kolei istotny jest wysoki poziom akceptacji świątecznych rytu-
ałów: Boże Narodzenie, Wielkanoc, uroczystość Wszystkich Świętych nadal 
pełnią ważne funkcje społeczne i kulturowe, choć w coraz mniejszym stopniu 
związane ze sferą sacrum. Dla części młodych rytuały te pozostają ostoją re-
ligijnych, choć coraz bardziej zapośredniczonych przez popkulturę, sensów 
i treści30. Słabnie znaczenie instytucji Kościoła jako agendy socjalizacyjnej 
pomimo powszechności szkolnej katechezy. Nie ulega wątpliwości, że lekcje 
religii nie są w stanie zastąpić roli parafii, która obecnie przeżywa trudności 
w znalezieniu formuły sprzyjającej pogłębieniu religijnej formacji młodych lu-
dzi31. Nowe media, zwłaszcza netosfera, jedynie wspierają elementy religijności 
zakorzenione w tradycji katolickiej, a młodzi ludzie „dokonują przekształ-
cenia istniejącego wzorca religijnego, znajdując innowacyjne formy wyrazu 
dla indywidualnych doświadczeń religijnych”32. Jednocześnie uwidacznia się 
zainteresowanie młodzieży pamięcią zbiorową, odwołującą się do wspólnej, 
sakralizowanej przeszłości na poziomie Kościoła reprezentacji33. Wartości reli-
gijne coraz rzadziej występują jako najważniejsze cele związane z sensem życia. 
Obecnie są one bardziej ukierunkowane na osobiste doświadczenia i „życie po 
swojemu”, co oznacza dystansowane się, a nawet negowanie znaczenia trady-
cyjnych instytucji socjalizacyjnych34.

Nie ulega jednak wątpliwości, że młode pokolenie borykające się z proble-
mem tożsamości zdaje się szukać nowego kodu moralnego35. Ważne pytanie 
dotyczy stopnia jego powiązania z aksjologią religijną. Polacy (także młodzi) 
grzeszą, ale wierzą... coraz częściej kierując się indywidualnym sumieniem, 
które w znacznej mierze „umeblowała” religia36. Trudno nie przyznać racji 

30 Zob. J. Baniak, Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium 
socjologiczne, Kraków 2007; zob. także: M. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. 
Studium socjologiczne, Kraków 2013.

31 Por. A. Potocki, O Kościele także socjologicznie, Warszawa 2017.
32 M. Zarzecki, Religia.pl – religijność młodzieży akademickiej w paradygmacie Web 2.0, 

w: Między konstrukcją a dekonstrukcją, s. 270; zob. także: R. Sierocki, Praktykowanie religii 
w nowych mediach. Katolicka przestrzeń facebooka, Olsztyn 2018. 

33 Zob. A. Wójtowicz, Współczesna socjologia religii. Założenia, idee, programy, Tyczyn 
2004.

34 Por. J. Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach 
zmian społecznych, Lublin 2008.

35 Por. K. Szafraniec, Wprowadzenie. Dlaczego młodzi, dlaczego edukacja?, w: Młodzi 
2018. Cywilizacyjne wyzwania. Edukacyjne konieczności, red. K. Szafraniec, Warszawa 
2019, s. 5-6.

36 Zob. M. Grabowska, Bóg a sprawa polska.
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P. Bergerowi, że psychologiczna i społeczna dynamika pluralizmu „zrodziła 
osobliwą dialektykę otwartości i zamknięcia”, realizując rozmaite odmiany 
„kultury poszukiwania”37. Jakkolwiek kontrowersyjnie to zabrzmi, ważne jest 
pytanie, czy polskiej kulturze religijnej, związanej z katolicyzmem, uda się 
zachować żywotne cechy w sytuacji wyznaniowej dominacji, niemniej będącej 
pod presją ponowoczesnej wersji sekularyzacji i laicyzacji. Odpowiedź, umiar-
kowanie pozytywna, wiąże się z koniecznością większej otwartości Kościoła na 
oczekiwania społeczeństwa pluralistycznego, jednak bez rezygnacji ze swojej 
tożsamości. Interesująca, nie tylko dla badacza, jest przyszłość kultury reli-
gijnej, a wraz z nią odpowiedź na pytanie o kształt pokoleniowej transmisji, 
o to, które jej segmenty będą bardziej podatne na wchłonięcie przez kulturę 
popularną, a które stawią opór, wsparty indywidualną wrażliwością ludzi wie-
rzących i poszukujących wspólnotowości.

ABOUT THE RELIGIOUS CULTURE OF CONTEMPORARY YOUTH  
(THE REFLECTIONS OF A SOCIOLOGIST)

Summary

Religious culture is the answer to the question of how to profess a religion; 
some of its areas are more stable and others more susceptible to changes. Its typical 
segments are: beliefs (corresponding to the world of values), worship, customs, mo-
rality, upbringing, lifestyle, especially in the family. From the beginning of the 21st 
century, one can observe the acceleration of the process of secularization, a peculiar 
„run” after the youth of Western Europe and the formation of a „search culture”. The 
young Poles sin, but they believe..., more and more often guided by the individual 
conscience, which was shaped to a large extent by religion. Interesting is the question 
about the future of youth’s religious culture, about which segments of it will be more 
susceptible to being absorbed by popular culture, and which will „survive” supported 
by individual sensitivity of believing and seeking the new forms of community.

Słowa kluczowe: 
kultura religijna, młodzież, religia, sekularyzacja, indywidualizm.

Keywords: 
religious culture, youth, religion, secularization, individualism.

37 P. L. Berger, Refleksje o dzisiejszej socjologii religii, s. 99-100.
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Marcin Jewdokimow

 Współczesny „kryzys” życia zakonnego – 
spojrzenie socjologiczne

Wstęp

Kiedy patrzymy1 na formy życia zakonnego z perspektywy historycznej, 
widzimy wyraźnie uwydatniający się ich falowy charakter: okresy kryzysu – 
konkretnego zakonu, typu zakonów czy całego ruchu – cyklicznie przeplatają 
się z okresami rozkwitu, powodowanymi tak czynnikami wewnętrznymi, jak 
i zewnętrznymi. Kolejne reformy i dyskusje wewnętrzne prowadziły do rozła-
mów, a w efekcie do powstawania nowych zakonów – dość wspomnieć, że w XI 
wieku cystersi wyłonili się w efekcie krytyki wewnętrznej w zakonie benedyk-
tyńskim, a już na początku XVII wieku oddzieliła się od nich grupa cystersów, 
nawołująca do powrotu do reguły św. Benedykta, w efekcie czego powstali 
trapiści, stanowiący obserwację ścisłą. Również ilościowy rozwój zakonów 
inicjował procesy ich przekształcenia – zarówno organizacji wewnętrznej, jak 
i działalności społecznej, czego dobrym przykładem są dominikanie. Z kolei po 
kasatach związanych z reformacją, a później z ukształtowaniem polityczno-ide-
ologicznym XVIII i XIX wieku następuje renesans zakonów2. Jak podaje Marek 

Dr hab. Marcin Jewdokimow – pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych 
UKSW; e-mail: jewdokimow.marcin@gmail.com.

1 Artykuł powstał w ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki, Opus UMO-
-2016/21/B/HS6/01057. Artykuł częściowo prezentuje przekształcone analizy, przed-
stawione w książce Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu nowego ujęcia 
(Marcin Jewdokimow, 2018).

2 M. Kanior, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 1: Starożytność (wiek III-
-VIII), Kraków 1993; tenże, Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. 2: Średniowiecze 
w Kościele zachodnim (od IX do XVI wieku), Kraków 2002; J. Kłoczowski, Wspólnoty 
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Derwich, pomiędzy 1772 a 1914 rokiem z terenów Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów zniknęło 80% klasztorów męskich – z prawie 1000, z ok. 14 500 za-
konnikami, do 188 z ok. 2250 w 1914 roku (z czego aż 133 na obszarze zaboru 
austriackiego)3. Jednak już w 1936 roku liczba księży zakonnych, kleryków 
i braci wyniosła w sumie prawie 6200, a dziś wynosi ok. 8850 (dane za 2016 
rok; wliczeni: kapłani, bracia, klerycy, nowicjusze, postulanci)4. Z kolei Franz 
Metzger i Karin Feuerstein-Prasser5 podkreślają, że w efekcie „wiosny monasty-
cyzmu” silnie rozwinął się żeński ruch zakonny (w latach siedemdziesiątych XX 
wieku na świecie było aż milion zakonnic), a do końca XIX wieku powstało sto 
nowych zgromadzeń skoncentrowanych na działalności charytatywnej (w tym 
pallotyni, salwatorianie, siostry szkolne czy salezjanie). Hipoteza o falowości ży-
cia zakonnego wyznacza istotne tło interpretacyjne dla danych statystycznych, 
które zaprezentowane są w dalszej części artykułu, a które wskazują dobitnie, że 
mamy obecnie do czynienia z kolejną fazą kryzysu. Jak się jednak okaże, kryzys 
katolickiego życia zakonnego, wyrażony w wartościach globalnych, opisuje 
obecne zmiany zbyt ogólnie, a przez to w sposób upraszczający.

I. Od hipotezy o kryzysie do hipotezy o relokacji

Przyglądając się katolickim formom życia konsekrowanego w ujęciu ilo-
ściowym, w ostatnich dekadach wyraźnie widzimy spadek liczby zakonników 
i zakonnic. O ile jeszcze w 1974 roku było na świecie prawie milion zakonnic, 
to w 2015 roku było ich 670 tys., a więc o prawie 32% mniej6. W tym samym 

chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV 
wieku, Kraków 1964; tenże, Od pustelni do wspólnoty, Warszawa 1987; tenże, Wspólnoty 
zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010; J. Leclercq, U źródeł duchowości Zachodu, 
tłum. S. Szczuka, Kraków-Tyniec 2009.

3 M. Derwich, Główne założenia projektu „Dziedzictwo kulturowe po klasztorach 
skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, 
znaczenie, inwentaryzacja”. Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 
„Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016; nr 11H 11 021280, 
„Hereditas Monasteriorum” 1(2012), s. 357-364.

4 M. Pirożyński, Zakony męskie w Polsce, Lublin 1937; https://episkopat.pl/statystyki-
-zycia-zakonnego-w-polsce-za-2016-rok/ [dostęp: 12.06.2019].

5 F. Metzger, K. Feuerstein-Prasser, Historia życia zakonnego. Od początków do naszych 
czasów, Kielce 2008.

6 Przywołane tu dane pochodzą z Annuarium Statisticum Ecclesiae, watykańskiego 
rocznika statystycznego, wydawnictwa wychodzącego wyłącznie w wersji papierowej. To 
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czasie spadek księży zakonnych wyniósł prawie 9% (ze 147 tys. do 134 tys.), 
a braci zakonnych o 23% (z 70 tys. do 54 tys.). Spadki te szczególnie odczu-
walne są w matecznikach życia zakonnego. W Europie we wskazanym okresie 
nastąpił spadek liczby zakonnic o ponad połowę (55%, z 552 tys. do 248 tys.), 
a na przykład we Francji o 69%, Irlandii 54%, Włoszech 47%, a w Hiszpa-
nii 45% – w żadnym kraju Europy Zachodniej nie odnotowujemy wzrostu 
(w przypadku Polski spadek jest relatywnie mały i wynosi „tylko” 22%). Z ko-
lei w Ameryce Północnej spadek wyniósł aż 66,4%: z 178 tys. do 60 tys. (por. 
tab. 1.) Podobnie, choć nie aż tak „spektakularnie” wygląda sytuacja księży 
i braci zakonnych. Pomiędzy 1974 a 2015 rokiem ich liczba w Europie spadła 
odpowiednio o 26% i 53%, a w Ameryce Północnej o 43,5% i 55%. Z kolei we 
Francji o 42% i 49%, Irlandii 7% i 73%, Włoszech 30% i 46%, a w Hiszpanii 
30% i 56%. Inaczej niż w przypadku zakonnic, w dwóch krajach Europy Za-
chodniej odnotowujemy wzrost (w przypadku Polski aż o 72% wzrosła liczba 
księży zakonnych, ale liczba braci spadła o 15%, w Portugalii liczba księży 
zakonnych wzrosła o 6%, a braci spadła o 56%). Ogólnie spadki obserwuje 
się również w Australii i Oceanii i częściowo w Ameryce Południowej. Jednak 
– i to właśnie świadczy o tym, że globalne spadki należy zniuansować o lo-
kalne relokacje – w Afryce, Ameryce Południowej, Azji Południowo-Wschod-
niej, Ameryce Centralnej (kontynent) i Ameryce Centralnej (Antyle) nastąpił 
wzrost liczby zakonnic w wartościach bezwzględnych odpowiednio o 192,5%, 
158,7%, 120,9%, 43,6%, 24,9% – są to jednak wartości niewielkie w porówna-
niu z omówionymi powyżej obszarami, odpowiednio: o 37 tys., 140 tys., 91 
tys., 7 tys., 2 tys., a więc w sumie około 277 tys., czyli jest to wzrost o prawie 
o 30 tys. mniejszy niż cały spadek w Europie. Niemniej jednak pokazuje on 
również, że o ile w 1974 roku więcej zakonnic było w Europie (552 tys.) niż 
poza nią (431 tys.), to w 2015 więcej już było poza Europą (580 tys.) niż w Eu-
ropie (248 tys.). Jeśli zaś chodzi o księży zakonnych, to w 1974 roku najwięcej, 
bo aż 70 tys., księży zakonnych było w Europie i Ameryce Północnej – 26 tys., 
a w 2015 już w Europie i Azji (odpowiednio 52 tys. i prawie 30 tys.). Z kolei 
choć największy wzrost braci zakonnych odnotowuje się w Azji Południowo-
-Wschodniej (wzrost o prawie 95% z ponad 6,3 tys. do prawie 12,4 tys.), to 
i tak przy spadku tej kategorii z prawie 34 tys. do 16 tys. w Europie jest ich 
najwięcej. 

właśnie problemy z dostępem do niego zdecydowały o tym, że okresem początkowym 
analiz jest rok 1974.
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Relokacja nie dotyczy w taki sam sposób wszystkich trzech kategorii – 
„kryzys” w odniesieniu do zakonnic ma miejsce w Europie, Ameryce Północ-
nej i Australii i Oceanii, jednak w pozostałych regionach następuje wzrost ich 
liczby. Spadek dotyczy też bardziej braci niż księży zakonnych, w obu kate-
goriach obserwuje się wskazany proces, jednak jego kierunki w odniesieniu 
do obu kategorii są odmienne (por. tab. 1.). Sytuacja komplikuje się jeszcze 
bardziej, jeśli do analizy dodamy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie 
zmiany te układają się jeszcze inaczej, oraz jeśli pod uwagę weźmiemy konkret-
ne typy zakonów, np. w Polsce liczba zakonnic klauzurowych do mniej więcej 
2010 roku rosła, podczas gdy liczba zakonnic w zgromadzeniach apostolskich 
malała7. Tym samym, biorąc pod uwagę przywołaną wyżej cechę cykliczności 
życia zakonnego, w przywołanych danych dostrzec można nie tylko i nie tyle 
ogólny kryzys, ile także skomplikowaną dynamikę wewnętrzną, której od-
słonięcie wciąż oczekuje na pogłębioną pracę badawczą, która wykracza poza 
zakres tego artykułu. Niemniej jednak w dalszej jego części wskażę również 
na inne przesłanki, które świadczą o tym, że należy refleksyjnie i krytycznie 
podchodzić do hipotezy mówiącej o kryzysie życia zakonnego.

Tabela 1. Zmiana liczby księży zakonnych, braci i zakonnic w latach 1974-2015. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ASE.

Kontynent/
obszar Kategoria 1974 2015 Zmiana 

w procentach

Afryka

liczba księży zakonnych 11 477 13 510 17,71%

liczba braci 5441 8781 61,39%

liczba zakonnic 34 157 71 567 192,5%

Ameryka Północna

liczba księży zakonnych 25 863 14 600 –43,55%

liczba braci 12 871 5833 –54,68%

liczba zakonnic 178 410 59 902 –66,4%

Ameryka Centralna 
(kontynentalna)

liczba księży zakonnych 3981 5498 38,11%

liczba braci 1400 2090 49,29%

liczba zakonnic 27 121 33 874 24,9%

Ameryka Centralna 
(Antyle)

liczba księży zakonnych 1606 1528 –4,86%

liczba braci 670 991 47,91%

liczba zakonnic 5124 7357 43,6%

7 Więcej: M. Jewdokimow, Klasztor w perspektywie socjologicznej: w poszukiwaniu 
nowego ujęcia, Warszawa 2018, s. 69-106.
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Ameryka Południowa

liczba księży zakonnych 18 021 16 761 –7%

liczba braci 6322 6407 1,34%

liczba zakonnic 88 119 227 942 158,68%

Ameryka SUMA

liczba księży zakonnych 49 471 38 387 –22,40%

liczba braci 21 263 15 321 –27,95%

liczba zakonnic 298 774 171 953 –42,4%

Azja –  
Środkowy Wschód

liczba księży zakonnych 925 1324 43,13%

liczba braci 499 306 –38,68%

liczba zakonnic 5429 4510 –16,9%

Azja  
Południowo-Wschodnia

liczba księży zakonnych 11 493 26 412 129,81%

liczba braci 6353 12 387 94,98%

liczba zakonnic 75 491 166 786 120,9%

Azja SUMA

liczba księży zakonnych 12 418 27 736 123,35%

liczba braci 6852 12 693 85,25%

liczba zakonnic 80920 171 296 111,7%

Europa

liczba księży zakonnych 71 008 52 581 –25,95%

liczba braci 33 995 16 004 –52,92%

liczba zakonnic 551 752 247 743 –55,1%

Australia i Oceania

liczba księży zakonnych 2513 1928 –23,28%

liczba braci 3036 1430 –52,9%

liczba zakonnic 17 024 7771 –54,4%

SUMA

liczba księży zakonnych 146 887 134 142 –8,68%

liczba braci 70 587 54 229 –23,17%

liczba zakonnic 982 627 670 330 –31,8%

II. Przegląd socjologicznych wyjaśnień zjawiska „kryzysu”

Interpretacja powyższych wyników w perspektywie hipotezy o cykliczności 
życia zakonnego pozwala koncentrować uwagę na poszukiwaniu przejawów 
przekształcania się tej formy życia religijnego, zamiast na analizie obecnej jego 
kondycji, oraz ustalaniu przyczyn takiego stanu rzeczy. Owymi przejawami 
przekształceń zajmę się w trzeciej i ostatniej części artykułu. W tym miejscu 
dokonam rekonstrukcji socjologicznych wyjaśnień jej obecnej kondycji.

Marcin Jewdokimow | Współczesny „kryzys” życia zakonnego…
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W perspektywie socjologicznej podkreśla się szereg czynników, które 
wpłynęły na spadek liczby zakonnic, księży zakonnych i braci8. Po pierwsze, 
zwraca się uwagę na szersze przekształcenia społeczne, w tym na przekształ-
cenia struktury rynku i zatrudnienia oraz emancypację kobiet – młodym 
katolikom, zwłaszcza w krajach rozwiniętych ekonomicznie, rynek oferuje 
szereg możliwości zatrudnienia, a więc aktywności w sferze publicznej, która 
jeszcze w XIX wieku i do połowy XX wieku była zdecydowanie dla nich ogra-
niczona9. W tym okresie zakony żeńskie dawały kobietom możliwość awansu 
społecznego, niedostępną innym sposobem, oraz szansę na rozwój edukacyj-
ny. Po drugie, podkreśla się znaczenie Soboru Watykańskiego II w obniżeniu 
atrakcyjności tej formy życia w porównaniu z powołaniem osób świeckich. 
Dokumenty soborowe (Lumen gentium, Gaudium et spes, Perfectae caritatis) 
określiły wszystkich chrześcijan jako dążących do świętości (a nie tylko osoby 
konsekrowane) oraz nakierowały życie zakonne na dążenie w kierunku świata, 
a nie ucieczkę od niego. Osoby konsekrowane zostały więc zrównane z osoba-
mi świeckimi, co podnosi racjonalne pytanie o sens ich wyrzeczeń w porów-
naniu z osobami świeckimi, które również – zakładając rodziny, prowadząc 
aktywne życie zawodowe itd. – mogą osiągnąć świętość10. Znaczenie soboru 
amerykańska socjolożka, s. Patricia Wittberg, charakteryzuje następująco: 
„[W efekcie soboru doszło do] zniszczenia ramy ideologicznej, wypracowanej 
przez osiemnaście wieków, która legitymizowała i definiowała życie zakonne 
w Kościele katolickim (…) życie zakonne przestało być wyższą drogą do świę-
tości; posłuszeństwo, a w mniejszym stopniu także ubóstwo, przestało znaczyć 
to, co znaczyło dawnej; czystość (wynikająca z celibatu – M. J.) przestała być 
traktowana jako świętsza od małżeństwa, a nawet zaczęto ją postrzegać jako 
mniej zdrową”11.

8 R. Finke, R. Stark, Catholic Religious Vocations: Decline and Revival, „Review of 
Religious Research” 42,2(2000), s. 125-145.

9 H. R. F. Ebaugh, Out of the Cloister: A Study of Organizational Dilemmas, Austin 
1977; tenże, Women in the Vanishing Cloister Organizational Decline in Catholic Religious 
Orders in the United States, New Brunswick – New Jersey 1993.

10 R. Finke, An Orderly Return to Tradition: Explaining Membership Recruitment 
to Catholic Religious Orders, „Journal of the Scientific Study of Religion” 36,2(1997), 
s. 218-230; P. Wittberg, The Rise and Decline of Catholic Religious Orders, Albany 1994; 
A. Diallani, Religious Vocations: A New Sign of the Times, „Review of Religious” 52(1993), 
s. 745-763; R. Finke, R. Stark, The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers 
in our Religious Economy, New Brunswick 1992.

11 P. Wittberg, The Rise and Decline, s. 251.
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Po trzecie, przyczyn szuka się w zmieniających się postawach i potrzebach 
młodych katolików, które powodują, że życie zakonnika czy księdza staje się 
dla nich kulturowo zbyt trudne12.

Takie, właściwie jednoczynnikowe, hipotezy pozostają ze swojej natury 
upraszczające. Józef Baniak – prowadząc szczegółowe analizy – pokazuje jed-
nak, że spadek powołań jest zjawiskiem wieloczynnikowym. Jego zdaniem 
obecny spadek powołań męskich w Polsce związany jest z następującymi 
czynnikami: „osłabieniem zainteresowania życiem zakonnym i kapłańskim 
wśród męskiej młodzieży oraz obowiązkowym celibatem w Polsce i w licznych 
krajach na całym świecie (…) dystansowaniem się wielkiego odsetka mło-
dzieży męskiej od Kościoła i kleru, a także zanikaniem czynnika sakralnego 
w rodzinach katolickich i osłabieniem poziomu religijności w środowiskach 
młodzieżowych”13. Jeśli chodzi o spadek powołań zakonnic, Baniak wskazuje 
przede wszystkim na problem wyraźnego braku motywacji religijnej, co ujaw-
nia się w trakcie procesu formacji14. W przypadku powołań męskich i żeńskich 
negatywny wpływ mogą mieć również media, przedstawiające i popularyzują-
ce styl życia odmienny od zakonnego15. 

III. W poszukiwania przejawów zmiany

Druga połowa XX wieku to nie tylko początek wyrażonego liczbowo kry-
zysu życia zakonnego. Okres ten charakteryzuje również intensyfikacja procesu 
przekształceń i adaptacji, czyli accomodata renovatio, dotychczas istniejących 
instytutów, zainicjowana przez Sobór Watykański II, jak również pojawianie 
się różnych form życia konsekrowanego. Wskazać tu trzeba na pewno insty-
tuty świeckie, które uzyskały uznanie Watykanu pod koniec lat czterdziestych 
XX wieku, np. Opus Dei16. Złożone są z ludzi świeckich, niezamieszkujących 

12 A. M. Greeley, The Catholic Priest in the United States: Sociological Investigations, 
Washington 1972.

13 J. Baniak, Powołania kapłańskie i zakonne w Kościele katolickim w Polsce, w: W po-
szukiwaniu sensu. O religii, moralności i  społeczeństwie, red. J. Baniak, Kraków 2010, 
s. 323.

14 Tenże, Powołania kapłańskie.
15 Tenże, Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. 

Studium socjologiczne, Poznań 2012.
16 Papież Pius XII zaaprobował Opus Dei jak instytut świecki w 1947 roku, ale od 

1983 roku jest to prałatura personalna Kościoła katolickiego.
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razem, podejmujących działania w różnych miejscach życia społecznego, pra-
cujących i  jednocześnie składających śluby zakonne. W Polsce są to np. In-
stytut Prymasa Wyszyńskiego, Instytut Świecki Przemienienia Pańskiego czy 
Instytut Świętej Rodziny17. Obecnie instytuty funkcjonują na wszystkich 
kontynentach poza Australią, najwięcej w Europie. Ich członkami jest ponad 
32 tys. osób świeckich konsekrowanych (28 tys. kobiet i 4 tys. mężczyzn)18. 
Powoli rozwijają się też indywidualne formy życia konsekrowanego takie jak: 
ordo virginum i ordo viduarum19. Nie należy zapominać również, że z niezba-
daną intensywnością powstają i zanikają stowarzyszenia publiczne wiernych 
dążące do uzyskania statusu instytutu życia zakonnego (w skrócie: stowa-
rzyszenia in itinere). Danych ogólnoświatowych czy choćby ogólnopolskich 
na ich temat nie ma, a są to przecież istotne przykłady poszukiwań realizacji 
własnego powołania, które nie mieści się w dostępnych formach. Wreszcie 
powstają instytuty, które nie mieszczą się w dotychczasowych ramach termino-
logicznych, a określane zbiorczym terminem nowych wspólnot monastycznych20, 
pojęciem nieostrym, do którego włącza się zarówno Wspólnoty Jerozolimskie, 
jak i Wspólnotę Braci z Taizé. Na przykład Wspólnoty Jerozolimskie, założo-
ne w 1975 roku przez Pierre-Marie Delfieux, a od 2010 roku obecne również 
w Polsce, charakteryzują się powiązaniem elementu kontemplacyjnego i apo-
stolskiego, jak również elementów liturgicznych z różnych obrządków.

Na koniec zastanowić się można, na ile zjawiskami w sposób odległy, ale 
jednak podobnymi do różnorodności form życia konsekrowanego, są ruchy 
i prywatne stowarzyszenia wiernych. Chociaż z perspektywy prawa kano-
nicznego takie porównanie z zasady jest błędne, to jednak przecież np. we 
Wspólnocie Emmanuel obecne są wyraźne elementy „ascetyczne” takie jak 
w przypadku „świadectwa” ze Wspólnoty Emmanuel: „ofiara całkowitej abs-
tynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenia kultury 
czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby”21. Wyrażona w tym 
cytacie idea „wyrzeczenia się” i protestu przeciwko obecnej kulturze jest – jak 
wiadomo – magnetyczna dla dużej grupy osób. Nie chcę powiedzieć, że są to 

17 Więcej: http://www.kkis.pl/index.php/instytuty-swieckie [dostęp: 12.06.2019].
18 https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,10875,instytuty-

swieckie-jak--wygladaja-statystyki.html [dostęp: 12.06.2019].
19 http://www.konsekrowane.org/ [dostęp: 12.06.2019].
20 S. Palmisano, Exploring New Monastic Communities. The (Re-invention of Tradi-

tion), Farnham Burlington 2015.
21 http://emmanuel.pl/wspolnota/zasady-zycia/ix-nowa-kultura/ [dostęp: 

12.06.2019].
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formy, które uznać należy za współczesną alternatywę czy wręcz konkurencję 
dla instytutów zakonnych, czy że są to „zakony na miarę naszych czasów”, 
podkreślić chcę jedynie pewien wspólny trzon, który jest wyraźnie dostrzegal-
ny, a który wskazuje na żywotność idei monastycyzmu.

Jeśli spojrzeć zbiorczo na te przejawy zmiany, wyraźnie, moim zdaniem, 
widać wyłanianie się „nowego” w życiu konsekrowanym. Z jednej strony, owa 
nowość związana jest z procesem geograficznej relokacji dotychczasowych 
form życia zakonnego. Z drugiej strony nowość ta polegać może także na 
powstawaniu nowych form życia religijnego, mniej lub bardziej zbliżonego 
do formy życia konsekrowanego. Dostępne dane liczbowe, jak i codzienne 
doświadczenie nowych powołań w zakonach skłania ku narracji podkreślają-
cej kryzys. Może jest to jednak bardziej kryzys dotychczasowych form życia 
konsekrowanego, a nie jego idei jako takiej, która w historii wielokrotnie już 
się przeistaczała? 

CONTEMPORARY „CRISIS” OF RELIGIOUS LIFE –  
A SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

Summary

The aim of the article is to discuss the phenomenon of the „crisis” of religious life 
in the sociological perspective. The first part of the article presents quantitative data 
indicating the „crisis”, understood as a decrease in the number of religious priests, 
brothers and sisters. Detailed analyzes show that the „crisis” is geographically limited 
and it is possible to indicate regions, in which the Catholic forms of religious life are 
blooming. In the second part of the article, sociological explanations of the phenom-
enon of „crisis” were reviewed. In the third part, the author points out the factors 
that should be taken into account when discussing the indicated phenomenon, which 
nuances the hypothesis about the „crisis” and allow posing a question on transforma-
tions of forms of consecrated life, as it has repeatedly taken place in history.

Słowa kluczowe: 
życie zakonne, statystyki, nowe formy życia konsekrowanego.

Keywords: 
religious orders, statistics, new forms of consecrated life.
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Ks. Jacek Wawrzyniak SDS

 Duszpasterstwo powołań w Polskiej Prowincji 
Salwatorianów

Duszpasterstwo powołań jest fundamentalnym zadaniem Kościoła, „jest 
pilną misją, którą Pan poleca nam pełnić z wielkodusznością”1. Ze swej natury 
jest ono istotną służbą dla przyszłości Kościoła i powinno być złączone z całą 
jego działalnością. Jak zaznacza Franciszek, „wszelkie duszpasterstwo jest dusz-
pasterstwem powołaniowym, wszelka formacja jest powołaniowa i wszelka du-
chowość jest powołaniowa”2. Wzór, siłę i zachętę do podjęcia tej misji Kościół 
odnajduje na kartach Ewangelii, gdzie Jezus wzywa swoich uczniów, aby poszli 
za Nim3. Dlatego Franciszek podkreśla, że duszpasterstwo powołaniowe po-
trzebuje Kościoła „będącego w ruchu”, na wzór Chrystusa, który wychodzi na 
drogi i „wędruje przez miasta i wioski” (por. Łk 8, 1), gdzie dostrzega człowieka 
i go powołuje. Inaczej mówiąc, duszpasterstwo powołaniowe jest uczeniem się 

Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – doktor homiletyki, wykładowca w WSD Salwato-
rianów w Bagnie; e-mail: jacek.wawrzyniak@mailsds.org.

1 Franciszek, Duszpasterstwo powołaniowe to uczenie się stylu Jezusa. Przemówienie 
do uczestników konferencji poświęconej duszpasterstwu powołań (Watykan, 21.10.2016), 
„L’Osservatore Romano” 2016 nr 11, s. 29.

2 Franciszek, Christus vivit. Posynodalna adhortacja apostolska do młodych i całego 
ludu Bożego, 254, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/04/Christus-Vivit-.pdf 
[dostęp: 3.04.2019].

3 Benedykt XVI, Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła. Orędzie na 48. Świato-
wy Dzień Modlitw o Powołania, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messa-
ges/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101 115_xlviii-vocations.html [dostęp: 
3.04.2019].
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stylu Jezusa, który przechodzi przez codzienność ludzkiego życia, zatrzymuje 
się i patrząc na człowieka, prowadzi Go na spotkanie z Ojcem4. 

W niniejszym artykule zostanie ukazane duszpasterstwo powołań podej-
mowane przez salwatorianów prowincji polskiej, które poprzedzi refleksja nad 
teologicznym wymiarem duszpasterstwa powołań w świetle nauki Magiste-
rium Kościoła. 

I. Tajemnica powołania

Powołanie kapłańskie i zakonne pochodzi od Boga i jest darem Boga. Jest 
ono związane z tajemnicą zbawienia, a więc z tajemnicą Kościoła. Dlatego zo-
staje ono dane zawsze w Kościele i za pośrednictwem Kościoła5. Na Kościele 
spoczywa więc obowiązek chronienia tego daru, cenienia go i miłowania, po-
nieważ ponosi on odpowiedzialność za jego narodziny i dojrzewanie6. 

Każde powołanie jest dialogiem między Bogiem a człowiekiem, między 
wzywającą miłością Boga a wolną odpowiedzią człowieka daną Mu z miłości. 
U źródeł powołania leży wolna i darmowa interwencja Boga, który wzywa. 
Żaden człowiek nie może traktować swego powołania jako zwykłego ludz-
kiego wyróżnienia. To Bóg, dla dobra wspólnoty, dla dobra drugich, wzywa 
tych, których sam chce (por. Mk 3, 13). On sam jest inicjatorem powołania 
(por. Jr 1, 4-5; Ef 1, 5)7. Powołanie dla osoby powołanej jest łaską Bożą, darem 
darmo danym. Wynika to ze słów Chrystusa: „nie wyście Mnie wybrali, ale 
Ja was wybrałem” (J 15, 16). Powołanie jest głosem Boga, który domaga się ze 
strony człowieka odpowiedzi8. Chociaż to wezwanie, jak zaznacza Franciszek, 
„jest pociągające i fascynujące”, to w dzisiejszym świecie „niepokój i szybkość 
tak wielu bodźców, które nas bombardują, sprawiają, że nie ma miejsca na 
tę ciszę wewnętrzną, w której dostrzegamy spojrzenie Jezusa i słyszymy Jego 
wołanie”9. 

Przestrzeń ciszy, w której przemawia Bóg, stanowi modlitwa indywidualna 
i wspólnotowa oraz zamiłowanie do Słowa Bożego i kultywowanie zażyłości 
z Pismem Świętym. Ponadto centrum życia, każdej drogi powołaniowej, sta-

4 Franciszek, Duszpasterstwo powołaniowe to uczenie się stylu Jezusa, s. 27-29.
5 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, Wrocław 1995, 35. 
6 Tamże, 41.
7 Tamże, 36.
8 Franciszek, Christus vivit, 248. 
9 Tamże, 277.
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nowi Eucharystia, w której „miłość Boga dotyka nas w ofierze Chrystusa, któ-
ra jest doskonałym wyrazem miłości”. Słowo, modlitwa i Eucharystia stanowią 
wielki skarb, który pomaga zrozumieć piękno życia całkowicie oddanego na 
służbę Bogu10. 

Istotnym elementem duszpasterstwa powołań jest głoszenie słowa Bożego. 
W nim młodzi ludzie mają spotkać Boga, który odpowiada na ich pytania 
związane z sensem życia i dotyczące tego, jaki obrać życiowy kierunek. Powin-
no więc ono pomóc młodym ludziom odkryć dar powołania i ukierunkowy-
wać ich w podjęciu życiowego wyboru11.

We współczesnym świecie, gdy głos Boga zdaje się zagłuszany, a propo-
zycja podjęcia drogi życia kapłańskiego czy zakonnego wydaje się trudna do 
realizacji przez młodych ludzi, każdy wierzący i cała wspólnota chrześcijańska 
są wezwani do wspierania powołań12. Jan Paweł II podkreślał, że „troska o po-
wołania jest łaską i odpowiedzialnością”, która została powierzona wszystkim 
wyznawcom Chrystusa13. 

II. Organizacja duszpasterstwa powołań w Polskiej Prowincji 
Salwatorianów

Polska Prowincja Salwatorianów wśród wielu apostolatów, jakie podejmo-
wała i podejmuje, duszpasterstwo budzenia powołań zawsze szczególnie pod-
kreślała i obejmowała wyjątkową troską. Zasady prowadzenia duszpasterstwa 
powołań w prowincji określają statuty prowincjalne, listy okólne prowincja-
ła, uchwały kapituł prowincjalnych oraz uchwały synodów prowincjalnych. 
Podkreślają one odpowiedzialność wszystkich członków za dzieło budzenia 
powołań oraz znaczenie domów i parafii prowadzonych przez salwatorianów, 
w których młodzież winna znaleźć odpowiednie kierownictwo, pomoc du-
chową i materialną. Tak częste podejmowanie tego zagadnienia wytworzyło 
w prowincji klimat wspólnej odpowiedzialności za wzrost powołań. Podsta-
wowy przejaw troski o powołania stanowią: codzienna modlitwa, Msze św., 
nabożeństwa w intencji powołań, informowanie o zgromadzeniu salwato-

10 Benedykt XVI, Powołania darem miłości Boga. Orędzie na 49. Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania, „L’Osservatore Romano” 2012 nr 4, s. 6.

11 Tenże, Verbum Domini. Adhortacja o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków 
2010, 104.

12 Tenże, Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła.
13 Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 41.
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rianów przy każdej okazji spotkań z młodzieżą, bezpośredni i stały kontakt 
z zainteresowanymi służbą Bożą. 

Stosownie do zaleceń generalnych, ogólnoprowincjalne akcje na rzecz 
budzenia i rozwoju powołań prowadzi i koordynuje Salwatoriański Ośrodek 
Powołań, działający przy Prowincjalacie14.

1. Struktura Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań

W roku 1957 utworzono w Polskiej Prowincji Salwatorianów referat Dnia 
Kapłańskiego, a w dwa lata później w 1959 roku referat powołań15. Jego pierw-
szym dyrektorem był ks. Anzelm Wroński. Siedziba referatu powołań w pierw-
szych latach działalności znajdowała się w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 22. 
Od 1 września 1976 roku siedziba została przeniesiona na ul. św. Jacka 16 
w Krakowie. Pomyślnie rozpoczęta działalność referatu powołań została zaha-
mowana po 1960 roku, kiedy to ks. Wroński wyjechał do pracy duszpasterskiej 
w Stanach Zjednoczonych. Wprawdzie referat formalnie istniał, jednak nie 
podejmowano z jego ramienia żadnych inicjatyw. Troska o powołania ograni-
czała się do osobistych kontaktów salwatorianów z młodzieżą. Działalność ta 
była prowadzona w rozproszeniu, bez osoby koordynującej pracę. Powyższy 
stan trwał do roku 1969, kiedy to w celu skoordynowania wysiłków, zgodnie 
z zaleceniami generalnymi, postanowiono mianować referenta powołań16. 
Pierwszym referentem po wznowieniu działalności był ks. Leszek Nowak, 
który pełnił tę funkcję od września 1969 do lipca 1971 roku. Jego praca kon-
centrowała się na działalności organizacyjnej referatu i wydaniu informatorów 
o salwatorianach dla młodzieży17. 

Dynamiczny rozwój oraz metodyczne ujęcie pracy referatu nastąpiło w la-
tach 1971-1973, kiedy to jego działalnością kierował ks. Stefan Prekurat. Za 

14 Statuty Prowincjalne Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 
2015, art. 2:47.

15 Powołanie w prowincji referatu powołań zalecała w uchwałach końcowych VII Ka-
pituła Prowincjalna Prowincji Polskiej; Archiwum Prowincji Polskiej Salwatorianów (cyt. 
dalej: APS) – Prowincjalat. Kapituły Prowincjalne 1 – 7. Uchwały VII Kapituły Prowin-
cjalnej: Trzebinia 10-11.11.1958 i 2.02.1959.

16 Podczas obrad XIII Kapituły Prowincjalnej w 1978 r. postulowano zmienić nazwę 
„referent” na „dyrektor do spraw powołań”. Od tego czasu używa się określenia dyrektor 
powołań w odniesieniu do głównego referenta. 

17 APS – Apostolat. Budzenie Powołań. Sprawozdanie ks. S. Prekurata na Kapitułę 
Prowincjalną z działalności Prowincjalnego Referatu Powołań za okres od 17.10.1969 do 
23.04.1972 r. 
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jego kadencji poczyniono wysiłki w kierunku włączenia do współpracy dusz-
pasterzy, misjonarzy, kleryków i placówki salwatoriańskie. Zorganizowano kil-
ka serii rekolekcji powołaniowych. Ponadto rozpoczęto wydawanie biuletynu 
„Apostoł Zbawiciela” i zamieszczano w czasopismach katolickich ogłoszenia 
o przyjmowaniu kandydatów do zgromadzenia18. 

W roku 1973 referentem do spraw powołań został ks. Wiesław Orawiecki, 
który pełnił tę funkcję do 16 sierpnia 1985 roku. W tym okresie pracy ośrodka 
powołań, oprócz kontynuowania wcześniejszych działań, zaczęto organizować 
dla młodzieży rekolekcje letnie i zimowe, okręgowe dni skupienia, wielko-
czwartkowe spotkania dla maturzystów, a także zainicjowano odwiedziny 
w domach rodzinnych kandydatów19. 

Kolejni referenci kontynuowali doświadczenia i metody opracowane przez 
pierwszych duszpasterzy dzieła powołań oraz poszukiwali wciąż nowych dróg 
docierania do młodzieży obdarzonej łaską powołania kapłańskiego i zakon-
nego. 

We współpracę z referatem powołań szczególnie zaangażowani są nowicju-
sze i klerycy salwatoriańscy. W 1975 roku w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Salwatorianów w Bagnie powstało tzw. koło powołaniowe. W ramach 
jego działalności klerycy angażują się w przygotowanie i prowadzenie reko-
lekcji i dni skupienia, pomagają w redagowaniu biuletynu powołaniowego 
„Apostoł Zbawiciela” oraz utrzymują kontakt osobisty, listowny i mailowy 
z młodzieżą objętą troską referatu. Ponadto organizują w seminarium różne 
formy nabożeństw powołaniowych. Przygotowują wzory nabożeństw w in-
tencji powołań, kręgi biblijne, szkoły liturgiczne, które są wykorzystywane 
podczas akcji powołaniowych. Prowadzą akcje powołaniowe w ramach Tygo-
dnia Misyjnego, podczas którego mają spotkania z ministrantami i młodzieżą, 
przeprowadzają katechezy powołaniowo-misyjne dla dzieci i młodzieży, odpra-
wiają nabożeństwa w intencji powołań20. 

W działalności powołaniowej referatu należy podkreślić współpracę z róż-
nymi rodzinami zakonnymi, w sposób szczególny z siostrami salwatoriankami 
i siostrami betankami. 

W roku 1994 powołano do życia Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, które-
go współpraca z referatem polega na wspólnym organizowaniu czuwań mo-

18 APS – Apostolat. Budzenie Powołań. Sprawozdanie ks. S. Prekurata z działalności 
Prowincjalnego Referatu Powołań 1969 – 1972. 

19 APS – Apostolat. Budzenie Powołań. Protokół ze spotkania przedstawicieli Prowin-
cjalatu Salwatorianów z referentami powołaniowymi: Kraków 5.09.1985.

20 APS – Apostolat. Budzenie Powołań. Sprawozdania 1975-. 
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dlitewnych na Jasnej Górze, fatimskich w Trzebini, pieszych pielgrzymek na 
Jasną Górę, Salwatoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach. 

2. Programy formacyjne 

Duszpasterstwo powołań, aby mogło być owocnie prowadzone, potrzebuje 
precyzyjnego programu działania. W pracy Salwatoriańskiego Ośrodka Powo-
łań w początkowych latach działalności brakowało typowego programu forma-
cyjnego. W głównej mierze opierano się na materiałach pomocniczych wypra-
cowanych w ruchu „Światło – Życie”, z pewnymi modyfikacjami. W roku 1985 
postanowiono opracować własny program formacyjny rozłożony na cztery 
lata, a więc z systemem czterostopniowym. Ks. Stefan Prekurat opracował 
taki program pod tytułem: Wakacje z Bogiem dla młodzieży poszukującej drogi 
życia21, opierając się na systemie trójstopniowym. „Ten projekt trójstopnio-
wego systemu wakacji powołaniowych – czytamy we wstępie autora – a więc 
i odpowiadających mu materiałów duszpasterskich, stanowić ma zwartą całość 
logiczną, wzajemnie powiązaną i spójną, o ciągłej tendencji rozwojowej, tak 
w odniesieniu do przykładanych treści, jak i zakładanej większej dojrzałości 
osobowościowej i religijnej uczestników. Wskazane więc będzie zachowanie 
w praktyce kolejności tych stopni. Na każdym z trzech stopni proponuje się 
tutaj taki sam zestaw materiałów, na które składają się: słowo życia (tekst bi-
blijny), konferencja ascetyczna, hasło dnia, piosenka dnia, spotkanie biblijno-
-modlitewne oraz propozycja czytań mszalnych i szkic homilii”22. Dla czwar-
tego stopnia autor zaleca wypracować odrębną koncepcję i osobne materiały 
pomocnicze. Argumentuje to tym, że młodzież w nim uczestnicząca będzie 
bardziej zaawansowana w kontakcie z referatem powołań i bardziej dojrzała 
oraz wyrobiona duchowo23. Tematyka trzech stopni koncentruje się wokół 
sakramentów świętych. Na pierwszym stopniu omawia się sakrament chrztu 
i sakrament pokuty, na drugim stopniu sakrament bierzmowania i namaszcze-
nia chorych, na trzecim sakrament kapłaństwa z poszerzeniem o życie zakonne 
i sakrament małżeństwa. Tematyka homilii na wszystkich stopniach stanowi 
drugi blok i skupia się wokół Eucharystii. Po raz pierwszy rekolekcje powo-

21 S. Prekurat, Wakacje z Bogiem dla młodzieży poszukującej drogi życia. Materiały 
duszpasterskie (szkice), Kraków 1986 (mps).

22 Tamże, s. 2.
23 Tamże, s. 4. 
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łaniowe w oparciu o nowy program prowadzono w 1986 roku24. Kryterium 
przydzielania uczestników do poszczególnych stopni stanowiło dotychczasowe 
zaangażowanie w kontakt z ośrodkiem powołań. Na podstawie sprawozdań 
wiadomo, że w 1989 roku przeprowadzono po raz pierwszy czwarty stopień re-
kolekcji25. Z powodu braku bliższych danych o tym stopniu rekolekcji trudno 
ustalić ich tematykę. Należy zauważyć, że program opracowany przez ks. Pre-
kurata nie miał charakteru pełnego, lecz był zarysem problematyki w celu 
jej dalszego i gruntowniejszego rozpracowania. Z zachowanych materiałów 
wynika, że w roku 1987 dla stopnia drugiego ks. Krzysztof Wons opracował 
homilie na podstawie Listu do Młodych Jana Pawła II, odchodząc od tematów 
homilii proponowanych przez ks. Prekurata, natomiast ks. Leonard Czuchoń-
ski opracował w tymże roku kręgi biblijne według programu formacyjnego26. 

W 1995 roku po raz pierwszy materiały przygotowane wspólnie przez 
duszpasterzy referatu powołań i kleryków z Bagna zostały wydane w formie 
zeszytowej. Od tego też roku programy posiadały materiały duszpasterskie 
opracowane całościowo. Ponadto zostały rozszerzone o szkołę liturgiczną, 
której nie zawiera pierwszy program z 1986 roku. Należy zauważyć, że od 1995 
roku odstąpiono od tematyki systemu trójstopniowego. Obecnie każdy pro-
gram zawiera swoją własną tematykę. Pozytywną stroną zmienionej tematyki 
jest szersze ukazanie życia chrześcijańskiego i nauki Kościoła dotyczącej pro-
blemów młodych ludzi w dzisiejszym świecie. Mankamentem natomiast jest 
omawianie tej samej problematyki z uczestnikami w różnym wieku. 

3. Formy działalności Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań

3.1. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą męską
Działalność ośrodka powołań pozostaje niezmienna od wielu lat i opiera 

się na dwóch zasadniczych elementach: pomocy młodym ludziom w odkrywa-
niu powołania oraz towarzyszeniu w jego rozwoju i kształtowaniu. Aby móc to 
uczynić, głównym zadaniem referatu powołań jest nawiązywanie kontaktów 
z młodzieżą męską z całej Polski. Dokonuje się to w wieloraki sposób: poprzez 

24 APS – Rekolekcje i dni skupienia 1985/86, Sprawozdanie ks. K. Wonsa z letnich 
rekolekcji powołaniowych – lato 1986. 

25 APS – Rekolekcje i dni skupienia 1988/89, Sprawozdanie ks. L. Czuchońskiego 
z wakacyjnych rekolekcji powołaniowych – lato 1989.

26 APS. Salwatoriańskie rekolekcje powołaniowe stopnia drugiego – konspekt (mps): 
K. Wons, Homilie opracowane na podstawie „Listu do Młodych” Jana Pawła II (mps); 
L. Czuchoński, Kręgi biblijne (mps). 
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organizowanie dni powołaniowo-misyjnych w parafiach na terenie całej Pol-
ski, przez wysyłanie do parafii informacji o przeprowadzanych salwatoriań-
skich rekolekcjach powołaniowych, przez ogłoszenia w prasie katolickiej, przez 
informacje zamieszczane na stronach internetowych i portalach społecznościo-
wych, przez misjonarzy i rekolekcjonistów ludowych, przez kleryków i mło-
dzież, która utrzymuje kontakt z ośrodkiem powołań. Kontakt młodzieńców 
z referatem powołań przedstawia się różnie. Czasami kończy się na jednorazo-
wym udziale w rekolekcjach czy dniu skupienia. Wiele jest jednak osób, które 
utrzymują stałą i trwającą kilka lat współpracę z ośrodkiem powołań. Każdego 
roku zmienia się w niemałej części skład personalny tej grupy młodzieńców. 
Wpływa na to kilka czynników. Niektórzy decydują się wstąpić do nowicjatu 
salwatorianów lub do innych nowicjatów zakonnych czy seminariów duchow-
nych. Inni sami rezygnują ze współpracy z ośrodkiem powołań lub czynią to 
sami referenci. Co roku są nowi kandydaci zainteresowani utrzymywaniem 
więzi z referatem. Każdy z młodych ludzi utrzymujących kontakt z ośrodkiem 
powołań ma możliwość kontaktowania się z kapłanami pracującymi w refera-
cie, a przez to kształtowania i odczytywania swego powołania. 

3.2. Rekolekcje
Rekolekcje letnie i zimowe są najważniejszym rodzajem spotkań z młodzie-

żą. Stanowią one dłuższy okres przebywania księży, kleryków i braci zakonnych 
z kandydatami, a w związku z tym są najlepszą okazją do pracy formacyjnej 
nad powołaniem oraz do bliższego i dłuższego zetknięcia się z życiem kapłań-
skim i zakonnym. Pierwsze rekolekcje zostały przeprowadzone z inicjatywy 
ks. L. Nowaka w dniach 29-30 grudnia 1970 roku w Krakowie. Uczestniczyło 
w nich 23 uczniów szkół średnich27. W następnych latach takie rekolekcje od-
bywały się w okresie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i po-
czątkowo, od roku 1974, także w okresie wakacyjnym. Od roku 1975 przybrały 
one formę rekolekcji zimowych, trwających trzy dni, w latach 1986-1991 trwały 
one cztery dni, obecnie są to rekolekcje pięciodniowe. W pierwszych latach 
działalności referatu serie rekolekcji powołaniowych odbywały się w domu re-
kolekcyjnym w Trzebini. Później zaczęto organizować rekolekcje pięciodniowe 
w innych domach salwatoriańskich. W ostatnich latach terminy rekolekcji 
zimowych dopasowywane są do czasu trwania ferii w różnych regionach Pol-

27 APS – Apostolat. Budzenie Powołań. Sprawozdanie ks. L. Nowaka z rekolekcji 
powołaniowych: Kraków 26.01.1971 r.
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ski. Dużym zainteresowaniem cieszy się organizowany od kilku lat obóz nar-
ciarski w Zakopanem. Dzienny program turnusów zimowych zawiera Mszę 
św. z homilią, konferencję, krąg biblijny, wspólną i indywidualną modlitwę, 
szkołę liturgiczną, przygotowanie liturgiczne. Przewidziany jest czas na filmy 
religijne, konkursy i rekreację. 

Od 1973 roku referat powołań organizuje rekolekcje dla młodzieży w okre-
sie letnim. Trwają one od 12 do 15 dni dla młodzieży od VIII klasy szkoły 
podstawowej do klasy maturalnej oraz 5 dni dla chłopców od V do VII klasy 
szkoły podstawowej. Były one organizowane w następujących placówkach 
salwatoriańskich: Bagno, Bielsko-Biała, Kołczewo, Kraków-Zakrzówek, Krzyż 
Wielkopolski, Międzywodzie, Ponice, Przeborowo, Trzebnica, Węgorzewo, 
Więciórka, Zakopane, Nitra (Słowacja), Szedliget (Węgry), oraz w innych 
miejscowościach: Krościenko, Polańczyk, Dźwiniacz Dolny, Gdańsk. W ostat-
nich latach niektóre z turnusów mają określony charakter: jest to np. rajd 
rowerowy, rajd wędrowny, turnus jeździecki, piłkarski, żeglarski, kajaki. Na 
zajęcia dnia rekolekcyjnego składają się: Msza św. z homilią, konferencja, 
wspólna modlitwa, krąg biblijny, szkoła liturgiczna, przygotowanie liturgicz-
ne, pogodny wieczór oraz tzw. „wyprawa otwartych oczu”, czyli wyjście lub 
wyjazd w plener połączony z rekreacją, jeśli chodzi o turnusy stacjonarne. 
Przez wiele lat praktykowany był w czasie rekolekcji tzw. Dzień Kapłański. 
W tym dniu przyjeżdżał z wizytą dyrektor ośrodka powołań. Przewodniczył 
Mszy św., wygłaszał homilię, konferencję, organizował wspólne spotkanie 
z chłopcami oraz prowadził rozmowy indywidualne. W latach dziewięćdzie-
siątych każdego roku była specjalnie napisana piosenka rekolekcyjna, dostoso-
wywana tematycznie do rekolekcji. Przeprowadzane były w trakcie rekolekcji 
konkursy o tematyce biblijnej oraz z historii zgromadzenia salwatorianów. 
Rekolekcje są najważniejszą formą pracy duszpasterskiej ośrodka powołań. 
Dlatego też są one prowadzone dużym nakładem sił wielu osób i domów 
salwatoriańskich. Przed każdymi rekolekcjami prowadzona jest na szeroką 
skalę akcja informująca o rekolekcjach, zwłaszcza wśród maturzystów. Reko-
lekcje stanowią atrakcyjną formę wypoczynku połączoną z pogłębieniem życia 
chrześcijańskiego młodzieńców i okazją uświadomienia sobie przez nich oso-
bistego powołania w Kościele i świecie. Ponadto młody człowiek w czasie tych 
rekolekcji ma możliwość poznania atmosfery zakonnej, ducha i charyzmatu 
salwatoriańskiego28. 

28 APS. Apostolat. Budzenie Powołań. Rekolekcje, dni skupienia 1969-, Sprawoz-
dania. 
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3.3. Dni skupienia i inne formy spotkań
Rekolekcje to najważniejszy, lecz nie jedyny rodzaj spotkań z młodzieżą. 

Ograniczenie bowiem działalności powołaniowej tylko do rekolekcji byłoby 
niewystarczające, dlatego od 1975 roku organizowane są w ciągu roku dni 
skupienia. Ich celem jest utrwalenie i w pogłębienie owoców rekolekcji oraz 
utrzymywanie wzajemnych więzi. Dni skupienia organizowane są w różnych 
placówkach salwatoriańskich na terenie całej Polski. W pierwszych latach 
odbywały się także na parafiach diecezjalnych i w domach sióstr zakonnych. 
Do udziału w dniach skupienia zapraszani są chłopcy i młodzieńcy, którzy 
brali udział w rekolekcjach powołaniowych, względnie są w stałym kontakcie 
z referatem powołań. Cały obszar Polski jest podzielony na okręgi, w których 
są organizowane jednodniowe lub dwudniowe dni skupienia. Częstotliwość 
organizowania tych dni była różna i wzrastała w miarę rozwoju działalności 
ośrodka powołań. 

W kontakcie ośrodka powołań z młodzieżą ważne jest nawiązywanie praw-
dziwej wspólnoty między wszystkimi chłopcami. Atmosfera przyjaźni i życz-
liwości pomaga w skuteczniejszym i większym zaangażowaniu w dążeniu do 
jednego celu: odkrywania i pogłębiania swego powołania. Dlatego od 1985 
roku organizowane są ogólnopolskie zjazdy w ramach nabożeństw fatimskich 
w Trzebini. W ostatnich latach przybrało ono formę osobnego czuwania mło-
dzieży salwatoriańskiej w Trzebini w marcu i wrześniu. Marcowe czuwanie 
organizowane jest dla maturzystów, natomiast wrześniowe zgodnie ze swoim 
założeniem od 1985 roku służy podsumowaniu letnich rekolekcji powołanio-
wych. W Wielki Czwartek od 1984 roku do 2009 roku organizowane były spo-
tkania dla maturzystów, młodzieży pracującej i studiującej, w czasie których 
młodzież miała możliwość zapoznania się z działalnością prowincji, apostolata-
mi zgromadzenia oraz możliwość przeżycia dnia ustanowienia Eucharystii i sa-
kramentu kapłaństwa we wspólnocie zakonnej. Z życiem nowicjatu kandydaci 
mieli możliwość zapoznania się podczas czuwania sylwestrowo-noworocznego 
organizowanego od 1985 do 1993 roku w seminarium w Bagnie i w latach 
1994-2003 w Trzebini. Od roku 1985 przeprowadzane są majowe rajdy górskie, 
połączone z modlitewnym skupieniem. Od roku 2005 organizowane są week-
endowe spotkania opłatkowe przed świętami Bożego Narodzenia. 

Od roku 1991 istnieje możliwość udziału w Europejskich Spotkaniach 
Młodych, organizowanych przez wspólnotę braci z Taize. W latach osiemdzie-
siątych organizowano Triduum przed święceniami kapłańskimi. Od roku 2014 
organizowany jest dwuletni kurs animatorów. Spotkania odbywają się kwartal-
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nie w różnym miejscach Polski. Kurs ma na celu przygotowanie młodych ludzi 
do pomocy w prowadzeniu rekolekcji, dni skupienia, rajdów, pielgrzymek, 
pomoc w prowadzeniu strony internetowej oraz promocji akcji SOP w szko-
łach i na innych spotkaniach. Od roku 2005 ośrodek powołań organizuje 
Salwatoriański Turniej Piłkarski dla ministrantów, którego celem jest integra-
cja młodzieży męskiej zaangażowanej na co dzień w życie salwatoriańskich 
wspólnot i parafii. Organizowane są wyjazdy na Światowe Dni Młodzieży29. 

3.4. Odwiedziny w domach rodzinnych, korespondencja 
i wydawnictwo
Kolejna forma spotkań ośrodka powołań z chłopcami i młodzieńcami to 

odwiedziny w ich domach rodzinnych, praktykowane od połowy lat siedem-
dziesiątych. Obejmują one tych, którzy utrzymują dłuższy kontakt z referatem 
i wykazują zainteresowanie życiem kapłańskim i zakonnym. Odwiedziny te są 
okazją do bliższego poznania środowiska rodzinnego młodzieży30. 

Następna forma kontaktu to korespondencja. Referenci powołaniowi 
i alumni seminarium odpowiadają na listy, e-maile czy wiadomości na por-
talach społecznościowych uczestników rekolekcji i dni skupienia, w których 
niejednokrotnie poruszane są problemy dotyczące wiary, powołania czy nawet 
sprawy osobiste związane z życiem rodzinnym itp. Obok korespondencji oso-
bistej praktykuje się wysyłanie listów – okólników w związku z ważniejszymi 
wydarzeniami w działalności ośrodka powołań, wysyłanie życzeń imienino-
wych wszystkim utrzymującym kontakt z referatem oraz listu do maturzystów 
zapewniających o modlitwie i Mszy św. odprawionej w ich intencji przez 
referenta w dniu matury. 

Bardzo duże znaczenie w korespondencyjnym kontakcie ma biuletyn 
powołaniowy „Apostoł Zbawiciela”. Pierwszy numer ukazał się w 1971 roku 
z przeznaczeniem na styczeń 1972. „Apostoł Zbawiciela” redagowany jest przez 
referentów powołaniowych i kleryków z seminarium w Bagnie. Zamieszczane 
są w nim artykuły formacyjne, wiadomości z referatu powołań i od 1995 roku 
z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, informacje z życia alumnów w semina-
rium oraz z ważniejszych wydarzeń w prowincji i zgromadzeniu salwatorianów 
i salwatorianek, listy misjonarzy salwatoriańskich, świadectwa. Początkowo 

29 APS – Apostolat. Budzenie powołań. Sprawozdania; Archiwum Salwatoriańskiego 
Ośrodka Powołań (cyt. dalej: ASOP) – Rekolekcje i dni skupienia 2000-, Sprawozdania. 

30 APS – Apostolat. Budzenie powołań. Sprawozdania; ASOP – Rekolekcje i dni 
skupienia 1985-, Sprawozdania. 
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biuletyn był wydawany raz w miesiącu, od połowy lat osiemdziesiątych wy-
chodził jako kwartalnik, w ostatnich latach wychodzi od dwóch do trzech razy 
w roku. Do końca 2018 roku ukazało się łącznie 167 numerów, a ich objętość 
wynosiła od kilku do czterdziestu stron. Z każdym numerem była ulepszana 
strona redakcyjna i graficzna. Od 1995 roku biuletyn wychodzi w kolorowej 
szacie graficznej31. 

W ramach działalności wydawniczej oprócz „Apostoła Zbawiciela” ośro-
dek powołań wydaje szereg różnych materiałów promujących ośrodek, idee 
powołaniowe oraz duchowość i charyzmat salwatoriański, jak: foldery, obrazki 
z modlitwą o powołania, obrazki z modlitwą o rozeznania powołania, obrazki 
z modlitwą o beatyfikację założyciela salwatorianów ojca Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana, obrazki z modlitwą na różne okazje, nakładki reklamowe 
referatu powołań i prowincji, plakaty informujące o akcjach, widokówki z se-
minarium, kalendarzyki itp. W roku 1986 po raz pierwszy wydano śpiewnik 
Salvator przeznaczony głównie do wykorzystywania w czasie rekolekcji, który 
wielokrotnie był wznawiany. 

Akcja wydawnicza jest jednym z podstawowych sposobów promowania 
zgromadzenia i jego apostolatów. Często się zdarza, że młodzi ludzie nawią-
zują kontakt z ośrodkiem powołań dzięki różnego typu ulotkom, plakatom, 
ogłoszeniom w prasie i w internecie. Dlatego działalność wydawnicza ośrodka 
powołań jest prowadzona na szeroką skalę i na wysokim poziomie. Cieszy się 
wielkim poparciem ze strony prowincji32. 

3.5. Inne formy działalności
Salwatoriański Ośrodek Powołań współpracuje od początku swej działal-

ności z innymi ośrodkami powołaniowymi w Polsce. Działalność ta wyraża się 
w uczestnictwie w ogólnopolskich zjazdach referentów powołań, redagowaniu 
i rozprowadzaniu materiałów powołaniowych. W latach dziewięćdziesiątych 
w związku z odpustem św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy działał z inicjatywy 
ośrodka powołań i seminarium w Bagnie powołaniowy punkt informacyjny, 
a także referenci prowadzili dyżury w ośrodkach powołaniowych na Jasnej 
Górze i Niepokalanowie. 

31 APS – „Apostoł Zbawiciela” 1971-2018.
32 APS – Apostolat. Budzenie powołań. Sprawozdania.
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Do podstawowych zadań referatu należy szerzenie praktyki Dnia Kapłań-
skiego33. Wymienione wyżej formy pracy ośrodka powołań służyły zawsze 
przybliżeniu wiernym istoty tej praktyki. Dla ożywienia i ułatwienia dusz-
pasterzom salwatoriańskim systematycznego i planowego przeprowadzenia 
Dnia Kapłańskiego, ks. S. Prekurat zapoczątkował w 1972 roku wydawa-
nie wewnętrznego biuletynu „Czwartek Kapłański”. Wychodził on w latach 
1972-1974, łącznie ukazało się 7 numerów o objętości od 30 do 90 stron. Po 
odejściu ks. Prekurata z ośrodka powołań zaprzestano wydawania biuletynu, 
a postulat jego wznowienia nie doczekał się do dziś realizacji. Zamieszczone 
w nim materiały miały służyć pomocą w przeprowadzeniu różnych form 
nabożeństw urządzanych w Dniu Kapłańskim34. W późniejszych latach refe-
renci powołaniowi wraz z alumnami z seminarium w Bagnie opracowywali 
konspekty nabożeństw powołaniowych z racji Dnia Kapłańskiego, wydawane 
w formie maszynopisów.

Jedną z form prowadzonej przez referat działalności jest organizowanie 
w parafiach diecezjalnych i zakonnych niedzieli powołaniowej, podczas której 
referenci głoszą kazania powołaniowe oraz organizują spotkania z ministran-
tami i młodzieżą35.

* * *
Salwatoriański Ośrodek Powołań od 50 lat obejmuje troską młodzież stoją-

cą przed decyzją wyboru drogi życiowej, zainteresowaną kapłaństwem i prag-
nącą bliżej zapoznać się z życiem zakonnym salwatorianów. Pomimo różnych 
trudności organizacyjnych w pierwszym okresie swego istnienia podejmował 
i podejmuje wiele akcji duszpasterskich w celu budzenia i pielęgnowania 
powołań kapłańskich i zakonnych i towarzyszenia chętnym na tej drodze. 
Ośrodek powołań poszukiwał i wciąż poszukuje nowych dróg dotarcia do 
młodego człowieka i ukazania mu powołania w sposób do niego przemawia-
jący w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-religijnych. Streszczenie 
działalności ośrodka powołań można znaleźć w adhortacji Christus vivit, gdzie 

33 Powstanie, założenia i rozwój tej praktyki przedstawił ks. B. Giemza w: Modlitwy 
w intencji kapłanów i nowe powołania wg ks. Paschalisa Schmida SDS, Lublin 1988 (praca 
magisterska) oraz w: Miesięczny Dzień Kapłański i szerzenie jego praktyki przez salwatoria-
nów prowincji polskiej. Studium historyczno-pastoralne, Lublin 1994 (rozprawa doktorska). 

34 APS – Czwartek Kapłański; W uchwałach XIII Kapituły Prowincjalnej z 1978 roku 
czytamy: „Postuluje się zlecić dyrektorowi ds. powołań wydawanie kwartalnika «Czwartek 
Kapłański»”, APS – Prowincjalat, Kapituły Prowincjalne 11-15. 

35 APS – Apostolat. Budzenie powołań. Sprawozdania.
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Franciszek mówi o towarzyszeniu młodym ludziom z wrażliwością i uwagą. 
Ta wrażliwość i uwaga obejmują etap słuchania, rozeznawania i towarzyszenia 
młodemu człowiekowi w momencie podejmowania decyzji życiowej36.

VOCATION MINISTRY IN THE POLISH SALVATORIAN PROVINCE

Summary

The vocation ministry in the Polish Province of the Salvatorians is coordinated 
by the Salvatorian Vocation Center. Its work includes organizing and promoting ac-
tivities to awaken, nurture and accompany priestly and religious vocations. From this 
mission arises its primary form of operation, which consists of establishing contact 
with male youth. Through many years the Vocation Center continually searched for 
new ways to reach young men and show them vocation in an understandable manner 
in the changing socioreligious conditions. To achieve this aim, the Center developed 
its own forms of pastoral activities, such as: summer and winter retreats, quarterly 
retreat days, and other initiatives adapted to time and circumstances.

Słowa kluczowe: 
 duszpasterstwo powołań, rekolekcje powołaniowe, powołanie kapłańskie, 
powołanie zakonne, Salwatoriański Ośrodek Powołań, salwatorianie.

Keywords: 
 vocation ministry, vocation retreats, priestly vocation, religious vocation, Salva-
torian Vocation Center, Salvatorians.

36 Franciszek, Christus vivit, 291-296.
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Ks. Piotr Filas SDS

 Powstanie i rozwój Ruchu Młodzieży 
Salwatoriańskiej

Salwatorianie, zgodnie z życzeniem swojego Założyciela – ojca Franciszka 
Marii od Krzyża Jordana, szczególną troską otaczają młodzież1. W ramach 
duszpasterstwa młodzieży Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela działa Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej (RMS), który jest jednym 
z trzech apostolatów młodzieżowych2. Zadaniem Ruchu Młodzieży Salwa-
toriańskiej jest formacja ludzka i chrześcijańska młodzieży, ukazywanie cha-
ryzmatu założyciela salwatorianów oraz promocja do trzech gałęzi rodziny 
salwatoriańskiej3. Na stronie internetowej Polskiej Prowincji Salwatorianów 
można znaleźć następującą informację na temat tego apostolatu: „To bardzo 
dynamiczna wspólnota skupiona pod przewodnictwem salwatorianów. Ra-
dość, kreatywność, otwartość młodych oraz duszpasterzy i konkretny program 
formacji sprawiają, że jest ona miejscem sprzyjającym wzrastaniu w wierze 
i dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa. W ramach tego apostolatu organi-
zowanych jest wiele spotkań, które łączą praktyki duchowe, rozwój talentów 
i umiejętności ze świetną i mądrą zabawą. Najważniejszymi inicjatywami są: 
Salwatoriańskie Forum Młodych oraz Salwatoriański Festiwal Piosenki Reli-

Ks. mgr lic. Piotr Filas SDS – superior wspólnoty zakonnej, proboszcz parafii 
pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi Śląskiej, kustosz Międzynarodowego Sanktu-
arium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Salwatorianów w Bagnie; e-mail: piotr.filas@mailsds.org.

1 Statuty Prowincjalne Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (cyt. dalej: 
SP), Kraków 2015, nr 2:43.

2 Tamże, nr 2:48.
3 Tamże.
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gijnej”4. W niniejszej publikacji zostanie przedstawiona idea zorganizowania 
salwatoriańskiego ruchu młodzieżowego, ukazane zostaną początki i rozwój 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, przedstawiony statut RMS-u oraz opi-
sane najważniejsze spotkania ogólnopolskie. Prezentowana publikacja jest 
pierwszym opracowaniem opisującym działalność jednego z ważniejszych 
apostolatów Polskiej Prowincji Salwatorianów na podstawie częściowo usyste-
matyzowanej dokumentacji, będącej w znacznej części jedynie zbiorem mate-
riałów reklamujących RMS. Z powodu braku pełnych materiałów źródłowych 
niektóre z przedstawionych treści zostały pozyskane na podstawie wywiadów 
przeprowadzonych z osobami związanymi z działalnością Ruchu Młodzieży 
Salwatoriańskiej.

I. Idea zorganizowania salwatoriańskiego ruchu młodzieżowego

Tradycją grupy 8. (salwatoriańskiej) Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę, o której dziś mówi się, że jest grupą młodą, spontaniczną, 
nieobliczalną i radosną5, były przed- i popielgrzymkowe spotkania6. Grupa 
została założona w 1988 roku z inicjatywy ks. Janusza Boli SDS, wikariusza 
w parafii Nawiedzenia NMP w Koczurkach, wraz z grupą młodzieży z parafii 
i okolicy7. Od 1992 roku przewodnikiem tej grupy był ks. Mieczysław Tylutki 
SDS. Podczas jednego ze spotkań pojawił się pomysł zorganizowania ruchu na 
szerszą skalę, gromadzącego młodzież salwatoriańską z całej Polski8. Decyzja 
dojrzała w głowie ks. Mieczysława Tylutkiego podczas sylwestrowego spotka-
nia Taizé w Monachium na przełomie roku 1993 i 1994. Po powrocie dobro-
szycki duszpasterz grupy parafialnej „Ziarno” podzielił się swoim pomysłem 
z podopiecznymi. W dniach 25-29 lipca 1994 roku wspólnymi siłami zostało 
zorganizowane I Forum Młodych pod hasłem: W rodzinie przyszłość. 170 osób 
pochyliło się nad tematem rodziny w kontekście powołania do człowieczeń-
stwa, do wspólnoty z Bogiem i do wspólnoty z drugim człowiekiem. Młodzież 

4 http://www.sds.pl/apostolaty/ [dostęp: 6.04.2019].
5 http://pielgrzymka.pl/index.php/grupy-pielgrzymkowe/grupa-8/ [dostęp: 

15.04.2019].
6 Archiwum Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w Trzebnicy (cyt. dalej: ARMST), 

Kronika Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej (cyt. dalej: KRMS), t. 1, s. 1. 
7 Relacja ks. Janusza Boli SDS z dnia 1.04.2019.
8 E. Walasek, Dobro pociąga, w: Informator – Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, red. 

duszpasterze RMS-u, Trzebnica 2007, s. 2-3.
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wzięła udział w wykładach nt. Demoralizacja – czy wychowanie do miłości 
oraz Różnice psychiczne pomiędzy chłopakiem a dziewczyną. Forum zakończyło 
się Mszą św. pod przewodnictwem przełożonego Polskiej Prowincji Salwa-
torianów ks. Jana Sochy9. Przełożony prowincjalny pod wpływem rozmów 
z księżmi, klerykami i siostrami zakonnymi obecnymi na Forum, a także na 
podstawie doświadczeń współpracy z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań10, 
wyraził chęć do kontynuowania rozmów na temat wizji salwatoriańskiego 
duszpasterstwa młodzieżowego11.

II. Początki i rozwój Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej

11 listopada 1994 roku w domu prowincjalnym w Krakowie doszło do spo-
tkania zainicjowanego na I Forum Młodych w Dobroszycach. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele prowincjalatu (ks. Jan Socha – prowincjał i ks. 
Michał Pastuszka – sekretarz prowincjalny), seminarium duchownego (ks. 
Krzysztof Wons – ojciec duchowny), ośrodka powołań (ks. Józef Nasiadka 
– dyrektor Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i duszpasterze Salwatoriań-
skiego Ośrodka Powołań – ks. Karol Kulczycki i ks. Sławomir Soczyński) oraz 
duszpasterze młodzieżowi z całej Polski (m.in. ks. Mieczysław Tylutki, ks. An-
drzej Kusiak, ks. Tadeusz Krajewski, ks. Andrzej Waśko, ks. Mirosław Socała, 
ks. Piotr Stawarz, ks. Mariusz Sztuk, ks. Dariusz Krzyształowicz, ks. Joachim 
Stencel, ks. Marian Rybczyński, ks. Andrzej Uruski, ks. Ludwik Kołodziej, 
ks. Marek Jędrocha)12. Ksiądz Mieczysław Tylutki, na podstawie wniosków 
z lipcowego Forum Młodych, zaproponował, aby działalność organizacyjna 
powstającego ruchu młodzieżowego polegała na trzech etapach:

Etap I – podstawowy, miał stać się bazą całego ruchu i skupiać młodzież 
w różnych grupach parafialnych. Wskazane miało być organizowanie tzw. dni 
wspólnoty (spotkań młodzieży działającej w grupach parafialnych), a odpo-
wiedzialni za ten etap mieli być duszpasterze, opiekunowie grup.

9 I Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach, „Wiadomości Salwatoriańskie” 
nr 6/94, s. 1-2; ARMST, KRMS, t. 1, s. 1-2.

10 Relacja ks. Sławomira Soczyńskiego SDS z dnia 21.02.2019.
11 Relacja ks. Jana Sochy SDS z dnia 17.02.2019.
12 ARMST, Korespondencja z Prowincjalatem – Sprawozdania (cyt. dalej: KZPS), 

K. Kulczycki, Sprawozdanie z I  salwatoriańskiego spotkania formatorów młodzieżowych 
z dnia 25 listopada 1994 r., s. 2.

Ks. Piotr Filas SDS | Powstanie i rozwój apostolatu młodzieżowego…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 13 – 201982

Etap II – rejonowy, związany miał być z organizowaniem spotkań dla 
młodzieży z parafii salwatoriańskich znajdujących się w danym rejonie, a także 
młodzieży sympatyzującej ze zgromadzeniem poprzez pielgrzymki i inne ak-
cje. Do udziału w tych spotkaniach miała być zapraszana młodzież, którą sal-
watorianie katechizują. Spotkania te, ze względu na konieczność dojeżdżania 
młodzieży, miały być dwudniowe. Powinni je przygotowywać i w nich uczest-
niczyć kapłani odpowiedzialni za etap pierwszy wraz z moderatorem ruchu. 
Na spotkaniu przyjęto podział na następujące rejony: Dolny Śląsk (Dobroszy-
ce, Trzebnica, Oborniki Śl., Bagno i okoliczne parafie), Krzyż Wielkopolski 
(Kołczewo i okoliczne parafie), Węgorzewo (Elbląg), Mikołów (Trzebinia), 
Bielsko-Biała (okoliczne parafie) i Piastów (Warszawa).

Etap III – krajowy. Do udziału w tym etapie mieli być zapraszani wszyscy, 
którzy uczestniczyli w etapach wcześniejszych. Dla młodzieży na tym etapie 
miało być proponowane Forum Młodych jako spotkanie uczestników ruchu, 
piesze pielgrzymki, rekolekcje wakacyjne i rekolekcje zimowe jako szkolenie 
animatorów. Odpowiedzialny za przygotowanie tego etapu miał być modera-
tor ruchu13.

Na spotkaniu wypracowano wstępny program. Celem powstającego ruchu 
miały być akcja powołaniowa, troska o duchowy rozwój młodzieży, zaan-
gażowanie młodzieży w odpowiedzialność za życie parafialne oraz propago-
wanie idei ojca Jordana. W Krakowie powstała nazwa ruchu funkcjonująca 
do dzisiaj, czyli Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej. Powstające grupy Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej miały być związane z parafią, nie musiały stanowić 
oddzielnej grupy i mogły być wspólnotą wspólnot. Powstający ruch miał sku-
piać trzy grupy formacyjne, w miarę rozwoju można by poszerzać działalność 
poza granice kraju. Do grup tych należałyby:

a) dzieci ostatnich klas szkół podstawowych jako grupa preformacyjna,
b) młodzież szkół średnich i młodzież starsza jako formacja bazowa,
c) współpracownicy salwatoriańscy jako kontynuacja formacji14.
Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej stał się organem autonomicznym, nie-

zależnym od Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, ale z zachętą do współpra-
cy, gdyż RMS mógłby propagować idee powołaniowe, a młodzież kończąca 
działalność w SOP-ie mogłaby ją rozpocząć (albo kontynuować) w RMS-ie. 

13 Tamże, s. 3-4.
14 Tamże.



83

Siedzibą RMS-u został Mikołów15. „Apostoł Zbawiciela” stał się oficjalnym 
czasopismem zarówno SOP-u, jak i RMS-u. Działalność RMS-u miał ko-
ordynować moderator krajowy, który został zobowiązany do wypracowania 
i przedstawienia statutów Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej16. W kronice 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej po zamieszczonym sprawozdaniu z I sal-
watoriańskiego spotkania formatorów młodzieżowych można przeczytać słowa 
opisujące początki RMS-u: „Tak oto powstał Ruch Młodzieży Salwatoriań-
skiej – wspólnota ludzi młodych, którzy pragną poznawać Jezusa i trwać 
przy Nim u boku zgromadzenia zakonnego salwatorianów. Spotkania i akcje 
organizowane przez Ruch miały być wspólnotowym poszukiwaniem i próbą 
dawania odpowiedzi na dręczące młodych pytania i przeżywane problemy”17. 
Z upływem lat Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej ukształtował swoje struktury, 
posiada własną siedzibę, prowadzi strony internetowe informujące o swojej 
działalności i na trwałe wpisał się w rzeczywistość Kościoła i zgromadzenia 
salwatorianów18.

III. Statuty RMS-u

Na spotkaniu w Krakowie 11 listopada 1994 roku ks. Jan Socha, prowin-
cjał salwatorianów, mianował ks. Mieczysława Tylutkiego na czas do czerwca 
1995 roku moderatorem krajowym Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej19 i zo-
bowiązał go do wypracowania programu szczegółowego oraz statutów Ruchu 

15 W 2006 r. decyzją przełożonych zakonnych siedziba RMS-u została przeniesiona 
z Mikołowa do Trzebnicy. 

16 ARMST, Korespondencja z Prowincjalatem – Sprawozdania, K. Kulczycki, Spra-
wozdanie, s. 2.

17 Tamże, s. 5.
18 Relacja ks. Macieja Szeszki z dnia 26.04.2019.
19 Z dniem 30 czerwca 1995 ks. Jan Socha mianował ks. Mieczysława Tylutkiego 

moderatorem RMS (Archiwum Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie, Akta 
Personalne Zmarłych, Mieczysław Tylutki, dekret z dnia 31.05.1995 r., l. dz. 139/95). 
Ks. Mieczysław Tylutki pracował w RMS-ie do końca czerwca 2008 r. Do pracy w RMS-
-ie od powstania do dzisiaj zostali oddelegowani następujący salwatorianie: (kolejność 
alfabetyczna): ks. Łukasz Anioł (duszpasterz), ks. Sebastian Bratek (duszpasterz), ks. Pa-
weł Doliński (duszpasterz), ks. Roman Hamny (duszpasterz), ks. Daniel Jamroży (dusz-
pasterz), ks. Robert Masternak (duszpasterz), ks. Jerzy Morański (dyrektor i duszpasterz), 
ks. Tadeusz Mucha (duszpasterz), ks. Tomasz Niedziela (duszpasterz), ks. Tomasz Łosie-
wicz (duszpasterz), ks. Andrzej Pacholik (duszpasterz), ks. Grzegorz Podsiadło (duszpa-
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Młodzieży Salwatoriańskiej20. Ponadto XXII Kapituła Prowincjalna, obradują-
ca w Krakowie w dniach od 28 kwietnia do 1 maja 1997 roku zaleciła: „Z uwagi 
na rozwój apostolatu ds. RMS-u i współpracowników salwatoriańskich odde-
legowanie współbraci opiekunów oraz utworzenie ośrodka do realizacji tego 
apostolatu”21. Pierwsza wersja statutów została przedstawiona 11 listopada 2001 
roku i zatwierdzona ad experimentum na okres dwóch lat22. Dyrektor Ruchu 
Młodzieży Salwatoriańskiej, ks. Mieczysław Tylutki, w piśmie do ks. Jerzego 
Madery, prowincjała salwatorianów, z dnia 1 stycznia 2003 roku zwrócił się 
z prośbą o zatwierdzenie Statutów Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. List 
zawierał następującą prośbę: „Po licznych konsultacjach postanowiliśmy za-
proponować kilka poprawek, które zostały uwzględnione w nowym tekście. 
Proszę o przychylne ustosunkowanie się do przedstawionych propozycji i całe-
go tekstu Statutów”23. W odpowiedzi na powyższe pismo zaproponowane po-
prawki do Statutów Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej zostały zaakceptowane 
i zgodnie z artykułem 7:55c Statutów Prowincjalnych przedłożony tekst Statu-
tów Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej został zatwierdzony przez Prowincjała 
Polskiej Prowincji Salwatorianów24. Tekst statutów z 2003 roku obowiązuje 
do dzisiaj, choć w nieodległej przeszłości duszpasterze RMS-u, ks. Maciej 
Szeszko i ks. Łukasz Anioł parokrotnie próbowali z ówczesnym prowincjałem 
stworzyć nową wersję Statutów Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej25. Obecne 
statuty składają się ze wstępu i czterech rozdziałów: Nazwa i cel Ruchu, Du-
chowość i apostolat Ruchu, Struktura ruchu, Dobra materialne. Ostatnie strony 
określają źródła programu formacyjnego i formację w poszczególnych grupach 

sterz), ks. Mieczysław Tylutki (dyrektor), ks. Rafał Ziajka (dyrektor). Aktualnie pracują: 
ks. Jerzy Lazarek (duszpasterz), ks. Maciej Szeszko (dyrektor). 

20 ARMST, KZPS, K. Kulczycki, Sprawozdanie, s. 4.
21 Zalecenia XXII Kapituły Prowincjalnej, „Wiadomości Salwatoriańskie” nr 3/97, s. 4.
22 Archiwum Prowincjalatu Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie (cyt. dalej: 

APSK), RMS, Statuty Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, Mikołów 2001.
23 APSK, RMS, List Dyrektora RMS-u skierowany do ks. Jerzego Madery, prowin-

cjała salwatorianów, z dnia 1 października 2003 r.
24 APSK, RMS, List Prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów, ks. Jerzego Made-

ry do ks. Mieczysława Tylutkiego, Dyrektora RMS-u, z dnia 8 listopada 2003 r.
25 Rozmowy i korespondencja e-mailowa między duszpasterzami RMS-u a Zarządem 

Polskiej Prowincji Salwatorianów, a w szczególności z prowincjałem ks. Piotrem Filasem 
a także kancelarią prawną w celu wypracowania ostatecznej wersji statutów i rozpoczęcia 
ewentualnej drogi uzyskania osobowości prawnej.
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wiekowych oraz zasadniczy program formacyjny RMS-u26. Na bazie Statutów 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej powstają roczne programy formacyjne27.

IV. Spotkania ogólnopolskie

RMS organizuje następujące spotkania ogólnopolskie28: Salwatoriańskie 
Forum Młodych, Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej, rekolekcje zi-
mowe i letnie dla młodzieży i studentów, spotkania rejonowe RMS-u, czyli 
dni skupienia, spotkanie sylwestrowo-noworoczne, spotkania dla animatorów, 
a także działalność na rzecz społeczności lokalnej i miejsc, w których dusz-
pasterze RMS-u posługują, m.in. poprzez działalność rekolekcyjną29. RMS 
prowadzi grupę 8. w Pieszej Pielgrzymce Wrocławskiej na Jasną Górę oraz 
współorganizuje spotkanie fatimskie młodych w Trzebini. W działalność ogól-
nopolską RMS wpisują się Młodzi Salwatorianie30 i prowadzona na szeroką 
skalę akcja promocyjna31.

Na szczególną uwagę zasługują dwa spotkania ogólnopolskie: Salwatoriań-
skie Forum Młodych i Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej, które są 
swego rodzaju ukoronowaniem apostolskiego roku pracy całego RMS-u. Nie-
stety ze względu na skąpy zakres materiałów źródłowych opis ogólnopolskich 

26 APSK, RMS, Statuty Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, Mikołów 2003.
27 Relacja ks. Daniela Jamrożego z dnia 26.04.2019.
28 Archiwum RMS-u w Trzebnicy posiada dokumentację dotyczącą działalności RMS 

od powstania do dzisiaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o program poszczególnych akcji.
29 APSK, RMS, Statuty Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, nr 3.1.5. 
30 Młodzi Salwatorianie: „To grupa ludzi, którzy za śladem o. Franciszka Jorda-

na – założyciela salwatorianów – chcą wszystkimi możliwymi sposobami szerzyć wiarę 
w Jedynego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi młodymi, a nasza wspólnota 
dopiero kiełkuje. Mamy mnóstwo energii i wiary w nasz projekt. Do MS należą osoby, 
które ukończyły już formację w Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. Dorastając w du-
chu Założyciela Salwatorianów, chcemy swoim życiem pokazywać, że Bóg istnieje tu 
i teraz, od zawsze i na zawsze. Młodzi Salwatorianie wspomagają dłońmi chętnymi do 
pracy projekty tworzone przez RMS, takie jak Festiwal Piosenki Salwatoriańskiej czy 
Salwatoriańskie Forum Młodych. Chcemy tworzyć, współtworzyć i pomagać w dziełach 
większych i mniejszych ku Chwale Pana Boga”, w: http://rms.sds.pl/o-nas.html/ [dostęp: 
16.04.2019].

31 Materiały promocyjne znajdujące się w biurze RMS-u w Trzebnicy: koszulki, blu-
zy, naszywki, kubki, zeszyty, długopisy, popsockety, odblaski, okulary, worki, parasole, 
smycze, kaszkiety, skarpety, naklejki, zegarki, różańce, statuetki itd.
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spotkań RMS-u został ograniczony do technicznego zestawienia. Pojawiające 
się w ostatnich latach pojedyncze świadectwa uczestników spotkań RMS-u 
mogą w przyszłości stanowić podstawę szerszych opracowań.

4.1. Salwatoriańskie Forum Młodych

„Salwatoriańskie Forum Młodych jest doskonałą okazją dla młodego czło-
wieka do spotkania się w gronie rówieśników i dobrego przeżycia czasu waka-
cji. Pierwsza część Forum ma charakter formacyjno-wychowawczy z ważnym 
akcentem promocji powołań32. Poprzez warsztaty organizator pragnie dać 
młodym ludziom okazję do pogłębienia zdolności, rozwoju pasji, ukrytych 
talentów, mogących realnie wpłynąć na rozwój ich osobowości i kwalifikacji, 
dając jednocześnie szansę na równe wejście w dorosłe życie”33. Można wybrać 
m.in. warsztat ikonograficzny, pierwszą pomoc, warsztat teatralny, kulinar-
ny, cukierniczy, dziennikarski, warsztat muzyki afrykańskiej, piłki siatkowej, 
piłki nożnej, kravmagi, warsztat fotograficzny, gier planszowych, bębniarski 
oraz warsztat beatbox, szycia na maszynie, warsztat dziewiarski, wojskowości, 
języka migowego i tańca, gospelowy, Lectio Divina, graffiti oraz slimboard34. 
Spotkania z prelegentami, którzy dzielą się świadectwem własnego życia i do-
świadczeniem zawodowym, stwarzają młodzieży okazję do ukształtowania 
odpowiedniego światopoglądu na takie tematy, jak: Bóg, człowiek, rodzina, 
kultura i ojczyzna, oraz stają się pomocą w profilaktyce przed różnego rodzaju 
uzależnieniami35. Podczas drugiej części spotkania, nazywanej przez duszpa-
sterzy Świętem Młodych, uczestnicy mają okazję do wspólnej zabawy. W tym 
czasie odbywają się koncerty, pikniki oraz prezentowane są poszczególne grupy 
warsztatowe. Jednym z głównych religijnych przeżyć w czasie Forum jest droga 
krzyżowa ulicami Dobroszyc, gromadząca nie tylko uczestników Forum, ale 

32 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowincjała 
salwatorianów, z dnia 10 lutego 2012 r.

33 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowincjała 
salwatorianów, z dnia 27 lutego 2017 r.

34 http://www.sds.pl/rms-forum-forum-i-po-forum/ [dostęp: 20.04.2019]; https://
wroclaw.gosc.pl/gal/pokaz/3276883.Salwatorianskie-Forum-Mlodych-spacer-po-
warsztatach/20#gt/ [dostęp: 14.04.2019]; https://wroclaw.gosc.pl/doc/3277369.Prze-
zyj-swoje-wow/ [dostęp: 14.04.2019].

35 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowincjała 
salwatorianów, z dnia (brak daty, prawdopodobnie pierwsza połowa 2015 roku).
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i okoliczną ludność. Każdy dzień Forum rozpoczyna się i kończy modlitwą, 
a Eucharystia jest w jego centrum36.

Odbyło się 26 Salwatoriańskich Forum Młodych (SFM), podczas których 
tematyka konferencji i kazań związana była z następującymi hasłami:

– I SFM, W rodzinie przyszłość, Dobroszyce, 25-29 lipca 199437.
– II SFM, Sakramenty – siedem źródeł życia, Dobroszyce, 4-11 lipca 199538. 
–  III SFM, Daj mi radość z Twojego zbawienia, Dobroszyce, 8-15 lipca 

199639.
– IV SFM, Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel, Dobroszyce, 7-14 lipca 199740.
– V SFM, Przybądź Duchu Święty, Dobroszyce, 6-13 lipca 199841.
– VI SFM, Bóg Ojciec Miłosierdzia, Dobroszyce, 5-12 lipca 199942.
– VII SFM, Jam jest Pan, Bóg twój, Dobroszyce, 6-17 lipca 200043.
– VIII SFM, Tobie Panie zaufałem, Dobroszyce, 9-16 lipca 200144.
– IX SFM, Być człowiekiem, Dobroszyce, 6-14 lipca 200245.
– X SFM, Błogosławiony znaczy szczęśliwy, Dobroszyce, 5-14 lipca 200346.
– XI SFM, Uczyńcie wszystko, Dobroszyce, 9-12 lipca 200447.
– XII SFM, Abba Ojcze, Dobroszyce, 2-11 lipca 200548. 
– XIII SFM, Wystarczy Ci Mojej łaski, Dobroszyce, 8-16 lipca 200649. 
– XIV SFM, Wolność. Dar czy przekleństwo?, Dobroszyce, 7-16 lipca 200750.

36 Relacja ks. Macieja Szeszki z dnia 20.02.2019.
37 ARMST, KRMS, t. 1, s. 1; Archiwum Parafialne w Dobroszycach, Księga Pamiąt-

kowa, rok 1994, t. 2.
38 ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej 

za okres wakacji 1995; ARMST, Salwatoriańskie Forum Młodych w latach 1994-2003, 
numer specjalny (cyt. dalej: SFMNS), s. 3.

39 ARMST, SFMNS, s. 4.
40 Tamże, s. 4-5.
41 Tamże, s. 5.
42 Tamże, s. 6.
43 APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 

rok 2000; ARMST, SFMNS, s. 7.
44 ARMST, SFMNS, s. 8.
45 APSK, RMS, Program IX Salwatoriańskiego Forum Młodych.
46 APSK, RMS, Zaproszenie na X Salwatoriańskie Forum Młodych.
47 ARMST, Forum Młodych 2004, Program XI Salwatoriańskiego Forum Młodych.
48 APSK, RMS, Informacje dotyczące XII Salwatoriańskiego Forum Młodych.
49 ARMST, Forum Młodych 2006, Informator XIII Salwatoriańskiego Forum Mło-

dych, Dobroszyce 8-16.07.2006, s. 48.
50 https://www.gosc.pl/doc/795001.XIV-Salwatorianskie-Forum-Mlodych [dostęp: 

25.03.2019].
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– XV SFM, Zanim powiesz „tak”, Dobroszyce, 5-14 lipca 200851.
– XVI SFM, Młodzi u świętej, Trzebnica, 4-12 lipca 200952.
– XVII SFM, Zwariuj, aby żyć, Dobroszyce, 3-12 lipca 201053.
– XVIII SFM, Nastaw się na więcej, Dobroszyce, 2-11 lipca 201154.
– XIX SFM, Podaj dalej, Dobroszyce, 7-16 lipca 201255.
– XX SFM, Głowa do góry, Dobroszyce, 6-15 lipca 201356.
– XXI SFM, Jesteś boski, Dobroszyce, 5-14 lipca 201457.
– XXII SFM, Już czas, Dobroszyce, 4-13 lipca 201558.
– XXIII SFM, Raz się żyje, Dobroszyce, 2-11 lipca 201659.
– XXIV SFM, Co słychać?, Dobroszyce, 8-17 lipca 201760.
– XXV SFM, Można inaczej, Dobroszyce, 7-16 lipca 201861.
– XXVI SFM, Czemu nie?, Dobroszyce, 6-15 lipca 201962.
RMS podczas każdego Forum zapraszał przedstawicieli różnych środowisk, 

którzy pomagali zorganizować spotkanie, a uczestnikom zapewniali właściwe 
przeżycia. Czas Święta Młodych urozmaicali artyści i różnego rodzaju zespoły 
muzyczne. W spotkaniach brali udział przedstawiciele zarządu prowincjalnego 

51 https://www.gosc.pl/doc/767775.Salwatorianskie-Forum-Mlodych/ [dostęp: 
2.04.2019].

52 Relacja ks. Jerzego Morańskiego z dnia 26.04.2019.
53 R. Ziajka, Zwariuj, aby żyć, „Niedziela” 4 lipca 2010, nr 27, s. 4; http://www.sds.

pl/dobroszyce-zwariuj-aby-zyc-/ [dostęp: 15.04.2019].
54 A. Combik, Złap falę i działaj. XVIII Salwatoriańskie Forum Młodych, „Gość Wro-

cławski” 17 lipca 2011, nr 28/823, s. 1; ARMST, Forum Młodych 2011, Plakat XVIII 
Salwatoriańskiego Forum Młodych; https://www.katolik.pl/xviii-salwatorianskie-forum-
mlodych-w-dobroszycach-2011-,22428,859,cz.html/ [dostęp: 10.04.2019].

55 ARMST, Forum Młodych 2012, Plakat XIX Salwatoriańskie Forum Młodych; 
A. Combik, Chcą podać dalej. XIX Salwatoriańskie Forum Młodych, „Gość Wrocławski” 
15 lipca 2012, nr 28/875, s. 1.

56 A. Combik, Do nieba z bębnem, pędzlem i chochlą, „Gość Wrocławski” 21 lipca 
2013, nr 29/928, s. 3; ARMST, Forum Młodych 2013, Plakat XX Salwatoriańskiego 
Forum Młodych.

57 https://www.niedziela.pl/artykul/112763/nd/XXI-Forum-Mlodych-%e-
2%80%9eJestes-Boski%e2%80%9d/ [dostęp: 24.04.2019]; https://www.malygosc.pl/
doc/2072919.XXI-Forum-Mlodych/ [dostęp: 12.04.2019].

58 ARMST, Forum Młodych 2015, Plakat XXII Salwatoriańskiego Forum Młodych.
59 ARMST, Forum Młodych 2016, II, Plakat XXIII Salwatoriańskiego Forum Mło-

dych.
60 https://kosciol.wiara.pl/doc/4044067.Maja-uszy/ [dostęp: 20.04.2019].
61 ARMST, Forum Młodych 2017, Plakat XXIV Salwatoriańskiego Forum Młodych.
62 http://forummlodych.com/ [dostęp: 23.04.2019].
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z urzędującym prowincjałem na czele63. I tak, w Dobroszycach gościli na po-
szczególnych spotkaniach m.in.64 I: ks. Krzysztof Wons, ks. Joachim Stencel, 
ks. Mirosław Socała, Elżbieta Winkler, Lucyna Iskrzycka-Szemlej65; II: bp. 
Józef Pazdur, przedstawiciele wspólnot AA i AL.-ANON66, zespół Vox Nostra 
oraz zespół Liberta z Mikołowa67; III: ks. Krzysztof Wons, ks. Bogdan Ferdek, 
ks. Aleksander Radecki. Swoje świadectwo wiary wobec młodych złożył Jan 
Budziaszek, perkusista zespołu Skaldowie. Młodzież miała okazję spotkać się 
z zaproszonymi psychologami: Elżbietą Brudło, Lucyną Iskrzycka, Elżbietą 
Wylegałą68; IV: ks. Krzysztof Wons, ks. Joachim Stencel, s. Anna Maria Pełka, 
ks. Mirosław Socała69; V: ks. Bronisław Jakubiec, ks. Joachim Stencel, ks. Hen-
ryk Łodziana, ks. Hubert Kaliszewski, ks. Krzysztof Wons70; VI: ks. Aleksander 
Radecki, ks. Stanisław Orzechowski, VOX NOSTRA, zespoły dziecięce71; VII: 
Gośćmi spotkania byli m.in. redaktor naczelny Jezus żyje, Piotr Nowakowski 
autor książki Sekty – co każdy o nich powinien wiedzieć, Marta i Krzysztof 
Belafowie72; VIII: koncert ewangelizacyjny, Piotr Nowakowski, spotkanie 
z niepełnosprawną Asią, ks. Jerzy Olszówka73; IX: Eleni, RDN, 40 i 30 na 70, 
Sega Band, Naos, Vox Nostra oraz wspólna zabawa z wodzirejem przy muzyce 
zespołu „Każdy sobie”74; X: ks. Stanisław Orzechowski, ks. Aleksander Radec-
ki, Rytm Dobrej Nowiny, Przystanek Jezus, Jacek Dewócki i Przyjaciele, Pod 
Budą, Vox Nostra, 40 i 30 na 7075; XI: RDN, Recital gitarowy Waldemara 

63 Relacja ks. Macieja Szeszko z dnia 18.02.2019.
64 Nie sposób ująć powyższych zagadnień statystycznie ze względu na brak odpowied-

niej dokumentacji.
65 ARMST, KRMS, t. 1, s. 2.
66 Salwatoriańskie Forum Młodych, „Wiadomości Salwatoriańskie” nr 6/95, s. 3.
67 ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 

okres wakacji 1995; ARMST, SFMNS, s. 3.
68 III Salwatoriańskie Forum Młodych, „Wiadomości Salwatoriańskie” nr 5/96, s. 3; 

ARMST, SFMNS, s. 4.
69 ARMST, SFMNS, s. 5. 
70 ARMST, I-VI Salwatoriańskie Forum Młodych 1994-2000, Dokumentacja Forum.
71 Tamże.
72 ARMST, SFMNS, s. 7.
73 ARMST, VIII Salwatoriańskie Forum Młodych 2001, Dokumentacja Forum.
74 APSK, RMS, Program IX Salwatoriańskiego Forum Młodych; ARMST, KZPS, 

Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 2002.
75 P. Nowakowska, Bliżej Boga, „Gość Niedzielny” Wrocław, 22.06.2003, Nasza Die-

cezja, 25/403, s. 21-22; ARMST, X Salwatoriańskie Forum Młodych 2003, Program XI 
Salwatoriańskiego Forum Młodych.
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Gromolaka, Gospel Sunrise, Zespoły dziecięce: Trąbki Jerycha, Suspectus oraz 
Raz Dwa Trzy76; XII: Brathanki, Mate.O, 40 i 30 na 70 oraz orkiestry z Drez-
denka, a także Koncert muzyki dawnej Carmen Alacre i śpiewogra Historia 
pewnej miłości77; XIII: Magda Anioł, zespół Krywań, przedstawienie teatralne 
Dekalog – Pokolenie JPII grupy teatralnej „Figlarne Owieczki” z Poznania oraz 
śpiewogra Cygańska miłość – Teatru Muzycznego Kangarose, zakończona zaba-
wą z wodzirejem78; XIV: Grupa „Figlarne Owieczki” przedstawienie teatralne 
A marzenia były inne..., Anna Margasińska, Tomasz Terlikowski: Manipulacja 
w mediach, Darek Pietrek: Okultyzm – droga donikąd, Grupa teatralna Kefas: 
Raz wybrawszy, zawsze wybierać muszę, Viola Brzezińska z zespołem, koncert 
gospelowy: HAND OF GOD, Chili My oraz zabawa z wodzirejem79; XV: 
New Life M., Bethel, Brathanki oraz zabawa z wodzirejem, mecz piłki nożnej: 
Orły Górskiego kontra organizatorzy80; XVI: ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa 
i miejscowi salwatorianie, wodzirej81; XVII: 40 i 30 na 7082; XVIII: Love Story, 
Bethel, Magda Anioł oraz kabaret Hrabi83; XIX: Mate.o, Full Power Spirit, 
Propaganda Dei oraz TGD84; XX: Monika Kuszyńska, StronaB, Maleo Re-
agae Rockers oraz Ania Wyszkoni, a także występ kabaretu Hrabi; XXI: Ewa 
Penkalska, o. Grzegorz Kramer SJ, rodzina Sujków, o. Ksawery Knotz OFM-
Cap oraz Jacek Pulikowski, Kabaret Hrabi, Twoje Niebo, No Longer Music, 

76 ARMST, IX Salwatoriańskie Forum Młodych 2003, Program XI Salwatoriańskiego 
Forum Młodych.

77 ARMST, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 
2005, APSK, RMS, Informator XII Salwatoriańskiego Forum Młodych, Dobroszyce, 
2-11 lipca 2005, ARMST, Forum Młodych 2005.

78 ARMST, Informator XIII Salwatoriańskiego Forum Młodych, Dobroszyce 
8-16.07.2006, s. 48; ARMST, Forum Młodych 2006.

79 https://www.katolik.pl/20924,794.druk/ [dostęp: 17.04.2019].
80 https://www.gosc.pl/doc/767775.Salwatorianskie-Forum-Mlodych/ [dostęp: 

16.04.2019].
81 Relacja ks. Jerzego Morańskiego z dnia 25.04.2019.
82 https://gosc.pl/files/old/gosc.pl/zalaczniki/2010/07/16/1279253224/1279303343.

pdf/ [dostęp: 16.04.2019].
83 A. Combik, Złap falę i działaj. XVIII Salwatoriańskie Forum Młodych, „Gość Wro-

cławski” 17 lipca 2011 nr 28/823, s. 1; ARMST, Forum Młodych 2011, Plakat XVIII 
Salwatoriańskiego Forum Młodych.

84 ARMST, Forum Młodych 2012, Plakat XIX Salwatoriańskie Forum Młodych; 
A. Combik, Chcą podać dalej. XIX Salwatoriańskie Forum Młodych, „Gość Wrocławski” 
15 lipca 2012 nr 28/875, s. 1.
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Bethel, Jakub Barczak oraz Fragua85; XXII: ks. Jan Kaczkowski, ks. Aleksander 
Radecki, Mirek Kirczuk, Ireneusz Krosny, kabaret Hrabi, T. Love, Zespół 
Soudarion oraz Tau86; XXIII: Luxtorpeda, Zakopower, Sąsiedzi (finaliści Sal-
watoriańskiego Festiwalu Piosenki Religijnej)87, s. Gaudia, Mikołaj Kapusta 
(znany youtuber), Janek Mela88; XXIV: ks. Jakub Bartczak, bp Grzegorz Ryś, 
Tomasz Kabis, Arkadiusz Nepelski, taternicy, popularne małżeństwo Domi-
nika Figurska i Michał Chorosiński, Pectus, Bethel oraz Ireneusz Krosny89; 
XXV: Spotkanie z gośćmi, autorami książki o Helence Kmieć, która zginęła na 
misji w Boliwii, Eweliną Gładysz i Przemysławem Radzyńskim90, Anna Golę-
dzinowska, Magdalena i Zbigniew Kaliszukowie, Marcin Zieliński, bp Marek 
Solarczyk, Musical Tobiasz, Maleo Reggae Rockers, Sound ’n’ Grace91; XXVI: 
bp Rafał Markowski, Sylwia Jaśkowiec92, niemaGOtu i Patrycja Markowska93.

4.2. Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej

Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej jest świętem ludzi młodych. 
Narodził się w Krzyżu Wielkopolskim. Wzięło w nim wtedy udział 18 zespo-
łów z całej Polski oraz Białorusi94. Od samego początku był „czasem uwielbie-
nia Boga przez śpiew, zabawę i wspólną modlitwę. Radość, która wyśpiewy-
wana jest przez wykonawców, udziela się wszystkim słuchaczom, co sprawia, 
że festiwal jest czasem optymizmu i pokoju”95.

85 A. Szymczak, XXI Salwatoriańskie Forum Młodych, „Niedziela” 27 lipca 2014 nr 
30, s. 2.

86 http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/kraj/salwatorianie-rms-w-oczekiwaniu-
na-swieto-mlodych-51874/ [dostęp: 18.04.2019].

87 https://wroclaw.gosc.pl/doc/3264709.W-Dobroszycach-dobro-szyja/ [dostęp: 
14.04.2019].

88 http://www.radiorodzina.pl/wiadomosci/14881/ [dostęp: 12.04.2019].
89 https://www.deon.pl/kalendarz/art,5844.html/ [dostęp: 16.04.2019].
90 https://wroclaw.gosc.pl/doc/4876773.Udowodnijcie-swiatu-ze-mozna-inaczej/ 

[dostęp: 12.04.2019].
91 ARMST, Forum Młodych 2017; Plakat XXIV Salwatoriańskiego Forum Młodych.
92 https://wroclaw.gosc.pl/doc/5698523.Ruszylo-Salwatorianskie-Forum-Mlodych/ 

[dostęp: 29.07.2019].
93 http://www.sds.pl/dobroszyce-czemu-nie [dostęp: 30.07.2019].
94 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3, „Gazetka VII Salwatoriańskiego 

Festiwalu Piosenki Religijnej Pokochaj Miłość”.
95 https://www.katolik.pl/zakonczyl-sie-xii-salwatorianski-festiwal-piosenki-

religijnej-,20860,794,news.html [dostęp: 10.04.2019].
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Duszpasterze RMS-u, organizując Salwatoriański Festiwal Piosenki Reli-
gijnej „stawiają sobie za cel promocję młodych artystów, wykonujących muzy-
kę chrześcijańską oraz propagowanie kultury chrześcijańskiej wraz z wartościa-
mi, jakie ona w sobie niesie”96. Dzieło to doskonale wpisuje się w charyzmat97 
Zgromadzenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, którego celem jest dotarcie 
do ludzi wszelkimi możliwymi sposobami, aby wypełnić testament duchowy 
ojca Franciszka Jordana wyrażony słowami: „Dopóki żyje na świecie choćby 
jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela 
Świata, nie wolno ci spocząć”98. Zorganizowane dotychczas festiwale pokazały, 
że przedsięwzięcia te mają rację istnienia: młodzi artyści mają okazję zaprezen-
towania swoich talentów, są oceniani przez profesjonalne jury, mają też okazję 
wymiany doświadczenia zarówno życiowego, jak i muzycznego, i możliwość 
spotkania się ze sobą, a rywalizacja o cenne nagrody przyczynia się do ich roz-
woju99. Nowością festiwalu było wprowadzenie w 2016 roku warsztatów dla 
uczestników konkursu, prowadzonych przez profesjonalnych muzyków100. Ju-
bileuszowe XX spotkanie stało się okazją do świętowania i wyrażenia wdzięcz-
ności za to, że na festiwalowej scenie zagrało już wiele zespołów i solistów, 
którzy chwalą i wielbią Boga, występując dziś zawodowo na deskach polskich 
scen muzycznych101. Organizatorzy starają się nie tylko z roku na rok docierać 
z informacją o konkursie do nowych osób, ale przede wszystkim podnosić 
poziom spotkania102. W latach 2002-2005 imprezą towarzyszącą był przegląd 
Małych Biblijnych Form Teatralnych dla dzieci i młodzieży, nieuczestniczą-
cych w konkursie, który z czasem się usamodzielnił103.

96 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowincjała 
salwatorianów, z dnia 5 maja 2016 roku.

97 SP, nr 2:03.
98 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowincjała 

salwatorianów, z dnia 5 maja 2016 roku.
99 Tamże.
100 Tamże.
101 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Józefa Figla, prowincjała 

salwatorianów, z dnia 15 kwietnia 2018 roku.
102 APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowin-

cjała salwatorianów, z dnia 27 lutego 2017 roku.
103 ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej 

za rok 2002; APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriań-
skiej za rok 2003; APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwa-
toriańskiej za rok 2004; APSK, RMS, Program Festiwalu; APSK, RMS, Sprawozdanie 
z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 2005.
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Odbyły się następujące Salwatoriańskie Festiwale Piosenki Religijnej 
(SFPR):

–  I Przegląd Salwatoriańskich Zespołów Muzycznych, Krzyż Wielkopolski 
1996104.

– II SFPR, Bądź wielki przed Bogiem, a nie przed ludźmi, Mikołów, 1997105.
– III SFPR, Zjednoczeni w Duchu, Mikołów, 1998106. 
– IV SFPR, Abba Ojcze, Mikołów, 1999107. 
– V SFPR, Ze Zbawicielem w drogę wyruszę, Mikołów, 2-4.06.2000108.
– VI SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 18-20.05.2001109. 
– VII SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 1-3.05.2002110.
– VIII SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 1-3.05.2003111.
– IX SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 30.04.-3.05.2004112.
– X SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 30.04-2.05.2005113.
– XI SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 29.04.1.04.2006114.
– XII SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 1-3.05.2007115.

104 ARMST, Program Przeglądu. 
105 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
106 ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej 

za okres od 1 września 1997 roku do 31 sierpnia 1998 roku; APSK, RMS, Historia Fe-
stiwalu w pigułce, s. 3.

107 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
108 Tamże.
109 APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 

rok 2001; APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
110 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3; APSK, RMS, Plakat Festiwalu; 

ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 
2002.

111 APSK, RMS, List dyrektora RMS-u skierowany do ks. Jerzego Madery, prowincja-
ła salwatorianów, z dnia 18 lutego 2003 roku; APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 2003. 

112 APSK, RMS, List dyrektora RMS-u skierowany do ks. Jerzego Madery, prowincja-
ła salwatorianów, z dnia 6 stycznia 2004 roku; APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 2004; APSK, RMS, Program Festiwalu.

113 APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 
rok 2005; APSK, RMS, Program Festiwalu; APSK, RMS, Program Festiwalu.

114 ARMST, Plakat Festiwalu.
115 https://www.katolik.pl/zakonczyl-sie-xii-salwatorianski-festiwal-piosenki-

religijnej-,20860,794,news.html/ [dostęp: 10.04.2019].
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–  XIII SFPR, Pokochaj Miłość, Mikołów, 19.04.2008, konkurs wykonaw-
ców dziecięcych i Trzebnica, 1-3.05.2008, konkurs wykonawców mło-
dzieżowych116.

Po czteroletniej przerwie Festiwal Pokochaj Miłość został przez RMS 
wskrzeszony117 i odbył się w Trzebnicy w dniach 1-3 czerwca 2012 roku. Do tej 
pory zawsze stawiał sobie za cel promocję piosenki chrześcijańskiej i był szansą 
zaprezentowania się nowych talentów muzycznych. RMS, świadomy tęsknoty 
uczestników spotkania, jak i osób związanych z festiwalem, postanowił wrócić 
do tej pięknej, radosnej i rozśpiewanej tradycji118. W czasie Mszy św. otwie-
rającej festiwal, ówczesny prowincjał przekonywał, że w każdym człowieku 
ukryty jest lew i tylko on może go uwolnić. Te lwy to nasze talenty. Lwy zosta-
ły uwolnione i mocne dźwięki zatrzęsły Trzebnickim Ośrodkiem Kultury119.

– XIV SFPR, Pokochaj Miłość, Trzebnica, 1-3.06.2012120.
– XV SFPR, Pokochaj Miłość, Trzebnica, 31.05-1.06.2013121.
– XVI SFPR, Pokochaj Miłość, Trzebnica, 30-31.05.2014122.
– XVII SFPR, Pokochaj Miłość, Trzebnica, 29-30.05.2015123. 
– XVIII SFPR, Pokochaj Miłość, Trzebnica, 26-28.05.2016124.
– XIX SFPR, Nadaj brzmienie, Trzebnica, 1-3.06.2017125.

116 http://www.radiokatolik.pl/xiii-salwatorianski-festiwal-piosenki-religijnej--
pokochaj-milosc-,191,798,1,a.html/ [dostęp: 2.04.2019]; https://mojmikolow.pl/i,-
xiii-salwatorianski-festiwal-piosenki-religijnej-pokochaj-milosc,200274,478802.html/ 
[dostęp: 13.04.2019]; APSK, RMS, Informacja prasowa dotycząca Festiwalu. 

117 M. Szeszko, Nastaw się na więcej, „Salwator” 2/2012, s. 15.
118 Kra, Przeżyć wskrzeszenie, „Gość Wrocławski” 15 kwietnia 2012 nr 15/868, s. 3; 

APSK, RMS, List duszpasterzy RMS-u skierowany do ks. Piotra Filasa, prowincjała sal-
watorianów, z dnia 10 lutego 2012 roku.

119 Ac, Lwy się budzą. XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej, „Gość Wro-
cławski” 10 czerwca 2012 nr 23/870, s. 2; XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej, 
„Żniwo” 18 marca 2012 roku nr 12/526, s. 8.

120 Ac, Lwy się budzą, s. 2; XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej, „Żniwo”, s. 8.
121 Ac, Pokochaj Miłość, „Gość Wrocławski” 9 czerwca 2013 nr 23/922, s. 2; P. Król, 

Bogu niech będą dźwięki, „Panorama Trzebnicka” 2013 nr 9 (32), s. 14.
122 ARMST, XVI Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2014, Program Festiwalu; 

J. Łukowski, Zakochani w dźwiękach, „Gość Wrocławski” 8 czerwca 2014 nr 23/972, s. 2.
123 ARMST, XVII Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2015, Plakat Festiwalu.
124 ARMST, XVII Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2016, Program Festi-

walu.
125 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/koncert/xix-salwatorianski-festiwal-

nadaj-brzmienie-trzebnica/ [dostęp: 2.04.2019].
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– XX SFPR, Nadaj brzmienie, Trzebnica, 31.05-2.06.2018126.
– XXI SFPR, Nadaj brzmienie, Trzebnica, 7-8.06.2019127.
Na przestrzeni tych lat oprócz uczestników podczas trwania festiwalu lub 

na jego zakończenie gościnnie wystąpili również artyści lub zespoły muzycz-
ne128: I: klerycki zespół Vox Nostra129; II: Oweyo, New Life M., Soli Deo Glo-
ria, Vox Nostra oraz Sega Band (30 wykonawców)130; III: Aslan, Chamal, Ma-
nitou, Vox Nostra oraz chór Harmonia z Mikołowa (31 wykonawców – ponad 
300 osób, nie licząc publiczności mikołowskiej)131; IV: Vox Nostra, Oweyo, 
Sega Band i Manitou (zakwalifikowało się 30 wykonawców)132; V: Arka No-
ego, Halleluja Country Band, Chily My (w finale znalazło się 35 wykonawcó-
w)133; VI: Vox Nostra, Abraxas, Przystanek Jezus, Rytmy Dobrej Nowiny, 40 
synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach (do części finałowej zakwalifi-
kowało się 46 wykonawców – około 450 osób)134; VII: New Life M, Rytmy 
Dobrej Nowiny i Deus Meus (40 wykonawców – ponad 500 osób)135; VIII: 
RDN, Magda Anioł z zespołem oraz 40 i 30 na 70 (w konkursie uczestniczyło 
40 wykonawców – ponad 400 osób)136; IX: Ruah i Rytmy Dobrej Nowi ny, 
Mate.O (60 wykonawców – ponad 500 osób)137; X: Rytmy Dobrej Nowi-

126 https://wroclaw.gosc.pl/doc/4782217.Coraz-trudniejszy-wybor/ [dostęp: 
28.03.2019].

127 http://festiwal.sds.pl/ [dostęp: 19.04.2019].
128 Nie sposób ująć powyższych zagadnień statystycznie ze względu na brak odpo-

wiedniej dokumentacji.
129 ARMST, Program I Przeglądu Salwatoriańskich Zespołów Muzycznych, Krzyż 

Wielkopolski 1996; APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
130 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
131 ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej 

za okres od 1 września 1997 r. do 31 sierpnia 1998 r.; APSK, RMS, Historia Festiwalu 
w pigułce, s. 3.

132 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3; ARMST, I-V Salwatoriański 
Festiwal Piosenki religijnej 1996-2000, Plakat Festiwalu.

133 APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
134 APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 

rok 2001; APSK, RMS, Historia Festiwalu w pigułce, s. 3.
135 APSK, RMS, Plakat Festiwalu; ARMST, KZPS, Sprawozdanie z działalności Ru-

chu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 2002.
136 APSK, RMS, List dyrektora RMS-u skierowany do ks. Jerzego Madery, prowin-

cjała salwatorianów, z dnia 18 lutego 2003 r.; APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności 
Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za rok 2003.

137 APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 
rok 2004; APSK, RMS, Program Festiwalu.
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ny, TGD oraz laureatów poprzednich Festiwali (60 wykonawców – ponad 
600 osób)138; XI: RDN, Magda Anioł, Full Power Spirit, Dekalog – Pokolenie 
JPII w wykonaniu grupy teatralnej „Figlarne Owieczki” (36 wykonawców)139; 
XII: zespół góralski Turliki z Zakopanego, Viola Brzezińska z zespołem oraz 
Gospel Rain (9 solistów i 6 zespołów w kategorii dziecięcej oraz 10 solistów 
i 13 zespołów w kategorii młodzieżowej – ponad 500 osób)140; XIII: Arka No-
ego, TGD, Chili My (6 zespołów dziecięcych i 10 solistów – około 120 dzieci 
oraz 32 wykonawców młodzieżowych)141; XIV: Mate.O, Bethel, New Life.M, 
Deus Meus (12 zespołów i 5 solistów – około 150 osób)142; XV: Nowością był 
występ laureatów Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem. Nasi 
laureaci natomiast wystąpili gościnnie u stóp Tatr na Festiwalu Twórczości 
Chrześcijańskiej, Fragua i Mietek Szcześniak (ponad 150 uczestni ków)143; XVI: 
laureaci Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem, Propaganda 
Dei i TGD (ponad 150 młodych artystów)144; XVII: laureaci Festiwalu Twór-
czości Chrześcijańskiej w Zakopanem, Orkiestra SKAmienia, laureat festiwalu 
w Zakopanem i Gospel Rain (10 zespołów i 7 solistów)145; XVIII: laureaci 
Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Zakopanem, Zespół 33 i Maleo Reg-
gae Rocker (blisko 100 uczestników)146; XIX: laureaci Festiwalu Twórczości 
Chrześcijańskiej w Zakopanem, Mate.O  i Justyna Steczkowska (5 zespołów 

138 APSK, RMS, Sprawozdanie z działalności Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej za 
rok 2005; APSK, RMS, Program Festiwalu.

139 ARMST, Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2006, Materiały Festiwalu.
140 https://www.katolik.pl/zakonczyl-sie-xii-salwatorianski-festiwal-piosenki-

religijnej-,20860,794,news.html [dostęp: 10.04.2019].
141 https://mojmikolow.pl/i,xiii-salwatorianski-festiwal-piosenki-religijnej-pokochaj-

milosc,200274,478802.html/ [dostęp: 14.04.2019]; P. Ziembińska, Pokochaj Miłość. 
Rozśpiewana Trzebnica, „Gość Wrocławski” 11 maja 2008 nr 19/658, s. 3; APSK, RMS, 
Informacja prasowa dotycząca Festiwalu.

142 Ac, Lwy się budzą, s. 2; XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej, w: Żniwo, 
18 marca 2012 roku, nr 12/526, s. 8; ARMST, XIV Salwatoriański Festiwal Piosenki 
Religijnej 2012, Plakat Festiwalu.

143 Ac, Pokochaj Miłość, „Gość Wrocławski” 9 czerwca 2013 nr 23/922, s. 2; P. Król, 
Bogu niech będą dźwięki, s. 14.

144 ARMST, XVI Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2014, Program Festiwa-
lu; J. Łukowski, Zakochani w dźwiękach, s. 3.

145 ARMST, XVII Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2015, Plakat Festiwalu, 
lista zgłoszeń.

146 ARMST, XVIII Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej 2016, Program Fe-
stiwalu; http://www.sds.pl/trzebnica-salwatorianski-festiwal-muzyki-religijnej-/ [dostęp: 
13.04.2019].



97

i 10 solistów )147; XX: laureaci Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej w Za-
kopanem, NiemaGOtu i Mietek Szcześniak (10 solistów oraz 7 zespo łów )148; 
XXI: Exodus 15 i Stanisław Sojka (9 solistów i 8 zespołów)149. Gośćmi hono-
rowymi poszczególnych festiwali byli urzędujący prowincjałowie i przedstawi-
ciele miejscowych samorządów150.

Ruch Młodzieży Salwatoriańkiej na trwałe wpisał się w życie Kościoła 
katolickiego Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na obecność na spo-
tkaniach przedstawicieli z parafii, w których pracują polscy salwatorianie, 
m.in. z Węgier, Albanii, Ukrainy i Białorusi. Stał się głównym apostolatem 
Polskiej Prowincji Salwatorianów. Na przestrzeni ostatnich lat mocno rozwinął 
swoją działalność, przedstawiając młodzieży bogatą propozycję uczestnictwa 
w życiu Kościoła. Wymownym zakończeniem tej publikacji niech będzie 
świadectwo jednej z uczestniczek Forum Jubileuszowego o nieżyjącym dziś za-
łożycielu Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, ks. Mieczysławie Tylutkim: „Na 
XXV Jubileuszowym Salwatoriańskim Forum Młodych Mszy św. przewodni-
czył ksiądz Mieczysław Tylutki, który przyjechał z Elbląga. Został on powitany 
zestawem uczestnika, czyli koszulką, informatorem oraz identyfikatorem. 
W słowa swojego kazania wplótł kilka historii o Forum Młodych: «Pamiętam 
pierwsze Forum. Wtedy nie było jeszcze RMS-u, powstał on dopiero po tym 
wydarzeniu. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej – posiłki wydawaliśmy 
w pralni na plebanii przez okno. Na 3. Forum Młodych była rekordowa liczba 
osób – 500 uczestników. Pamiętam, że kolejki do pryszniców były ogromne, 
o 4:00 ludzie kończyli się kąpać, ale wstawali również inni, by wcześniej wziąć 
prysznic». Oprócz historii dotyczących tej imprezy ksiądz Tylutki skupił się 
na  dzisiejszym Słowie Bożym (Mk 6, 1-6). Najważniejsza myśl płynąca z tego 
kazania to: «Każdy na twojej drodze ma do przekazania Ci wiadomość od 
Boga, więc nie lekceważ innych, tylko słuchaj tego, co Stwórca ma Ci do 
powiedzenia»151.

147 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/koncert/xix-salwatorianski-festiwal-
nadaj-brzmienie-trzebnica/ [dostęp:14.04.2019]; https://wroclaw.gosc.pl/doc/3942654.
Brzmienie-z-potwornym-ladunkiem-prawdy/ [dostęp: 18.04.2019].

148 http://koncerty.chrzescijanskiegranie.pl/koncert/salwatorianski-festiwal-nadaj-
brzmienie-2018-trzebnica-koncerty-niemagotu-mietek-szczesniak/ [dostęp: 15.04.2019].

149 http://www.salwatorianie.pl/nadaj-brzmienie-xxi-sfpr/ [dostęp: 12.07.2019].
150 Relacja ks. Daniela Jamrożego z dnia 20.04.2019.
151 https://forummlodych.com/ [dostęp: 24.04.2019].
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THE RISE AND GROWTH  
OF THE SALVATORIAN YOUTH MOVEMENT

Summary

The Salvatorian Youth Movement exists as one of three apostolates dedicated to 
young people in the Polish Province of the Society of the Divine Savior. The aim of 
this movement (RMS) is the human and Christian formation of youth, showing the 
salvatorian charism and the promotion of vocations to three branches of the Salva-
torian Family. The webpage of the Polish Province of the Salvatorians contains the 
following information about this apostolate: „It is a very dynamic community guided 
by the Salvatorians. Joy, creativity, openness of the young people and their Priests as 
well as the solid formation program make it a friendly environment for growing in 
faith and human maturity. The apostolate provides many events combining prayer, 
development of talents and skills with good fun. The most important initiatives in-
clude: the Salvatorian Youth Forum and the Salvatorian Festival of Religious Song”. 
RMS organizes also the following national events: winter and summer retreats for 
youth and students, regional meetings of RMS called retreat days, New Year meet-
ings, meetings for animators, and the 8th group of the pilgrimage from Wrocław to 
the national shrine of Our Lady in Jasna Góra. It also co-organizes Fatima Meetings 
for youth in Trzebinia and helps in pastoral activities for the local places and com-
munities, where RMS priests minister by giving retreats. The national promotional 
activities of the RMS are supported by the group called Young Salvatorians.

Słowa kluczowe: 
 Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej, duszpasterstwo młodzieżowe, apostolat, 
Salwatoriańskie Forum Młodych, Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej.

Keywords: 
 Salvatorian Youth Movement, youth ministry, apostolate, Salvatorian Youth Fo-
rum, Salvatorian Festival of Religious Song.
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Ks. Mirosław Stanek SDS

 Idea oraz dotychczasowe doświadczenia 
Wolontariatu Misyjnego Salvator

Wprowadzenie 

Pochylając się nad zagadnieniem Wolontariatu Misyjnego Salvator (WMS) 
z jednej strony możemy szybko podać definicję, która będzie charakteryzowała 
ten apostolat. Napiszemy w niej, że to grupa młodych ludzi skupiona przy 
zgromadzeniu salwatorianów, która pragnie w sposób autentyczny żyć wiarą 
w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata. Poprzez swój czas, zdolności, umiejęt-
ności, chęć pomocy i kreatywność, pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać 
w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie. Wypada ponadto podać 
konkretne statystyki odnoszące się do omawianego dzieła i przywołać dane hi-
storyczne wskazujące ramy działania WMS. Takie ujęcie tematu będzie z pew-
nością prawdziwe, jak również zgodne ze standardami naukowymi. Wydaje 
się jednak, że nie do końca pełne. W niniejszym artykule postaramy się zatem 
przywołać również źródła zapału misyjnego towarzyszącego wolontariuszom. 
Po pierwsze, w oczywisty sposób będzie to wiara w Jezusa Chrystusa i wyni-
kające z niej obowiązki wierzących, którzy swoimi talentami, nakładem sił 
i środków przyczyniają się do rozszerzenia zakresu dzieła ewangelizacji świata 
zgodnie z chrześcijańskim przesłaniem wyrażonym słowami ojców soboro-
wych, że „każdy uczeń Chrystusowy ma obowiązek szerzenia wiary”1. Trudno 
wyobrazić sobie istnienie i działanie WMS bez autentycznego wsłuchania się 

Ks. dr Mirosław Stanek SDS – doktor misjologii, konsultor prowincjalny ds. apo-
stolatów oraz dyrektor Wolontariatu Misyjnego Salvator; e-mail: miros1@o2.pl.

1 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucja, dekrety, deklaracje. Tekst łaciński-polski, Poznań 1968, nr 17.
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w Ewangelię, głos współczesnego Kościoła czy duchowe przesłanie ojca Fran-
ciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów. Powyższe zagadnie-
nia stanowić będą treść niniejszego artykułu. Przeanalizowane zostaną również 
działania podejmowane przez wolontariat w ostatnich latach. Weźmiemy tu 
pod uwagę zarówno działalność prowadzoną w kraju, jak i przedstawione zo-
staną statystyki wyjazdów misyjnych. 

I. Źródła działalności Wolontariatu Misyjnego Salvator

W dzisiejszym świecie nietrudno znaleźć wiele organizacji proponujących 
udział w działaniu na rzecz innych. Oczywiście w przypadku wielu z nich będą 
to chwalebne inicjatywy wspierające rozwój człowieka na różnych etapach 
jego istnienia, co zawsze będzie godne pochwały. Nie umniejszając jednak roli 
oraz zaangażowania poszczególnych instytucji, należy wskazać motywację, dla 
jakiej pochylają się nad potrzebami wspomnianego człowieka. 

W wolontariacie misyjnym, a szczególnie w omawianym tutaj Wolontaria-
cie Misyjnym Salvator, na pierwsze miejsce zawsze wysuwać się będzie wiara 
w Jezusa Chrystusa, która uzdalnia do bezinteresownego działania. „Naturalną 
konsekwencją troski o wiarę jest staranie się o to, by przekładała się ona na 
życie. Wszak «wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie» (por. Jk 1, 17). 
Chodzi więc o ukazanie, że najpiękniejszym i najbardziej wiarygodnym świa-
dectwem wiary jest postawa bezinteresownej miłości; cichej i pokornej służ-
by”2. Ewangeliczne przesłanie Chrystusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” 
nie jest jedynie pustą frazą zaczerpniętą z dawno zapomnianej historii, ale 
autentycznym wezwaniem, które powinno stać u progu posługi salwatoriań-
skiego wolontariusza misyjnego.

Wydaje się, że potwierdzenie takiego widzenia wolontariusza znajdujemy 
w nauczaniu ostatnich papieży. Wśród wypowiedzi Jana Pawła II na temat 
wolontariatu warto przywołać tekst orędzia wygłoszonego na zakończenie 
Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ustanowionego przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych. Mowa w nim oczywiście o tym, że wolontariat sta-
nowi postęp na drodze humanizacji przez odwoływanie się do różnych form 
solidarności społecznej, godności ludzkiej, zauważania potrzeb, ale podstawą 
pozostaje odwołanie do miłości Boga. „Poprzez miłość do Boga i miłość do 

2 P. Fiącek, O co chodzi w Wolontariacie misyjnym „Salvator”?, w: Skok na głęboka wodę, 
Przepis na wolontariusza misyjnego, red. P. Fiącek, Kraków 2013, s. 17.
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braci chrześcijaństwo uwalnia całą swą moc, która czyni ludzi wolnymi i ich 
zbawia. Miłość jest najwspanialszą formą ewangelizacji, ponieważ, odpowia-
dając na potrzeby ciała, objawia ludziom miłość Boga, Opiekuna i Ojca, nie-
ustannie troszczącego się o wszystkich. Nie chodzi tu o zaspokojenie wyłącznie 
materialnych potrzeb bliźniego, takich jak: zaspokojenie głodu, pragnienia, 
zapewnienie dachu nad głową, opieki medycznej, lecz o to, aby doprowadzić 
go do osobistego doświadczenia miłości Bożej”3. Podobny rys odnajdujemy 
w nauczaniu Benedykta XVI. Na kartach encykliki Deus caritas est wskazuje, 
że kompetencje zawodowe, choć często stawiane na pierwszym miejscu, nie 
wystarczają w dogłębnym zrozumieniu człowieka, który zawsze jest czymś wię-
cej niż tylko „obiektem” technicznej pielęgnacji. Człowiek potrzebuje uwagi 
i dostrzeżenia jego osoby. Tylko odpowiednio uformowany wolontariusz jest 
w stanie podołać temu zadaniu. Benedykt XVI mówi tutaj o specyficznej 
„formacji serca”, która pomaga prowadzić podopiecznych do spotkania Boga 
w Chrystusie4. Adhortacja apostolska Evangelii gaudium papieża Francisz-
ka zwraca uwagę na świeckich współpracowników Kościoła podejmujących 
zadania przekształcania współczesnego świata5 i  jednocześnie wskazuje, że 
pierwszym źródłem wszelkiej pomocy pozostaje miłość Chrystusa6. Pojęcie 
działalności misyjnej zawierać będzie w sobie całą bogatą treść rzeczywistości 
posłania człowieka przez Chrystusa. Przy czym ważne będzie stwierdzenie, że 
cała natura Kościoła jest misyjna i tak naprawdę całe dzieje głoszenia Słowa 
Bożego nazwać można misją. Z samej bowiem natury Kościoła wypływa jego 
misyjność7. Jednak trzeba pamiętać, że pojęcie misji zmienia się obecnie, stale 
powstają nowe wyzwania, na które Kościół wciąż stara się odpowiadać i znaj-
dować odpowiednią drogę do jak najskuteczniejszego przekazywania Bożego 
Słowa8. Ze względu na skomplikowaną sytuację, w jakiej niejednokrotnie znaj-
dują się głosiciele Słowa, nadal konieczne jest poszukiwanie nowych rozwią-
zań, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. Dlatego „dziś Kościół 
musi stawić czoło innym wyzwaniom, kierując się ku nowym horyzontom 

3 Por. Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji. Przesłanie Papież na 
zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, „L’Osservatore Romano” 2002 nr 3, 
s. 8-9.

4 Benedyky XVI, Encyklika Deus caritas est, Watykan 2007, 31.
5 Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Watykan 2013, 102.
6 Tamże, 264-265.
7 Por. F. Jabłoński, Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Kraków 

2003, s. 21-22.
8 Por. J. Górski, Odpowiedź na 101 pytań o misje, Kraków 2005, s. 15-16.
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zarówno w pierwszej misji wśród narodów, jak i w nowej ewangelizacji ludów, 
którym Chrystus był już przepowiadany. Dziś od wszystkich chrześcijan, od 
wszystkich Kościołów partykularnych i od Kościoła powszechnego wymaga się 
tej samej odwagi, jaka pobudzała misjonarzy w przeszłości, tej samej gotowości 
do słuchania głosu Ducha Świętego”9.

Szereg dokumentów Kościoła poświęconych misjom wskazuje na ogrom-
ną rolę ludzi świeckich na tym polu działania. Są oni nie tylko potrzebni 
i skuteczni, ale wręcz w wielu sytuacjach nieodzowni w pracy misyjnej. Nie 
można „nie wspomnieć tu ich ważnego wkładu w pracę w rodzinach, szkołach, 
w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, a w szczególności w przeka-
zywanie chrześcijańskiej nauki. Co więcej, trzeba podkreślić to, co przynosi im 
zaszczyt, a mianowicie, że niektóre Kościoły powstały dzięki działalności mi-
sjonarzy i misjonarek świeckich”10. Podkreślić tutaj wypada, że działalność ta 
to nie tylko bezpośrednie głoszenie Ewangelii słowem, ale często jeszcze istot-
niejsze zaangażowanie w dawanie świadectwa i pracę na rzecz innych. Będzie 
to bezpośrednie źródło zmiany świata na lepsze. „Do tego nawrócenia według 
zamysłu Bożego Kościół przyczynia się swym świadectwem i swą działalnością, 
taką jak dialog, postęp ludzki, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i poko-
ju, wychowanie, opieka nad chorymi, pomoc dla ubogich i maluczkich, mając 
zawsze na uwadze pierwszeństwo rzeczywistości transcendentnych i ducho-
wych, które leżą u podstaw zbawienia eschatologicznego”11. Podsumowując, 
można stwierdzić, że wolontariusz misyjny działający w ramach Wolontariatu 
Misyjnego Salvator powinien być świadomym swojej wiary chrześcijaninem, 
pragnącym dzielić się nią na polu działalności misyjnej Kościoła. Nie działa 
sam, ale jak każdy misjonarz jest przez tenże Kościół posyłany. 

Trudno wyobrazić sobie działanie Wolontariatu Misyjnego Salvator bez 
znajomości przesłania misyjnego o. Jordana. Zarówno szczególny rys misyjny, 
jak i promowany szeroko uniwersalizm działania stanowi w niewątpliwy spo-
sób bazę idei, na której wyrósł i ciągle wzrasta WMS. Jednym z największych 
pragnień o. Jordana było głoszenie Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela 
świata wszystkim, którzy Go jeszcze dostatecznie nie znają lub nie kochają. 
Tej idei poświęcił działalność apostolską i całe swoje życie. Pojęcie uniwersal-
ności, czyli poczucie posłania do wszystkich ludzi, bez względu na ich stan czy 
miejsce zamieszkania, towarzyszyło duchowej drodze Jordana od początku aż 

9 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Watykan 1990, 30.
10 Tamże, 71. 
11 Tamże, 20.
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do jej końca. Głębokim pragnieniem o. Jordana było niesienie idei zbawie-
nia przekraczające granice państw, kultur i  języków. „Jan Chrzciciel Jordan 
myślał «holistycznie», to znaczy całkowicie, tak szeroko, że trudno to sobie 
wyobrazić”12. Była to konkretna potrzeba jego serca i odpowiedź na problemy 
czasów i miejsc, w których przyszło mu żyć. Planując założenie nowego dzieła 
apostolskiego, na pierwszym miejscu stawiał jego uniwersalność wyrażającą się 
w posłaniu do wszystkich.

„Wszystkie narody, wszystkie ludy, wszystkie pokolenia, wszystkie plemio-
na, wszyscy ludzie. Wszystkich jestem dłużnikiem! Nie spocznijcie, aż wszyscy 
poznają i pokochają Jezusa Zbawiciela i będą mu służyli”13. „Dopóki Bóg nie 
jest wszędzie wielbiony, nie wolno ani na chwilę spocząć”14. Czy też znany 
doskonale wszystkim jego duchowym synom tekst: „Dopóki żyje na świecie 
choćby jeden człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad wszystko, 
nie wolno ci ani na chwilę spocząć”15. W pojęciu Jordana takie postawienie 
sprawy było ważne przede wszystkim dlatego, że pokrywało się z zamiarem 
Boga, „który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy” (1 Tm 2, 4)16. Warto również w tym miejscu przytoczyć słowa wypo-
wiedziane przez założyciela salwatorianów podczas pierwszej kapituły zgroma-
dzenia: „A w końcu, najdrożsi synowie, pamiętajcie o tym, że duch Chrystusa 
jest duchem uniwersalności, a nie partykularyzmu. Chrystus bowiem umarł 
za wszystkich; dlatego również Towarzystwo ma charakter uniwersalny. Jego 
prawa nie powinny być zatem dopasowane wyłącznie do tego czy innego na-
rodu, lecz muszą uwzględniać cały okrąg Ziemi”17.

Z przedstawioną powyżej, a tak mocno zakorzenioną w życiu o. Jordana 
ideą uniwersalizmu, wiązało się głębokie pragnienie praktycznego wprowa-
dzania jej w życie. Można to było uczynić dzięki ożywionej pracy apostol-
skiej, którą założyciel starał się wpajać swoim podwładnym równie mocno 
jak uniwersalizm. Wszelkie jego działania miały na celu rozszerzanie zapału 

12 M. Piela, Działalność Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w apostolskiej Prefekturze Assamu 
w Indiach (1889–1915), Wrocław 2008, s. 45.

13 Franciszek Maria od Krzyża (Jan Chrzciciel) Jordan, Dziennik Duchowy, Kraków 
1994, II 70, 4.

14 Tamże, II 1, 2.
15 Tamże, II 1, 1.
16 Tamże, I 176, 9.
17 Franciszek Maria od Krzyża Jordan, Przemówienie podczas pierwszej kapituły gene-

ralnej 6.10.1902, w: Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, Kraków 2010, 
s. 472.

Ks. Mirosław Stanek SDS | Idea oraz dotychczasowe doświadczenia…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 13 – 2019104

apostolskiego wśród członków własnego zgromadzenia, a także w całym Ko-
ściele. Wystarczy przypomnieć fakt, że w pierwotnym zamyśle całe założone 
przez niego dzieło miało nosić nazwę Apostolskiego Towarzystwa Nauczania. 
Wszystko, co czynił, ukierunkowane było na ukazywanie Chrystusa innym. 
Również tego ważnego życiowego przesłania nie omieszkał o. Jordan wpajać 
wychowankom. Mówił do nich: „Gdy chodzi o apostolstwo, chciałbym za-
uważyć: do apostolstwa należy apostolstwo wewnątrz kraju i na misjach. My 
nie jesteśmy ani głównie dla pracy w kraju, ani dla zagranicy”18. Wskazywał, 
że każde działanie powinno mieć swoje apostolskie odniesienie. Również mo-
dlitwa, nawet ta kontemplacyjna, powinna dawać siły do działania w duchu 
apostołów. Rozmyślanie, modlitwa, studiowanie, wszelkiego rodzaju umar-
twienia są jedynie środkami, jakimi powinien posługiwać się uczeń Chrystusa, 
aby rozpalać swą gorliwość o zbawienie dusz19. W tym momencie o. Jordan, 
posługując się ewangelicznymi obrazami, daje piękny przykład takiego współ-
działania i mówi: „Nasze Towarzystwo jest w pełni kontemplatywne i aktyw-
ne. Kontemplacja jest po to, byście zapłonęli Duchem Świętym. Chciałbym 
wyjaśnić, że jest to nalewanie oliwy do lampy po to, byście płonęli i świecili. 
A jeśli oliwy zabraknie, lampa zgaśnie. Dlatego usiłujcie naśladować św. Jana, 
żebyście wszyscy zapłonęli Duchem Świętym. Symbolem świadectwa często 
będzie światło, «Sic luceat lux vostra coram hominibus. Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi». (Mt 5, 16) zatem jesteście powołani, żeby świecić, żeby 
ukazywać światło”20. Wszystko należy poświęcić, aby ukazywać światu światło, 
którym jest Jezus Chrystus.

II. Historia działalności Wolontariatu Misyjnego Salvator

Nieformalna działalność wolontariatu misyjnego skupionego przy różnych 
źródłach związanych z misyjną działalnością salwatoriańskiego świata to już 
rok 2010, kiedy mowa o pierwszych wyjazdach, i 2011, kiedy miało miejsce 
pierwsze ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy. Jednak za oficjalny początek 
działalności należy uznać datę 11 czerwca 2012 roku, kiedy to ks. Piotr Filas, 

18 Franciszek Maria do Krzyża Jordan, Zachęty i upomnienia – konferencje ascetyczne, 
Kraków 2000, s. 101.

19 Por. tamże, s. 103.
20 Tamże.



105

prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów, dekretem erygującym powołał 
do istnienia Wolontariat Misyjny Salvator21.

W ostatnich latach liczba młodych ludzi związanych z WMS wynosiła 
kilkaset osób, choć trzeba przyznać, że stopień zaangażowania wyglądał tutaj 
bardzo różnie: od chwilowego zainteresowania, poprzez jedynie ograniczony 
czasowo udział w formacji, aż po wieloletnie czynne zaangażowanie łączone 
z wyjazdami do posługi misyjnej. Zaangażowanie, jakie wykazują, wiąże się 
przede wszystkim z przygotowaniem do posługi wolontariacko-misyjnej i tym 
samym zawiera wiele elementów formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej 
i salwatoriańskiej. W ogólny sposób na całość działań wolontariatu można 
patrzeć w kontekście pracy formacyjnej podejmowanej w ciągu całego roku 
w kraju i aktywności podczas wyjazdow misyjnych.

1. Działalność w kraju

Spotkania formacyjne – regionalne. Zgodnie z tradycją w roku akade-
mickim co miesiąc w poszczególnych regionach odbywają się spotkania re-
gionalne. Młodzież należąca do danego regionu spotyka się pod okiem odpo-
wiedzialnego za nią duszpasterza i pracuje nad konkretnymi zagadnieniami. 
Tematyka spotkań jest zróżnicowana; każdego roku odmienna. WMS stara się 
oferować młodym określoną formację pomagającą wzrastać – w człowieczeń-
stwie i duchowo. Spotkania przybierają formę swoistych dni skupienia poma-
gających pielęgnować duchowy wzrost. Każdego roku w różnych regionach 
odbywa się około 40 tego typu spotkań. 

Spotkania formacyjne – ogólnopolskie. Trzykrotnie w ciągu całego roku, 
zwykle w listopadzie, lutym i maju odbywają się tzw. spotkania ogólnopolskie, 
na które zapraszani są wszyscy członkowie wolontariatu. W ramach takich 
spotkań, oprócz formacji duchowej,WMS proponuje wolontariuszom posze-
rzenie umiejętności poprzez udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy, 
animacji, psychologii i wielu innych przydatnych na wyjazdach zagadnień. 

„Noce Nikodemowe”. Kolejną okazją do ściśle duchowej formacji są tzw. 
Noce Nikodemowe – całonocne spotkania o ściśle modlitewnym charakterze. 
Kilkakrotnie w ciągu roku, w różnych miejscach Polski, stwarzamy młodzie-
ży możliwość spotkania się ze Słowem Bożym. Pod ścisłym kierownictwem 
duszpasterza młodzież ma okazję do pogłębionej medytacji zaproponowanego 

21 Dekret erygujący WMS, L.dz. 324/P/2012, Archiwum Polskiej Prowincji Salwato-
rianów, Kraków.
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zagadnienia z Pisma Świętego. Okazuje się, że taka forma spotkania cieszy się 
sporym zainteresowaniem, co wskazuje na konieczność ciągłego poszerzania 
„oferty” formacji duchowej. 

2. Wyjazdy misyjne 

Formacja zmierza do posłania części wolontariuszy na misje. Mogą one być 
krótkoterminowe (2 tygodnie lub 1-3 miesiące), ale i znacznie dłuższe, obej-
mujące np. cały rok. Wyjazdy rozpoczęły się w 2010 roku (trzy pierwsze – do 
dwóch placówek w Albanii). Lista placówek, z którymi współpracuje WMS, 
każdego roku się wydłuża. Dziś liczy już ponad 20 pozycji w takich krajach, 
jak: Białoruś, Ukraina, Węgry, Rumunia, Albania, Gruzja, Autonomia Pale-
styńska, Kenia, Tanzania, Zambia, Meksyk, Boliwia, Filipiny, Rosja, Indie. 
Przez minione lata udało się wypracować zasady wyjazdowe, które stanowią 
kryterium selekcji do posłania. W ostatnich kilku latach wyjazdy wyglądały 
następująco:

Tabela 1. Liczba wolontariuszy wyjeżdżających na misje

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

pl
ac

ów
ki

 e
ur

op
ej

sk
ie

POLSKA 
Chochołów, 

Kudowa Zdrój, 
Drawno

– – – – 2 2 3 –

ALBANIA
Bilaj 8 8 7 5 8 7 6 8

Koplik 7 7 7 7 7 – 5 5

RUMUNIA Timișoara – – 8 7 7 7 7 4

GRUZJA Tibilisi – – 8 8 6 2 6 6

UKRAINA
Charków – 3 4 – – 2 4 –

Brzozdowce – – 7 – – 7 6 9

WĘGRY
Galgahévíz 3 5 4 6 4 8 4 4

Szod – – – – – – 4 5

BIAŁORUŚ Brasław 3 7 – – – 3 6 6

BUŁGARIA Plewen – – – – – – – 8

SŁOWACJA Nitra 3 4 5 – – – – –
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pl
ac

ów
ki

 p
oz

ae
ur

op
ej

sk
ie

FILIPINY Manila – – – 3 – 2 2 –

ZAMBIA
Mpanshya, 

Lusaka, 
Kabulonga, 

– – 1 5 6 2 2 2

KENIA Chaaria,  
Nairobi 1 2 – – – – – –

MEKSYK Campeche – – – – 1 – – –

IZARAEL Emmaus,  
Ain Karem – – 2 – 2 – – 1

INDIE Laitkynsew
Yeevodaya 2 – – – – 1 – –

ROSJA

Czyta – – – – – – 2 –

Brack – – – – – – 2 –

Wierszyna – – – – – – 2 2

KAZACHSTAN
Atyrau – – – – – – – 6

Ozirnoje – – – – – – – 2

TANZANIA Dar el Salaam – – – 2 – – – –

25 34 45 48 43 43 61 68

Zakończenie 

Wolontariusz misyjny to człowiek świecki pragnący swoją pracą i świa-
dectwem nieść Chrystusa tym, do których jest posłany. Z pewnością niełatwo 
w dzisiejszym świecie wzbudzić w sobie czystą motywację do takiego działa-
nia. Niemniej jednak wciąż znajduje się spore grono osób pragnących służyć 
innym w perspektywie wezwania Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody” (Mt 18, 19). Kościół niewiele zdziała, jeśli nie zaprosi do swojej dzia-
łalności ewangelizacyjnej ludzi młodych z ich zapałem i chęcią przekazywania 
Chrystusa innym. W opracowaniu dotyczącym działalności Wolontariatu 
Misyjnego Salvator w ostatnich latach nie sposób nie wspomnieć o momen-
tach trudnych, a nawet tragicznych, których doświadczyła wspólnota. Taka 
też niewątpliwie była śmierć jednej z naszych wolontariuszek, Heleny Kmieć. 
Zginęła tragicznie, rozpoczynając właściwie swoją misyjną posługę w boliwij-
skim mieście Cochabamba, gdzie miała pracować w ochronce dla dzieci pro-
wadzonej przez zgromadzenie sióstr służebniczek dębickich. Śmierć Helenki 
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z jednej strony wstrząsnęła dogłębnie całą wspólnotą wolontariatu, a z drugiej 
uświadomiła wszystkim doskonale, z jak wielkim poświęceniem może wiązać 
się działalność w wolontariacie. Dla wielu była z pewnością przyczynkiem do 
oczyszczenia własnej motywacji i ponownego wyboru priorytetów życiowych. 
Z nadzieją i nowym zapałem patrzymy w przyszłość, wsłuchani w przesła-
nie papieża Benedykta do młodych: „Kościół wam ufa i  jest wam głęboko 
wdzięczny za niesioną przez was radość i dynamizm: wykorzystujcie wspa-
niałomyślnie wasze talenty w służbie głoszenia Ewangelii! Wiemy, że Duch 
Święty daje siebie tym, którzy w pokorze serca są gotowi do takiego głoszenia. 
Nie lękajcie się: Jezus, Zbawiciel świata, jest z nami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata (por. Mt 28, 20)!22”.

THE CONCEPT AND THE EMERGENCE  
OF THE MISSIONARY VOLUNTEERING SALVATOR

Summary

The Missionary Volunteering Salvator (WMS) is a group of young people gath-
ered around the Salvatorians, who want to authentically live their faith in Jesus Christ 
– the Savior of the world. By giving their time, gifts, abilities, willingness to help and 
creativity, they want to share their own faith and get involved in the larger mission of 
spreading the Good News in the world. They find their inspiration in the evangelical 
message of Jesus Christ, in the voice of the modern Church, who sees the need for 
missionary work, and in the universalism included in the missionary program left 
by Father Francis Jordan as a testament for his spiritual children. Since the formal 
creation of WMS in 2012, the organization engaged a few hundred young people 
from around the country. Their missionary voyages included the following locations: 
Belarus, Ukraine, Hungary, Romania, Albania, Georgia, Palestinian Autonomy, Ke-
nia, Tanzania, Zambia, Mexico, Bolivia, Philippines, Russia, and India.

Słowa kluczowe: 
Wolontariat Misyjny Salwator, misje, wolontariat misyjny.

Keywords: 
Missionary Volunteering Salvator, missions, missionary volunteering.

22 Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Młodzieży 2013 r., http://
w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_
mes_20121018_youth.html [dostęp: 12.06.2019].
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Ks. Maciej Dalibor SDS

 „Tak na Serio” – salwatoriańska troska 
o małżeństwo i rodzinę

W 1878 roku, tuż po przyjeździe do Rzymu neoprezbiter ks. Jan Chrzciciel 
Jordan1 w swoim Dzienniku Duchowym zanotował: „O Jezu, dla mnie ukrzy-
żowany! O Ojcze, moje Wszystko, o jedno Cię proszę, o jedno tylko Wszech-
mogący Panie, oto moje pragnienie: Żebym mógł uratować wszystkich!”2. 
Przywołana notatka czcigodnego Sługi Bożego, założyciela salwatorianów, 

Ks. mgr lic. Maciej Dalibor SDS – wicerektor i prefekt w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie, założyciel i krajowy koordynator Tygodnia Mo-
dlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio”; e-mail: maciej.dalibor@mailsds.org.

1 „Jan Chrzciciel Jordan urodził się 16 czerwca 1848 r. w Gurtweil (Badenia, Niem-
cy). W 1874 r. rozpoczął studia teologii i filologii na Uniwersytecie Ludwika Alberta we 
Fryburgu w Bryzgowii. W dniu 21 lipca 1878 r. Jordan przyjął święcenia kapłańskie, a na-
stępnie, zgodnie z poleceniem swojego biskupa, wyjechał do Rzymu, aby studiować języki 
orientalne. Od czasu studiów teologicznych rozwijało się w nim przekonanie, że Bóg wzy-
wa go do założenia w Kościele nowego dzieła apostolskiego, którego członkowie mieliby 
bronić wiary i przyczyniać się do jej ożywienia poprzez głoszenie wszystkim ludziom, że 
Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. 8 grudnia 1881 r., z inicjatywy ks. Jordana, 
w Rzymie rozpoczęło funkcjonować Apostolskie Towarzystwo Nauczania, które w roku 
następnym przemianowano na Katolickie Towarzystwo Nauczania. W 1883 r. ks. Jan 
Chrzciciel Jordan złożył śluby zakonne i przyjął imię: o. Franciszek Maria od Krzyża 
Jordan. Dziesięć lat później dzieło o. Jordana zyskało obecną nazwę: Towarzystwo Bo-
skiego Zbawiciela (Salwatorianie). Ze względu na I wojnę światową w 1915 r. o. Jordan 
musiał opuścić Rzym i udał się do Szwajcarii, gdzie umarł 8 września 1918 r. w Tafers. 
Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1942 r., a w roku 2011 został wydany dekret 
o heroiczności cnót o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana” http://www.sds.org/pl/o-nas/
zalozyciel/zycie-jordana [dostęp: 17.04.2019].

2 Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918), Dziennik Duchowy 1875-
-1918, tłum. J. F. Tarnówka, Kraków 2008, (cyt. dalej: DD), I/149.
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zawiera charakterystyczne dla tego zgromadzenia zakonnego słowo: „wszyst-
kich”. Koresponduje ona z Jezusowymi słowami wypowiedzianymi w mowie 
eucharystycznej: „Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił 
z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym” 
(J 6, 39)3. Ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan wielokrotnie podkreślał, 
jak ważne jest, by dzieło, do założenia którego powołał go Bóg, było przenik-
nięte duchem apostolskiego uniwersalizmu. Do swoich duchowych synów 
mówił: „Jest moim najgorętszym pragnieniem, żebyście wszyscy byli przenik-
nięci duchem Towarzystwa. Od tego tak wiele zależy, może nawet zbawienie 
tysięcy i milionów ludzi. Dlatego chciałbym wam dzisiaj przede wszystkim 
położyć na sercu jedną sprawę, którą zawsze należy uznawać za istotny ele-
ment naszego Towarzystwa. Jest nim uniwersalizm, owo omnibus et ubique 
[wszystkim i wszędzie]”4. Jordan przeniknięty był pragnieniem, aby wszyscy 
ludzie poznali i pokochali Zbawiciela, oddając się Mu i prowadząc święte 
życie. Dlatego nakazał najpierw sobie, a potem swoim duchowym dzieciom: 
„obyśmy wszystkimi środkami, każdy według własnego talentu, pracowali tak, 
aby zadośćuczynić naszemu powołaniu (…). A zatem gorliwość o dusze, sta-
rajcie się ją zdobyć wszystkimi środkami”5. Reguła z 1886 roku precyzowała, że 
salwatorianie mają przez przykład, słowo głoszone i pismo z gorliwością głosić 
Ewangelię, ale również przez swą działalność chwalić Boga. Ma to pochodzić 
z natchnienia Bożego6.

Celem niniejszego studium ma być ukazanie młodej salwatoriańskiej ini-
cjatywy Tygodnia Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na Serio” 
jako propozycji duszpasterskiej pieczy nad małżeństwem i rodziną. Inicjatywa 
ta wyrasta z pozostawionej przez o. Jordana troski o zbawienie wszystkich. 
Na początku zostanie ukazana apostolska wizja założyciela salwatorianów 
i początki jej realizacji, by następnie przedstawić projekt „Tak na Serio”, jego 
założenia oraz miejsce w salwatoriańskim charyzmacie.

3 Biblia Jerozolimska, Wydanie pierwsze, Poznań 2006. Wszystkie cytaty z Pisma 
Świętego, o ile nie zaznaczono inaczej lub nie są częścią innego dzieła, pochodzą z tego 
wydania Pisma Świętego.

4 Zachęty i upomnienia. Konferencje ascetyczne Sługi Bożego Ojca Franciszka Marii od 
Krzyża Jordana, tłum. P. Stanoszek, Kraków 2000, s. 169 (cyt. dalej: ZiUp).

5 Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, tłum. J. Marecki, Kraków 
2011, s. 207, 277.

6 Zob. Konstytucje i Dyrektorium Generalne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, Kraków 
2015, s. 17.
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I. Cztery punkty skutecznego apostolstwa i ich zastosowanie

Apostolska wizja o. Jordana, skupiona na walce o zbawienie wszystkich, 
kształtowała się już w czasie, kiedy był on seminarzystą w niemieckim Sankt 
Peter. Kleryk Jordan dyscyplinował siebie i przynaglał do gorliwej modlitwy, 
wierząc, za słowami św. Augustyna, że modlitwa jest najpotężniejszą bronią7. 
Z pomocą łaski Bożej oraz swoich duchowych przewodników przyszły za-
konodawca tworzył zręby uniwersalnego systemu życia duchowego8, który 
w przyszłości umożliwi jemu i  jego duchowym dzieciom prowadzenie sku-
tecznego apostolstwa, niepomijającego wymiaru kontemplacji. Istotą jest tu, 
po pierwsze, wejście w zażyły, dziecięcy kontakt z Bogiem jako Ojcem. Jorda-
nowi chodzi o poznanie Boga, które w świetle słów Jezusa wypowiedzianych 
w Wieczerniku, jest życiem wiecznym9. To poznanie bierze się z modlitwy sło-
wem Bożym, która jest drugim punktem w dynamice salwatoriańskiego życia 
duchowego. Chodzi tu o pokorne studiowanie na kolanach świętych stronic, 
z których tchnie Boże życie. Ojciec Jordan w swoim Dzienniku Duchowym 
zawarł prawie pół tysiąca cytatów z Pisma Świętego. Tuż przed święceniami 
prezbiteratu zanotował: „rozważaj często, tzn. codziennie, Pismo Święte!”10. 
Kolejnym punktem duchowej topografii Jordana jest wpatrywanie się w przy-
kład i naśladowanie świętych. Cały Dziennik Duchowy Czcigodnego Sługi 
Bożego utkany jest, obok cytatów z Pisma Świętego, fragmentami wypowiedzi 
wielu świętych Kościoła. Jordan całymi garściami czerpał z doświadczenia 
tych, którzy byli wcześniej i tak współpracowali z Bożą łaską, że ta dopro-
wadziła ich do potwierdzonej przez Kościół świętości. Można powiedzieć, że 
Jordan był stałym bywalcem świętych. Tutaj widać też uniwersalny charakter 
tego obcowania ze świętymi. Każdy z nich był dla niego ważny, od każdego 
chciał się uczyć. Jordan nie był minimalistą, jego horyzont patrzenia nie miał 
końca, od wszystkich świętych chciał się uczyć, bo wszystkich innych chciał 
doprowadzić do świętości. Miał świadomość, że zbawienie człowieka jest dzie-
łem łaski, budowlą, którą wznosi w człowieku Duch Święty przy współudziale 
jego wolnej woli. Fundamentem tej budowli jest, jak nauczał św. Paweł, Jezus 
Chrystus11. Zatem, po czwarte, Jordan kładł wielki nacisk na miłość do świę-
tego Kościoła rzymskokatolickiego, który jest Ciałem Chrystusa i przez który 

7 Zob. DD I/201.
8 Por. J. F. Tarnówka, Wprowadzenie, w: DD, s. 21-25.
9 Zob. J 17, 3.
10 DD I/140.
11 Zob. 1 Kor 3, 11.
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Bóg udziela nam łaski. Założyciel salwatorianów zanotował trzy punkty, dzięki 
którym człowiek może rozpocząć i utrzymać życie w łasce. Pisał: „Początek 
i życie łaski osiągniesz:

1.  Przez żarliwą modlitwę, która pochodzi z przekonania, że jej potrze-
bujesz.

2.  Przez czujne wsłuchiwanie się w Łaskę, która chce z tobą rozmawiać.
3.  Przez gotowość bycia jej posłusznym i przez skromne i serdeczne pod-

danie się pod jej kierownictwo”12.
Posłuszeństwo Kościołowi było dla Jordana miernikiem życia w łasce. Wy-

prowadzał je z przykładu, który zostawił ludziom Boski Zbawiciel, który był 
posłuszny Ojcu we wszystkim, aż po śmierć13. W 1901 roku o. Jordan uzupełnił 
pierwszą stronę Dziennika Duchowego wpisem: „Aprobuję to, co aprobuje 
Kościół święty, i odrzucam to, co odrzuca Kościół święty”14. 

Życie duchowe ojca Jordana zostało ukształtowane przez te cztery kompo-
nenty, którymi i dzisiaj starają się żyć salwatorianie na całym świecie. Również 
każde dzieło apostolskie ma zawierać, zgodnie z przykładem o. Jordana, te cha-
rakterystyczne składniki. Założyciel salwatorianów wiedział, że bez głębokiego 
życia duchowego nie będzie skutecznego apostolstwa. Mawiał on, że „kto chce 
dokonać wielkich rzeczy, musi być człowiekiem modlitwy”15.

Nastawienie na wypełnianie we wszystkim woli Bożej i poszukiwanie jej 
w modlitwie uczyniło o. Jordana człowiekiem bardzo realnie myślącym. Zda-
wał sobie sprawę z tego, że kwestia zbawienia wszystkich związana jest z troską 
o przygotowanie rzesz głosicieli słowa Bożego. Od samego początku zwracał 
uwagę na zakładanie domów wychowawczych, które kształciłyby przyszłe sal-
watoriańskie pokolenia. Rozumiał, że gorliwy kapłan, zakonnik jest zasiewem 
królestwa Bożego, dlatego przywołując św. Wincentego a Paulo, mówił: „Nie 
możecie przyczynić się do niczego większego niż wykształcenie choćby jedne-
go kapłana”16. Założyciel salwatorianów miał jasną wizję tego, w jaki sposób 
rozwijać Boże dzieło, któremu przewodził. Potrzebował ludzi, którzy jak on 
przejmą ogień i rozpalą miłością do Boga serca milionów17. Nie chciał skupić 
się tylko na tym, żeby pozyskać ludzi, którzy głosić będą Ewangelię tu i teraz. 

12 DD I/25.
13 Zob. Flp 2, 5-11.
14 DD I/1.
15 DD II/81.
16 ZiUp, s. 211.
17 Zob. A. Pronzato, Nie możesz spocząć. Ojciec Jordan. Ten, który przejął ogień i roz-

palił serca milionów, tłum. K. Stopa, Kraków 2013.
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Jordan naprawdę chciał doprowadzić do świętości wszystkich i wszędzie. Jego 
wizja była bardzo rozległa i rozciągnięta w czasie. Nie mógł się zadowolić po-
czątkowymi sukcesami duszpasterskimi. Nalegał więc, by nie wszyscy salwa-
torianie pracowali w duszpasterstwie, ale żeby byli i tacy, którzy z wielką pasją 
oddadzą się pracy wychowawczej. Potrzebował stale dopływu nowych ewan-
gelizatorów i uczył swoich duchowych synów, by myśleli o przyszłości. Jed-
nocześnie jedynym motorem napędowym jego działania była większa chwała 
Boża i zbawienie ludzkich dusz. Mówił: „Popatrzcie: jeśli w ciągu następnych 
dziesięciu lat założymy dwadzieścia domów formacyjnych, w których będzie 
pracować po dwóch kapłanów ożywianych duchem ofiary, jak wiele osiągnie-
my. Gdyby doprowadziło to do wyświęcenia choćby dwudziestu kapłanów 
– jaka to radość dla Kościoła, jaka pomoc w dziele ratowania dusz, jak wielki 
przyczynek do chwały Bożej!”18.

Nic więc dziwnego, że mając takiego Ojca, pojawił się w salwatoriańskich 
szeregach człowiek, ks. Paschalis Schmid SDS19, dzięki któremu rozwinięta 

18 Przemówienia o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, s. 344.
19 „Ks. Paschalis Schmid (1887-1957), salwatorianin. Pracując jako wychowawca 

młodzieży w salwatoriańskim kolegium w Bad Wurzach w Niemczech był świadkiem 
jak z powodu trudności finansowych rodziców, nie było można przyjąć młodych ludzi, 
którzy ubiegali się o przyjęcie do kolegium. Podczas rekolekcji kapłańskich, które odby-
wał w Tisis w Austrii, 23 lutego 1930 r., przeżył «godzinę narodzin Soboty Kapłańskiej». 
Poczuł się wtedy powołanym do tego, aby uczynić wszystko by zaradzić problemom 
kapłanów w całym Kościele. W rozmowie z biskupem Kellerem w Berlinie w listopadzie 
1931 r. doszedł do przekonania, że na pierwszym miejscu jest sprawa świętości kapłanów 
a na drugim dopiero sprawa nowych powołań kapłańskich. Następnie, w czasie rozmów 
z założycielką Dzieła Pomocy Kobiet dla Powołań Kapłańskich – księżniczką saksońską 
Immaculatą, stwierdził, że kapłanom należy poświęcić jeden dzień w miesiącu (…). 
Pierwszy «Dzień Kapłański» został odprawiony 8 września 1934 r. w katedrze św. Jadwigi 
w Berlinie (…). Dnia 21 listopada 1934 r. papież Pius XI na prośbę Generała Salwato-
rianów ks. Pankracego Pfeiffera udzielił inicjatywie «Dnia Kapłańskiego» swego błogo-
sławieństwa (…). Zachętą do propagowania praktyki «Dnia Kapłańskiego» stała się ency-
klika Piusa XI Ad catholici sacerdotti z dnia 20 grudnia 1935 r., w której papież podkreśla 
potrzebę modlitwy za kandydatów do kapłaństwa oraz w intencji uświęcenia kapłanów, 
a także zaleca wprowadzić osobną Mszę Wotywną ku czci Pana naszego Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Na prośbę Salwatorianów Stolica Apostolska zezwala 
na odprawienie powyższej wotywy w Dzień Kapłański obchodzony w pierwszy czwartek 
lub w pierwszą sobotę miesiąca. Osobnym zaś pismem z dnia 12 kwietnia 1937 r. nadaje 
specjalne odpusty praktykującym Dzień Kapłański.

Wyrazem dalszej troski Kościoła w sprawie budzenia powołań jest ustanowienie 
4 listo pada 1941 r. „Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich”, następnie zaś 11 kwiet-
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została troska o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego w całym Kościele. 
Ten salwatorianin, nazywany ojcem soboty kapłańskiej20, zeznając w procesie 
beatyfikacyjnym o. Jordana wyznał, że „w swej pracy apostolskiej i w posyła-
niu do pracy apostolskiej swoich synów duchowych Jordan nie kierował się 
ambicją ludzką, aby Towarzystwo mogło coś uczynić i dzięki temu stało się 
sławne, ale kierował się jedynie tą ambicją, aby Bóg został otoczony chwałą 
w jakikolwiek sposób: to, kto miałby dokonać jakiegoś dzieła, było dla niego 
zasadniczo bez znaczenia, istotne było to, aby poprzez to dzieło Bóg został 
otoczony chwałą”21.

II. Pomóżcie małżonkom żyć mocą ich sakramentu

Założyciel salwatorianów był osobą o wielkiej gorliwości apostolskiej. Wy-
rastała ona z jego doświadczenia modlitwy, zbudowanej na dziecięcej bliskości 
z Bogiem poprzez Jego Słowo, wspólnotę świętych oraz miłość i posłuszeń-
stwo Kościołowi. Ta troska o nieustannie rozszerzającą się Bożą chwałę kazała 
o. Jordanowi dbać o kształcenie nowych pokoleń apostołów, a jego następców 
natchnęła do pracy o dbałość o świętość kapłanów i osób zakonnych. I tak, 
jak dla o. Jordana działalność apostolska musiała się zaczynać od modlitwy, 
tak troska o świętość kapłanów wyraża się przede wszystkim w modlitwie za 
powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Jednak na trosce o świętość kapłanów wizja o. Jordana się nie skończyła. 
W pierwszej części swego Dziennika Duchowego zapisał: „Nieubłaganie nalegaj 
na dobre, chrześcijańskie wychowanie młodzieży wszędzie, gdzie tylko na świe-
cie to jest możliwe (…). O jak wiele dzieci staje się ofiarą niewiedzy, zostaje 
pochłoniętych przez piekielne duchy, jak kwiaty w maju przez mroźną noc”22. 
Po ks. Paschalisie pojawił się kolejny duchowy syn o. Jordana, który rozwi-
nął w zgromadzeniu troskę, tym razem o małżeństwo i rodzinę. Ks. Maurus  

nia 1955 r. ustanowienie «Papieskiego Dzieła Powołań Zakonnych». Papież Paweł VI 11 
kwietnia 1964 r. ustanawia Ogólnoświatowy Dzień Modlitw o Powołania obchodzony 
w Kościele w uroczystość Dobrego Pasterza, ponadto ogłosił nową modlitwę o powołania 
kapłańskie i zakonne”. J. Wawrzyniak, Dzień kapłański, http://www.wsd.salwatorianie.
eu/pl/component /content/article?id=45 [dostęp: 30.04.2019].

20 Zob. B. Giemza, Ks. Paschalis Schmid SDS, ojciec soboty kapłańskiej, Rzym.
21 Cyt. za: P. Szyrszeń, Żyć jak o. Franciszek Jordan pragnieniem chwały Bożej i zbawie-

nia wszystkich, https://www.cfd.sds.pl/?d=more,1008,175 [dostęp: 30.04.2019].
22 DD I/58.
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Stark SDS23 był współtwórcą Eucharystycznych Tygodni Rodzin24. Mając do-
świadczenie pracy w domu rekolekcyjnym w Sennelager, został wysłany przez 
swojego przełożonego na konferencję do Padeborn, która przygotowywała 
księży do pracy z małżeństwami. Ks. Maurus pisał o tym spotkaniu z wielkim 
entuzjazmem: „Ukazał mi się nowy świat. Zajrzałem do tego świata, tak peł-
nego trosk i problemów. Oczywiście, podczas wieloletnich studiów na mojej 
Alma Mater w Passawie w zakresie dogmatyki, teologii moralnej i teologii 
pastoralnej dowiedziałem się sporo o chrześcijańskim małżeństwie. Teraz jed-
nak objawione mi zostało «prawdziwe życie» z jego niezliczonymi pytaniami 
bez odpowiedzi. Było to jak poufne Boże wezwanie wypowiedziane ludzkimi 
wargami: Kapłani, pomóżcie małżonkom żyć mocą ich sakramentu!”25.

Jako echo tej prośby o pomoc chrześcijańskim małżonkom powstała 
w 2014 roku, w salwatoriańskiej parafii pw. NMP Matki Zbawiciela na war-
szawskim Mokotowie inicjatywa „Tak na Serio”, czyli Tygodnia Modlitw za 
Powołanych do Małżeństwa. W tej parafii od kilku lat tworzona była prze-
strzeń do systemowego otoczenia duszpasterską troską szeroko pojętych spraw 
małżeństwa i rodziny. Cotygodniowa Eucharystia z udziałem dzieci i ich ro-
dziców, grupy młodzieżowe dla gimnazjalistów i  licealistów, duszpasterstwo 
akademickie i prowadzona w ramach Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki 
Metropolitalnej Grupa Zielona, w końcu grupa małżeństw, która spotykała 
się na wspólnej modlitwie i przy rozmowie na zadany temat – to wszystko 
tworzyło klimat tej niewielkiej warszawskiej parafii. 

Sama idea „Tak na Serio” wyrosła z potrzeby studentów. Podczas jednego 
ze spotkań, odbywającego się w tygodniu modlitw za powołanych do kapłań-
stwa i życia zakonnego (którego początek dał swoją działalnością ks. Paschalis 
Schmid SDS), studenci zapytali, dlaczego nie ma analogicznego tygodnia do-
tyczącego powołania do małżeństwa. Kilka tygodni później odbyła się pierw-
sza edycja „Tak na Serio”.

Apostolska wizja o. Jordana jest ciągle żywa w jego duchowych dzieciach. 
Zostawiając im w testamencie gorliwość o zbawienie dusz, o. Jordan był pe-
wien, że przyjdą następni, którzy będą kontynuować i rozwijać jego dzieło. 
Na łożu śmierci, według relacji ks. Pankracego Pfeifera SDS, o. Jordan mówił: 
„Umiłowany Bóg sprawi wszystko dobrze. Inni przyjdą i będą, wspominając 

23 Zob. U. Sipiel-Wiecha, Salwatorianin Maurus H. Stark – zapomniany duszpasterz 
rodzin, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 113-129.

24 O celach i sposobie przeprowadzania Eucharystycznych Tygodni Rodzin zob. 
tamże, s. 118-120.

25 Cyt. za: tamże, s. 116.
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nasze cierpienia, pracować dalej”26. Kiedy więc salwatorianie podejmowali tro-
skę o świętość kapłanów i osób zakonnych, dając w Kościele początek temu, co 
nazywamy dziś czwartkiem kapłańskim i niedzielą Dobrego Pasterza, można 
się było spodziewać, że nie zabraknie w ich działalności również analogicznej 
troski o małżeństwo i rodzinę. Kościół bowiem jako wspólnota jest misterium 
vocationis, a każde chrześcijańskie powołanie jest wezwaniem skierowanym 
przez Boga do konkretnego człowieka27. Sakrament święceń i sakrament mał-
żeństwa są dla siebie nawzajem komplementarne28, ponieważ razem służą Ko-
ściołowi, który skupia w sobie wszystkie rodzaje powołania29. Święcenia i mał-
żeństwo tworzą grupę sakramentów w służbie komunii czy też sakramentów 
uświęcenia, przez co Urząd Nauczycielski Kościoła pokazuje, jak są one sobie 
bliskie i wzajemnie się wspierają30. Kościół przez posługę kapłaństwa służebne-
go ma wspierać i rozwijać w swoich członkach kapłaństwo powszechne. W ten 
sposób prezbiterzy służą również chrześcijańskim małżonkom, którzy żyjąc 
w codzienności wiarą, stają się coraz bardziej Kościołem domowym, a przez to 
w wielu przypadkach pierwszym seminarium duchownym dla swoich dzieci31.

III. „Tak na Serio” zajmijmy się małżeństwem i rodziną

„Tak na Serio” rozwija więc apostolską wizję o.  Jordana i  jest przede 
wszystkim, zgodnie z tym, czego nauczył on swoje duchowe dzieci, czasem 
ożywionej modlitwy. Sama nazwa daje jednoznaczną informację: Tydzień 
Modlitw za Powołanych do Małżeństwa. Od samego początku instytucja tygo-
dnia powołaniowego, rozpoczynanego w Kościele niedzielą Dobrego Pasterza, 
była dla organizatorów „Tak na Serio” modelem wzorcowym. Trzeba jednak 
podkreślić, że w tej nowej inicjatywie nie chodzi tylko o małżeństwa już istnie-
jące lub o tych, którzy intensywnie myślą o założeniu rodziny. „Tak na Serio” 

26 DD, s. 424.
27 Zob. Jan Paweł II, Pastores dabo vobis. Posynodalna adhortacja o formacji kapłanów 

we współczesnym świecie, Wrocław 1995 (cyt. dalej: PdV), nr 34.
28 Zob. Franciszek, Amoris Laetitia. Posynodalna adhortacja apostolska o miłości w ro-

dzinie, Częstochowa 2016 (cyt. dalej: AL), nr 203.
29 Zob. PdV 35.
30 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2 poprawione, Poznań 2002 (cyt. dalej: 

KKK), nr 1533-1535. Szerzej na ten temat zob.: Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia 
sakramentów uświęcenia, red. K. Porosło, Kraków 2016.

31 Zob. PdV 41.
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jest adresowane do wszystkich, dla których sprawa małżeństwa i rodziny jest 
ważna. Tutaj znowu pobrzmiewa salwatoriański rys, który nigdy się nie zatrzy-
muje, póki nie dotrze do wszystkich. W ramach proponowanego Tygodnia 
organizatorzy chcą otoczyć modlitwą wszystkich, których Pan do małżeństwa 
już zaprosił, zaprasza, bądź zrobi to w przyszłości. Każdego dnia, począwszy 
od wigilii Zesłania Ducha Świętego, aż po Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 
uczestnicy modlą się w intencji konkretnej grupy osób, np. za mężczyzn, za 
kobiety, za narzeczonych, za małżonków, za rozwiedzionych, itp. W tych in-
tencjach modlitewnych kryje się całe spektrum osób, które „Tak na Serio” chce 
modlitewnie wesprzeć. Inicjatywa ta chce więc skupić wokół siebie wszystkich 
ludzi, bo każdy człowiek może modlić się za tych, których Pan Bóg wzywa do 
małżeństwa32. Odbywa się to poprzez media społecznościowe33, gdzie kolejne 
osoby dołączają do przedstawionej im modlitewnej propozycji, ale również 
przez salwatoriańskie domy zakonne i parafie, które przystąpiły do projektu, 
organizując modlitwy, a czasem również spotkania, konferencje, warsztaty 
lub świadectwa, które są drugim, ważnym czynnikiem w ramach Tygodnia. 
W zależności od możliwości danej parafii powołany przy niej sztab „Tak na 
Serio”, który tworzą osoby świeckie wraz z księdzem opiekunem, organizuje 
spotkania, których tematyka oscyluje wokół spraw ważnych dla zakochanych, 
narzeczonych, małżonków, rodziców.

Termin Tygodnia nie jest przypadkowy. Rozpoczęcie Uroczystością Ze-
słania Ducha Świętego ma uzmysławiać uczestnikom, że Duch Święty jest 
dawcą jedności i uświęcenia również w małżeństwie. W obrzędach sakramentu 
małżeństwa, tuż przed złożeniem przysięgi małżeńskiej wzywa się pomocy 
Ducha Świętego, „aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwa-
nia”34. Zakończenie przypada z kolei na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, 
co pozwala kontemplować doskonałą wspólnotę miłości. W obrzędach sakra-
mentalnego małżeństwa ta wspólnota, którą jest Trójca Święta, dochodzi do 
głosu wielokrotnie, jednak uroczyście jest wymieniona przy geście nałożenia 

32 W podobny sposób działał ks. Paschalis Schmid SDS, chcąc skupić na modlitwie 
o świętość kapłanów wszystkich. Zob. B. Giemza, Żywotność charyzmatu Założyciela, 
a dzieło budzenia powołań, s.177-178, w: Rozeznać zamysł Boga. Charyzmat o. Franciszka 
Marii od Krzyża Jordana wobec wyzwań współczesnego świata, red. K. Wons, Kraków 
1997, s. 169-190.

33 Zob. https://www.facebook.com/taknaserio [dostęp: 1.05.2019], https://taknase-
rio.com [dostęp: 1.05.2019].

34 Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. 3, 
Katowice 2009, s. 29.
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obrączek, kiedy nowożeńcy mówią do siebie: „przyjmij tę obrączkę jako znak 
mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”35. Jest to 
ważny aspekt w teologii sakramentu małżeństwa, gdyż „Trójca Święta, zwłasz-
cza jako tajemnica wiecznej i uszczęśliwiającej miłości, ma być dla małżonków 
punktem odniesienia dla zrozumienia swojej tożsamości małżeńskiej”36.

W ostatnim dokumencie Kościoła poświęconym małżeństwu i rodzinie, 
Amoris Laetitia, można odnaleźć główne założenia i cele, które organizatorzy 
„Tak na Serio” stawiają sobie od początku swej działalności. Papież Franciszek 
podkreśla, że „musimy znaleźć słowa, motywacje i świadectwa, które by nam 
pomogły w poruszeniu najgłębszych zakamarków serc ludzi młodych, gdzie 
są najobfitsze źródła ich zdolności do wielkoduszności, zaangażowania, mi-
łości, a nawet heroizmu, aby ich zachęcić do zaakceptowania z entuzjazmem 
i męstwem wyzwania małżeństwa”37. Nowa salwatoriańska propozycja jest 
konkretną odpowiedzią na ten apel, który obecny był również u wcześniej-
szych papieży38. 

Z tego założenia wyrastają trzy podstawowe cele, które stawiają sobie twór-
cy „Tak na Serio”. Po pierwsze, proponują oni współczesnym chrześcijanom 
odkrycie tego, że małżeństwo jest powołaniem, którym Bóg obdarza czło-
wieka. Wielkim źródłem, z którego czerpią organizatorzy „Tak na Serio”, jest 
epokowe dzieło Jana Pawła II, czyli seria katechez wygłoszonych na początku 
pontyfikatu na temat sakramentu małżeństwa39. Teologia ciała, przedstawiona 
w tych katechezach, stanowi fundament, od którego rozpoczynały swą dzia-
łalność kolejne edycje „Tak na Serio” najpierw w Warszawie, potem w Biel-
sku-Białej, Trzebini, Krakowie i Obornikach Śląskich. O słuszności takiego 
podejścia przekonujemy się, czytając papieża Franciszka: „małżeństwo jest 
powołaniem, gdyż jest odpowiedzią na specyficzne wezwanie do przeżywania 
miłości małżeńskiej jako niedoskonałego znaku miłości między Chrystusem 
a Kościołem. W związku z tym decyzja o zawarciu małżeństwa i założeniu ro-
dziny powinna być owocem rozeznania powołania”40. Współczesny, często za 
szybko pędzący świat, utrudnia ludziom zatrzymanie się i podjęcie spokojnej 

35 Tamże, s. 34.
36 J. Królikowski, Trynitarno-chrystologiczne perspektywy teologii małżeństwa, „Studia 

Teologii Dogmatycznej” 2(2016), s. 15-27.
37 AL 40.
38 Zob. Jan Paweł II, Familiaris consortio. Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny 

chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Wrocław 2000 (cyt. dalej: FC), nr 1.
39 Zob. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986.
40 AL 72.
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refleksji. Zapracowani ludzie mają coraz częściej problem z pielęgnowaniem 
głębokich relacji, co skutkuje zadowalaniem się powierzchownym, często 
w świecie wirtualnym, kontaktem z innymi ludźmi. W takich warunkach 
bardzo trudno o podjęcie rozeznawania, które zakłada wsłuchanie się w Boże 
Słowo, potrzebujące ciszy i spokoju, by zostało przez ludzi usłyszane i przyjęte. 
Powołanie jest przecież wołaniem Boga o dostrzeżenie Jego obecności. Jest 
także wołaniem o dostrzeżenie miejsca i wyjątkowości człowieka w Bożym 
planie i wreszcie wołaniem, aby każdy człowiek usłyszał specjalnie dla niego 
przygotowaną propozycję. Kanosjanin, o. Amedeo Cencini, ceniony formator, 
w swej diagnozie na temat możliwości dostrzeżenia obecności powołującego 
Boga przez współczesnych ludzi stawia tezę o analfabetyzmie duchowym, 
który skutecznie utrudnia człowiekowi rozumienie siebie samego, swojej 
godności, a co za tym idzie, właściwego odebrania głosu powołującego go 
Boga41. Działalność „Tak na Serio”, również ta poza Tygodniem, prowadzona 
w mediach, zmierza do tego, aby człowiek uczył się odkrywać obecność Boga 
w swojej codzienności. Starając się naśladować duchową drogę o. Jordana, 
odbiorcy salwatoriańskiej inicjatywy wprowadzani są w świat Bożego Słowa 
za pomocą cytatów, przygotowanych rozważań czy świadectw, którymi dzielą 
się małżonkowie, narzeczeni czy też pary spotykające się ze sobą.

Drugim celem „Tak na Serio” jest promowanie świadomego narzeczeń-
stwa. Kiedy już człowiek usłyszy wołanie Boga i wejdzie na drogę bezpośred-
niego przygotowania do sakramentu małżeństwa, potrzebuje odpowiednio 
przeżyć ten czas. Papież Franciszek naucza: „Niestety wielu przychodzi do 
ślubu, nie znając się nawzajem. Jedynie wspólnie się bawili, mieli wspólne 
doświadczenia, ale nie stawili czoła wyzwaniu, by ukazać samych siebie i na-
uczyć się, kim naprawdę jest druga osoba”42. Narzeczeństwo więc ma być cza-
sem intensywnego poznawania się przez narzeczonych – poznawania swoich 
upodobań, nawyków, cech charakteru, ale również poznawania swoich rodzin, 
znajomych, sposobów przeżywania wiary, pragnień związanych z przyszłym 
życiem. W ramach „Tak na Serio” narzeczeni otoczeni są modlitwą, a co 
roku na zakończenie Tygodnia udzielane jest im specjalne błogosławieństwo, 
które ma ich umocnić w tej wyjątkowej drodze. Każdego roku sztaby „Tak 
na Serio” dokładają wielu starań, by znaleźć choć jedną narzeczeńską parę, 
która zgodzi się dać świadectwo swojego przeżywania tego niezwykłego czasu . 

41 Zob. A. Cencini, Bóg dzisiejszej młodzieży. Rozpoznać Boże działanie, tłum. B. Żu-
rowska, Kraków 2009, s. 23-27.

42 AL 210.
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W ten sposób ucieleśniają się słowa papieża Benedykta XVI, który pisał do 
narzeczonych: „Pozostańcie zapewnieni, że Kościół jest także blisko Was, 
wspiera Was i nigdy nie przestanie patrzeć na Was z wielką ufnością. Kościół 
wie, że jesteście spragnieni wartości, prawdziwych wartości, na których warto 
budować Wasz dom!”43.

Trzeci cel, który przyświeca salwatoriańskiej inicjatywie, związany jest 
z czasem po ślubie. Odpowiada on wprost na apel, który usłyszał kiedyś 
ks. Maurus Stark SDS, by kapłani pomagali małżonkom rozwijać w sobie 
łaskę szczególną sakramentu małżeństwa44. Chodzi tutaj o stałą formację 
małżonków. Wsłuchując się w słowa następcy św. Piotra, inicjatywa „Tak 
na Serio” chce „przekonać narzeczonych, aby nie postrzegali pobrania się 
jako końca drogi, ale aby podjęli małżeństwo jako powołanie, które wymaga 
stanowczej i realistycznej decyzji, aby wspólnie przejść przez wszystkie pró-
by i chwile trudne”45. Przykładem takiej dbałości w omawianej inicjatywie 
duszpasterskiej może być m.in. cykl prezentowanych sylwetek świętych, bło-
gosławionych bądź przygotowywanych do wyniesienia na ołtarze małżeństw. 
Również wielkopostna akcja pod hasłem #modlimysięrazem miała inspirować 
małżonków do podjęcia wspólnej małżeńskiej modlitwy. Podobnie jak w przy-
padku błogosławieństwa narzeczonych, które odbywa się na zakończenie 
Tygodnia „Tak na Serio”, tak samo na rozpoczęcie, w Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, na jednej z Mszy św. w parafiach proponowane jest uroczyste 
odnowienie przysięgi małżeńskiej. Przestrzenią do zdopingowania małżonków 
do troski o wzajemną miłość ma być również Dzień „Tak na Serio”. Podobnie 
jak w przypadku pierwszych czwartków miesiąca, kiedy cyklicznie otaczamy 
modlitwą kapłanów i osoby zakonne, tak też i w przypadku powołanych do 
małżeństwa zaproponowano, by każda ostatnia sobota miesiąca była dniem 
szczególnej pamięci modlitewnej o tej grupie osób. Jest to jeszcze teren do za-
gospodarowania, by rzeczywiście dawał on propozycje dla małżeństw, aby tego 
dnia miały możliwość wspólnej modlitwy, jak również wysłuchania konferen-
cji, uczestniczenia w warsztacie czy po prostu pójścia na małżeńską randkę.

Powyższe trzy cele precyzyjnie wyznaczają kierunki działania przedstawio-
nej tutaj inicjatywy. Zawierają one w sobie właściwą zgromadzeniu salwato-

43 Benedykt XVI, List do narzeczonych – Ancona 11.09.2011, https://stacja7.pl/wiara/
benedykt-xvi-i-franciszek-do-narzeczonych/ [dostęp: 1.05.2019]. 

44 Więcej na temat łaski szczególnej sakramentu małżeństwa zob. R. Skrzypczak, 
Sakrament małżeństwa, w: Znaki tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, red. 
K. Porosło, R. Woźniak, Kraków 2018, s. 501-535.

45 AL 211.
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rianów uniwersalność, a także realizowane są przez osoby odpowiedzialne za 
„Tak na Serio”, na sposób, który nakreślił założyciel Towarzystwa Boskiego 
Zbawiciela, o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan.

* * *
Wielu ludziom, nie tylko chrześcijanom, znane jest określenie Jana Paw-

ła II zawarte w dokumencie o zadaniach rodziny chrześcijańskiej we współ-
czesnym świecie, że „przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę”46. Rodzina to 
po pierwsze mąż i żona, którzy ślubując sobie miłość wobec Boga i Kościoła, 
wchodzą na drogę ukazywania światu miłości Chrystusa do Jego Kościoła. 
Czerpiąc wzór z doskonale miłującej się wspólnoty Trzech Boskich Osób, 
nieustannie potrzebują Bożego Ducha, który będzie uzdalniał ich do przekra-
czania siebie we wzajemnej miłości i uczyni tę miłość płodną aż po zrodzenie 
potomstwa. 

Objawienie dane ludziom przez Boga wskazuje, że obok podstawowego 
elementu, jakim jest Boża łaska, człowiek potrzebuje z Bogiem współpraco-
wać, angażując swoją wolę. Założyciel salwatorianów o. Jordan wskazywał na 
potrzebę pomagania wszystkim ludziom, aby pozytywnie, poprzez postawę 
miłości, odpowiedzieli na wezwanie Boga do świętości. Chciał do tego celu 
zaangażować wszystkich ludzi bez wyjątku, duchownych, konsekrowanych 
i świeckich, tak aby wszyscy wszystkimi możliwymi sposobami, głosili światu 
prawdę, że Bóg jest Miłością i że w Jezusie Chrystusie mamy jedynego Zba-
wiciela. Coraz wyraźniej można obecnie dostrzec, że tę Dobrą Nowinę trzeba 
zanieść również małżonkom, a chrześcijańskie orędzie o małżeństwie i rodzinie 
powinno być coraz wyraźniej przypominane współczesnemu światu.

Celem niniejszego studium miało być ukazanie nowo powstałej salwato-
riańskiej inicjatywy Tygodnia Modlitw za Powołanych do Małżeństwa „Tak na 
Serio”, która wpisuje się w charyzmat Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Jest 
ona kontynuacją drogi, którą wyznaczył o. Jordan, a którą podjęli jego kolejni 
duchowi synowie. Odpowiada ona również na aktualne potrzeby Kościoła, 
który głosi, że rodzina jest jego pierwszą i z wielu względów najważniejszą 
drogą47.

46 FC 86.
47 Zob. FC 2.
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„YES, SERIOUSLY” – SALVATORIAN CARE  
FOR MARRIAGE AND FAMILY

Summary

The article presents a salvatorian apostolate „Yes, Seriously” („Tak na Serio” in 
polish) created in 2014 as the Salvatorian Week of Prayer for Vocations to Married 
Life. This pastoral proposal is in agreement with the salvatorian charism, which 
includes proclaiming everywhere and to all people, by all possible means, that Jesus 
Christ is the only true Savior. This proposal is also a part of a wider concern of all 
spiritual sons of Father Francis Mary of the Cross Jordan to care for all vocations in 
the Church. The vocations to the priesthood were already nurtured by Fr. Paschalis 
Schmid SDS with his idea of the „Priest Day”. The initiative „Yes, Seriously” widens 
the vocations’ pastoral care to the married life. The article describes the foundations 
of this new project in the context of the salvatorian apostolic charism.

Słowa kluczowe: 
małżeństwo, powołanie, salwatorianie, modlitwa, apostolstwo.
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marriage, vocation, salvatorians, prayer, apostolate.
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Ks. Piotr Liszka CMF

 Trynitarny aspekt creatio continua1

Ciągłość aktu stwórczego jest oczywista ze strony Boga, w którym nie ma 
zmienności ani czasu, ani przestrzeni. Zagadnienie stwórczej ciągłości może 
być rozpatrywane realnie tylko z punktu widzenia człowieka zanurzonego 
w czasoprzestrzeni. „Dla Boga wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich 
aktualności. Ustalił On więc swój odwieczny zamysł «przeznaczenia», włącza-
jąc w niego wolną odpowiedź każdego człowieka na Jego łaskę (KKK 600)”2. 
Święty Augustyn pytał: „Czy niebo i ziemia zostały stworzone na początku 
istnienia czasu? Czy jako pierwsze ze stworzeń? Czy też w tym Początku, któ-
rym jest Jednorodzony Syn Boży?”3. Możemy mówić, że stworzenie dokonało 
się momentalnie, w punkcie początkowym, albo trwa ciągle, w całej rozpię-
tości czasowej, od punktu Alfa do punktu Omega. W sensie metafizycznym, 
ostatecznym Początkiem nie jest jakiś pierwszy punkt na osi czasu, lecz Boski 
Logos. Creatio continua polega na ciągłym stwarzaniu kosmosu, stwarza-
niu substancji duchowych (dusze ludzkie) w określonych punktach czasu 
i stwarzaniu życia duchowego (łaski uświęcającej). Jest to rozwinięcie aktu 
stwórczego od punktu alfalnego do pełni w wydarzeniu Paruzji. Ostateczne 

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

1 Artykuł ten jest dopełnieniem do artykułów: Przedmiot „creatio continua”, „Studia 
Salvatoriana Polonica” t. 10 (2016), s. 179-194; Podmiot „creatio continua” – aspekt 
eklezjalny, „Roczniki Teologiczne” 2016 T. LXIII, z. 2, s. 171-187; Creatio ex nihilo, 
w: Piękna dama teologia. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi 
E. Rogowskiemu, Wrocław 2016, s. 325-338.

2 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2. Lublin 2003, s. 546.
3 Augustyn, De Genesi ad litteram…, I, 1 (2); cyt. za: A. Siemieniewski, Ścieżką nauki 

do Boga. Nauki przyrodnicze i duchowość w starożytności i w średniowieczu, Wrocław 2009, 
s. 162.
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zwieńczenie będzie w Paruzji, gdy dokona się zmartwychwstanie powszechne 
i przemiana kosmosu. 

I. Istota creatio continua, ciągłość procesu stwórczego

Nauki przyrodnicze poszukują uniwersal nej formuły świata i nie potrafią 
jej odnaleźć. „Być może dlatego, że pluralistyczne zakresy (sfery?) egzysten-
cjalne kosmosu są dynamicznie i wielorako ze sobą związane – ich dynamiki 
nie da się ści śle ująć w jednolitą teorię”4. Człowiek wierzący może dodać, że 
przyczyna tej niemożności wynika stąd, że poznanie świata wymaga poznania 
jego relacji z Bogiem, czyli wejścia w sferę misterium. Ujęcie fizykalne jest 
ściśle połączone z ujęciem metafizycznym misteryjnym. Świat jest bytem 
stworzonym i dlatego jest tajemnicą, nie można go poznać do głębi i nie 
można ująć wszystkich jego aspektów w jednej uniwersalnej formule. Świat 
jest stworzony przez Boga Trójjedynego i niesie w sobie misteryjny ślad życia 
Trójcy Świętej. Nawet przyjęcie jednorazowości aktu stwórczego nie uwalnia 
z refleksji nad działaniem niezmiennego Boga w zmiennym świecie. W ko-
smosie i w ludziach nieustannie działa Duch Święty, utrwalając stwórczą 
jedność, zwłaszcza tworzy i umacnia komunię z ludzkością, aby wobec całego 
wszechświata spełniły się słowa Jezusa: „Jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno” (J 17,21). Taki jest zamysł Boży, taki jest pro-
jekt wobec człowieka i świata5.

W odniesieniu do świata materialnego kwestia relacji aktu stwórczego do 
czasu ma rangę opinii teologicznej, nie jest dogmatem. Można przyjąć, że 
świat został powołany do istnienia jednorazowo, wraz z odpowiednim wypo-
sażeniem umożliwiającym bytowanie w czasie i rozwój. Można też przyjąć, że 
stwórcze działanie Boga dokonuje się w każdym momencie. Problem dwoisto-
ści poglądów wynika z misteryjności relacji między bezczasową wiecznością 
a czasem płynącym w doczesności. Dziś problem ten jest ubogacony przez teo-
rie fizykalne dotyczące czasu ściśle powiązanego z przestrzenią i materią: teorię 

4 J. J. Knappik, Kontynuacja stwarzania wszechświata przez Boga-Stworzyciela, w: Od 
Wszechświata stworzonego do człowieka odkupionego, red. R. Rak, Katowice 1996, s. 55.

5 Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, 2, w: Sobór Watykański II, 
Konstytucje – Dekrety – Deklaracje, Poznań-Warszawa 1967, 105-166; Por. Kongregacja 
Doktryny Wiary, List do biskupów o pewnych aspektach Kościoła jako komunii Commu-
nionis notio, 3-6, AAS 85(1993), s. 839-841; Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in America, 
33, Watykan 1999.
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względności i teorię kwantów. Trudny do zrozumienia jest też związek między 
działaniem Boga w wieczności i działaniem Boga w czasie oraz między działa-
niem Boga w świecie a samym czasoprzestrzennym środowiskiem, w którym 
działa. Działanie to dokonuje się w różnych płaszczyznach bytów stworzo-
nych: materialnej i duchowej, naturalnej i „nadprzyrodzonej”. Nadprzyrodzo-
ność ma dwa sensy: niematerialny oraz coś w duchu ludzkim, co nie musi być, 
ale może istnieć w duszy ludzkiej – łaskę. Można też zapytać o sposób nowego 
stwarzania łaski, dla pojawiania się dusz ludzkich, czy dla pojawiania się łaski 
w ludziach, którzy ją utracili. Dosłowna interpretacja Księgi Rodzaju pozwala 
mówić o kilku odrębnych działaniach stwórczych w ramach jednego działania 
stwórczego na początku świata. Najbardziej radykalny pogląd głosi, że całość 
świata w każdym momencie stwarzana jest na nowo.

W odniesieniu do człowieka kwestia stwarzania łaski uświęcającej jest 
stawiana tylko w myśleniu integralnym, nie ma jej w myśleniu oddzielającym 
i w myśleniu mieszającym. Model oddzielający nie uznaje działania łaski w du-
chowym wnętrzu człowieka. Tym samym nie ma możliwości stworzenia nowej 
sytuacji duchowej. Możliwe jest to dopiero w wieczności, najpierw w łasce 
nieba, a także w powszechnym zmartwychwstaniu. Model mieszający zakłada, 
że łaska jest elementem natury ludzkiej – niezbywalnym, z tego względu nie 
ma potrzeby nowego stworzenia. W takim ujęciu nowość pojawi się jedynie 
w zmartwychwstaniu ciała. Model integralny przyjmuje możliwość utraty łaski 
oraz możliwość jej odzyskania, a także istnienie procesu wzrastania w łasce, 
czyli creatio continua w naturze ludzkiej. Świat materialny rozwija się w sposób 
ciągły, natomiast duch ludzki może znajdować się jakiś czas w sytuacji regresu, 
po którym może nastąpić dalszy ciąg wzrastania w łasce. Zagadnieniem tym 
zajmuje się charytologia.

Dotychczas refleksja na temat ciągłego stwarzania świata jest prowadzona 
dość ogólnie. Zamiast refleksji chrześcijańskiej, trynitarnej, jest mowa tylko 
o nieustannym działaniu Absolutu (filozofia) czy Boga jednoosobowego (ju-
daizm, islam). Ciekawe ujęcie prezentuje żydowski filozof dialogu Lévinas, 
który wypowiada myśl żydowską w helleńskim sposobie myślenia. Według 
niego Stwórca nie musi (nie może) ciągle podtrzymywać bytu w istnieniu, 
ponieważ świat znajduje się na zewnątrz Boga i jest pozostawiony samemu so-
bie6. Termin „stworzenie” u Lévinasa związany jest z separacją, oddzieleniem, 
nastawieniem na inność, na jednostkowość. Stworzyć to pozwolić istnieć 

6 Cyt. za: M. L. Costa, Emmanuel Lévinas y Hayyim de Volozhyn: praximidad e inspi-
ración, „Anámnesis” (Meksyk) 1 (1998), s. 134.
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czemuś lub komuś całkowicie poza Stwórcą, niezależnie, oddzielnie. W takiej 
sytuacji nie ma łączności bytu stworzonego ze Stwórcą. Niemniej jednak różne 
porządki bytowe: wegetatywny, zwierzęcy i  ludzki, są stworzone odrębnymi 
aktami. Dlatego słowo „Bara” jest powtarzane na początku aktu stwórczego 
każdego z tych porządków bytowych7.

Kreatologia islamska rozciąga stworzenie świata między początkiem i koń-
cem. Nie ma tu jednak mowy o rozciągnięciu w czasie ani też o działaniu Boga 
w punktach czasu. Czas również jest stwarzany w każdym momencie. Nie ma 
ciągłości horyzontalnej, jest tylko relacja świata do Boga. Tożsamość świata 
wynika tylko z woli Bożej. W takim ujęciu nie ma przyczynowości. Człowiek 
na nic nie może wpłynąć. Przyszłość zależy tylko i wyłącznie od absolutnie 
wolnej woli Boga8. Jest tu podobieństwo do kwantowej teorii czasu. W islamie 
materia jest niczym, jest całkowicie zależna od niczym nie skrępowanej woli 
Bożej. Na przeciwległym krańcu jest pogląd o wieczności materii, nadający jej 
wysoką rangę bytową9.

Ujęcie integralne tworzy teologia katolicka, łącząc nieustanne działanie 
Boga z autonomicznym rozwojem świata, możliwym dzięki mocy włożonej 
w materię na początku. W centrum refleksji jest analogia stwórczego działa-
nia natury ludzkiej i natury boskiej w Jezusie Chrystusie. Je den i ten sam akt 
stwórczy rozciąga się na całą czasoprzestrzeń, ujawniając się w ewolucji wszech-
świata i w duchowym rozwoju ludzi. Moc Boża rozwijająca świat zawarta jest 
nie tylko w wydarzeniu początkowym, lecz również w wydarzeniu końcowym, 
nie tylko w punkcie alfa, lecz również w punkcie omega, a także ujawnia się 
w wydarzeniu wcielenia i Paschy. Jezus Chrystus, uosobiona Alfa i Omega, jest 
ontycznym źródłem wszystkich bytów stworzonych, ogarniając całość świata 
w dwóch punktach krańcowych jego dziejów, a także w dwóch punktach 
krańcowych swego przybywania wewnątrz historii. Z tego wynika, że świat 
jest stwarzany ciągle nie tylko przez wychodzenie Boga na zewnątrz swej sub-
stancji, lecz również przez przyciąganie świata do wnętrza życia Trójcy Świętej. 
Za Piotrem Teilhardem de Chardin podkreślana jest omegalizacja wszelkich 
stworzeń, dążenie ku Chrystusowi, który ciągle wszystko przyciąga. Również 
Czesław Bartnik stwierdza, że stworzenie to nie „misterium początku”, lecz 
przede wszystkim „misterium końca”. W ten sposób kreatologia utożsamia 

7 Por. tamże.
8 Por. tamże, s. 135.
9 Por. A. Benz, Skąd się pojawia coś nowego w Universum?, „Communio” 2002 nr 2, 

s. 4.
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się bardziej z eschatologią niż z protologią. Pełnia stworzenia zaktualizuje się 
dopiero u kresu10. Tego rodzaju pogląd jest na wskroś chrześcijański, wynika 
ze specyfiki działania Syna Bożego i Ducha Świętego. Protologia w kontekście 
trynitologii podkreśla kluczowe znaczenie Boga Ojca, który jest źródłem ab-
solutnym, a Jego specyficzną cechą personalną jest dawanie. Protologia mówi, 
że ostatecznym źródłem świata (Arche) jest Ojciec. Cechą Syna Bożego jest 
przyjmowanie, które objawia się w wydarzeniu wcielenia, a następnie w two-
rzeniu Kościoła poprzez przyciąganie ludzi do siebie i gromadzenie ich wokół 
siebie. Ostatecznie Chrystus-Omega przyciąga wszystkich do siebie jako Bóg 
i jako człowiek – mocą otrzymaną w śmierci i wyrażoną w zmartwychwstaniu.

Na integralność aktu stwórczego wskazywał Dionizy Pseudo Areopagita, 
wyrażając swój pogląd w ramach wielkiego systemu jednoczącego wszelkie 
byty stworzone między sobą i z Bogiem, który jest początkiem i końcem 
wszystkiego, co jest. System Dionizego nie jest statyczny, lecz dynamiczny. 
Symbolizuje on proces, w którym koniec nie oznacza zniknięcia świata, lecz 
jego spełnienie. Ponadto we właściwy sposób zachowuje odrębność Boga od 
świata, a jednocześnie ich jedność. Podobnie jak Księga Mądrości Dionizy gło-
sił, że Bóg stworzył najpierw wzorce rzeczy. Stworzenie według niego polegało 
na obmyśleniu określonych obrazów i paradygmatów. Są one „predetermi-
nantami”, pierwowzorami (proonismoi) świata zmysłowego. Pierwowzorami 
(pronoiai) są boskie promienie, czyli energie Boga wychodzące na zewnątrz 
Jego substancji. Nie są to tylko idee, pojęcia, lecz realne byty. Z drugiej strony 
nie są to substancje, lecz tylko obrazy, plany, które są odwzorowaniem wnętrza 
Boga. Bezczasowe światło Bożego zamysłu zostaje rozszczepione w wielość 
planów, schematów, szkiców struktur rzeczy, które zaistnieją na ich podsta-
wie11. Creatio continua to rozszczepienie odwiecznej troski Boga Trójedynego 
o świat, zawartej w Bożym zamyśle, na wymiar czasu i przestrzeni. Bóg ma 
w sobie „przyczynową godność (dignitas causalitatis), zdolność do działania 
w świecie czasowym, którą przyznaje w całym swoim dziele wszystkim stwo-
rzeniom”12.

Kierująca światem Opatrzność to nie tylko moc dana światu przez Boga na 
początku, lecz sam Bóg, który działa na zawsze. Opatrzność Boża ogarnia ca-

10 Por. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin 2000, s. 251.
11 Por. M. Korczyński, Teologia kosmiczna w pismach Pseudo Dionizego Areopagity, 

Radom 1997, s. 32; por. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, Warszawa 
1989, s. 85-86.

12 M. Cristiani, „Aeterni pia providentia Regis” – Opatrzność a rozumienie świata: 
Pomiędzy filozofią a chrześcijaństwem, „Communio” 2002 nr 6, s. 14.
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łość świata, jego dzieje i jego sensy, i udziela swej mocy stworzeniom, zachęca-
jąc je do współpracy. W działaniu Bożym creatio continua to nie tylko trwanie 
aktu stwórczego od początku do końca, lecz również conservatio mundi, czyli 
podtrzymywanie świata i utrzymywanie go w należytym porządku. Dokonuje 
się to poprzez concursus divinus, czyli współdziałanie Boga z wolnym człowie-
kiem i innymi przyczynami wtórnymi13. We współpracy z Bogiem człowiek 
angażuje nie tylko swoją wolę i uczucia, lecz przede wszystkim intelekt. W ten 
sposób dokonuje się interpretatio providentialis, czyli interpretowanie przez 
człowieka oświeconego łaską tego, co się dzieje w świecie i co się dzieje ze 
światem. Człowiek współpracujący z Opatrznością umieszcza wolę, uczucia 
oraz intelekt w punkcie Omega i w ten sposób ustawiony jest w stronę sen-
sów pozytywnych14. Kreatologia chrześcijańska nie jest tożsama z protologią. 
W niektórych szkołach teologicznych dokonał się odwrót od pierwszej nazwy 
do drugiej, czyli odwrót od teologii chrześcijańskiej do judaizmu. Kreatologia 
chrześcijańska nie może poprzestać na „pierwszym momencie”, na początku. 
Powinna zająć się też obecnym trwaniem świata, „środkiem” (die Zwischen-
zeit; pomiędzy początkiem a końcem stworzenia), „międzyczasem” (aion, 
aevum), a także dopełnieniem, zwieńczeniem aktu stwórczego. Temporalne 
ujęcie integralne współbrzmi z ujęciem chrześcijańskim, które nie ogranicza 
się do Starego Testamentu, z nawiązaniem do filozofii, lecz koncentruje się 
na Nowym Testamencie15. W aspekcie temporalnym Bartnik przypomina, 
że „według wizji dynamicznej jeden i ten sam akt stwórczy trwa ciągle, nic 
został «zakończony», a nawet ze swej strony jakby nara sta, przyśpiesza się 
(por. KDK 5), uintensywnia i rozjaśnia (creatio conti nua). Stworzenie jest to 
akt całościowy i tylko w tym sensie jednorazo wy, choć poszczególne byty po-
wstają i giną, to jednak w ramach tego samego aktu stwórczego”16. Nie tylko 
akt stwórczy, lecz również działanie Opatrzności ma kształt trynitarny. Święty 
Ireneusz z Lyonu podtrzymywanie czy konserwację świata przypisywał Logo-
sowi (Adversus haereses IV, 14). W tym ujęciu Jezus Chrystus to Restaurator, 
Renovator, Recapitulator, Regenerator, Salvator. W podtekście jest myśl, że 
zbawienie jest restauracją i pleromizacją stworzenia. Podobnie uczyli Klemens 
z Aleksandrii (zm. przed 215) i św. Jan Chryzostom (zm. 407). Podkreślali oni, 
że od strony Boga continua creatio jest tożsama z Opatrznością. Inaczej mó-

13 Zob. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka, t. 1, s. 140.
14 Zob. tamże, s. 141.
15 Por. tamże, s. 289.
16 Tamże, s. 290.



129

wiąc, Opatrzność jest tożsama z „działalnością stwórczą, z konserwacją świata, 
z zasadą rozwoju świata, wpisaną we wnętrze stworzenia”17.

Ujęcie chrześcijańskie odrzuca postawę deizmu, w której świat jest pozo-
stawiony przez Boga samemu sobie. We wszystkich stworzeniach jest zawarty 
ślad Boga (imago Dei), czyli ślad Boga Trójjedynego (imago Trinitatis). Ciągle 
trwa podstawowa więź Boga ze światem, bez której świat by nie istniał. Zada-
niem teologa jest zastanawianie się nad tym, jak ta więź wygląda i jak się może 
zmieniać. Zastanawiał się nad tym również biochemik Arthur R. Peacocke, 
stwierdzając, że: „Bóg jest immanentny w świecie, który jeszcze stwarza. Bóg 
jest wszędzie i zawsze w procesach i wydarzeniach naturalnego świata”18. Wiara 
chrześcijańska pozwala mówić o strukturze trynitarnej tej więzi, a tym samym 
o strukturze trynitarnej aktu stwórczego i odpowiednio całościowego ujęcia 
stwórczego dzieła. Trynitarny jest ślad Boga we wszystkich stworzeniach, obraz 
Boga w ludziach i aniołach, a także trynitarna jest współpraca bytów stworzo-
nych w dziele Opatrzności19. Dotyczy to nie tylko obiektywnej rzeczywistości, 
lecz jej słownego wyrażenia w języku ludzkim. W tym względzie, kontynuacją 
aktu stwórczego jest również objawienie, w którym dokonuje się zjednoczenie 
mowy Jahwe z mową ludzką20. Z tego wynika, że creatio continua to nie tylko 
stwarzanie bytów i podtrzymywanie ich w istnieniu, lecz również odzwier-
ciedlenie wewnętrznej mowy Boga w „mowę” stworzeń, które dokonuje się 
ciągle, w dziejowym procesie rozciągającym się od punktu Alfa do punktu 
Omega.

II. Trynitarny podmiot creatio continua

Podmiotem ciągłego stwarzania jest Bóg Jedyny, każda z Osób, a zwłaszcza 
druga Osoba Trójcy – Syn Boży.

1. Bóg Trójjedyny podmiotem ciągłego stwarzania

Sposób rozumienia aktu stwórczego zależny jest od sposobu rozumienia 
Boga. U ludów zbieracko-łowieckich Bóg to mało sprecyzowana Istota Naj-
wyższa, która albo stanowi projekcję osoby ludzkiej, albo jest niedostrzegalną 

17 Tamże, s. 250.
18 A. R. Peacocke, Creation and the World of Science, Oxford 1979, s. 204.
19 Por. G. Greshake, Trójjedyny Bóg. Teologia trynitarna, Wrocław 2009, s. 215.
20 Por. tamże, s. 60.
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przez człowieka niebiańską mocą. Boska moc objawiła się w stworzeniu świata 
i człowieka, objawia się też w ciągłym podtrzymywaniu w istnieniu21. Filozofia 
islamska akcentuje absolutną wolność Boga, mówi nawet o absolutnej do-
wolności. Szkoła aszarytów podkreśla, że Bóg nieustannie zapewnia spójność 
chaotycznie poruszającym się cząsteczkom świata. Bez Boga świat by się roz-
padł i niemożliwe byłyby jego dzieje. Bóg dokonuje złożeń cząstek i ciągle te 
złożenia zmienia22. Odpowiednio jeden jedyny akt stwórczy rozszczepia się na 
nieskończoną ilość chwil i w ten sposób jest gwarancją spójności czasu. Według 
wiary żydowskiej i chrześcijańskiej akt stwórczy jest wewnętrznym działaniem 
Boga. Świat jest skutkiem aktu stwórczego. W stworzeniach Bóg objawia nie 
tylko swoje istnienie, lecz także swoją naturę23. „Każdy byt przygodny aktuali-
zuje się dzięki ideom – wzorom istniejącym w Intelekcie Boga, który chce – 
sprawia, zarówno istnienie rzeczy, jak też jej konkretną, treściową odrębność”24.

Ujęcie chrześcijańskie informuje, że czyn stwórczy Boga ma kształt try-
nitarny. Odpowiednio też trynitarne jest creatio continua. W centrum aktu 
stwórczego, a także w centrum dziejów świata znajduje się Chrystus, Bóg-
-człowiek. Wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym inicjuje On wszechświat 
i podtrzymuje go w istnieniu25. Bóg transcendentny nie utożsamia się ze świa-
tem. Emanacyjny schemat neoplatoński ma sens jedynie w refleksji nad wnę-
trzem Boga i to jedynie w warstwie refleksji dotyczącej substancji. Wewnątrz 
jednej jedynej substancji boskiej trzy Osoby otwierają się wzajemnie na siebie 
w sposób emanacyjny. W jednej substancji każda z Osób ma swój własny, 
personalny kształt otwierania się. W drugiej warstwie refleksji – relacyjnej, 
ukazane jest personalne ukierunkowanie, otwartość. Każda z Osób ukierunko-
wana jest inaczej ku pozostałym dwom, a tym samym inaczej uczestniczy we 
wspólnym akcie stwórczym. Zarówno akt stwórczy w ogólności, jak też ciągłe 
stwarzanie są trynitarne26. Katechizm Kościoła Katolickiego określa trynitarność 

21 Por. H. Zimoń, Istota najwyższa, w: Encyklopedia katolicka, t. VII, red. S. Wielgus, 
Lublin 1997, k. 540.

22 Z. Kuksiewicz, Zarys filozofii średniowiecznej. Filozofia bizantyjska, krajów zakauka-
skich, słowiańska, arabska i żydowska, wyd. 2, Warszawa 1982, s. 593.

23 Por. J. Tupikowski, Relacje między Bogiem a światem w ujęciu św. Tomasza z Akwinu 
u A.N. Whiteheada, Lublin 1999 (mps), s. 172.

24 Tamże, s. 173.
25 Por. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka, t. 1, s. 74.
26 Por. M. Korczyński, Teologia kosmiczna, s. 34; zob. W. Stróżewski, Problem pan-

teizmu w „De Divinis Nominibus” Pseudo Dionizego Areopagity, „Roczniki Filozoficzne” 
5(1955-57) z. 3, s. 39-59.
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creatio continua dość zwięźle: „Bóg, który stworzył wszechświat, podtrzy-
muje go w istnieniu przez swoje Słowo, Syna, który «podtrzymuje wszystko 
słowem swej potęgi» (Hbr 1,3), i przez Ducha Stwórcę, który daje życie” 
(KKK 320). Mówi o tym św. Jan na początku swej Ewangelii oraz św. Paweł 
na początku Listu do Kolosan. Według tych tekstów Syn Boży jest źródłem 
i celem wszelkiego stworzenia. O ostatecznym celu aktu stwórczego mówi też 
List do Efezjan: „aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie (…) to, co 
w niebiosach, i to, co na ziemi” (Ef 1,9-10)27. Chrystus jednoczy źródło świata 
z jego celem ostatecznym. W ten sposób stanowi On centrum działającej cią-
gle Opatrzności28. Bóg stwarza byty, zna je i zachowuje w ich własnym bycie, 
chroni je przed zniszczeniem, aby nie wpadły w otchłań niebytu, zachowuje 
ich porządek wewnętrzny i uniwersalny, według stopni hierarchii bytowej. 
W refleksji chrześcijańskiej podmiotem creatio continua jest Bóg Trójjedyny. 
Poza chrześcijaństwem refleksja może dotyczyć tylko samej relacji Boga ze 
światem stworzonym. Chrześcijaństwo daje temu zagadnieniu fundament 
trynitologiczny, pozwalając się zastanawiać nad odpowiedniością trynitarnego 
życia Boga i działania aktu stwórczego w świecie, związanym z upływającym 
czasem.

Kwestia jednorazowości czy ciągłości aktu stwórczego jest wtórna wobec 
podstawowej kwestii możności i faktu stworzenia świata, a także wobec py-
tania, w jaki sposób to się stało i na czym polega relacja Boga ze światem? 
Stwierdzenie trwania bytów stworzonych i wskazanie na Boga jako na źródło 
bytów i przyczynę ich trwania29. Wszystkie te zagadnienia teologia chrześci-
jańska ujmuje trynitarnie. Filozofia potrafi tylko zauważyć istnienie Pierwszej 
Przyczyny świata. Nie potrafi nawet udowodnić, czy świat miał początek. 
 Zagadnienie początku świata jest nierozwiązywalne w aspekcie temporalnym, 
może być tematem refleksji tylko w aspekcie metafizycznym. Akt stwórczy 
wykracza poza możliwości filozofii, może być tylko przedmiotem refleksji 
teologicznej30.

27 Por. C. Gunton, Daleki odbłysk Evangelium. Zbawienie we „Władcy Pierścieni” Tol-
kiena, w: Tolkien. Księga pamiątkowa. Studia o spuściźnie literackiej, red. J. Pearce, Poznań 
2003, s. 131.

28 Por. O. Boulnois, Nasza koncepcja Boga i Opatrzności, „Communio” 2002 nr 6, 
s. 92.

29 Por. S. Zamboni, Luce dell’essere, Dio della tenebra, Ermeneutica della luce nel «Cor-
pus areopagiticum», „Ricerche Teologiche” 10(1999), s. 135.

30 Por. D. M. Turoldo, Misterium czasu, Kraków 2000, s. 20.
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O działaniu stwórczym wewnątrz Boga nie potrafią też mówić wielkie 
religie niechrześcijańskie. Próby wyjaśnienia sposobu stwarzania świata w ra-
mach ich sposobu myślenia często prowadzą do panteizmu. Przykładem jest 
izmailicki myśliciel działający w Egipcie i na Wschodzie w XI wieku, Nasir-I 
Chusrau. W jego systemie Bóg nie jest podmiotem transcendentnym wo-
bec świata, lecz tworzy ze światem jedną całość. Bóg wyłania z siebie duszę 
powszechną, która „rodzi materię pierwszą oraz zasady materialne – ziemię, 
wodę, powietrze, ogień i niebieską sferę”31. Nie jest możliwe połączenie pante-
izmu z systemem niepanteistycznym. Panteizm albo jest, albo nie jest, nie ma 
czegoś w połowie drogi. Można natomiast połączyć dwa systemy panteistycz-
ne w jeden system. Przykładem tego jest Ibn Arabi, który „usiłuje w swojej 
koncepcji Boga i świata połączyć orientalne, panteistyczne koncepcje natury 
oraz zjawiskowość świata z kategorializacją arytotelesowską”32. W ujęciu pan-
teistycznym świat albo jest sposobem bytowania Boga, albo jest złudzeniem, 
jest odbiciem bytu absolutnego w niebycie.

Kreacjonizm uznaje prawdziwe istnienie świata, który nie jest częścią 
Boga. Niebezpieczeństwo panteizmu mieści się w wersji jednorazowego aktu 
stwórczego i w wersji stwarzania ciągłego. W kwestii creatio continua zagad-
nienie pozostaje bez zmian, albo jest ciągłe stwarzanie (z niczego), albo ciągłe 
emanowanie. W ujęciu kreacjonistycznym cały świat, od powstania do końca 
jego dziejów, znajduje się w określonej relacji wobec Stworzyciela. Według 
tego ujęcia Bóg jest Panem czasu, panuje nad początkiem czasu i nad jego 
najkrótszym momentem oraz nad całością wszechczasów. Bóg jest podmiotem 
aktu stwórczego, jest transcendentny i niezależny od stworzonego przez siebie 
świata33. Wyjaśnienie sposobu tworzenia przez Boga mądrości stworzonej 
oraz realnych bytów możliwe jest jedynie w kontekście refleksji nad Bogiem 
Trójjedynym.

2. Trójca Święta w dziejach świata

Niestety podręczniki z zakresu kreatologii zajmują się bardziej światem 
stworzonym, czyli skutkiem aktu stwórczego, a nie Bogiem Stworzycielem 
i działaniem Boga Trójjedynego w świecie. Jest w nich więcej filozofii przyrody 
niż treści biblijnych dotyczących relacji Boga ze stworzonym światem. Re-

31 Z. Kuksiewicz, Zarys filozofii, s. 591.
32 Tamże, s. 592.
33 Por. P. Liszka, Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną, Warszawa 1992, s. 119.
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fleksja nad tą relacją, podjęta w XIX wieku w nurcie idealizmu niemieckiego, 
dokonana została nie w ramach teologii, lecz na płaszczyźnie filozofii. Byli to 
protestanci, którzy w teologii reprezentowali myślenie oddzielające. Przejście 
na teren filozofii wiązało się z radykalizacją oddzielającego dualizmu, albo 
wręcz odwrotnie, z przyjęciem panteistycznej mieszanki. Hegel wymieszał 
Boga ze światem. Schelling przeciwnie, radykalnie oddzielił Boga od świata, 
przekreślając możliwość wcielenia Syna Bożego34. Schelling zachował ideę 
trynitarności dla wyjaśnienia ex-systencji Boga, czyli wychodzenia Boga sub-
systującego w sobie poza siebie. W ten sposób uniknął panteizmu, w który 
wpadł jego adwersarz – Hegel, ale przyjął radykalny dualizm. Myślicielom 
chrześcijańskim Schelling zarzucał zdradę, ponieważ mówili oni o Bogu prze-
ważnie w sposób ogólny, bez podkreślania trynitarności35. Filozof był bardziej 
trynitologiczny od teologów, czyli bardziej od nich chrześcijański. Czynił on 
refleksję nad wnętrzem Boga, nad Trójcą immanentną, tworząc opis wiecznej 
wewnątrzboskiej teogonii, w której zawiera się otwartość na akt stworzenia 
świata36. W jego systemie brakowało jednak kwestii dla kreatologii najważniej-
szej, czyli relacji Boga ze światem. Bóg stworzył świat i pozostawił go. W takim 
ujęciu nie ma miejsca na creatio continua. Bardzo dobrze został opisany akt 
stwórczy, który dokonuje się odwiecznie w Trójcy immanentnej. Oznacza to, 
że termin „ciągłość” nie dotyczy stwarzania czegoś nowego w wymiarze czaso-
wym dziejów świata, lecz utożsamia się z terminem „odwieczność”. Schelling 
wyraził to w formule: Deus-Trinitas sive creatio continua37.

Zagadnienie creatio continua w sensie właściwym może być przedmio-
tem refleksji tylko wtedy, gdy przyjmowany jest integralny sposób myślenia, 
który łączy Trójcę immanentną z trynitarnym działaniem Opatrzności Bożej 
w świecie. Opatrzność to kreacyjny i soteryjny „dar Trójcy Świętej względem 
rzeczywistości osobowej i nieosobowej”38. Inaczej mówiąc, pozytywna reali-
zacja, finalizacja i pleromizacja procesu stworzenia może być wyjaśniona tylko 
w oparciu o refleksję dotyczącą życia dokonującego się wewnątrz Boga. „Idea 
Opatrzności występuje tylko w osobowym rozumieniu Boga, co jest najbar-
dziej właściwe chrześcijańskiej wizji Boga Trójosobowego”39. Plan stworzenia 

34 Por. F. Tomatis, Schelling: mysterium Trinitatis, w: La Trinità e il pensare. Figuri 
percorsi prospettive, red. P. Coda; A. Tapken, Roma 1997, s. 45.

35 Por. tamże, s. 48.
36 Por. tamże, s. 59.
37 Por. tamże, s. 61.
38 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka, t. 1, s. 140.
39 Tamże, s. 137.
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i odkupienia, który należy do wewnętrznego życia Przenajświętszej Trójcy: jest 
dokonany odwiecznie przez Ojca wraz z Synem w Duchu Świętym. Ojciec jest 
stwarzającym początkiem stworzenia, Syn kształtującym początkiem, a Duch 
początkiem udzielającym życia. Stworzenie istnieje w Duchu, uformowane jest 
przez Syna, a pochodzi od Ojca40. Pogląd zwany creatio continua nie może być 
ograniczony jedynie do uznania możliwości ciągłego stwarzania nowych by-
tów, lecz powinien być prezentowany w kontekście trynitologicznym. Celem 
creatio continua jest pełnia bytów stworzonych, według ich miary. Źródłem 
jest Bóg Trójjedyny – Pełnia, Pleroma, Omega, który zapewnia dopełnienie, 
pleromizację i omegalizację wszystkich stworzeń. Spersonalizowane zosta-
ją nie tylko byty duchowe, lecz również materia, która będzie całkowicie 
wchłonięta w życie międzyosobowe, w sieć personalnych relacji. Vestigium 
trinitatis to Bóg stwarzający i prowadzący do pełni, popychający do rozwoju 
i przyciągający wszystko do swego wnętrza41. Przy czym wszczepienie bytów 
stworzonych w Boga to nie jakieś bezkształtne włożenie w boską substancję, 
lecz  wszczepienie w odwieczne życie Osób Bożych. W ostatecznym, pełnym 
Communio relacje bytów stworzonych z poszczególnymi Osobami Bożymi 
tworzą jedną sieć, w której zespala się wertykalność z horyzontalnością na 
płaszczyźnie bytów stworzonych i z horyzontalnością na płaszczyźnie we-
wnątrztrynitarnej42.

Model sieci relacji zespalających Boga Trójjedynego z wszelkimi bytami 
w całych dziejach świata zarysował Dionizy Pseudo Areopagita. Model ten 
jest dynamiczny, a wszystkie relacje mają strukturę trynitarną. Relacja to 
nie coś iluzorycznego, lecz ruch bytów skierowany ku innym. Ruch ten ma 
wymiar trynitarny, który jest odwzorowaniem życia trynitarnego wewnątrz 
substancji Boga. Relacja Boga z bytami stworzonymi to więź życia trzech 
Osób Boskich z bytowaniem stworzeń, to nieustanne udzielanie się Boga, 
wyrażane w słowach imago trinitatis. Źródłem creatio continua, czyli nie-
ustannego stwarzania nowych bytów jest troistość Osób. Imago Dei oznacza, 
że w stworzeniach odwzorowane są atrybuty Boga Jedynego. Imago trinitatis 
oznacza, że w stworzeniach odwzorowane są atrybuty Osób Boskich, ich 

40 Zob. M. Kowalczyk, Opatrzność Boża w ujęciu personalistycznym, „Communio” 
2002 nr 6, s. 118; por. J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995, s. 184; H. U. von 
Balthasar, Trójca Święta a stworzenie, w: Kosmos i człowiek, red. L. Balter, K. Czulak, 
P. Góralczyk, „Kolekcja Communio” 4, Poznań-Warszawa 1989, s. 25.

41 Por. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka, t. 1, s. 256.
42 Por. Tamże, s. 357.
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odrębność i jedność43. Najwyższym stopniem śladu Boga w świecie jest obraz 
Boży, istniejący w  substancji duchowej stworzonej (aniołowie i dusze ludzkie). 
W odniesieniu do różnych bytów creatio continua może być przyjmowane albo 
nie. W odniesieniu do dusz ludzkich creatio continua musi być przyjmowane. 
Gdy zagadnienie to jest rozciągane również na inne byty, to okazuje się, że 
aspekt trynitarny tego zagadnienia najpełniej ujawnia się w odniesieniu do 
duszy ludzkiej i bytów anielskich44.

Creatio continua w ujęciu chrześcijańskim zmierza do pełnej komunii ludzi 
z Bogiem poprzez narastanie eklezjalnej perychorezy, czyli wzajemnego przeni-
kania. Perychoreza trynitarna łączy się z perychorezą chrystologiczną, antro-
pologiczną i eklezjologiczną. Refleksja teologiczna chrześcijańska podejmuje 
wszystkie aspekty, unikając w ten sposób niebezpieczeństwa ujęcia panteizu-
jącego. Teologia integralna łączy metafizykę z myślą historyczną, z działaniem 
w czasoprzestrzeni. Z tego względu creatio continua dokonuje się jednocześnie 
w płaszczyźnie duchowej i materialnej. Pojawienie się nowego człowieka to 
złączenie cząstki materii z nowo stworzoną duszą ludzką. Rozwój świętości 
w jakiś sposób jest zakodowany, ale też wynika z ciągłego działania Boga 
w historii, z ciągłego obdarzania człowieka łaską (creatio continua w aspekcie 
łaski). Rozwój duchowy dokonuje się poprzez stwarzanie nowego człowieka 
w łasce i przez współpracę człowieka z łaską. W ten sposób perychoreza do-
konuje się we wnętrzu Boga, w relacji Boga do świata i we wnętrzu świata45. 
W wymiarze wertykalnym perychoreza najmocniej dokonuje się w dialogu 
natury Boskiej z naturą ludzką w Osobie Chrystusa. Wewnątrz Boga jest tria-
log trzech Osób Bożych. Wewnątrz uniwersum stworzonego jest multidialog. 
Całość zmierza do communio Bosko-ludzkiego, aż „Bóg będzie wszystkim we 
wszystkich rzeczach” (1 Kor 5,28)46.

Ciągłe stwarzanie człowieka ujawnia się od strony doczesności jako sa-
moorganizacja, przekraczanie i rozróżnianie. Wszystkie te czynniki zdążają 
ku pełnej „komunalizacji” stworzenia. Stwarzanie nowego człowieka wymaga 

43 Por. P. Nawara, Kształtowanie się koncepcji przebóstwienia (θεωσις) w myśli teologicz-
no-filozoficznej wczesnego chrześcijaństwa, w: Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa, 
red. M. Manikowski, Wrocław 1998, s. 99.

44 Cz. S. Bartnik, Dogmatyka, t. 1, s. 194.
45 Por. S. del Cura Elena, Perikhóresis, w: Diccionario Teológico. El Dios cristiano, red. 

X. Pikaza, N. Silanes, Salamanca 1992, s. 1092.
46 Por. tamże, s. 1094.
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współpracy, (wpół)tworzenia47. W ten sposób człowiek stworzony na obraz 
Boga trynitarnego uczestniczy w procesie trynitaryzacji, aż osiągnie sytuację 
przebywania wewnątrz życia Trójcy Świętej48. 

3. Chrystus centralnym źródłem creatio continua

Zamysł Boży tworzony jest w personalnym ruchu dokonującym się w spo-
sób absolutny wewnątrz Boga. Fundamentalnymi arteriami tego ruchu są dwa 
przechodzenia (procesje): rodzenie Syna i wychodzenie Ducha z wnętrza Ojca 
do swego wnętrza. Działania te, wraz z działaniem Ojca, który rodzi Syna 
i tchnie Ducha, są miejscem aktu stwórczego. Skutek aktu stwórczego znajdu-
je się na linii wyznaczonej przez trynitarne działania wewnątrz-boskie. Są one 
dostrzegalne w refleksji nad tajemnicą wcielenia Syna Bożego i nad tajemnicą 
przechodzenia Ducha Świętego od Ojca do nas. Centralnym podmiotem 
aktu stwórczego, odwiecznym wzorcem i źródłem creatio continua jest Syn 
Boży, a rdzeniem objawienia misterium Boga Trójjedynego i misterium Boga-
-Stwórcy jest wcielenie. Stworzenie świata jest „przedłużeniem” wewnątrz-
trynitarnej relacji Syna do Ojca i jest kontynuowane w zbawczej misji Syna 
Bożego i Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, zbawcza misja Jezusa rozpoczyna 
się od aktu stworzenia świata i zawsze zakorzeniona jest w wewnętrznym życiu 
Boga. Trójca ekonomiczna jest odzwierciedleniem Trójcy immanentnej49. Akt 
stwórczy dzieje się odwiecznie w wewnątrz-boskim processio. Jest to bezczaso-
wy proces dokonujący się w substancji, którego skutkiem jest pojawienie się 
bytów poza Bogiem. Boskie processio odzwierciedla się w dziejach świata i zo-
stanie dopełnione w przebywaniu bytów stworzonych we wnętrzu życia Trójcy 
Świętej. Dynamizm stworzeń będzie tam w pełni (na swoją miarę) zespolony 
z dynamizmem życia Boga.

Centralnym podmiotem ciągłego stwarzania jest Jezus Chrystus, Zasada 
świata i odwieczne źródło jego nieustannego rozwoju. Chrystus to nieustanny 
Stwórca, który nie tylko powołuje do istnienia (Christus Cre ator), lecz również 
podtrzymuje świat w istnieniu i rządzi nim (Conservator et Gubernator)50. 

47 Zob. G. Greshake, Wenn Leid mein Leben lähmt. Leiden – Preis der Liebe?, Freiburg 
i. Br. 1992, s. 11-64; por. tenże, Trójjedyny Bóg, s. 244.

48 Tamże, s. 245.
49 Por. J. I. Saranyana, C. J. Alejos Grau, La teología trinitaria de Fray Jerónimo Oré, 

O.F.M. (1554-1630) en su «Symbolo Catholico Indiano», w: Actas del VII simposio de teo-
logía histórica (28-30 abril 1992), Valencia 1993, s. 223.

50 Zob. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka, t. 1, s. 290.
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Bartnik podkreśla, że creatio continua dokonuje się w „śródczasie” historii. 
Podobnie jak początek i koniec, tak też całość czasu między nimi zatopiona 
jest w mgle, którą rozjaśnia Chrystus – Światło ze Światłości, Alfa i Omega, 
Początek i Koniec, personalny Śródczas, jednoczący boską moc stwarzania 
z przebywaniem w rzeczywistości temporalnej. Chrystus to ontyczna, perso-
nalna Continua Creatio. W Chrystusie dokonuje się stworzenie świata i ludzi, 
a także przechodzenie osób ludzkich do sytuacji pełni. Continua creatio ludzi 
to ich chrystyfikacja i diwinizacja51. Personalizacja ludzi, ich dochodzenie do 
pełni osobowej, złączona jest z personalizacją czasu, przestrzeni, materii. Czas 
nie jest jednorodny, zmienia się, staje się coraz bardziej spersonalizowany, aż 
dojdzie do pełni mocą Chrystusa i w Chrystusie52. Chrystus odgrywa klu-
czową rolę w akcie stwórczym, również interpretowanym od strony świata 
w sensie creatio continua.

Podsumowanie

Akt stwórczy od strony Boga jest jeden, ale ma kształt trynitarny, gdyż jest 
zawarty w wewnętrznym życiu Boga. Akt stwórczy to działanie Osób Bożych. 
Jego skutkiem jest świat, byty stworzone, nieożywione i ożywione, materialne 
i duchowe. Od strony dziejów świata akt stwórczy może być widziany jako 
czyn Boga sprawiający zaistnienie świata, ale też w sensie ciągłego działania 
podtrzymującego świat w istnieniu i powodującego ciągłe pojawianie się no-
wych bytów. Stworzenie jest dziełem trzech Osób Boskich, a zwłaszcza dziełem 
Syna Bożego, który jako jedyny z Trzech, ma w swojej specyfice personalnej 
możność przyjęcia natury ludzkiej. Możność ta została zaktualizowana w wy-
darzeniu Wcielenia. Będąc Bogiem i człowiekiem, Chrystus jest nie tylko 
podmiotem działającym, lecz uosobionym Stwarzaniem.

51 Por. tenże, Historia i myśl, Lublin 1995, s. 82.
52 Por. P. Liszka, Wpływ nauki o czasie, s. 20.
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TRINITARIAN ASPECT OF THE CREATIO CONTINUA

Summary

The act of creation on the part of God is unique, but it has a trinitarian shape, 
since it is contained in the internal life of God. The act of creation is the action of 
Divine Persons. It culminated in the world, created living and non-living, material 
and non-material beings. From the perspective of world history the act of creation 
may be looked upon as an act of God that brought about the existence of the world 
and also as God’s ongoing effort aimed at sustaining the world in its existence and 
constant bringing about new beings. Creation in general, including creatio continua, 
has a trinitarian shape. It is an act of three Divine Persons, and especially an act of 
the Son of God, who as the only one of the Trinity, has the ability to assume human 
nature. This ability found its reflection in the Incarnation. Being both God and man, 
Christ is not only an acting subject, but also a personified Coming into existence.

Słowa kluczowe: 
 akt stwórczy, opatrzność, Bóg, Trójca Święta, creatio continua, trwanie, rozwój, 
pełnia.

Keywords: 
 act of creation, Providence, God, Trinity, creatio continua, persistence, develop-
ment, fullness.
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Ks. Paweł Wróbel SDS 

 Uwarunkowania badań 
chrystologicznofundamentalnych 
Vittoria Messoriego

Od samego początku istnienia chrześcijaństwa ci, którzy chcieli zniszczyć 
wiarę, uderzali w jej podstawy. Robiono to zazwyczaj poprzez negowanie hi-
storyczności Jezusa Chrystusa lub zaprzeczanie faktom wynikającym z Ewan-
gelii. W dzisiejszych czasach nie brakuje także głosów, zarówno ze świata 
naukowego, jak i publicystycznego, które wpisują się w ów nurt.

Vittorio Messori jest człowiekiem, który od lat sześćdziesiątych XX wieku 
stara się poprzez swój warsztat dziennikarski, ale także i zacięcie naukowe, 
mimo że nie jest teologiem, wykazać, że zarówno historyczność Jezusa, jak 
i przekazy ewangeliczne są prawdą. Niniejszy artykuł podejmie tematykę tego, 
gdzie tkwi źródło fascynacji Osobą Jezusa Chrystusa jednego z najwybitniej-
szych współczesnych pisarzy katolickich, z którym rozmawiali Jan Paweł II1 
czy kard. Joseph Ratzinger2.

I. Uwarunkowania osobiste 

1.1. Droga nawrócenia

Poznanie drogi nawrócenia Messoriego pozwala zrozumieć jego później-
sze zwrócenie się ku chrystologii, które dokonało się po spotkaniu Chrystusa 

Ks. mgr lic. Paweł Wróbel SDS – doktorant w Instytucie Prawa Kanonicznego na 
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II; e-mail: wrobelsds@gmail.com.

1 Przekroczyć próg nadziei, Lublin 2016.
2 Raport o stanie wiary. Z kard. Josephem Ratzingerem rozmawia Vittorio Messori, tłum. 

J. Chrapek, Marki 2005.
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w Ewangeliach. Jest to człowiek, który jest niewątpliwie jednym z najbardziej 
znanych obecnie na świecie pisarzy katolickich. Jest osobą, która swoją wie-
dzą, erudycją, rzetelnością i skrupulatnością, a jednocześnie wielkim talentem 
dziennikarskim, służy wielu szukającym odpowiedzi na nurtujące pytania 
dotyczące Boga, Jezusa Chrystusa, Maryi, Kościoła i życia chrześcijańskie-
go. Faktem jednak jest, że nie był od urodzenia katolikiem, mimo że został 
ochrzczony. Powstaje więc pytanie, jak doszło do tego, że będąc agnostykiem 
i antyklerykałem, Messori zmienił się w „obrońcę katolickiego dogmatu i krze-
wiciela pobożności maryjnej”3, jak określa go Andrea Tornielli, a nawet genial-
nego apologetę4, którym nazywał Vittorio Messoriego kard. Stanisław Nagy. 

Vittorio Messori urodził się w Modenie w 1941 roku. Jego ojciec był urzęd-
nikiem w jednym z przedsiębiorstw zajmujących się ówcześnie produkcją 
i dystrybucją gazu, matka prowadziła dom. Ma on młodszego o dziewięć lat 
brata. W wieku pięciu lat Vittorio wraz ze swoimi rodzicami przeprowadził się 
do Turynu, miasta będącego swoistą stolicą włoskiego racjonalizmu, wolno-
myślicielstwa, liberalizmu i libertynizmu5. Przeprowadzka była podyktowana 
tym, że ojciec w czasie wojny walczył w jednej z dywizji Włoskiej Republiki 
Socjalnej i dlatego też nie mogli wrócić do rodzinnego miasta Emilii. Z tego 
też powodu Messori nazywa siebie „dzieckiem wojny”6. 

Próbując przeanalizować wychowanie religijne i  podejście do religii 
w domu, z którego wyszedł późniejszy rozmówca Jana Pawła II i kard. Josepha 
Ratzingera, dochodzimy do wniosku, że nie miały one w ogóle miejsca. De-
cyzją rodziców przystąpił jednak do Pierwszej Komunii Świętej i przyjął także 
sakrament bierzmowania, ale jak sam podejrzewa, prawdopodobnie dlatego, 
że w jego rodzinnych stronach panował przesąd, że owe sakramenty przyno-
szą szczęście i niebezpiecznie jest pozbawiać ich dzieci7. Wniosek ten jest tym 
bardziej uzasadniony, gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż zarówno jego matka, 
jak i ojciec mieli głęboko antyklerykalne poglądy8. Można więc stwierdzić, 
że rodzice Messoriego nie mieli wiele wspólnego z Kościołem i praktykami 
religijnymi. Kolejne lata jego edukacji przebiegały pod znakiem nauki w pań-

3 A. Tornielli, Kilka słów do czytelnika o przyczynach powstania książki, w: V. Messori. 
Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary, tłum. M. Wójcik, Kraków 2009, s. 5.

4 Por. S. Nagy, Książka rewelacyjna, „Niedziela” 2009 nr 41, s. 7.
5 Por. B. Zubowicz, Wiara nie jest dla głupców, „Rzeczpospolita” (23.12.2008), http://

www.rp.pl/ artykul/238823.html [dostęp: 09.03.2016].
6 V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 50.
7 Por. tamże, s. 54. 
8 Por. tamże, s. 128.
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stwowych, całkowicie laickich szkołach wychowujących późniejszych nauczy-
cieli racjonalizmu na turyńskim uniwersytecie.

Następnym etapem drogi Messoriego, który nie zapowiadał jeszcze póź-
niejszej, radykalnej przemiany w jego życiu, był czas studiów uniwersyteckich 
z politologii, także w Turynie. W tym czasie, aby być niezależnym finanso-
wo od rodziców i utrzymać się na studiach, podjął pracę na nocnej zmianie 
w jednej z turyńskich centrali telefonicznych. Podczas swoich studiów Messori 
to, jak sam siebie określa, „agnostyk przez sposób wychowania i antyklerykał 
ze względu na wartości wyniesione z domu, magistrant nie «jakichś tam» 
nauczycieli, ale szanowanych wykładowców najbardziej prestiżowej szkoły 
czystego i zagorzałego laicyzmu”9. W tym czasie podjął także pracę redaktorską 
w dzienniku „La Stampa”. 

Wszystkie te sytuacje, wydarzenia, sposób wychowania, edukacja nie zapo-
wiadały jego radykalnej zmiany w podejściu do religii i wiary, jednak paradok-
salnie, stały się podstawą jego późniejszych radykalnych poglądów. Jednak to 
właśnie w tym środowisku i w tej sytuacji życiowej Vittorio Messori dochodzi 
do momentu, który stał się dla niego przełomowy i zaciążył na całym jego dal-
szym życiu do dnia dzisiejszego. Latem 1964 roku miał 23 lata i można bez wa-
hania określić go w tym czasie jako człowieka niewierzącego. Był to moment, 
który z radykalnego racjonalisty i antyklerykała uczynił człowieka, który obec-
nie jest postrzegany jako jeden z najsłynniejszych dziennikarzy i pisarzy kato-
lickich. Wydaje się zasadne przytoczenie określenia Messoriego na swój temat 
z tamtego czasu: „Ten młody chłopak – w sposób zupełnie niespodziewany, 
bez starań ze swej strony – zostaje jakby porażony światłem, które popycha go 
do przekroczenia progu, za którym znajduje się «inny» świat. Świat, w którym 
to, co niewidzialne, staje się widzialne; gdzie panuje Ten, który przez owych 
chrześcijan, przez owych katolików (…) jest wielbiony jako Zbawiciel i Od-
kupiciel”10. Była to chwila przełomowa, którą można porównać do tego, co 
przydarzyło się św. Pawłowi w wydarzeniu pod Damaszkiem11. Sam Vittorio 
Messori stwierdza, że ten moment był na tyle zaskakujący i niepowtarzalny, 
że on, który zajmuje się zawodowo słowem, nie jest w stanie opisać atmosfery 
i „smaku” tego wydarzenia12.

9 Tamże, s. 65.
10 Tamże, s. 71.
11 Por. S. Nagy, Książka rewelacyjna, s. 7.
12 Por. V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 72. 
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Cała sytuacja była związana z niewielkim egzemplarzem Ewangelii, który 
przeczytał po wyjęciu go z szafy13. Było to „bezpośrednie zderzenie ze Słowem, 
które stało się ciałem”14, i można je określić jako mistyczne doświadczenie 
nawrócenia15. Od tego momentu życie Vittoria Messoriego zmieniło się cał-
kowicie nie tylko w kwestii duchowej, ale także jeśli chodzi o jego podejście 
do kwestii etycznych, moralnych czy poszukiwań naukowych. Dotychczasowy 
młody agnostyk i libertyn kilka miesięcy później, po owym wydarzeniu, po-
dejmuje działania, z których wcześniej nierzadko kpił. Kwestuje na turyńskim 
cmentarzu, zbierając pieniądze dla ubogich, demonstrując w ten sposób swoją 
przynależność do Kościoła, a  jego rodzina uznaje to nagłe zwrócenie się ku 
wierze, mimo że ukrywane, za objaw załamania nerwowego16.

Oprócz wewnętrznych przeżyć i przemian związanych z nawróceniem oraz 
wspomnianej już akcji zbiórki pieniędzy, jakich doświadczył Vittorio Messori 
po spotkaniu z prawdą Ewangelii, miały miejsce w jego życiu także inne sytu-
acje świadczące o tym, co dokonało się w jego wnętrzu. Poza uczestnictwem 
w Eucharystii oraz różnego rodzaju nabożeństwach przez jakiś czas Vittorio 
Messori należał także do organizacji „Pro Civitate Cristiana” założonej przez 
ks. Giovanniego Rossiego. Wiele z działań, jakie podejmował wówczas, było 
upartą demonstracją głębokiej i przemyślanej, mimo że dopiero co odkrytej 
wiary w Boga17. 

Ponadto zainteresowania młodego reportera i politologa, jakim był wów-
czas Messori, w kwestii wiary skierowały się głównie ku chrystologii. Wyni-
kały one z poczucia potrzeby zajęcia się badaniami nad zależnością pomiędzy 
Jezusem historii a Chrystusem wiary wynikającą z opisów ewangelicznych. 
W owych poszukiwaniach pomogła mu przynależność do organizacji ks. Ros-
siego – dzięki bibliotece znajdującej się w Citadella Cristiana18.

Bezpośrednim skutkiem tych zainteresowań stała się wydana w 1976 roku 
książka nosząca tytuł Opinie o Jezusie19, nad którą pracował przez ponad 10 
lat. Był to na pewno czas, który nie sprzyjał tego rodzaju publikacjom, przede 
wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że czas, w jakim Messori „ujawnił się” ze 

13 Por. tamże, s. 183.
14 Tamże, s. 184.
15 Por. W. Rędzioch, Nowa książka Vittorio Messoriego „Dlaczego wierzę”. Historia 

nawrócenia i życia poświęconego dawaniu świadectwa wierze, „Niedziela” 2009 nr 36, s. 21.
16 Por. B. Zubowicz, Wiara nie jest dla głupców.
17 Por. tamże.
18 Por. V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 224.
19 Kraków 1993.
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swoimi zainteresowaniami, a  jednocześnie nawróceniem przez Opinie o Je-
zusie, był okresem tak zwanych lat ołowiu, kiedy to antyklerykalizm i libera-
lizm osiągały swoje szczyty, a ponadto w Kościele pojawiły się tendencje do 
wypaczania postanowień i wskazań II Soboru Watykańskiego. Książka przez 
rok leżała w wydawnictwie niewydana, ponieważ w tym czasie nie miała więk-
szych szans powodzenia. Było to spowodowane faktem, że autor oprócz jasnej 
deklaracji wiary w Jezusa Chrystusa wyraźnie też zaznaczył w niej wierność 
nauce Kościoła, co miało swój wymierny efekt w postaci imprimatur, o które 
Messori poprosił i to samo czynił w stosunku do każdej następnej książki, 
którą napisał, a która poruszała kwestie związane z wiarą. Książka, pomimo 
wróżenia jej porażki, znalazła się na pierwszym miejscu wśród bestsellerów we 
Włoszech. Mimo że jej tytuł sugerował swego rodzaju wieloznaczność i hi-
potetyczność, to już ona, jako pierwsza pozycja, była wyrazem niewzruszonej 
pewności autora co do prawdy, którą zawierała20, a  jemu samemu zależało 
na tym, aby przez jej publikację wyjść z zamkniętego katolickiego getta21. 
Zwrócenie uwagi na Opinie o Jezusie w analizie drogi nawrócenia Vittoria 
Messoriego wydaje się uzasadnione ze względu na fakt, iż była ona pierwszym 
tak wyraźnym zewnętrznym znakiem jego nawrócenia, a dodatkowo ukazała 
kierunek jego zainteresowań i poszukiwań, którym poświęcił szereg kolejnych 
publikacji.

Droga nawrócenia autora Opinii o Jezusie jest historią człowieka, który po 
odkryciu w swoim życiu obecności prawdziwego Jezusa Chrystusa w Ewan-
geliach poświęcił większość czasu na poznanie Jego historii z zapałem neofity 
oraz z precyzją naukową i klarownością wysokiej klasy dziennikarza22.

1.2. Osobowe źródła inspiracji

Niewątpliwie wielkie znaczenie w ukształtowaniu się poszukiwań chry-
stologicznych Vittoria Messoriego mają osoby, którymi się inspirował i nadal 
inspiruje w swojej pracy pisarskiej i badawczej. Są to osoby, które stały się jego 
źródłem inspiracji zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie, gdyż 
oprócz podążania tokiem myślenia owych pozytywnych inspiratorów Messori 
zwraca też często uwagę w swoich publikacjach na osoby, których poglądy sieją 

20 Por. B. Zubowicz, Wiara nie jest dla głupców. 
21 Por. Sz. Babuchowski, Dopadło go Słowo, „Gość Niedzielny” 2009 nr 39, s. 23.
22 Por. S. Nagy, Książka rewelacyjna, s. 7.
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swego rodzaju spustoszenie czy są wręcz wrogiem naukowości i rzetelności 
historycznej, na której tak bardzo zawsze mu zależy.

Osobą, która miała największe znaczenie zarówno w drodze nawrócenia, 
jak i w późniejszych badaniach autora Opinii o Jezusie, jest z całą pewnością 
Blaise Pascal. Messori po owym dniu, kiedy doświadczył światła Ewangelii, 
nosił cały czas przy sobie tekst Myśli Pascala, którego fragmenty szczególnie 
oddają emocje i uczucia „nocy Ognia” – jego odkrycia Boga Ojca i Jezusa 
Chrystusa: „Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, nie filozofów i naukow-
ców. Pewność. Pewność. Uczucie. Radość. Pokój. Bóg Jezusa Chrystusa. (…) 
Radość, radość, łzy radości. (…) Niech nie zapominam Twoich pouczeń”23. 
Sam rozmówca Jana Pawła II stwierdza, że Pascal był dla niego decydujący 
i to właśnie jemu zadedykował swoją pierwszą książkę, bez niego, jak sam 
stwierdza, prawdopodobnie nigdy by nie powstała lub wyglądałaby zupełnie 
inaczej24. To właśnie Myśli Pascala, Messori miał je w swoim mieszkaniu i jak 
sam zauważa, został przez nie „wessany jak w wir”25, podobnie zresztą jak przez 
egzemplarz Ewangelii, który stał się zasadniczym motorem jego całkowitego 
zwrotu w życiu. 

W Myślach Pascala Messori odnalazł szczególnego przewodnika po świecie 
wiary, który był wówczas dla niego jeszcze nieznany. Słowa, które tam odna-
lazł, chociaż pierwszy raz czytane, zdawały mu się wyjątkowo znajome. Nie 
oznacza to oczywiście, że późniejszy rozmówca kard. Josepha Ratzingera przy-
równywał swoje możliwości z geniuszem Pascala, jednak zarówno Messori, 
jak i Pascal znajdowali się wcześniej po stronie niewiary, mając jednocześnie 
chłonne, otwarte i wyćwiczone w myśleniu umysły26. Jedną z najważniejszych 
myśli Pascala, która zainspirowała młodego reportera „La Stampa”, była ta, 
według której sprawy religijne są jednocześnie prawdziwe i fałszywe, dlatego 
że wszystko zależy od punktu widzenia, w którym się znajdujemy, ażeby na 
nie patrzeć27. Odebrał on Pascala, już od trzech wieków nieżyjącego, jako 
myśliciela sobie współczesnego, znajdującego odpowiedzi na pytania młodego 
człowieka, jakim w czasie swojej przemiany był Vittorio Messori28. Wiedział 
też, że Pascal zrozumiał i udało mu się to pokazać światu, że problem Boga jest 

23 V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 265.
24 Por. tenże, Opinie o Jezusie, Kraków 1993, s. 15.
25 Tenże, Dlaczego wierzę, s. 273.
26 Por. E. Polak-Pałkiewicz, Przygody nawróconego, czyli ostatni krok rozumu, „Nasz 

Dziennik” 2010 nr 19, s. 20.
27 Por. tamże.
28 Por. V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 288.
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zawsze problemem człowieka, który prędzej czy później stanie przed wyborem, 
jaki oznacza zakład Pascala29.

Autor Opinii o Jezusie wiele razy w swoich badaniach i poszukiwaniach 
chrystologicznych i apologetycznych odwoływał się do Pascala. O tym, jak 
wielkie znaczenie dla Vittoria Messoriego ma jego osoba i dzieło, świadczy 
także fakt, że stawia go niemal na równi z św. Tomaszem z Akwinu, św. Fran-
ciszkiem z Asyżu czy św. Karolem Boromeuszem; ubolewając nad tym, że Bóg 
przerwał ich dzieło śmiercią w tak młodym wieku30.

Wielką inspiracją dla Messoriego było także spotkanie i poznanie Jeana 
Guit tona. Był to człowiek, którego poznał i z którym spędził trochę czasu 
w Paryżu. W początkowych rozdziałach pierwszej książki jego mistrzem był 
Pascal, w pozostałych Messori stał się uczniem właśnie Guittona31. Vittorio 
Messori sam twierdzi, że wiele zawdzięcza jego refleksji nad Ewangeliami i jego 
sposobowi nakreślenia tego, co Guitton nazywał „problemem Jezusa”32. Jego 
myśl i metodologia pracy nad chrystologią miały wpływ na powstanie Opinii 
o Jezusie33. Ten paryski teolog był później recenzentem francuskiego wydania 
tej książki. Messori z radością wspomina moment, kiedy pozbawił go tytułu 
„ucznia” jego dawny turyński profesor Alessandro Galante Garrone, a „adop-
tował” go członek Akademii Francuskiej, którym był Jean Guitton34. Poświęcił 
on całe swoje życie na obiektywne rozważenie problemu wiary, wiarygodności 
Ewangelii i historycznej postaci Jezusa Chrystusa35, a Messori, mając go za 
wzór, sam także analizował jego dzieła dotyczące problemu wiary36.

29 Pascal nie próbował dowieść, że istnienie Boga jest pewne, ani nawet, że koniecz-
nie jest prawdopodobne. Przyjęcie istnienia Boga jest z naszej strony, jak mówi Pascal, 
hazardem i całe to rozumowanie jest znane pod nazwą „zakładu Pascala”, który mówi, 
że stawiając na istnienie Boga, ryzykujemy niewiele, bo tylko jedno doczesne życie; jeśli 
zaś okaże się, iż mamy rację, to zyskamy – wieczne życie i szczęście. Zakład Pascala więc 
mówił, że należy tak żyć, jak gdyby Bóg istniał (W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, 
Warszawa 1997, s. 59).

30 Por. V. Messori, Wyzwania wiary. Teraźniejszość w perspektywie chrześcijańskiej, t. 1, 
Kraków 1998, s. 52.

31 Por. tenże, Dlaczego wierzę, s. 330. 
32 Por. tenże, Pytania o chrześcijaństwo. Czy Ty jesteś Mesjaszem, który ma przyjść?, 

Kraków 1997, s. 69.
33 Por. tenże, Opinie o Jezusie, s. 14.
34 Por. tenże, Dlaczego wierzę, s. 331.
35 Por. tenże, Pytania o chrześcijaństwo, s. 69.
36 Por. tenże, Wyzwania wiary. Teraźniejszość w perspektywie chrześcijańskiej, t. 2, 

Kraków 1998, s. 61-67.
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Kolejnym człowiekiem, który miał niekwestionowany wpływ na Mes-
soriego, był André Frossard, przede wszystkim dlatego, że jego nawrócenie, 
było w pewnym sensie podobne do tego, które przeżył Frossard. W wieku 
dwudziestu lat jako młody ateusz i marksista, wszedł przypadkowo do ko-
ścioła, szukając przyjaciela, i ujrzał Boga niejako „twarzą w twarz”37. Skon-
frontowanie tego doświadczenia pozwoliło na identyfikowanie się Messoriego 
z Frossardem, a co za tym idzie, na porównanie doświadczeń, które obaj prze-
żyli. Jednocześnie Messori z uznaniem spoglądał na Frossarda, który mówi: 
„Wyszedłem stamtąd po dziesięciu minutach, tak bardzo zaskoczony tym, iż 
stałem się niespodziewanie katolikiem. (…) Właśnie dlatego, iż wiedziałem, 
że by mi nie uwierzono, milczałem przez ponad trzydzieści lat, pracowałem 
intensywnie, aby wyrobić sobie nazwisko jako dziennikarz i pisarz i aby mieć 
w ten sposób nadzieję, że nie zostanę wzięty za szaleńca, gdybym spłacił swój 
dług: opowiedziałbym to, co mi się wydarzyło”38. Owo uznanie wynika nie-
jako z faktu, że Frossard przez tak długi czas nie ujawnił swojego nawrócenia, 
pracując jednocześnie ciężko na swój prestiż i sukces w świecie po to, by po 
ukazaniu się jego książki Spotkałem Boga39 ów świat mógł odkryć apologetę 
chrześcijaństwa o niezwykłej skuteczności. 

Oprócz pozytywnych inspiracji dla Messoriego, których źródłem były 
osoby wymienione powyżej, spotkał się on także z takimi ludźmi, których 
poglądy i metodologia teologiczna stały się przyczynkiem do tego, by z nimi 
polemizować, czasem nawet bardzo ostro i stanowczo.

W młodości bardzo duży wpływ na pracownika „La Stampa” wywarł Jean-
-Paul Sartre i  jego egzystencjalizm. Fascynowała go książka Sartre’a Mdłości 
i jego pogląd, że nowoczesny człowiek nie tylko nie może wierzyć w Chrystu-
sa, ale też w żadną nadprzyrodzoną ideę. Według francuskiego egzystencjalisty 
nasze ludzkie losy to nic innego jak bezsensowne cierpienie w pozbawionym 
jakiegokolwiek znaczenia świecie i wszechświecie. Owo podejście do życia 
i religii Sartre’a przez długi czas fascynowało Messoriego, który jednak potem 
zupełnie nie zgadzał się z jego poglądami40.

Mówiąc o osobach, które stały się dla niego źródłem inspiracji w negatyw-
nym sensie, trzeba także wspomnieć o Rudolfie Bultmannie. Messori w publi-
kacjach dotykających zagadnień chrystologicznofundamentalnych, przedstawia 

37 Tenże, Pytania o chrześcijaństwo, s. 154. 
38 Tamże. 
39 Paryż 1972.
40 Por. V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 162-163.
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stanowisko tego niemieckiego egzegety protestanckiego i  je obala. Vittorio 
Messori określa Bultmanna jako „księcia” metody historyczno-krytycznej, któ-
ry nigdy nie chciał ruszyć się z biblioteki swojego uniwersytetu w Marburgu, 
najstarszej reformackiej uczelni, i zawsze odrzucał możliwość udania się do 
Palestyny, aby zweryfikować swoje poglądy z odkryciami archeologicznymi41.

II. Założenia metodologiczne

2.1. Wartość myślenia historycznego

W pracy nad zagadnieniami chrystologicznymi, którą podejmuje Vittorio 
Messori, ogromne znaczenie ma dla niego, myślenie historyczne i takowe po-
dejście do podejmowanych problemów. Pozwala to na odkrycie i uznanie lub 
odrzucenie obiektywnej prawdy, która dla chrześcijanina ma zasadnicze zna-
czenie i ma takowe także dla Messoriego. W przedmowie do książki Przemyśleć 
historię. Katolicka interpretacja ludzkiego losu42 kard. Biffi stwierdza: „Jeśli ktoś 
mnie uderzy w prawy policzek, doskonałość ewangeliczna proponuje mi, bym 
nadstawił lewy. Jeżeli jednak ktoś godzi w prawdę, ta sama doskonałość ewan-
geliczna zobowiązuje mnie do wysiłku w celu jej utwierdzenia. Dlatego tam, 
gdzie wygasa szacunek dla prawdy, zaczyna zamykać się przed człowiekiem 
wszelka droga zbawienia”43.

Studiując nauki polityczne w turyńskim uniwersytecie, gdzie mistrzami 
Messoriego byli znani włoscy profesorowie, miał on niepowtarzalną okazję 
opanować bardzo dobry warsztat badawczy, z którego w późniejszym czasie 
zrobił użytek na potrzeby swoich historycznych dociekań. Autor Opinii o Je-
zusie od samego początku kładł bardzo mocny nacisk właśnie na wiarygodność 
historyczną w różnych kwestiach, co z punktu widzenia rzetelności naukowej, 
także w teologii, ma bardzo duże znaczenie. Jak zaznacza Sobór Watykański II 
za pomocą poznania historycznego „rozum ludzki w pewien sposób rozciąga 
swoje panowanie także nad czasem”44, a „nauki historyczne w istotny sposób 
przyczyniają się do postrzegania spraw w aspekcie ich zmienności i ewolucji”45. 

41 Por. tamże, s. 349.
42 Kraków 1998.
43 G. Biffi, Przedmowa, w: V. Messori, Przemyśleć historię. Katolicka interpretacja 

ludzkiego losu, Kraków 1998, s. 10.
44 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 

Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 5. 
45 Tamże, nr 54.
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Messori w swoich publikacjach bardzo mocno akcentuje wątek historycz-
ności. Jest on dla niego niejako problemem zasadniczym, od którego zależy 
wiarygodność danego twierdzenia lub jego fałszywość. Szczególnie odnosi się 
to do jego podejścia do osoby Jezusa Chrystusa. Jak już zostało wspomnia-
ne, w dużej mierze wynikało to z jego wykształcenia, o którym sam mówi: 
„Skończyłem nauki polityczne, a profesorowie tego wydziału byli przesiąknięci 
laicyzmem. Do badania Ewangelii podszedłem więc w sposób racjonalny, tak 
jak mnie nauczono. Chciałem sprawdzić, czy historia Jezusa jest tylko piękną 
bajką, czy prawdziwym wydarzeniem. Z tego śledztwa powstała książka Opinie 
o Jezusie. Ja, dziecko wolnomyślicielskiego Turynu, doszedłem do wniosku, 
że Jezus jest synem Boga i zmartwychwstał. Próbowałem zweryfikować fakty 
podane w Ewangeliach z faktami historycznymi opisywanymi przez kronika-
rzy współczesnych Jezusowi oraz późniejszych. I zrozumiałem, że najbardziej 
racjonalną wersją życia Jezusa jest ta, w którą wierzą chrześcijanie”46.

Z owego zainteresowania osobą Jezusa Chrystusa i próbą udowodnienia 
historyczności wydarzeń z Nim związanych, o których piszą Ewangelie, po-
wstały trzy pozycje, które całkowicie skupiają się na tym właśnie zagadnieniu. 
Wspominane już Opinie o Jezusie podejmują problem wiarygodności Ewange-
lii w ogólności. Messori podejmuje w tym dziele dociekania na temat korzeni 
wiary i początków chrześcijaństwa, prowadząc je i przedstawiając środkami 
i słowami literackimi, ale z zacięciem naukowym dokonując analizy dostęp-
nych źródeł i hipotez dobrze znanych w świecie nauki, ale i mających mniejszą 
popularność, nie wykluczając również tych krytycznych. Także specjaliści 
w tej materii przyjęli jego badania nad osobą Jezusa Chrystusa z sympatią47. 
Sam Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie 
do Przemienienia48, w rozdziale dotyczącym kuszenia Jezusa, docenia zasługi 
Messoriego dla badań nad Ewangeliami, kiedy pisze: „Czy to dziwne, że masy 
dały pierwszeństwo Barabaszowi? Obszerniej omawia ten temat Vittorio Mes-
sori w głośnej książce Umęczon pod Ponckim Piłatem?”49. Znamienne jest to, 
że Messori jest jedynym żyjącym Włochem cytowanym w książce papieża50. 
Wspomniana przez Benedykta XVI publikacja jest właśnie drugą książką 
Messoriego, dotyczącą historyczności opisów męki i śmierci Jezusa Chrystusa. 

46 V. Messori, Pilnujmy własnego światła, „Rzeczpospolita” 2007 nr 83, s. A7, A10.
47 Por. tenże, Opinie o Jezusie, s. 8.
48 Kraków 2007.
49 Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, tłum. 

W. Szymona, Kraków 2007, s. 47.
50 Por. V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 83.
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Zmartwychwstanie i wniebowstąpienie są tematem jego dociekań w książce 
Mówią, że zmartwychwstał. Badania nad pustym grobem51. 

Vittorio Messori w swoim myśleniu historycznym ma świadomość tego, 
że jego rzetelność musi być oparta właśnie na historii, ale także na innych 
dziedzinach nauki, takich jak archeologia, filologia, a niekiedy psychologia, 
które są w korelacji z historią. Stąd też, zanim doszło do opublikowania wyni-
ków jego dociekań chrystologicznych, zapoznał się z ogromną literaturą spe-
cjalistyczną dotyczącą Formgeschichte, Redaktionsgeschichte, Wirkungsge-
schichte, Religionsgeschichtliche Schule, Entymythologisierung, Ur-Markus, 
źródła Q, logia, agrapha, ipsissima verba, podłoża aramejskiego czy nowych 
kryteriów historyczności Ewangelii52. Wszystko po to, aby wiarygodność jego 
badań miała jak najbardziej solidne podstawy. 

We współczesnym świecie mimo tak wielkiego zainteresowania historycz-
nością coraz więcej pojawia się pozycji książkowych i programów czy filmów 
telewizyjnych, które odwołując się do pragnienia poznania historii Jezusa 
przez ich odbiorców, są jej kategorycznym zaprzeczeniem. Tutaj można by 
wymienić chociażby Dana Browna i jego Kod Leonarda da Vinci czy Andreasa 
Faber-Kaisera. Messori z wielką surowością mówi, że odczuwa swego rodza-
ju smutek z powodu popularności „tak głupich książek – karykatur historii 
Jezusa, które nie opierają się na rzetelnej pracy, lecz na efekciarstwie”53. Po-
dając przykład Faber-Kaisera jako zdeklarowanego ufologa i ezoterysty, który 
twierdzi, że prorok Ezechiel miał kontakty ze statkami kosmicznymi, docho-
dzi do wniosku, że tego typu poglądy są traktowane przez ludzi poważnie54. 
Natomiast odnosząc się do Dana Browna, jest jeszcze bardziej krytyczny: „To 
oszust, który cynicznie sprzedaje książki z absurdalnymi informacjami. Nie 
jest to dzieło durnia, który jest przekonany o swoich odkryciach. Dobrze wie, 
że pisze bzdury po to, żeby zamieszać ludziom w głowach i  jeszcze na tym 
zarobić. (…) Światowy sukces Kodu Leonarda da Vinci jest dowodem na to, 
że ludzie są bezkrytyczni. Uwierzą nawet w najgłupsze rzeczy”55. Powyższe 
przykłady pokazują, jak bardzo dla autora Opinii o Jezusie liczy się prawdziwe 
i odpowiedzialne podejście do obecnej rzeczywistości chrześcijańskiej, która 
swój początek ma dwa tysiące lat temu.

51 Kraków 2001.
52 Por. V. Messori, Umęczon pod Ponckim Piłatem?, Kraków 1996, s. 12.
53 Tenże, Pilnujmy własnego światła, s. A7, A10.
54 Por. tamże.
55 Tamże.

Ks. Paweł Wróbel SDS | Uwarunkowania badań…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 13 – 2019150

Swoje poglądy Messori próbuje także konfrontować z  autorytetami 
w danej dziedzinie. U nich też szuka pozytywnej inspiracji. Jego narzędziem 
w poszukiwaniu prawdy o Jezusie Chrystusie i fundamentach wiary chrześci-
jańskiej stały się też wywiady ze znanymi osobami nauki, sztuki i Kościoła. 
Pytał zarówno tych, którzy opierali się na prawdzie Jezusa z Nazaretu i z Jego 
słów czynili motywację życia i nadziei, jak i osoby, które z ulgą, wyzwaniem 
lub rezygnacją mówiły o Jezusie Chrystusie56. Byli to między innymi André 
Frossard, Karl Rahner, Max Thurian, Umberto Eco, Jean-Marie Lustiger czy 
kard. Joseph Ratzinger. 

Widać więc, jak bardzo Messoriemu zależy na tym, aby to, czego człowiek 
współczesny dowiaduje się o Jezusie Chrystusie, miało za podłoże rzetelną wie-
dzę naukową, wynikającą z metodologicznie poprawnego toku rozumowania 
opartego na myśleniu historycznym. Ma także świadomość tego, że „po wielu 
latach studiów, refleksji i rozważań różne idee, z którymi się spotkał, są dla 
niego jak ogniwa łańcucha, który rozwija w poszukiwaniu prawdy, umiesz-
czając ją w jej kontekście i próbując w ten sposób obalić mity, a ponadto 
przypomnieć obiektywne fakty, nawet jeśli są one niewygodne dla kogoś, jak 
to nazywa, «teologicznie poprawnego»”57. Dochodzi do wniosku, że „badania 
historyczne wcale nie stoją w nierozstrzygalnej sprzeczności z wiarą. Wręcz 
przeciwnie, mogą ją potwierdzić”58. 

Takie podejście w konsekwencji może prowadzić do obiektywnego stwier-
dzenia, że chrześcijaństwo nie jest skutkiem jakiejś wyimaginowanej idei 
filozoficznej, niemającej nic wspólnego z rzeczywistością, ale jest ciągiem 
potwierdzonych historycznie faktów, których kulminacja dokonała się w Oso-
bie Jezusa Chrystusa. Należy jednak pamiętać, że do owych wydarzeń trzeba 
także podchodzić z pewnej perspektywy nadprzyrodzonej. Myślenie historycz-
ne jest więc nierozerwalnie złączone z racjonalnością wiary chrześcijańskiej, 
uzasadnionej mocnymi argumentami, która niejako wynika z argumentacji 
historycznej.

2.2. Wiara uzasadniona

Komentując wydanie i  tematykę książki Benedykta XVI Jezus z Na-
zaretu, Vittorio Messori dochodzi do wniosku, że papież zdecydował się 

56 Por. V. Messori, Pytania o chrześcijaństwo, s. 10-11.
57 Tenże, Dlaczego wierzę, s. 22.
58 Tenże, Kto się boi prawdziwego Jezusa. Ratzinger przeciwko „mistrzom zwątpienia”, 

„Rzeczpospolita” 2007 nr 100, s. A11.
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w niej sięgnąć do samych korzeni chrześcijaństwa, do jego Założyciela Jezusa 
Chrystusa, ponieważ dzisiaj wiara znajduje się w dramatycznej sytuacji. Grozi 
jej rozpłynięcie się, jeśli nie odeprze się ataku na historyczną prawdziwość 
osoby Jezusa z opowieści ewangelicznych, który to atak idzie także ze strony 
pewnych kręgów inteligencji katolickiej59. Jest to stwierdzenie, które bardzo 
jasno obrazuje dzisiejszą sytuację. Człowiek, stając przed wyborem wiary lub 
niewiary, staje tak naprawdę przed pytaniem także o to, czy chrześcijaństwo 
może szczycić się wiarygodnym uzasadnieniem swoich podstaw, którymi są 
osoba Jezusa Chrystusa i dokumenty Jego dotyczące, czyli Ewangelie. Na ile 
więc to, co proponuje chrześcijaństwo, jest zgodne z tym, co może przyjąć 
rozum. 

Drugim ważnym aspektem metodologicznym, jaki Messori przyjął za 
istotny, jest uzasadnienie wiary chrześcijańskiej w rozumieniu katolickim, 
pokazanie jej racjonalności i tego, że jest ona najbardziej ugruntowaną rozu-
mowo religią w stosunku do wszystkich innych istniejących na świecie. Aby 
wiara mogła być uzasadniona, potrzebuje rozumowych argumentów. Racjo-
nalność wiary, a tym samym także religii, przez długi okres była negowana 
z samej definicji.

Racjonalność pojęta wewnątrzreligijnie zawiera w sobie niesprzeczność 
prawd wiary między sobą, natomiast pojmowana zewnątrzreligijnie oznacza 
zgodność doktrynalnej części religii z ludzkim rozumem i wiedzą pozareligij-
ną60. W trosce o własną racjonalność i uzasadnienie rozumowe, chrześcijań-
stwo zachodnie zajmuje intelektualnie wyróżnione miejsce wśród innych re-
ligii, czego wyrazem jest teologia chrześcijańska, która pod względem zakresu 
nie ma odpowiednika w żadnej innej religii. Magisterium Kościoła uznaje, że 
między wiarą a rozumem nie ma zasadniczej sprzeczności, jednak sprzeciwia 
się uproszczonemu przeciwstawianiu: wiara potrzebuje bowiem rozumu i czło-
wiek ma prawo wierzyć w sposób racjonalny, a tym samym szukać uzasadnie-
nia dla swojej wiary.

W rozważaniach na temat wiary nie sposób nie stwierdzić też, że wiara jest 
łaską i darem Miłosierdzia Bożego, a poza otwarciem i uczciwą gotowością jej 
przyjęcia domaga się także rozumnej analizy jej podstaw, a to według kard. 
Nagyego jest istotnym elementem systematycznej apologetyki, którą uprawia 

59 Tamże.
60 Por. A. Bronk, Racjonalność religii, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Ru-

secki, Lublin-Kraków 2002, s. 992-993.
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Messori. Wiara domaga się także rozumnej penetracji treściowej swojej zawar-
tości, co jest głównym zadaniem ściśle rozumianej teologii61. 

Dla Vittoria Messoriego wiara jest swego rodzaju pewnikiem. Mimo że 
wymaga uzasadnienia, to jak sam mówi: „Odkąd mi się to przydarzyło, ja nie 
szukam, gdzie jest Prawda. Gdzie jest, wiem od początku. Z całą pewnością. 
To, czego szukam, to pełniejsze zrozumienie, pogłębienie depozytu – depozytu 
wiary – który został mi powierzony, bez żadnej zasługi z mej strony, za sprawą 
samej łaski, jak powiedziałby luteranin”62. Warto zaznaczyć, że według niego 
wszelki atak na wiarę dokonywał się i dokonuje przede wszystkim poprzez 
atakowanie historyczności Ewangelii. Zniszczenie zaufania do wiarygodno-
ści tego, co przekazują Ewangelie, stanowi, jak uczą logika i doświadczenie, 
skuteczne narzędzie do zrujnowania całej budowli, jaką jest wiara. W końcu 
prowadzi to do wysnucia teorii, że wiara jest niezależna od historii, a tym 
samym nie ma możliwości jej racjonalnego uzasadnienia63. Jest to podejście 
wielu, także uważających się za katolickich, uczonych. Kwestionowanie więc 
historyczności osoby Jezusa Chrystusa i tego, co piszą o Nim Ewangelie, jest 
też kwestionowaniem tego, że wiarę chrześcijańską można uzasadnić konkret-
nymi argumentami rozumowymi. Prowadzi to bardzo często do tego, że Jezus 
na stronicach wielu publikacji różnych autorów, gdzie tym, co się liczy, nie jest 
przekaz ewangeliczny, ale profesorskie przypisy do niego, nie jest już Osobą, 
którą, jak pisze Messori, można spotkać, do której można się modlić czy którą 
można miłować. Staje się On tam tematem, zagadnieniem i przedmiotem 
gruntownego badania według zwykłych metodologii uniwersyteckich, takich, 
jakie chciał mieć oświeceniowy racjonalizm64.

Vittorio Messori, wspominając swoje nawrócenie, mówi, że wiara, która 
w tamtym czasie została mu niejako narzucona przez światło Ewangelii, wcale 
nie wiązała się z zanegowaniem rozumu. Wręcz przeciwnie, nie musiał zosta-
wić niczego, co doprowadziło go do tego spotkania z Chrystusem, a co było 
spuścizną naukową, jaką otrzymał podczas swoich studiów. Wiara pomogła 
mu tylko dodać i skorygować niektóre zniekształcenia. Jest przekonany, że 
nie musiał się na nic zamykać ani przed niczym bronić, ale wiara, której do-
świadczył, pozwoliła mu otworzyć się na głębię, a dogmaty nie były kratami 
klatki, ale jak sam mówi, znakami, które wskazywały na ogromne bogactwo 

61 Por. S. Nagy, Książka rewelacyjna, s. 7.
62 V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 38.
63 Por. tenże, Umęczon pod Ponckim Piłatem?, s. 9.
64 Por. tamże, s. 24.
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zmierzania ku pełni prawdy65. Wiara jest więc otwarciem się na pełnię Prawdy 
w Jezusie Chrystusie, a to racjonalizm w ścisłym jego pojęciu, według Messo-
riego, musi się obawiać zamknięcia, samoograniczenia i dobrowolnego zaba-
rykadowania się w celi, ponieważ według niego prawdziwy oświeceniowiec nie 
jest niedowiarkiem, ale osobą wierzącą66. 

Znamienne jest, że Vittorio Messori w swoim radykalizmie stwierdza, że 
w sprawach wiary musi bezwzględnie prowadzić nas poszukiwanie obiektyw-
nej prawdy, a nie religijności, która nam się podoba, która subiektywnie do 
nas przemawia i nas przekonuje, która nam się opłaca i sprawia, że czujemy się 
dobrze67. A więc poszukiwanie prawdy i wiarygodności, a nie sentymentalizm, 
jest podstawą do tego, by nasza wiara stawała się w całej swojej pełni uzasad-
niona, mimo że ze względu na samą jej naturę, jedynym podejściem w tej 
kwestii nie może być racjonalizm w ścisłym jego ujęciu. Messori nie ukrywa 
też faktu, że gdy pisze o sprawach wiary, stara się współodczuwać z Kościołem 
i kierować się jego nauką, tak aby źródłem, na którym się opiera, nie było nic 
innego tylko Katechizm katolicki.

Vittorio Messori jasno i wyraźnie stwierdza, zwracając się do swoich czytel-
ników, że problem Jezusa nie jest takim samym problemem jak każdy i nie jest 
tematem, który może zaciekawić lub nie. To jest ktoś, z Kim czytelnik musi się 
rozliczyć osobiście, przyjmując Go lub odrzucając, bo problem Chrystusa to 
problem człowieka68. Jest to więc kwestia, która dotyczy każdego, bez wzglę-
du na to, czy dochodzi on do stwierdzenia historyczności i uzasadnienia tego 
wszystkiego, w co chrześcijaństwo wierzy od ponad dwóch tysięcy lat.

* * *
Vittorio Messori jest obecnie jednym z najbardziej poczytnych autorów 

katolickich na świecie. Pochodząc z rodziny, w której wiara nie miała żadnego 
większego znaczenia, w młodości natrafił na egzemplarz Ewangelii, którego 
przeczytanie całkowicie odmieniło jego życie. Ponadto wielki wpływ na jego 
drogę poszukiwań chrystologicznofundamentalnych miały różne osoby – za-
równo w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. W swoich badaniach szcze-
gólnie duże znaczenie Messori przykłada do myślenia historycznego oraz uza-
sadnienia wiary w sposób rozumny. Fenomen jego popularności leży między 

65 Por. V. Messori, Dlaczego wierzę, s. 290.
66 Por. tamże.
67 Por. tamże, s. 373.
68 Por. tamże, s. 283.
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innymi w tym, że potężną wiedzę, którą zdobył podczas swoich wnikliwych 
analiz, potrafi przekazać w sposób bardzo przystępny każdemu czytelnikowi. 
Z tego też powodu każda książka jego autorstwa jest sprzedawana w bardzo 
dużych nakładach.

CIRCUMSTANCES OF CHRISTOLOGICAL-FUNDAMENTAL  
RESEARCH OF VITTORIO MESSORI

Summary

Vittorio Messori is currently one of the most recognized catholic writers in the 
world, but his childhood and youth were marked by anticlericalism and laicism. His 
life changed in the moment, when by accident he found a copy of the Gospel in his 
own home and read it in one night. This event led to his conversion and a growing 
interest in Christ and the Church. This article tries to show to the reader the sources 
of inspiration for Messori’s christological-fundamental research. They encompass 
personal circumstances and people that inspired him to search. The article also un-
dertakes the methodological premises chosen by Messori, which include historical 
thinking and faith justified by reason.
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Michał Białkowski

 Udział Bolesława Kominka w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych (1956-1974)

Wprowadzenie

Szczególną rolę w historii Kościoła katolickiego w okresie PRL odegrali 
biskupi. Wśród postaci kilku najbliższych współpracowników prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego zwrócić należy uwagę na pasterza Kościoła wro-
cławskiego Bolesława Kominka1. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie 

Dr Michał Białkowski – historyk Kościoła, politolog; adiunkt na Wydziale Nauk 
o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prezes Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Toruniu; Sekretarz Porozumienia Klubów Inteligencji Katolic-
kiej w Polsce; e-mail: bialkowski@umk.pl.

1 Do najważniejszych prac zwartych poświęconych osobie tego hierarchy oraz jego 
działalności pasterskiej zaliczyć należy: Dei Virtus. Kardynałowi Bolesławowi Kominkowi 
w hołdzie, red. J. Krucina, Wrocław 1974; Verbum Crucis. Kardynałowi Bolesławowi 
Kominkowi w hołdzie, red. J. Krucina, Wrocław 1974; B. Kominek, W służbie Ziem 
Zachodnich, z teki pośmiertnej wybrał J. Krucina, Wrocław 1977; J. Swastek, Rządcy 
archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-1995, Wrocław 1998; A. Swoboda, Życie i dzia-
łalność pastoralna kard. dra Bolesława Kominka (1903–1974), Wrocław 2004, msp; Szkice 
do portretu. Kardynał Bolesław Kominek, red. J. Krucina, Wrocław 2005; Ksiądz Kardynał 
Bolesław Kominek twórca chrześcijańskich struktur życia społecznego, red. R. Brom, J. Śli-
wiok, Katowice 2005; J. Pater, Rola kardynała Bolesława Kominka w przygotowaniu orę-
dzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2007 
nr 1, s. 65-78; A. Hanich, Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 
1945-1946, Opole 2008; K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim 
w (archi)diecezji wrocławskiej w latach 1956–1974, Legnica 2009; Wokół Orędzia. Kar-
dynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, 
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udziału tego dostojnika w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych. Tekst powstał w oparciu o niepublikowane dotąd materiały 
archiwalne znajdujące się w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim, ze-
spół: Sekretariat Prymasa Polski, działy: Episkopat Polski, Diecezje, Watykan. 
Szczególną wartość miały następujące kolekcje dokumentów: Protokoły Komi-
sji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski, Protokoły Konferencji Plenarnych 
Episkopatu Polski, akta Komisji Duszpasterskiej/Duszpasterstwa Ogólnego 
Episkopatu Polski, Papieskiej Komisji Iustitia et Pax oraz Komisji do Spraw 
Miłosierdzia Chrześcijańskiego/Dobroczynności/Duszpasterstwa Dobroczyn-
nego Episkopatu Polski. Uzupełnieniem opracowania była bogata literatura 
przedmiotu.

I. Znaczenie Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych dla działalności eklezjalno-pastoralnej Kościoła 
w Polsce

Szczególne znaczenie w powojennej historii Kościoła katolickiego w Polsce 
zajmują dzieje Konferencji Episkopatu Polski – jej struktur organizacyjnych, 
obszarów działalności oraz zrzeszonych w niej hierarchów2. Mimo że Konfe-
rencja Episkopatu Polski aż do 15 marca 1969 roku nie posiadała konstytu-
tywnego aktu normatywnego, wypełniała kolegialnie najważniejsze funkcje 
kierownicze, przy czym największy zakres uprawnień władczych posiadali 
stojący na jej czele przewodniczący3. Przypomnijmy, że po zakończeniu drugiej 

G. Strauchold, Wrocław 2009; Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kuchar-
ski, G. Strauchold, Wrocław 2011; A. Hanich, Ksiądz infułat Bolesław Kominek, pierwszy 
administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945-1951), t. 1, Opole 2012; Ksiądz Bolesław 
Kominek. Wspomnienia i dokumenty pastoralne pierwszego administratora apostolskiego 
Śląska Opolskiego (1945-1951), zebrał, opracował i przypisami opatrzył A. Hanich, t. 2, 
Opole 2012; Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych po II wojnie światowej. W 40. rocznicę wydania konstytucji apostolskiej Pawła 
VI Episcoporum Poloniae coetus, red. W. Kucharski, Wrocław 2013; Budowniczy mostów 
pojednania. Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974, red. P. Gołubców, U. Pohl, B. So-
bota, Wrocław 2015. 

2 J. M. Dyduch, Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, „Prawo Kanoniczne. 
Kwartalnik Prawno-Historyczny” 2013 nr 2, s. 4-5.

3 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-historycz-
ne, Łomża 2014, s. 25-61; 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa, 
red. A. Miziński, Kielce 2019, s. 61-65.
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wojny światowej funkcje te pełnili kolejno: abp/kard. Adama Stefan Sapieha 
(czerwiec – sierpień 1945 oraz październik 1948 – kwiecień 1949); kard. August 
Hlond (maj 1946 – wrzesień 1948); abp/kard. Stefan Wyszyński (kwiecień 1949 
– maj 1981, z przerwą w latach 1953–1956, gdy pracami episkopatu kierował 
ordynariusz łódzki bp Michał Klepacz4); kard. Franciszek Macharski (maj – li-
piec 1981) oraz abp/kard. Józef Glemp (lipiec 1981 – marzec 2004). Każdorazo-
wy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski kierował pracami Komisji 
Głównej, a od 1969 r. Rady Głównej – pełniącej rolę prezydium5.

W okresie przewodniczenia Kościołowi katolickiemu w Polsce przez Pry-
masa Tysiąclecia wśród najważniejszych obszarów pracy episkopatu należy 
wymienić: 1) aktywność pastoralną, która wyrażała się poprzez tworzenie spój-
nych programów duszpasterskich realizowanych we wszystkich diecezjach oraz 
w ramach duszpasterstw obejmujących grupy społeczne bądź zawodowe. Inne 
– warte podkreślenia – obszary działania to: 2) stosunki z władzami komu-
nistycznymi; 3) kontakty ze Stolicą Apostolską; 4) stosunki z zagranicznymi 
Konferencjami Episkopatów; 5) relacje ze środowiskami katolików świeckich; 
6) organizacja struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 
7) odnowa liturgii oraz studiów biblijnych; 8) działalność edukacyjna; 9) dzia-
łalność wydawnicza; 10) praca charytatywna6. 

4 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okre-
sie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956, Warszawa 2008, s. 70-92; 
T. P. Zakrzewski, Wspomnienia, wydał i oprac. M. M. Grzybowski, Ciechanów-Płock 
2016, s. 337-340.

5 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski, s. 93-249.
6 Zagadnienia te poruszone zostały w artykułach: M. Białkowski, Działalność Ka-

rola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1958-1978), „Przegląd 
Zachodni” 3(2018), s. 197-232; tenże, Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Epi-
skopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958-1978), „Studia Salvatoriana Polonica” 
12(2018), s. 275-321 oraz w cyklu tekstów poświęconych recepcji Soboru Watykańskie-
go II w Kościele katolickim w Polsce: M. Białkowski, Początki odnowy posoborowej w Ko-
ściele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. 
Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, 128(2017), s. 229-272; tenże, 
Od Vaticanum II do bulli «Episcoporum Poloniae coetus». Pierwsza faza recepcji Soboru Wa-
tykańskiego II w Polsce (1966–1972) – wybrane zagadnienia, w: Dzieje Kościoła katolickiego 
na Pomorzu Zachodnim, t. 2: 1956-1972, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, 
Szczecin-Warszawa 2017, s. 67-100; tenże, Odnowa posoborowa w Kościele katolickim 
w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. Studia 
z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” 129(2018), s. 387-446; tenże, Od bulli 
«Episcoporum Poloniae coetus» do wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Druga faza recepcji Soboru Watykańskiego II w Polsce (1972-1978) – wybrane zagadnienia, 
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Osiąganiu wskazanych wyżej celów służyły komisje specjalistyczne. Na 
początku lat sześćdziesiątych XX wieku – obok 1) Komisji Głównej – funk-
cjonowało 16 komisji specjalistycznych. Były to: 2) Komisja Duszpasterstwa 
(przewodniczący abp Bolesław Kominek); 3) Komisja Maryjna (przewodni-
czący kard. Stefan Wyszyński), 4) Komisja Katechetyczna (przewodniczący 
bp Jerzy Stroba); 5) Komisja Dobroczynności (przewodniczący abp Eugeniusz 
Baziak); 6) Komisja Liturgiczna (przewodniczący bp Franciszek Jop); 7) Ko-
misja KUL (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 8) Komisja Prasowa 
(przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 9) Komisja Wydawnictw Kato-
lickich (przewodniczący bp Edmund Nowicki); 10) Komisja Duszpasterstwa 
Akademickiego (przewodniczący bp Jerzy Modzelewski); 11) Komisja Studiów 
(przewodniczący bp Michał Klepacz); 12) Komisja Instytucji Polskich w Rzy-
mie (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 13) Komisja Filmu, Telewizji 
i Radia (przewodniczący bp Herbert Bednorz); 14) Komisja Soboru Powszech-
nego (przewodniczący abp Antoni Baraniak); 15) Komisja „Księżówka” (prze-
wodniczący bp Karol Pękala); 16) Komisja Spraw Trzeźwości (przewodniczący 
bp Henryk Strąkowski); 17) Komisja Artystyczno-Konserwatorska (przewod-
niczący bp Kazimierz Józef Kowalski)7. Warto zwrócić uwagę na wyraźnie do-
minującą w episkopacie rolę kard. Stefana Wyszyńskiego, który oprócz kiero-
wania Komisją Główną przewodniczył aż czterem komisjom specjalistycznym: 
Maryjnej, KUL, Prasowej oraz Instytucji Polskich w Rzymie.

W marcu 1968 roku – na rok przed ostatecznym zatwierdzeniem pierw-
szego statutu Konferencji Episkopatu Polski – ich liczba wzrosła do 28. Były 
to: 1) Komisja Główna (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 2) Komisja 
Soborowa (przewodniczący abp Antoni Baraniak); 3) Komisja Duszpasterstwa 
(przewodniczący abp Bolesław Kominek); 4) Komisja Maryjna (przewodni-

w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972-1978, red. M. Siedzia-
ko, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin-Warszawa 2018, s. 87-132; tenże, Recepcja Soboru 
Watykańskiego II w Polsce w 1972–1978. Pomiędzy bullą «Episcoporum Poloniae coetus» 
a wyborem Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, „Studia Pelplińskie” 52(2018), 
s. 29-80; tenże, Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1978-1989. 
Zarys wybranych problemów, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury kato-
lickiej w Polsce” 130(2018), s. 263-323; tenże, Od wyboru kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową do rozkładu systemu komunistycznego. Dojrzała faza recepcji Soboru Waty-
kańskiego II w Polsce (1978-1989), w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, 
t. 4: 1978-1989, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin-Warszawa 2019 
[w druku].

7 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 118-123, Protokół 71. KPEP, War-
szawa, 14-15 III 1962 r.
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czący bp Stefan Bareła); 5) Komisja Duszpasterstwa Duszpasterzy (przewod-
ni czący bp Jerzy Modzelewski); 6) Komisja Apostolstwa Świeckich (przewod-
ni czący kard. Karol Wojtyła); 7) Komisja Małżeństwa i Rodziny (przewodni-
czący bp Wilhelm Pluta); 8) Komisja Duszpasterstwa Kobiet (przewodniczący 
bp Ignacy Tokarczuk); 9) Komisja Katechetyczna (przewodniczący bp Jerzy 
Stroba); 10) Komisja Ekumeniczna (przewodniczący bp Jerzy Modzelewski); 
11) Komisja Duszpasterstwa Dobroczynnego (przewodniczący bp Karol Pęka-
la); 12) Komisja Liturgiczna (przewodniczący bp Franciszek Jop); 13) Komisja 
Reformy Prawa Kanonicznego (przewodniczący bp Piotr Kałwa); 14) Komisja 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (przewodniczący kard. Stefan Wy-
szyński); 15) Komisja Prasowa (przewodniczący bp Zygmunt Choromański); 
16) Komisja Wydawnictw Katolickich (przewodniczący bp Edmund Nowic-
ki); 17) Komisja Duszpasterstwa Akademickiego (bp Jerzy Modzelewski); 
18) Komisja Instytucji Polskich w Rzymie (przewodniczący kard. Stefan Wy-
szyński); 19) Komisja Filmu, Telewizji i Radia (przewodniczący bp Herbert 
Bednorz); 20) Komisja „Księżówki” w Zakopanem (przewodniczący bp Ka-
rol Pękala); 21) Komisja Spraw Trzeźwości (przewodniczący bp Jan Mazur); 
22) Komisja Artystyczno-Konserwatorska (przewodniczący bp Kazimierz Józef 
Kowalski); 23) Komisja do spraw Powołań (przewodniczący bp Stefan Bareła); 
24)  Komisja Duszpasterstwa Emigracji (przewodniczący kard. Stefan Wyszyń-
ski); 25) Komisja Misyjna (przewodniczący bp Kazimierz Józef Kowalski); 
26)  Komisja Spraw Zakonnych (przewodniczący bp Bronisław Dąbrowski); 
27) Komisja Studiów i Seminariów Duchownych (przewodniczący bp Lech 
Kaczmarek); 28) Komisja Iustitia et Pax (przewodniczący prof. Czesław Strze-
szewski)8.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku istniało 30 
komisji, gdyż utworzono dwie kolejne – 29) Komisję do Spraw Misji z bp. Ka-
zimierzem Józefem Kowalskim na czele oraz 30) Komisję do Spraw Kościoła 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych, której pracami kierował abp Bolesław 
Kominek9. 

W zatwierdzonym 25 listopada 1974 roku przez Radę Główną Episkopatu 
Polski Regulaminie ramowym dla Komisji Episkopatu Polski zwracano uwagę, 
że zasadniczym zadaniem poszczególnych komisji jest podejmowanie skutecz-

8 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/236, k. 4-12, Komisje Konferencji Episkopatu 
na dzień 1 III 1968 r. 

9 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 59, Protokół 118. KPEP, Warszawa, 
20 III 1970 r.
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nej działalności w zakresie spraw sobie powierzonych. Komisje miały zatem: 
1) ustalać formy i metody pracy; 2) badać problemy stosownie do powierzo-
nych sobie zadań; 3) uchwalać program pracy i czuwać nad jego wykonaniem; 
4) podejmować powierzone sobie zadania; przeprowadzać kursy, sesje robocze, 
sympozja; 5) zwoływać referentów lub delegatów diecezjalnych w sprawach 
wchodzących w zakres prac komisji; 6) odbywać posiedzenia co najmniej dwa 
razy w roku; 7) prowadzić protokoły zebrań i archiwa akt; 8) pracować według 
ustalonego regulaminu10. 

Z kolei w zakresie relacji z Konferencją Episkopatu Polski komisje miały: 
1) pracować zgodnie z kompetencjami zawartymi w regulaminie; 2) programy 
pracy i akcje o charakterze zasadniczym (np. duszpasterskie, kaznodziejskie, 
listy pasterskie) przedkładać do zatwierdzenia KEP; 3) sprawozdania z dzia-
łalności, opracowania, wnioski i postulaty referowane na posiedzeniach KEP 
składać na piśmie przewodniczącemu KEP oraz w  odpisie sekretarzowi 
KEP minimum dwa tygodnie przed posiedzeniem plenarnym KEP11.

Reasumując, podkreślić należy, że o ile samą działalność większości komisji 
charakteryzowało zaangażowanie w prace poszczególnych odcinków aktyw-
ności duszpasterskiej, w szczególności realizacji uchwał soborowych, o tyle 
jednak wiele inicjatyw oraz postulatów musiało pozostać wyłącznie w fazie 
projektów, gdyż ciała te nie posiadały praktycznie nawet szczątkowej autonomii 
wobec Konferencji Episkopatu Polski.

II. Zarys działalności duszpasterskiej i naukowej Bolesława Kominka 
do objęcia rządów w archidiecezji wrocławskiej w grudniu 1956 roku

Bolesław Kominek urodził się 23 grudnia 1903 roku w Radlinie koło Wo-
dzisławia Śląskiego12. W latach 1915-1923 uczęszczał do Państwowego Gim-
nazjum w Rybniku. Następnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie i równocześnie podjął studia teologiczne na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 września 1927 roku 

10 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/29, k. 127-129, Protokół RGEP, Warszawa, 
25 XI 1974 r., Regulamin Ramowy dla Komisji Episkopatu Polski.

11 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/29, k. 127-129, Protokół RGEP, Warszawa, 
25 XI 1974 r., Regulamin Ramowy dla Komisji Episkopatu Polski.

12 J. Swastek, Kominek Bolesław kard., w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, 
kol. 444. 
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w Katowicach z rąk biskupa ordynariusza Arkadiusza Lisieckiego13. Następnie 
wyjechał do Paryża, gdzie w Instytucie Katolickim uzyskał licencjat z nauk 
społecznych oraz obronił pracę doktorską z zakresu filozofii La philosophie de 
Rodolph Eucken à la lumière du thomisme14.

Po powrocie z Francji 1 października 1930 roku otrzymał dekret do parafii 
Katowice–Dąb, a w 1931 roku przeniesiony został do kurii biskupiej, gdzie 
objął funkcję sekretarza bp. Stanisława Adamskiego. Ordynariusz katowicki 
zlecił mu opracowanie spraw związanych z działalnością Instytutu Diecezjal-
nego Akcji Katolickiej. Od lutego 1934 roku ks. Bolesław Kominek zasiadał 
w Radzie Akcji Katolickiej w Katowicach jako jej sekretarz i dyrektor Instytutu 
Diecezjalnego Akcji Katolickiej15. Jeszcze w tym samym roku został asysten-
tem kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Katowicach. Znany 
był również z aktywności publicystycznej, w latach 1937-1939 był redaktorem 
miesięcznika „Akcja Katolicka na Śląsku” oraz „Gościa Niedzielnego”16. Wy-
głaszał liczne odczyty, konferencje i wykłady. Za działalność społeczną oraz 
rozkrzewianie idei Akcji Katolickiej odznaczony został Złotym Krzyżem Za-
sługi17.

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej ks. Bolesław Kominek 
wyjechał do Lublina. Powrócił jednak do Katowic w październiku 1939 roku 
i ponownie został skierowany do pracy w kurii biskupiej. Po ustanowieniu 
przez bp. Stanisława Adamskiego – w miejsce zawieszonych przez okupanta 
niemieckiego stowarzyszeń kościelnych – referatu duszpasterskiego w kurii 
katowickiej objął funkcję jednego z trzech referentów duszpasterskich. Stano-
wisko to piastował aż do zakończenia działań wojennych18. 

Ksiądz Bolesław Kominek pozostawał również w  bliskich relacjach 
z przedstawicielami polskiego państwa podziemnego, co odegrało decydującą 
rolę w jego nominacji na pełnomocnika Delegatury Rządu do Spraw Ko-
ścielno-Społecznych na terenie województwa śląskiego i Śląska Opolskiego. 
Wielokrotnie wyjeżdżał do Berlina w celu przekazania Stolicy Apostolskiej 

13 A. Trzcielińska-Polus, Kominek Bolesław (1903-1974), w: Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, t. 1, 
red. J. Myszor, Warszawa 2002, s. 118.

14 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim, s. 115. 
15 A. Hanich, Ksiądz infułat Bolesław Kominek, s. 6. 
16 A. Trzcielińska-Polus, Kominek Bolesław (1903-1974), s. 118.
17 J. Pater, Poczet biskupów wrocławskich, Wrocław 2000, s. 127.
18 A. Trzcielińska-Polus, Kominek Bolesław (1903-1974), s. 118.
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dokumentów dotyczących sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce. W 1944 
roku objął obowiązki dziekana Okręgu Śląskiego AK19.

Po drugiej wojnie światowej pracował przez kilka miesięcy ponownie na 
stanowisku referenta duszpasterskiego kurii katowickiej, gdzie zajmował się 
reorganizacją diecezji katowickiej. Jak zauważa Robert Żurek – już 3 sierpnia 
1945 roku – podczas wizyty prymasa Polski kard. Augusta Hlonda w Kato-
wicach ks. Bolesław Kominek wstępnie wyraził zgodę na objęcie stanowiska 
administratora apostolskiego górnośląskiej części archidiecezji wrocławskiej. 
Nominacja na urząd administratora apostolskiego dla Śląska Opolskiego 
z uprawnieniami biskupa rezydencjonalnego miała miejsce 14 sierpnia 1945 r., 
sam zaś dekret wszedł w życie z dniem 15 sierpnia 1945 roku20. Uroczysty ingres 
księdza administratora apostolskiego do konkatedry Świętego Krzyża w Opolu 
odbył się 9 września 1945 roku21.

Do najważniejszych zadań ks. Bolesława Kominka w Opolu należała or-
ganizacja struktur kościelnych, przygotowanie do działalności kurii biskupiej, 
odbudowa obiektów sakralnych, praca charytatywno-społeczna skierowana 
głównie do tzw. repatriantów, inwalidów wojennych, wdów i sierot, Polaków 
powracających z robót przymusowych w Niemczech. Administrator apostolski 
był rzecznikiem przywrócenia Opolszczyźnie polskiego charakteru narodo-
wego. Zabiegał o polski charakter Kościoła i duchowieństwa katolickiego22. 
Szczególnie dużym wyzwaniem duszpasterskim było stworzenie wspólnej 
struktury parafialnej i zaproponowanie jednolitej pracy formacyjnej obejmują-
cej wszystkich mieszkańców Opolszczyzny – Niemców, autochtonów, przesie-
dleńców z województw centralnych oraz przybyszów z Kresów Wschodnich23. 
W okresie sześciu lat rządów w Opolu (1945-1951) dzięki staraniom administra-
tora apostolskiego odbudowano prawie sto kościołów, kurię biskupią i dom 
biskupi. W 1946 roku uruchomiono Drukarnię i Księgarnię Świętego Krzyża, 
a w 1949 roku wyższe seminarium duchowne. Działalność charytatywną pro-
wadziły trzy centrale Caritasu24. 

Mimo tak wielu działań, które służyły przede wszystkim integracji no-
wych oraz polonizacji starych mieszkańców Śląska Opolskiego, władze ko-

19 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim, s. 117.
20 A. Hanich, Czas przełomu, s. 216-220 i n.; R. Żurek, Kościół rzymskokatolicki 

w Polsce wobec Ziem Zachodnich i Północnych 1945-1948, Warszawa 2015, s. 156 i n.
21 A. Hanich, Czas przełomu, s. 222-223. 
22 J. Swastek, Rządcy archidiecezji wrocławskiej, s. 70. 
23 A. Hanich, Czas przełomu, s. 216, 239-269.
24 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim, s. 117-118. 
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munistyczne zmusiły hierarchę do opuszczenia administratury apostolskiej. 
Deportowany 26 stycznia 1951 roku przebywał początkowo w klasztorze bene-
dyktynów w Lubiniu koło Kościana25. Na przełomie lutego i marca 1951 roku 
– korzystając z propozycji biskupa Michała Klepacza – wyjechał na odpoczy-
nek do domu rekolekcyjnego „Księżówka” w Zakopanem. Pod koniec kwiet-
nia 1951 roku przyjął zaproszenie kard. Adama Stefana Sapiehy i rozpoczął 
pracę w Referacie Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej Krakowskiej. Tam 
26 kwietnia 1951 roku otrzymał nominację na biskupa tytularnego Sophene 
z zadaniami zarządcy polskiej części archidiecezji wrocławskiej i rezydencją 
we Wrocławiu. Wobec sprzeciwu władz komunistycznych nie objął urzędu, 
a sakrę biskupią przyjął potajemnie dopiero 10 października 1954 roku w ka-
plicy domowej biskupów przemyskich26. Konsekratorem był ordynariusz 
przemyski bp Franciszek Barda, współkonsekratorami sufragan przemyski 
Wojciech Tomaka oraz sufragan sandomierski Franciszek Jop27. Przez ponad 
dwa lata (1951-1953) biskup nominat pracował jako kurialny referent duszpa-
sterstwa, prowadził wykłady zlecone z socjologii na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1954 roku zorganizował Wyższy Instytut 
Katechetyczny w Krakowie28.

W 1953 roku władze komunistyczne postanowiły skuteczniej izolować hie-
rarchę. W tym celu zmusiły go do opuszczenia Krakowa. Do jesieni 1956 roku 
przyszły pasterz Kościoła wrocławskiego przebywał w domu Sióstr Urszulanek 
Unii Rzymskiej w Sierczy koło Wieliczki, gdzie pełnił funkcje kapelana29. 
Dopiero przemiany, jakie przyniósł Październik 1956, pozwoliły bp. Bolesła-
wowi Kominkowi na objęcie rządów we Wrocławiu. Dekretem prymasa Polski 
kard. Stefana Wyszyńskiego z 1 grudnia 1956 roku – jako biskup tytularny 
Vaga – ustanowiony został jego specjalnym delegatem z uprawnieniami bi-
skupa rezydencjonalnego we Wrocławiu30. Do stolicy Dolnego Śląska przybył 
15 grudnia 1956 roku, a dzień później odbył uroczysty ingres do archikatedry 
wrocławskiej31.

25 A. Trzcielińska-Polus, Kominek Bolesław (1903-1974), s. 118.
26 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 105. 
27 A. Hanich, Ksiądz infułat Bolesław Kominek, s. 152.
28 J. Swastek, Kominek Bolesław kard., kol. 445.
29 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim, s. 119.
30 AWW, SPP, Diecezje, Wrocław, sygn. II 1/90, k. 299, pismo Prymasa Polski kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego zawiadamiające o nominacji biskupa Bolesława Kominka 
Rządcą Ordynariatu Wrocławskiego, Warszawa, 1 XII 1956 r. 

31 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim, s. 111. 
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III. Członek Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski 
(1958-1974)32 

Bolesław Kominek nie został włączony w prace Komisji Głównej/Rady 
Głównej bezpośrednio po objęciu rządów we Wrocławiu w grudniu 1956 
roku. Decyzję o włączeniu hierarchy do ścisłego grona kierowniczego Kościoła 
katolickiego w Polsce podjęto dopiero 19 listopada 1957 roku33. Po raz pierw-
szy wrocławski biskup uczestniczył w posiedzeniu 11 lutego 1958 roku34. Brak 
automatycznego włączenia w skład Komisji Głównej/Rady Głównej mógł 
wynikać z przekonania – samego kard. Stefana Wyszyńskiego – o konieczno-
ści upewnienia się w radzeniu sobie przez hierarchę z licznymi obowiązkami, 
jakie niosły ze sobą rządy biskupie w stolicy Dolnego Śląska35. Archidiecezja 
wrocławska należała bowiem do największych i najludniejszych w kraju. Po 
ostatecznym ustaleniu polskiej granicy zachodniej i południowo-zachodniej 
liczyła aż 24 504 km kw.36, a od 1972 roku nieznacznie mniej – 20 630 km kw.37 
Na obszarze tym zamieszkiwało blisko 2 miliony 500 tysięcy osób.

Zaangażowanie w prace Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Pol-
ski oraz poszczególnych komisji nie było bez znaczenia dla dalszych awansów 
kościelnych. Wiązały się one również z „polityką kościelną” prowadzoną przez 
kard. Stefana Wyszyńskiego wobec Wrocławia, który był jedną z najstarszych 
polskich stolic biskupich, największą aglomeracją miejską na Ziemiach Za-
chodnich i Północnych, a w skali całego kraju jednym z najważniejszych 
ośrodków naukowo-kulturalnych. Przypomnijmy zatem, że 19 marca 1962 
roku papież Jan XXIII podniósł Bolesława Kominka do godności arcybisku-

32 Szereg ciekawych wniosków i uwag na temat działalności Komisji Głównej/Rady 
Głównej Episkopatu Polski sformułował ostatnio Rafał Łatka w pierwszym rozdziale 
książki: Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-poli-
tycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019, s. 58-77. 

33 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/12, k. 13, Protokół KGEP, Warszawa, 
19 XI 1957 r. Niesłusznie natomiast uważa Rafał Łatka, Episkopat Polski wobec stosunków 
państwo-Kościół, s. 74, że członkiem Komisji Głównej został już w 1956 r.

34 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/13, k. 6, Protokół KGEP, Warszawa, 
11 II 1958 r. 

35 Wzajemne relacje oraz współpracę pomiędzy oboma dostojnikami naszkicowała 
Kazimiera Jaworska w artykule: Kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Bolesław Kominek – 
wzajemne relacje, „Seminare” 2018 nr 2, s. 175-188. 

36 K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim, s. 51.
37 Kościół katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny, red. L. Adamczuk, 

W. Zdaniewicz, Warszawa 1991, s. 121. 
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pa tytularnego Euchaity. Podczas posiedzenia Komisji Głównej 13 czerwca 
1962 roku, odnosząc się do tego wydarzenia, zaprotokołowano: „X. Prymas 
wraz z uczestnikami Komisji Głównej składa życzenia Nominatowi i wyraża 
radość z powodu tej nominacji, która jest odznaczeniem nie tylko osobistym, 
lecz również ma znaczenie polityczne, niesłychanie doniosłe dla Z[iem] Z[a-
chodnich], a specjalnie dla Wrocławia”38.

Z kolei Paweł VI 26 czerwca 1972 roku ustanowił go metropolitą wrocław-
skim, a 5 marca 1973 roku na specjalnym konsystorzu w Rzymie nałożył biret 
kardynalski i paliusz. W uroczystości tej wzięła udział liczna delegacja wier-
nych z archidiecezji wrocławskiej. Kościołem tytularnym kardynała-prezbitera 
stał się kościół Świętego Krzyża przy Via Guido Reni w Rzymie. Zmarł po 
ciężkiej chorobie 10 marca 1974 roku i został pochowany w kaplicy św. Kazi-
mierza w archikatedrze wrocławskiej39. 

Rozpatrując pracę Bolesława Kominka na forum Komisji Głównej/Rady 
Głównej Episkopatu Polski, warto zauważyć, że hierarcha od chwili wyniesie-
nia do godności arcybiskupiej w 1962 roku aż do kreacji kardynalskiej Karola 
Wojtyły w 1967 roku zajmował trzecią pozycję wśród dostojników kościelnych 
(po prymasie Polski kard. Stefanie Wyszyńskim i abp. Antonim Baraniaku). 
Następnie do 1973 roku pozycję czwartą (po prymasie Polski kard. Stefanie 
Wyszyńskim, kard. Karolu Wojtyle i abp. Antonim Baraniaku). W ostatnim 
roku życia, będąc trzecim polskim arcybiskupem odznaczonym purpurą kar-
dynalską, ponownie zajmował pozycję trzecią, dystansując abp. Antoniego 
Baraniaka. 

W zaangażowaniu biskupa, arcybiskupa, a następnie kardynała Bolesława 
Kominka jako członka Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski 
wyróżnić można pięć podstawowych płaszczyzn działań: 1) nauczanie paster-
skie; 2) kształtowanie stosunków z władzami PRL; 3) wkład w uregulowanie 
statusu Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych; 4) prace 
studyjne związane z reorganizacją struktur polskiej administracji kościelnej; 
5) kontakty ze Stolicą Apostolską, konferencjami episkopatów oraz udział 
w gremiach watykańskich40.

38 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/17, k. 12, Protokół KGEP, Warszawa, 
13 VI 1962 r.,

39 J. Pater, Kominek Bolesław, w: Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa ślą-
skiego w XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996, s. 182-184. 

40 Ostatnia płaszczyzna została częściowo podjęta w artykule Marka Mutora, Działal-
ność wrocławskiego biskupa Bolesława Kominka w Rzymie w latach 1960-1972, w: Droga 
do stabilizacji polskiej administracji kościelnej, s. 83-99. W niniejszym tekście ograniczymy 
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3.1. Nauczanie pasterskie

Bolesław Kominek był autorem bądź współautorem projektów co najmniej 
sześciu listów pasterskich, orędzi lub słów pasterskich, które po zatwierdzeniu 
przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski były kierowane do wiernych 
Kościoła katolickiego w Polsce.

Podczas posiedzenia Komisji Głównej 14 listopada 1961 roku zdecydowa-
no, że list o społecznej kulturze kapłańskiej, o laicyzmie i laicyzacji autorstwa 
Bolesława Kominka zostanie omówiony podczas kolejnego spotkania hierar-
chów w styczniu 1962 roku41. W rzeczywistości chodziło jednak nie o jeden, ale 
o dwa dokumenty – pierwszy to List Episkopatu Polski do kapłanów o społecznej 
kulturze kapłańskiej42, a drugi – Słowo pasterskie do kapłanów o niebezpieczeń-
stwie zeświecczenia życia kapłańskiego43. Pierwszy zawiera poprzedzone wstę-
pem trzy rozdziały: I. Kapłan z ludzi wzięty i dla ludzi postanowiony; II. Kapłan 
wobec zagadnień społecznych; III. Ojciec Święty Jan XXIII o kapłaństwie. Jego 
publikacja w styczniu 1962 roku wpisywała się w czas duchowych przygotowań 
Kościoła katolickiego w Polsce do Soboru Watykańskiego II. Drugi dokument 
– zatwierdzony na Jasnej Górze 12 września 1962 roku – dotykał problemów 
i zagrożeń, z jakimi przyszło stykać się współczesnym kapłanom. 

Z kolei podczas posiedzenia Komisji Głównej 3 października 1966 roku 
– po poprawkach i uzupełnieniach – skierowano do zatwierdzenia w trakcie 
obrad 97. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski we Wrocławiu Orędzie 
biskupów polskich do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego o zadaniach 

się jedynie do jej zasygnalizowania. Szczegółowe przedstawienie tego wymiaru aktywności 
Bolesława Kominka wymaga pogłębionej kwerendy źródłowej, m.in. w Archiwach Waty-
kańskich oraz w niemieckich archiwach kościelnych. Spośród gremiów watykańskich na 
szczególną uwagę zasługuje obecność Bolesława Kominka w Papieskiej Komisji Iustitia et 
Pax oraz w Sekretariacie do Spraw Niewierzących. Arcybiskup wrocławski brał również 
aktywny udział w synodach biskupów w Rzymie w 1969 i 1971 r. Od 1971 r. był wice-
przewodniczącym Konferencji Biskupów Europy, późniejszej Rady Konferencji Biskupów 
Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae).

41 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/16, k. 42, Protokół KGEP, Warszawa, 
14 XI 1961 r.

42 List Episkopatu Polski do kapłanów o społecznej kulturze kapłańskiej, w: Listy paster-
skie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 1975, s. 245-255. 

43 Słowo pasterskie do kapłanów o niebezpieczeństwie zeświecczenia życia kapłańskiego, 
w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, s. 270-273.
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posoborowych Kościoła i  jego położeniu w Polsce44. Ten obszerny dokument – 
współautorstwa Bolesława Kominka – zawiera szczegółową analizę obchodów 
Millenium Chrztu Polski, Wielkiej Nowenny, doświadczeń i nauczania So-
boru Watykańskiego II oraz diagnozę ówczesnej sytuacji Kościoła i ludzi wie-
rzących w Polsce codziennie narażonych na łamanie ich podstawowych praw. 
Poszczególnym rozdziałom nadano tytuły: I. Chrześcijańska wielkość roku 
milenijnego; II. Wielka Nowenna; III. Odrzucona próba przeżywania w jedno-
ści; IV. Świadectwo roku milenijnego; V. Nie patrzymy tylko wstecz, ale w daleką 
przyszłość; VI. Rodzina kapłańska; VII. Co mamy do zrobienia?; VIII. Wznieśmy 
się ponad wszelkie konflikty; IX. Wołanie o poszanowanie praw; X. Cierpliwość, 
jedność i czujność; XI. Głos Kościoła przemawiającego do rozsądnego sumienia; 
XII. Przede wszystkim chrześcijańska otwartość45.

Arcybiskup wrocławski był najprawdopodobniej autorem projektu Listu 
Episkopatu Polski o laicyzacji46. Dokument ten był przedmiotem dyskusji pod-
czas posiedzenia Komisji Głównej 22 listopada 1967 roku47. Jego publikacja 
– 22 marca 1968 roku – zbiegła się w czasie z masowymi protestami studenc-
kimi oraz antysemicką kampanią władz komunistycznych, co wpisywało się 
w jeden z największych kryzysów politycznych w dziejach PRL. W kontekście 
tych wydarzeń szczególnie wymowne stały się zawarte w dokumencie episko-
patu zdania: „Dobro ogółu i zasady sprawiedliwości społecznej wymagają, by 
ludzie o różnych światopoglądach współżyli ze sobą, korzystając z równych 
praw w każdej dziedzinie, bez stosowania przez władze świeckie dyskryminacji 
i nacisków administracyjnych w stosunku do ludzi wierzących”48.

Również Słowo Episkopatu Polski o wydarzeniach marcowych przygotowy-
wane było początkowo przez Bolesława Kominka49. W trakcie posiedzenia 

44 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 84, Protokół KGEP, Warszawa, 3 X 
1966 r.; AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/226, k. 17, Protokół 97. KPEP, Wrocław, 
17 X 1966 r.

45 Orędzie biskupów polskich do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego o zada-
niach posoborowych Kościoła i jego położeniu w Polsce, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 
1945-1974, s. 453-469.

46 List Episkopatu Polski o laicyzacji, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, 
s. 520-524.

47 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 74, Protokół KGEP, Warszawa, 
22 XI 1967 r.

48 List Episkopatu Polski o laicyzacji, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, 
s. 523. 

49 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, 41-42, Protokół KGEP, Warszawa, 
19 VI 1968 r.
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Komisji Głównej 19 kwietnia 1968 roku podnoszono, że: „Oświadczenie po-
winno zaigrać następujące elementy: a) poszanowanie osoby ludzkiej, b) re-
spektowanie praw podstawowych instytucji Państwa, c) obywatel ma prawo 
do prawdy i rzetelnej informacji, d) pomawianie Polski o antysemityzm jest 
nieuzasadnione, e) w konkluzji podkreślić znaczenie moralności społecznej dla 
współżycia obywatelskiego”50.

Jak wynika z protokołu 108. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
projekt referowany był przez kard. Karola Wojtyłę51. Co więcej podczas ko-
lejnego posiedzenia Komisji Głównej Episkopatu Polski 2 maja 1968 roku: 
„Przedstawiono dwa projekty komunikatu o sytuacji w kraju. Pierwszy projekt 
czytał Abp Kominek. Drugi projekt przeczytał Kardynał Wojtyła. Abp Komi-
nek zaproponował, by wyłączyć spod dyskusji projekt pierwszy, bo drugi jest 
pełniejszy i bardziej katolicki. W dyskusji nad drugim projektem poczyniono 
pewne poprawki i uściślenia i postanowiono tak uzupełniony projekt przed-
łożyć do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu”52.

Ponieważ – zgodnie z przyjętą przez biskupów polskich praktyką – odczy-
tanie i omówienie dokumentu należało zwyczajowo do autora tekstu, możemy 
z dużą dozą pewności założyć, że ostateczny kształt Słowo Episkopatu Polski 
o wydarzeniach marcowych zawdzięcza metropolicie krakowskiemu i to on jest 
jego twórcą53. 

Bolesław Kominek przygotował natomiast osobiście List o chrześcijańskim 
humanizmie54. Dokument został zapowiedziany podczas 108. Konferencji Ple-
narnej Episkopatu Polski, a zatwierdzony podczas 111 Konferencji Plenarnej 
23 października 1968 roku55. W liście zwracano uwagę, że: „Niektóre systemu 
humanistyczne, nie uznające nadprzyrodzonej rzeczywistości, a nawet wrogie 
religii, oraz ich rzecznicy, uznają za słuszne większość wyliczonych tutaj praw 

50 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, k. 42, Protokół KGEP, Warszawa, 
19 VI 1968 r.

51 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/237, k. 24, Protokół 108. KPEP, Jasna Góra, 
2-4 V 1968 r.

52 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, k. 49, Protokół KGEP, Jasna Góra, 
2 V 1968 r.

53 M. Białkowski, Udział Karola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski, 
s. 284; tenże, Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski, s. 204.

54 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/237, k. 26, Protokół 108. KPEP, Jasna Góra, 
2-4 V 1968 r.

55 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/240, k. 41, Protokół 111. KPEP, Warszawa, 
22-23 X 1968 r.
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osoby ludzkiej. Nie zawsze jednak uznawanie tych praw idzie w parze ze sto-
sowaniem ich w życiu. Musimy tu powiedzieć jasno: kto depcze te wartości, 
ten nie ma nic wspólnego z  jakimkolwiek humanizmem. (…) pragniemy 
usilnie podkreślić, że realizacja wzoru chrześcijańskiego w życiu osobistym 
i społecznym zależy od każdego z nas, od naszej dobrej woli, jak również od 
naszej odwagi w obronie prawdy, wolności i sprawiedliwości”56.

3.2. Kształtowanie stosunków z władzami PRL

Niezwykle ważnym wymiarem aktywności Bolesława Kominka na forum 
Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski było kształtowanie sto-
sunków z władzami PRL. Nie jest przedmiotem niniejszego artykułu geneza, 
zagadnienie autorstwa, analiza treści, wydźwięk społeczny czy skutki politycz-
ne Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, jednak należy mocno pod-
kreślić, że dokument ten i towarzyszący mu splot wydarzeń politycznych jest 
związany przede wszystkim z osobą arcybiskupa wrocławskiego57. Jak dowodzą 
najnowsze badania, Bolesław Kominek był autorem listu, a w różnego typu 
konsultacjach, korektach i uzupełnieniach jedynie wspierali go biskupi Kazi-
mierz Józef Kowalski i Jerzy Stroba. Fakt ten znajduje również potwierdzenie 

56 List Episkopatu Polski o chrześcijańskim humanizmie, w: Listy pasterskie Episkopatu 
Polski 1945-1974, s. 541-542. 

57 Wśród podstawowych publikacji poświęconych dokumentowi wymienić należy: 
P. Madajczyk, Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich z 1965 roku, Warszawa 1994; tenże, Orędzie biskupów z 1965 r. jako element 
obchodów milenijnych, „Więź” 1997 nr 1, s. 144-152; B. Kerski, T. Kycia, R. Żurek, 
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Orędzie biskupów polskich i odpowiedź niemieckie-
go episkopatu z 1965 roku. Geneza, kontekst, spuścizna, Olsztyn 2006; J. Myszor, Orędzie 
biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 – z perspektywy czasu, „Śląskie Studia Hi-
storyczno-Teologiczne” 2006 z. 1, s. 172-177; J. Pater, Rola kardynała Bolesława Kominka 
w przygotowaniu orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, „Wrocławski Przegląd 
Teologiczny” 2007 nr 1, s. 65-78; Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek Prekursor 
pojednania polsko-niemieckiego, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009; Pojed-
nanie i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku 
a polityka odprężenia, red. F. Boll, W. Wysocki, K. Ziemer, współpraca T. Roth, Warszawa 
2010; N. Jackowska, Spełnione proroctwo Soboru? Orędzie biskupów z 1965 roku i geneza 
kościelnych inicjatyw pojednania polsko-niemieckiego, w: Studia Soborowe, t. 1: Historia 
i nauczanie Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2013, s. 235-256.
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na kartach protokołu konferencji polskich ojców soborowych z 11 listopada 
1965 roku58.

Napięcie, jakie narastało bezpośrednio po opublikowaniu dokumentu, 
spowodowało konieczność wyjaśnienia najbardziej spornych kwestii. Dlatego 
już 18 grudnia 1965 roku zapowiedziano ogłoszenie oświadczenia episkopatu 
w sprawie Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich, a 17 stycznia 1966 
roku zwołana została Nadzwyczajna Komisja Główna Episkopatu Polski59. 
Początkowo nad zapowiedzianym dokumentem pracował tylko abp Karol 
Wojtyła, później jednak abp Bolesław Kominek nie tylko naniósł na nim 
autorskie poprawki, ale przygotował drugą, alternatywną wersję. Powstały 
więc dwie wersje komunikatu do wiernych. Ostatecznie projekt krakowski 
został przyjęty jako oficjalny dokument, a wrocławski służył jako materiał po-
mocniczy dla biskupów do rozmów prowadzonych z księżmi60. Warto w tym 
miejscu zwrócić uwagę, że w sporze z władzami komunistycznymi o właściwe 
znaczenie soborowej korespondencji z episkopatem niemieckim arcybiskup 
jednoznacznie i bezdyskusyjnie wspierał kard. Stefana Wyszyńskiego, widząc 
w nim autorytet moralny oraz autentycznego przywódcę Kościoła. Oceniając 
m.in. pokłosie kampanii antykościelnej oraz rozmów prowadzonych przez 
władze terenowe z biskupami i księżmi: „(…) uważa, że w odpowiedzi na ten-
dencje dzielenia Episkopatu, muszą wszyscy bronić jedności Episkopatu i jego 
Symbolu w Kraju i na świecie – X. Prymasa. Jest zdania, że nie podejmować 
polemicznego dialogu z przeciwnikami (…)”61.

Wkrótce kolejny kryzys w relacjach z władzami państwowymi wywoła 
podjęta przez współpracujących z władzami komunistycznymi tzw. księży pa-
triotów inicjatywa budowy pomnika Jana XXIII we Wrocławiu. Protest wobec 
instrumentalnego traktowania osoby papieża Roncallego postanowili wówczas 
wystosować prymas Polski i arcybiskup wrocławski62. Ponieważ jednak sprawa 
budowy monumentu przeciągała się, powrócono do niej dopiero w maju 1968 

58 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, Lublin 2019, s. 616-617.

59 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 18, Protokół KGEP, Warszawa, 
17 I 1966 r.

60 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 28, Protokół KGEP, Warszawa, 
8 II 1966 r.

61 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 35, Protokół KGEP, Warszawa, 
8 III 1966 r.

62 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 24, Protokół KGEP, Warszawa, 
11 IX 1967 r.
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roku: „Abp Kominek mówił o przygotowaniach do odsłonięcia pomnika Jana 
XXIII. Uważa, że jeśli Episkopat ogłosi komunikat i w ten sposób zdemaskuje 
niecne intencje fundatorów, całą zakrojoną na wielką skalę imprezę się utrąci 
(…)”63.

Ostatecznie przygotowany przez Bolesława Kominka komunikat do wier-
nych został przyjęty na 108. Konferencji Planarnej Episkopatu Polski 4 maja 
1968 roku. Jego treść została odczytana we wszystkich polskich kościołach 19 
maja tego roku. Odrębny komunikat przygotowany został dla księży, który 
mieli zaznajomić się z nim podczas konferencji dekanalnych64. Jako członek 
Komisji Głównej/Rady Głównej Bolesław Kominek na bieżąco informował 
kard. Stefana Wyszyńskiego o atmosferze panującej na Dolnym Śląsku oraz 
działaniach lokalnych władz partyjno-państwowych. W liście do prymasa 
Polski z 8 kwietnia 1968 roku przekazywał nie tylko ocenę sytuacji w Polsce, sy-
gnalizował również symptomy zmian politycznych w Czechosłowacji: „Bardzo 
dobrze został przyjęty komunikat episkopatu w sprawie studentów – nawet 
przez władze wyznaniowe i administracyjne – zabolał ich tylko ostatni passus: 
modlitwa za nich… U nas we Wrocławiu wygląda na to, jakby chcieli sprawę 
ze studentami załatwić możliwie ugodowo, a wszelką winę i odpowiedzialność 
zwalić na kilku kozłów ofiarnych, syjonistów i im podobnych. To się chyba nie 
uda. Odczuwamy tu dosyć wyraźnie wiatr wiosenny idący od Pragi czeskiej… 
tym razem po 23 latach po raz pierwszy dobry wiatr. Ustnie zreferuję przy 
najbliższej sposobności”65.

Do myśli tych powrócił – również w kontekście wydarzeń Marca 1968 
– podczas posiedzenia Komisji Głównej 19 kwietnia 1968 roku. Zauważył 
wówczas: „Jak najbardziej leży nam na sercu i przekonaniach to, co Ks. Pry-
mas powiedział. Czujemy, że idą nowe głębinowe prądy przez cały świat ko-
munistyczny. Zdaje się, że w te idące sprawy trzeba się włączać, szczególnie 
gdy chodzi o młodzież, która jest nam bliższa niż im – a włączać się będziemy 
na płaszczyźnie naszej, moralnej, doktrynalnej, a nie politycznej. Dyskutant 
sądzi, że czekają nas nowe oświadczenia czy komunikaty, ale nie powinniśmy 

63 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, k. 48, Protokół KGEP, Jasna Góra, 
2 V 1968 r.

64 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/237, k. 24, Protokół 108. KPEP, Jasna Góra, 
2-4 V 1968 r.

65 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, k. 29, List arcybiskupa Bolesława Ko-
minka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław, 8 IV 1968 r.
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się spieszyć. Angażować się, ale tylko na płaszczyźnie zasad. Dogadywać się 
z władzą, ale nie z tymi, którzy o władzę się biją”66.

Wypowiedź ta dobrze obrazuje jego cechy, uwarunkowania charakterolo-
giczne jego sylwetki łączące realizm polityczny wyrażający się w obiektywnej 
ocenie sytuacji z radykalizmem moralnym, który wzywał do podejmowania 
działań społecznych opierających się wyłącznie na gruncie Ewangelii. Tej linii 
wierny był również, analizując kondycję władz partyjno-państwowych pod 
koniec 1970 roku: „Sądzę, że Eminencja ma rację, kiedy powiedział, że nie 
trzeba się zanadto spieszyć, nie trzeba się pchać do tego, ale trzeba być przygo-
towanym na to, co przyjdzie. Mam wrażenie, że oni nie dadzą rady. A podłoże 
wszystkiego jest gospodarcze, brak chleba, mięsa itd. Dlatego w najbliższych 
miesiącach nie opanują sytuacji. Będą nas ciągle potrzebować. I my nie może-
my odmówić współpracy kościelnej, żeby ulżyć społeczeństwu. Musimy przy 
tej okazji nie tyle dbać o jakieś przywileje Kościoła, ale o społeczeństwo, jak 
Eminencja mówił”67.

Po protestach robotniczych na Wybrzeżu arcybiskup widział potrzebę 
włączenia się Kościoła katolickiego w ogólnonarodowy dialog społeczny, za-
chowując jednak rozwagę, roztropność i ostrożność. Na pierwszym miejscu 
stawiał troskę człowieka, a potem dopiero sprawy materialne68. Opanowanie 
sytuacji przez ekipę Edward Gierka, a następnie pozorowanie reform oceniał 
krytycznie, dostrzegając tę samą szarą odhumanizowaną rzeczywistość real-
nego socjalizmu. Równie niezwykle trafnie skomentował nowe, wyszukane 
metody działań antykościelnych, które po raz kolejny objawiły się w czasie 
prac nad reformą szkolnictwa. We wrześniu 1973 roku jego opinię zanotowano 
w następujący sposób: „Kard. Kominek nawiązując do przedłożenia Sekretarza 
Episkopatu [bp. Bronisława Dąbrowskiego – M. B.] oświadczył, że konflikt 
jest pogłębiony i inny, zmienione są tylko metody walki. Nasi komuniści robią 
ateizm tak, jak budują Nową Hutę. Konflikt bardziej niebezpieczny, niż do-
tąd, bo jest podskórny i podstępny – raczej uderzeń nie będzie. Księża jeszcze 

66 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/23, k. 40, Protokół KGEP, Warszawa, 
19 IV 1968 r.

67 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/25, k. 160, Protokół RGEP, Warszawa, 
29 XII 1970 r.

68 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/26, k. 12-13, Protokół RGEP, Warszawa, 
26 I 1971 r.
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tego nie widzą, nie widzą nowej metody. Kierująca obecnie polityką ekipa jest 
bardziej niebezpieczna. Trzeba się nieustannie mobilizować”69.

3.3. Wkład w uregulowanie statusu Kościoła katolickiego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych

Do najbliższych i najważniejszych problemów, z jakimi zmierzył się w cza-
sie swojej dwudziestoletniej posługi biskupiej Bolesław Kominek, należały sta-
rania o uregulowanie statusu Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych. Działania te obejmowały: 1) zaznaczanie obecności Kościoła 
katolickiego, popularyzację jego osiągnięć i wkładu w rozwój tych terenów; 
2) monitorowanie na bieżąco działań w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostol-
skiej oraz bezpośrednio u papieża Pawła VI; 3) podejmowanie prac studyj-
nych finalnie przygotowujących nowy podział administracyjny. Do 1970 roku 
arcybiskup inicjował je zazwyczaj samodzielnie na forum Komisji Głównej 
lub Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski bądź działając z upoważnienia 
i w imieniu całego episkopatu. W następnych latach stały się one częścią kom-
petencji przyznanych Komisji do Spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych.

Troska Bolesława Kominka o uregulowanie statusu Kościoła katolickiego 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych przybierała często formę działań popu-
laryzatorskich, a nawet edukacyjnych. Tak bowiem należy ocenić wygłoszoną 
w Radio Watykańskim podczas pobytu w Rzymie w marcu i kwietniu 1963 
roku, serię pogadanek o Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zamiarem hie-
rarchy było zainteresowanie opinii publicznej sprawą polskich rubieży zachod-
nich oraz ukazanie sukcesów duszpasterskich Kościoła katolickiego na tych te-
renach. Cykl składał się z siedmiu odczytów, które obejmowały wprowadzenie, 
podsumowanie oraz szkice poświęcone Dolnemu Śląskowi, Opolszczyźnie, 
Warmii i Mazurom, Pomorzu Zachodniemu i Pomorzu Gdańskiemu70.

Mimo że władze państwowe odmówiły Bolesławowi Kominkowi wydania 
paszportu na wyjazd na Sobór Watykański II jesienią 1963 roku, wrocławski 
hierarcha musiał mieć znaczący wpływ na powstanie Listu biskupów polskich 

69 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/28, k. 67, Protokół RGEP, Warszawa, 
12 IX 1973 r.

70 B. Kominek, W służbie Ziem Zachodnich, s. 121-149; M. Mutor, Działalność 
wrocławskiego biskupa Bolesława Kominka w Rzymie w latach 1960-1972, w: Droga do 
stabilizacji polskiej administracji kościelnej, s. 90-91.
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do papieża Pawła VI z 21 listopada 1963 r.71 Problematyka, jaką poruszał ten do-
kument, dotyczyła bowiem spraw Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych, w szczególności sytuacji prawno-kanonicznej archidiecezji 
wrocławskiej. W jednym z podpunktów pisano bowiem: „3. Sprawa trzecia 
dotyczy kościelnego zarządu archidiecezją wrocławską wraz z okręgiem ko-
ścielnym Opole i Gorzów-Szczecin. Dawna Archidiecezja Wrocławska została 
powołana w określonym momencie historycznym dla Polski, jakim był Zjazd 
Gnieźnieński cesarza Ottona III podejmowanego przez króla Bolesława I przy 
grobie św. Wojciecha w roku 1000-nym. Zarządzana jest przez Biskupa w ran-
dze Wikariusza Generalnego Prymasa Polski. Podobnie jest w Opolu i w Go-
rzowie. Stan ten trwa od 1945 roku. Dziś na tych ogromnych terenach rozkwita 
organizacja kościelna, zważywszy że Wrocław liczy 2 600 000 katolików; 
Opole 1 200 000, a Gorzów 2 miliony katolików. Są w pełni zorganizowane, 
mają własne Seminaria Duchowne i Kurie Diecezjalne”72.

Polscy hierarchowie prosili papieża o uregulowanie statusu kościelnego na 
rozległych terenach tzw. Ziem Odzyskanych, zwracając jednocześnie uwagę, 
że: 1) sytuacja prawna biskupów – rządców jest wręcz upokarzająca, gdyż ka-
nonicznie posiadają oni jedynie status wikariuszy generalnych prymasa Polski; 
2) dalsze utrzymywanie takiego stanu rzeczy jest przyczyną ciągłych ataków 
komunistów na Episkopat Polski, który bezpodstawnie oskarżany jest o brak 
starań w Stolicy Apostolskiej o uporządkowanie stanu prawnego; 3) wywołuje 
poczucie krzywdy wśród wiernych z racji takiego podejścia Stolicy Apostol-
skiej73.

W kolejnych miesiącach idee unormowania statusu Kościoła katolickiego 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych wybrzmiały w wielu innych wystą-
pieniach Bolesława Kominka. Wspomnijmy choćby przemówienie z okazji 
16. rocznicy śmierci kard. Augusta Hlonda (22 października 1964 roku) czy 
wykład podczas inauguracji roku akademickiego na KUL (8 listopada 1964 
roku)74.

Wrocławski hierarcha podjął się również realizacji wydarzenia o skali 
ogólno -kościelnej i już w czerwcu 1964 roku zaprezentował projekt obchodów 

71 M. Białkowski, List biskupów polskich do papieża Pawła VI z 21 listopada 1963 
r. w zespole Sekretariatu Prymasa Polski Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, 
[w druku].

72 AAW, SPP, Sprawy Kościoła w Polsce 1956-1963 [poufne], List biskupów polskich 
do papieża Pawła VI z 21 listopada 1963 r.

73 Tamże.
74 B. Kominek, W służbie Ziem Zachodnich, s. 150-153 i 153-159.
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jubileuszu 20-lecia polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych75. W styczniu 1965 roku zaplanowano ogłoszenie specjalnego 
listu pasterskiego oraz obrady Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski we 
Wrocławiu76. Trudno określić dokładnie udział Bolesława Kominka w przy-
gotowaniu Listu pasterskiego Episkopatu Polski na 20-lecie organizacji kościelnej 
z Ziemiach Północnych i Zachodnich, z całą pewnością możemy jednak uważać 
go za jednego z współautorów, obok kard. Stefana Wyszyńskiego i bp. Wil-
helma Pluty. Ten obszerny dokument ogłoszony został przez biskupów pol-
skich w Warszawie 23 czerwca 1965 roku. Zawierał opis sytuacji pierwszych 
lat powojennych, bilans dwudziestu lat obecności na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych, przypomnienie niezmiennego stanowiska hierarchów w sprawie 
starań o uregulowanie statusu kościelnego tych terenów oraz zachęty duszpa-
sterskie na przyszłość77.

Aktywność związana z obchodami rocznicowymi nie dotyczyła bynajmniej 
tylko archidiecezji wrocławskiej i Wrocławia. Już 30 maja 1965 roku w „Ty-
godniku Powszechnym” ukazał się głośny artykuł pióra Bolesława Kominka 
zatytułowany Ziemie Zachodnie – mandat sprzed dwudziestu lat78. W tekście 
znalazło się m.in. wyjaśnianie i uzasadnienie polskiej obecności na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. W dalszej części natomiast słowa odnoszące się do 
trudnych relacji polsko-niemieckich, w których można odnaleźć zapowiedź 
dialogu i porozumienia: „Pewnie, że formuła pokoju związana z granicą na 
Odrze i Nysie, być może, nie zadowala jeszcze wszystkich Niemców. Ale 
w miarę upływu czasu szanse prawdziwego pokoju na tych terenach będą rosły. 
Będą także rosły szanse pokoju i zgody psychicznej”79.

Latem arcybiskup uczestniczył w uroczystościach rocznicowych w Szcze-
cinie (27 czerwca 1965 roku), gdzie świętowano 20-lecie organizacji polskiego 
życia kościelnego na Pomorzu Zachodnim oraz na Górze św. Anny (25 lipca 
1965 roku), która była miejscem obchodów dla wiernych z Opolszczyzny. 
W obu miejscach celebracji liturgicznych wygłosił homilie, które miały istotny 

75 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/19, k. 29, Protokół KGEP, Warszawa, 
17 VI 1964 r.

76 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/214, k. 19-20, Protokół 85. KPEP, Warszawa, 
27 I 1965 r.

77 List pasterski Episkopatu Polski na 20-lecie organizacji kościelnej na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, s. 406-411.

78 B. Kominek, Ziemie Zachodnie – mandat sprzed dwudziestu lat, „Tygodnik Po-
wszechny” 1965 nr 22, s. 1-2. 

79 Tamże, s. 2. 
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wkład dla zrozumienia znaczenia obecności Kościoła katolickiego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych80. 

Bolesław Kominek odpowiadał ponadto za przygotowanie centralnych, 
dwudniowych uroczystości we Wrocławiu. Już pod koniec sierpnia 1965 roku 
do stolicy Dolnego Śląska przybyli prawie wszyscy członkowie episkopatu. 
W przemówieniu wygłoszonym podczas posiedzenia Plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski w archikatedrze wrocławskiej 1 września 1965 roku rządca 
archidiecezji wrocławskiej powtórzył argumenty legitymizujące polską obec-
ność na Ziemiach Zachodnich i Północnych81. Były to: polska/piastowska 
przeszłość, którą potwierdzała m.in. onomastyka; kwestia egzystencji napły-
wowej polskiej ludności; udział Polaków w odbudowie tych ziem; prawo do 
ojcowizny obecnych mieszkańców, którzy już się na tych ziemiach urodzili. 
W dalszej części podkreślił znaczenie Kościoła, który według wrocławskiego 
hierarchy był głównym spoiwem w sensie historycznym i społecznym, gdyż 
dzięki niemu przetrwała polskość na tych ziemiach, a w okresie powojennym 
sprzyjał on integracji ludności napływowej82. Dodajmy, że równolegle – dla 
uczczenia wspomnianej rocznicy – w dniach 1-2 września 1965 roku w gmachu 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu obradowała 89. Konferen-
cja Plenarna Episkopatu Polski, podczas której rządcy poszczególnych diecezji 
składali relacje dotyczące obchodów83. 

Niecałe cztery lata później 19 czerwca 1969 roku – w obliczu zbliżającej 
się 25. rocznicy ustanowienia polskiej administracji kościelnej – Bolesław 
Kominek zwracał uwagę polskim biskupom na konieczność większego zainte-
resowania episkopatu sprawami Ziem Zachodnich i apelował, by: „a) zwołać 
Konferencję Plenarną Episkopatu we Wrocławiu, b) wydać list do wiernych 
z okazji 25-lecia polskiej organizacji kościelnej na Z[iemiach] Z[achodnich]. 
W liście tym ująć cyfrowo i konkretnie, co Kościół uczynił dla Z[iem] Z[a-

80 B. Kominek, Cmentarzysko, które ożyło…, w: Szkice do portretu. Kardynał Bolesław 
Kominek, red. J. Krucina, Wrocław 2005, s. 212-222; tenże, Droga pokoju społecznego, w: 
Szkice do portretu. Kardynał Bolesław Kominek, s. 197-204. 

81 J. Krucina, Obchody Kościelnego Dwudziestolecia, w: Kościół na Ziemiach Zachod-
nich. Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J. Krucina, Wrocław 1971, s. 101-
-112.

82 B. Kominek, W służbie Ziem Zachodnich, s. 170-177; W. Kucharski, Ziemie Za-
chodnie w piśmiennictwie kardynała Bolesława Kominka, w: Ziemie Zachodnie – historia 
i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2011, s. 211. 

83 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/218, k. 14-15, Protokół 89. KPEP, Wrocław, 
1-2 IX 1965 r.
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chodnich], z  jakimi trudnościami się boryka, c) podjąć akcję wobec władz 
państwowych w sprawie mienia kościelnego na Z[ziemiach] Z[zachodnich], 
d) ogłosić artykuły o Z[ziemiach] Z[zachodnich] w Biuletynie Episkopatu 
i pismach katolickich, e) popchnąć w Rzymie sprawę rozwiązania ostatecznego 
problemu diecezji polskich na Z[ziemiach] Z[zachodnich]”84.

W efekcie podjętej wówczas – na forum Komisji Głównej – dyskusji kard. 
Stefan Wyszyński prosił arcybiskupa o czuwanie nad sprawami Ziem Zachod-
nich i Północnych oraz zlecił mu przygotowanie pisma skierowanego do Stoli-
cy Apostolskiej85. Wkrótce przygotowany został dokument zwany Memoriałem 
Episkopatu Polski do papieża Pawła VI86. Autor opracowania – Bolesław Ko-
minek – omówił jego założenia podczas drugiego dnia obrad 116. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski 1 października 1969 roku87. Memoriał Episkopatu 
Polski do papieża Pawła VI zawierał wiele argumentów, które miały skłonić 
głowę Kościoła katolickiego do zmiany statusu prawnego polskiej admini-
stracji kościelnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Powoływano się przy tym 
na incydentalne rozstrzygnięcia Stolicy Apostolskiej w innych rejonach świata 
wykazujące podobieństwo do sytuacji w Polsce88. Ostatecznie dokument zo-
stał złożony Pawłowi VI podczas audiencji udzielonej polskim hierarchom 15 
grudnia 1969 roku89. Papież – w odpowiedzi – zapewnił o życzliwości wobec 
problemu uregulowania statusu polskiej administracji kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, ale jednocześnie podkreślał konieczność podejmo-
wania roztropnych decyzji90. 

84 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/24, k. 48, Protokół RGEP, Warszawa, 
19 VI 1969 r.

85 Tamże. 
86 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/24, k. 55, Protokół RGEP, Warszawa, 

29 IX 1969 r.
87 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/245, k. 46, Protokół 116. KPEP, Warszawa, 

30 IX – 1 X 1969 r.
88 K. Jaworska, Działalność Komisji Episkopatu Polski do spraw Ziem Zachodnich i Pół-

nocnych na rzecz zmiany statusu administracji kościelnej na terytorium przyłączonym do Pol-
ski po II wojnie światowej, w: Droga do stabilizacji polskiej administracji kościelnej, s. 63-64.

89 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/25, k. 65, Protokół RGEP, Wrocław, 
3-4 V 1970 r.

90 P. Raina, Stolica Apostolska reguluje organizację kościelna na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych Polski, Olsztyn 1998, s. 10. 
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3.4. Prace studyjne związane z reorganizacją struktur polskiej 
administracji kościelnej91

Najprawdopodobniej latem 1967 roku – gdy doszło do nominacji czterech 
administratorów apostolskich ad nutum Sanctae Sedis dla Wrocławia, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Opola i Olsztyna, zintensyfikowano studia nad projektem 
reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce92. 
Opracowanie nowej mapy diecezji powstało w środowisku wrocławskim i było 
efektem pracy specjalnego zespołu naukowców (demografów, urbanistów, kar-
tografów, ekonomistów i socjologów) pracujących pod patronatem Bolesława 
Kominka. „Ukrytym” celem projektu było uregulowanie polskiej administra-
cji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. W konsekwencji po-
wstało studium obejmujące całość terytorium PRL. Dokument na pewno był 
ukończony na początku listopada 1967 roku, bowiem pismem z 10 listopada 
tego roku abp Bolesław Kominek zwracał się do prymasa Polski o umieszcze-
nie sprawy projektu w programie obrad Komisji Głównej Episkopatu Polski93. 
Podczas posiedzenia tego gremium – 22 listopada 1967 roku – projekt został 
zaprezentowany przez wrocławskiego hierarchę. Z naniesionych odręcznych 
uwag kard. Stefana Wyszyńskiego wynika, że nie spotkał się on z aprobatą 
członków Komisji Głównej. Prymas Polski zanotował: „K[omisja] Gł[ówna] 
stoi na stanowisku, że projekt jest zbyt a/ oderwany od historycznych stolic 
biskupich, b/ że nie bierze pod uwagę warunków geogr[aficznych] i komuni-
kacyjnych” i na marginesie: „nieaktualne, do akt”94.

Zasadniczy trzon projektu stanowiła jego część trzecia – propozycje po-
działu kościelnego na obszarze poszczególnych 17 województw95. Tworzyła ją 
analiza danych demograficzno-statystycznych tych województw, zawierająca 

91 Zob. M. Białkowski, Projekty reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce 
w zespole Sekretariatu Prymasa Polski Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, „Prze-
gląd Zachodni” 3(2017), s. 175-192; tenże, Nieznany posoborowy projekt terytorialnej 
reorganizacji diecezji polskich z 1967 roku, „Studia Pelplińskie” 51(2017), s. 41-94; tenże, 
Dwa posoborowe projekty reorganizacji struktur kościelnych w Polsce z drugiej połowy lat 
sześćdziesiątych XX wieku, „Zapiski Historyczne” 2017 z. 3, s. 127-146.

92 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/232, k. 56-57, Protokół 103. KPEP, Warsza-
wa, 15-16 VI 1967 r. 

93 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 33, Pismo arcybiskupa Bolesław 
Kominka do kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław, 10 XI 1967 r.

94 Tamże.
95 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 37-64, Problem terytorialnej reor-

ganizacji diecezji polskich.
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charakterystykę warunków ludnościowych, tendencje występujące w rozwo-
ju urbanistyczno-przestrzennym oraz przewidywane kierunki jego dalszego 
rozwoju. Następnie zaproponowano podział województwa na poszczególne 
archidiecezje i diecezje, którym przyporządkowano konkretne powiaty. W po-
soborowym projekcie zalecano, by granice diecezji – w miarę możliwości – po-
krywały się z granicami województw, bądź wyznaczano granice kilku diecezji 
w ramach jednego województwa. Ustalono, że górną granicą zaludnienia 
diecezji będzie liczba około miliona mieszkańców96. 

Opracowanie zawiera bardzo szczegółowe, precyzyjne dane demograficzne, 
w tym zestawienia powiatów wchodzących w skład poszczególnych archidie-
cezji i diecezji. Ciekawe są również analizy poszczególnych województw oraz 
proponowanych na nich obszarze archidiecezji i diecezji. Dokument zakładał 
podział terytorium Polski na siedem prowincji kościelnych: 1) metropolię 
gdańską (archidiecezja gdańska, diecezja koszalińska, diecezja olsztyńska, die-
cezja szczecińska); 2) metropolię gnieźnieńską (archidiecezja gnieźnieńska, 
diecezja bydgoska=chełmińska, diecezja kaliska, diecezja Poznań Miasto, die-
cezja włocławska); 3) metropolię katowicką (archidiecezja katowicka, diecezja 
częstochowska, diecezja gliwicka); 4) metropolię krakowską (archidiecezja 
Kraków Miasto, diecezja jaworznicka, diecezja kielecka, diecezja radomska 
=sandomierska, diecezja tarnowska); 5) metropolię lubelską (archidiecezja 
lubelska, diecezja białostocka, diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diece-
zja zamoyska=chełmska); 6) metropolię warszawską (archidiecezja Warszawa 
Miasto, diecezja Łódź Miasto, diecezja piotrkowska, diecezja płocka (War-
szawa – Zachód), diecezja siedlecka (Warszawa – Wschód); 7) metropolię 
wrocławską (archidiecezja wrocławska, diecezja gorzowska, diecezja legnicka, 
diecezja opolska)97.

Analiza szczegółowa projektu z 1967 roku pozwala stwierdzić, że zawierał 
on – poza „rewolucyjnymi” założeniami metodologicznymi – kilka innych 
interesujących propozycji:

1. Zniesienie arcybiskupstwa w Poznaniu, a zarazem erygowanie stolic 
arcybiskupich w Gdańsku, Katowicach i Lublinie. Absolutnie wyjątkowym 
tworem geograficznym miała być metropolia lubelska, obejmująca cały pas 

96 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 36, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

97 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 64-67, Problem terytorialnej reor-
ganizacji diecezji polskich.
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ściany wschodniej – od Białegostoku na północy aż po Rzeszów i Przemyśl 
na południu.

2. Likwidację formalnie istniejących – w granicach PRL – reliktów metro-
polii lwowskiej i wileńskiej, a tym samym ostateczne zerwanie historycznych 
więzów Kościoła w Polsce z obszarem Kresów Wschodnich. 

3. „Likwidację” diecezji chełmińskiej (a na pewno radykalną zmianę jej 
granic oraz pozbawienie stołeczności Pelplina na rzecz Bydgoszczy lub Toru-
nia98); zniesienie diecezji łomżyńskiej; zniesienie administratury apostolskiej 
w Drohiczynie99; zniesienie administratury apostolskiej w Lubaczowie (choć 
następcą tej ostatniej administratury apostolskiej byłaby nowa diecezja zamoy-
ska=chełmska)100, utratę stołeczności przez Sandomierz na rzecz Radomia.

4. Powstanie aż czterech diecezji miejskich, ograniczonych terytorialnie 
do obszaru samego miasta: diecezja Poznań–Miasto (603 300 mieszkań-
ców)101; archidiecezja Kraków–Miasto (w zależności od wariantu od 705 900 
mieszkańców do 932 900 mieszkańców)102; diecezja Łódź–Miasto (985 300 
mieszkańców)103; archidiecezja Warszawa–Miasto (1 736 600 mieszkań ców)104. 
 Zastanawiające jest, że w grupie wyodrębnionych miast pominięto Wrocław. 
Archidiecezja wrocławska miała obejmować miasto Wrocław oraz siedem-
naście okolicznych powiatów, zamieszkanych łącznie przez 1 396 600 miesz-
kańców. 

5. Utworzenie nowych diecezji: gliwickiej, jaworznickiej, kaliskiej, kosza-
lińskiej, legnickiej, piotrkowskiej, szczecińskiej, zamoysko=chełmskiej i ewen-
tualnie bydgoskiej (w przypadku rezygnacji z zachowania nazwy: chełmińska).

98 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 39, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

99 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 37, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

100 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 50, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

101 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 54, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

102 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 47, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

103 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 51, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.

104 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/22, k. 58, Problem terytorialnej reorgani-
zacji diecezji polskich.
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6. Poszczególne metropolie miały w ramach przypisanej im specjalizacji 
duszpasterskiej prowadzić formację pastoralną grup stanowych (np. metropo-
lia gdańska dla duszpasterstwa ludzi morza).

Proponowany przez abp. Bolesława Kominka projekt z  listopada 1967 
roku miał więc charakter kompleksowy: przebudowywał strukturę większo-
ści metropolii; w znacznym stopniu zmniejszał dysproporcje pomiędzy po-
szczególnymi diecezjami; zmierzał do całościowego uregulowania polskiej 
administracji kościelnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych; rozwiązywał kwestię 
administratur apostolskich archidiecezji lwowskiej i archidiecezji wileńskiej, 
których stolice znajdowały się na terytorium Związku Sowieckiego.

Podczas koniec obrad Komisji Głównej wrocławski hierarcha dokonał 
podsumowania prac nad projektem. W protokole zapisano: „Referuje arcy-
biskup Kominek, który sam stwierdza, że problem jeszcze bardzo niedojrzały 
i nie jest do końca przemyślany, dlatego propozycje nie są dopracowane, cho-
dzi o zasygnalizowanie problemu podziału administracyjnego diecezji w Pol-
sce. W dyskusji podkreślono, by zająć się najpierw terenem Ziem Zachodnich, 
a potem Polską centralną. Zasadniczy błąd projektu to, że odchodzi się od 
dawnych siedzib, zrywa się z tradycją, gotowymi urządzeniami. Przenoszenie 
stolic biskupich prawie że niemożliwe w dzisiejszych warunkach ekonomicz-
nych. Niektóre koncepcje b[ardzo] śmiałe”105.

Zatem przyczyny obiektywne, takie jak: zerwanie z historycznymi siedzi-
bami stolic biskupich, brak międzynarodowego uregulowania przynależności 
do Polski tzw. Ziem Odzyskanych, a przede wszystkim przewidywane protesty 
władz państwowych i problemy natury ekonomicznej-finansowej, sprawiły, 
że dokument nie został wniesiony do porządku obrad Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski, a dalsze prace studyjne zostały wstrzymane.

IV. Udział w pracach komisji specjalistycznych Episkopatu Polski

W okresie dwudziestu lat posługi biskupiej Bolesław Kominek uczest-
niczył, w ramach Konferencji Episkopatu Polski, w pracach następujących 
gremiów:

1) Komisji Duszpasterskiej/Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski – 
przewodniczący w latach 1958-1974; 

105 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/22, k. 77, Protokół KGEP, Warszawa, 22 XI 
1967 r.
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2) Komisji Iustitia et Pax Episkopatu Polski – asystent kościelny i przewod-
niczący w latach 1968-1974; 

3) Komisji do Spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
Episkopatu Polski – przewodniczący w latach 1970-1972106; 

4) Komisji do Spraw Miłosierdzia Chrześcijańskiego/Dobroczynności/
Duszpasterstwa Dobroczynnego Episkopatu Polski – członek w latach 1958-
1967; 

5) Komisji Maryjnej Episkopatu Polski – członek w latach 1958-1974; 
6) Komisji Soborowej Episkopatu Polski – członek w latach 1963-1970.

4.1. Przewodniczący Komisji Duszpasterskiej/Duszpasterstwa Ogólnego 
Episkopatu Polski (1958-1974)

Spośród komisji specjalistycznych najdłuższy staż Bolesław Kominek po-
siadał w Komisji Duszpasterskiej/Duszpasterstwa Ogólnego. Powstała ona już 
po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku, a jej pierwszym przewodni-
czącym był bp Stanisław Adamski107. Od września 1947 roku do śmierci w paź-
dzierniku 1956 roku kierował nią abp Walenty Dymek. Funkcję sekretarza 
w latach 1947-1950 piastował ks. Bolesław Kominek. W 1950 roku w jej skład 
– oprócz metropolity poznańskiego – wchodzili: bp Stanisław Adamski, bp 
Jan Lorek, bp Czesław Kaczmarek, bp Tadeusz Zakrzewski, ks. Karol  Milik, 
ks. Edmund Nowicki oraz ks. Bolesław Kominek. W okresie największych 
represji, w latach 1952-1954, Komisja zmuszona była zaprzestać działalności. 
Podjęła aktywność na nowo w styczniu 1955 roku. Od listopada 1956 roku do 
sierpnia 1958 roku przewodniczącym Komisji był bp Zdzisław Goliński108. 

Pod koniec sierpnia 1958 roku funkcję tę objął Bolesław Kominek. Stan 
osobowy z marca 1968 roku obrazuje czas, gdy przewodniczył jej rządca Ko-
ścioła wrocławskiego. Poza arcybiskupem wchodzili w jej skład: kard. Ka-

106 Ks. Józef Pater w haśle biograficznym Kominek Bolesław, w: Słownik biograficzny 
katolickiego duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku, s. 184, błędnie podaje, że prze-
wodniczył Komisji do Spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych Episkopatu 
Polski w latach 1956-1972. 

107 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 358, Bolesław Kominek, Dwudzie-
stolecie pracy Komisji Duszpasterskiej – przeanalizowanie Jej działalności – wnioski na 
przyszłość. 

108 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 359, Bolesław Kominek, Dwudzie-
stolecie pracy Komisji Duszpasterskiej – przeanalizowanie Jej działalności – wnioski na 
przyszłość.
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rol Wojtyła, bp Jerzy Ablewicz, bp Herbert Bednorz, bp Ignacy Tokarczuk, 
bp Wilhelm Pluta, bp Jerzy Modzelewski, bp Jan Czerniak, bp Stefan Bareła, 
bp Tadeusz Etter, o. Stanisław Nawrocki SJ, ks. Stanisław Piotrowski, ks. Józef 
Majka, ks. Hieronim Kocyłowski (sekretarz). Łącznie gremium to tworzyło 
14 osób109. Z czasem dokooptowano kolejne osoby i w styczniu 1970 roku 
Komisja liczyła już 23 członków. Nominacje otrzymali wówczas: bp Franciszek 
Jop, bp Józef Rozwadowski, bp Jan Mazur, bp Jerzy Stroba, bp Julian Gro-
blicki, bp Ignacy Jeż, bp Jan Wosiński, bp Władysław Miziołek, o. Czesław 
Drzyzgiewicz OFM, ks. Alojzy Orszulik110.

Próbując nakreślić problematykę podejmowaną przez Komisję, przywołać 
należy fragment protokołu Komisji Głównej Episkopatu Polski z 15 listopada 
1960 roku. Stwierdzono w nim, że: „(…) Komisja Duszpasterska ma na warsz-
tacie swych prac następujące tematy: kazania millenijne i luzy w programie, 
zagadnienie młodych kapłanów, nieufność duchowieństwa, częste odezwy do 
duchowieństwa, zachowanie kultury w odnoszeniu się do wiernych, zmiany 
socjologiczne w społeczeństwie”111.

Wraz z upływem czasu coraz bardziej doskwierał brak uregulowań pracy 
komisji. Realne szanse na uchwalenie Regulaminu Komisji Episkopatu Polskie-
go do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego, pojawiły się dopiero na początku 1972 
roku, gdy zaprezentowano projekt dokumentu. Zawierał on m.in. opis zadań, 
jakie stawiano wówczas przed komisją: 

„a) Analizowanie sytuacji religijnej w Polsce, jej rozwoju oraz wpływów, 
które mogłyby na nią oddziaływać, i opracowanie odpowiednich sprawozdań 
dla Konferencji Episkopatu Polskiego.

b) Pilne śledzenie znaków czasu i formułowanie wynikających z nich wnio-
sków dla duszpasterstwa.

c) Studiowanie dokumentów Soboru oraz innych dokumentów Kościoła 
i opracowywanie sposobów realizacji zawartych w nich wskazań i zaleceń 
w rzeczywistości polskiej.

d) Przygotowanie ogólnych wytycznych i wieloletnich planów pracy dusz-
pasterskiej oraz przedkładanie ich Konferencji Episkopatu Polski.

109 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/236, k. 4-5, Protokół 107. KPEP, Warszawa, 
21-22 III 1968 r.

110 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 34, Protokół 118. KPEP, Warszawa, 
20 III 1970 r.

111 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/15, k. 43, Protokół RGEP, Warszawa, 
15 XI 1960 r.
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e) Opracowanie ramowych planów duszpasterskich na poszczególne lata 
i przedkładanie ich Komisji Episkopatu.

f ) Koordynacja działalności specjalistycznych Komisji duszpasterskich oraz 
krajowych duszpasterstw stanowych, zawodowych i specjalistycznych.

g) Konsultacje z krajowymi i diecezjalnymi duszpasterzami na temat wy-
konania planów duszpasterskich rocznych i wieloletnich”112. 

Niestety, projekt nie spotkał się z aprobatą episkopatu i do końca prze-
wodniczenia Komisji przez Bolesława Kominka działała ona bez regulaminu. 
Ograniczenia, jakie powodował ten stan, najlepiej oddaje konkluzja samego 
przewodniczącego Komisji wypowiedziana podczas posiedzenia Rady Głównej 
Episkopatu Polski 23 stycznia 1973 r.: „Arcybiskup Kominek porównuje pracę 
naszej KEP z trybem pracy Rady Episkopatów Europy, stwierdził, że żaden 
Episkopat nie pracuje jak Episkopat Polski. Oświadczył także, że jego zdaniem 
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego zbyt szczegółowo opracowuje projekty, 
nie dociera to wszystko do dołów. Jest jakaś wada w transmisji. Do Kurii idzie 
normalnie, od Kurii do parafii nie dociera wszystko i prawidłowo. Arcybiskup 
uważa także, że jest potrzebny regulamin. Zaproponowałby, by Biskup Wójcik 
opracował projekt regulaminu”113.

Ważnym wymiarem pracy Komisji było przygotowywanie listów paster-
skich, co zostało wcześniej zasygnalizowane – w kontekście aktywności pa-
storalnej Bolesława Kominka114. Do priorytetowych zadań należało ponadto 
opracowane w 1960 roku – w wersji pierwotnej – Dyrektorium duszpasterskie-
go Sakramenty św. w duszpasterstwie. Ostatecznie – po okresie składania popra-
wek i uwag – w styczniu 1962 roku dokument został skierowany do druku115. 
Jako oficjalna instrukcja episkopatu ukazał się na początku 1963 roku w formie 
książki Sakramenty święte w duszpasterstwie. Praca zbiorowa członków Komisji 
Duszpasterskiej Episkopatu Polski. W publikacji uwypuklono znaczenie sakra-
mentów w życiu chrześcijanina oraz zaproponowano ujednolicenie obrzędów 
dla wszystkich diecezji. Książka składała się z ośmiu rozdziałów, w których po-
dejmowano kwestie ogólne oraz omawiano poszczególne sakramenty. Ważna 

112 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/40, k. 372, Regulamin Komisji Episkopatu 
Polski do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego /projekt/.

113 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/28, k. 12, Protokół RGEP, Warszawa, 
23 I 1973 r.

114 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/237, k. 26, Protokół 108. KPEP, Jasna Góra, 
2-4 V 1968 r.

115 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 223, Pismo arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poznań, 19 I 1962 r. 
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była koncepcja metodologiczna pracy oparta na jednolitej konstrukcji każdego 
z rozdziałów, który zawierał: zasady doktrynalne, wskazania katechetyczne, 
wskazania liturgiczne, wskazania duszpasterskie116.

Warto w tym miejscu zauważyć, że Komisja swoimi zainteresowaniami 
obejmowała wiele różnorodnych obszarów pastoralnych, zarówno teoretycz-
nych, organizacyjnych, jak i praktycznych. Owocem prac działających przy 
Komisji podkomisji były dokumenty podejmujące zagadnienia szczegółowe. 
Dla przykładu w maju 1963 roku rozesłano Instrukcję dotyczącą wczasów ka-
płańskich117, w lutym 1965 roku referat Organizacja Wydziału Duszpasterskiego 
przy Kurii Biskupiej118, w sierpniu 1970 roku opracowanie Znaczenie Credo 
Pawła VI dla Kościoła119.

Komisja wypowiadała się również w najbardziej nabrzmiałych kwestiach 
społecznych, czego dowodem jest jej zdecydowany głos w sprawie utrudnień 
budownictwa sakralnego. List z prośbą o pilne zwołanie w tej sprawie nad-
zwyczajnego posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski przewodniczący 
i członkowie wystosowali do kard. Stefana Wyszyńskiego 13 stycznia 1972 
roku. W dokumencie znalazły się słowa: „Donosimy także, żeśmy między 
innymi obradowali w poczuciu głębokiej odpowiedzialności o wielkich po-
trzebach duszpasterskich polskiego Ludu Bożego, a wśród nich uważamy za 
sprawę największej wagi i wysoce naglącą budowę wystarczającej liczby kościo-
łów, bez których staje się niemożliwym jakiekolwiek duszpasterstwo w coraz 
liczniejszych zurbanizowanych okolicach Polski. (…) Uważamy za konieczne, 
aby cały Episkopat Polski zaangażował się całym swym potencjałem w sprawę 
budowy nowych świątyń, choćby najskromniejszych, i pomógł Waszej Emi-
nencji w jego zbyt osamotnionej pozycji w tej walce”120.

Od początku lat sześćdziesiątych XX wieku kierunki pracy duszpasterskiej 
Kościoła katolickiego w Polsce wyznaczyły trzy podstawowe inicjatywy: Wiel-

116 Sakramenty święte w duszpasterstwie. Praca zbiorowa członków Komisji Duszpaster-
skiej Episkopatu Polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1963, ss. 275. 

117 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 268-276. 
118 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 299, Pismo arcybiskupa Bolesława 

Kominka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław, 13 II 1965 r. 
119 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/40, k. 143, Pismo arcybiskupa Bolesława 

Kominka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław, 1 VIII 1970 r.
120 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/27, k. 9, Adres członków Komisji Dusz-

pasterstwa Ogólnego skierowany do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Kraków, 13 I 1972 r.
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ka Nowenna, obchody Millennium Chrztu Polski i Sobór Watykański II121. To 
ostatnie wydarzenie było przedmiotem refleksji abp. Bolesława Kominka rów-
nież w kontekście prac Komisji Duszpasterskiej. Na jej posiedzeniu w styczniu 
1963 roku mówił o nowej eklezjologii, konieczności zjednoczenia chrześcijan 
oraz awansie świeckich122. 

Pod koniec 1965 roku rozpoczęto studia nad modernizacją i dostosowa-
niem działalności Komisji do współczesnych posoborowych wyzwań dusz-
pasterskich. W styczniu 1966 r. Ocenę działalności Komisji Duszpasterskiej 
Episkopatu i perspektywy na przyszłość przesłał na ręce kard. Stefana Wyszyń-
skiego o. Stanisław Nawrocki SJ123. Kolejne opracowanie autorstwa jezuity 
– Sugestie na temat rozwoju działalności Komisji Duszpasterskiej Episkopatu 
trafiło do prymasa Polski już w marcu 1966 roku124. Główne założenia na-
kreślił przewodniczący Komisji w referacie Duszpasterstwo w Polsce w okresie 
posoborowym – perspektywy125 oraz w szczegółowych dyrektywach126. W tym 
drugim dokumencie sformułował szereg ogólnych postulatów: 1) konieczność 
utworzenia Komisji Posoborowej, której zadaniem będzie realizacja uchwał 
Soboru Watykańskiego II; 2) opracowanie Małego Katechizmu Soborowego; 
3) przeprowadzenie w 1967 roku misji parafialnych w oparciu o eklezjologię 
soborową; 4) zapoznanie z dokumentami soborowymi duchowieństwa diece-
zjalnego, zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich; 5) korzystanie w pracy 
duszpasterskiej ze współczesnych badań socjologicznych, które uwzględniają 
zachodzące zmiany społeczne127. Większość powyższych propozycji podda-

121 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/39, k. 39-43, Protokół z posiedzenia Ko-
misji Duszpasterstwa Episkopatu Polski, Kraków, 28-29 XII 1966 r. 

122 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 231-232, Protokół z posiedzenia 
Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski, Zakopane-Księżówka, 14-15 I 1963 r. 

123 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 350-356, Stanisław Nawrocki SJ, 
Ocena działalności Komisji Duszpasterskiej Episkopatu i perspektywy na przyszłość. 

124 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 388-396, Stanisław Nawrocki SJ, 
Sugestie na temat rozwoju działalności Komisji Duszpasterskiej Episkopatu. 

125 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 398-410, Bolesław Kominek, Dusz-
pasterstwo w Polsce w okresie posoborowym – perspektywy. 

126 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 411-412, Dyrektywy, jaki ma przed-
stawić Episkopatowi sam Ks. Abp Przewodniczący z posiedzenia Komisji Duszpasterstwa 
w Tarnowie w dniach 22 i 23 lipca 1966 r. 

127 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 411, Dyrektywy, jaki ma przedsta-
wić Episkopatowi sam Ks. Abp Przewodniczący z posiedzenia Komisji Duszpasterstwa 
w Tarnowie w dniach 22 i 23 lipca 1966 r.
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nych zostało wnikliwej ocenie Komisji Głównej Episkopatu Polski podczas 
posiedzenia 30 sierpnia 1966 roku128.

Wspomnijmy również, że w okresie kierowania Komisją przez Bolesława 
Kominka realizowane były ogólnopolskie programy duszpasterskie. Ich hasła 
przewodnie wskazywały na główne kierunki aktywności. Warto zauważyć, że 
przynajmniej w pierwszych latach po zakończeniu Soboru Watykańskiego II 
bardzo mocno promowano treści soborowe. Rok duszpasterski 1966/1967 
ustanowiony został Rokiem Soborowym, a przyświecało mu hasło Odnowa 
Soborowa początkiem Nowego Tysiąclecia pod dalszym protektoratem Matki Bo-
żej Królowej Polski129; rok 1967/1968 – Sobór Watykański II – szkoła życia130. 
W kolejnych latach akcentowano natomiast chrystocentryczny wymiar ekle-
zjologii soborowej, dlatego hasło roku 1968/1969 brzmiało Jezus Osobowy 
i Mistyczny131; roku 1969/1970: Jezus Chrystus działający w Sakramentach św. 
przez łaskę132; roku 1970/1971: Jezus Chrystus jako droga, prawda i życie133; roku 
1971/1972: Jezus Chrystus – światłością narodów134. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że od początków przewodniczenia Ko-
misji przez Bolesława Kominka ważnym zadaniem stało się przygotowywanie: 
1) listów pasterskich kierowanych do wszystkich wiernych; 2) dokumentów 
pastoralnych służących formacji duszpasterskiej; 3) szczegółowych wytycznych 
dotyczących realizacji ogólnopolskich programów duszpasterskich na pozio-
mie całego kraju, poszczególnych diecezji, parafii; 4) dni skupienia krajowych 
duszpasterzy stanowych, zawodowych specjalistycznych. Trzy ostatnie cele 
Komisji realizowane były ściśle we współpracy z dyrektorami Wydziałów/
Referatów Duszpasterskich poszczególnych kurii diecezjalnych. 

128 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/21, k. 74-75, Protokół KGEP, Warszawa, 
30 VIII 1966 r.

129 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 414, Pismo arcybiskupa Bolesława 
Kominka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław, 25 VIII 1966 r. 

130 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/39, k. 86, Plan duszpasterski na rok 
1967/68.

131 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/39, k. 367, Duszpasterski rok Pański 
1969/1970. Program duszpasterski.

132 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/39, k. 175, Program kaznodziejski na rok 
1969/1970.

133 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/40, k. 95-107, Program duszpasterski na 
rok 1970/71.

134 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/40, k. 384, Pismo arcybiskupa Bolesława 
Kominka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrocław, 17 II 1972 r. 
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4.2. Asystent kościelny i przewodniczący Komisji Iustitia et Pax 
Episkopatu Polski (1968-1974)

Jednym z postulatów wypływających z nauczania Soboru Watykańskiego II 
było większe zaangażowanie Kościoła katolickiego w problematykę współczes-
nego świata. Zadanie to wypełniać miała m.in. utworzona na mocy Motu 
proprio Catholicam Christi Ecclesiam Pawła VI z 6 stycznia 1967 roku Papieska 
Rada Iustitia et Pax135. Wyznaczono jej troskę o nauczanie społeczne Kościoła, 
promowanie pokoju i działania na rzecz sprawiedliwości. Novum stanowił 
fakt, iż po raz pierwszy wśród członków tego typu ciała przeważali katolicy 
świeccy (aż 10 spośród początkowo 13, a ostatecznie 16). Jednym z nich był 
wybitny historyk filozofii profesor Stefan Swieżawski. Natomiast większość 
konsulatorów stanowili duchowni136.

Pierwsze posiedzenie Papieskiej Rady Iustitia et Pax odbyło się w Rzymie 
17-25 kwietnia 1967 roku137. Już podczas tego spotkania zaproponowano, by 
utworzyć krajowe Komisje Iustitia et Pax przy poszczególnych konferencjach 
episkopatów. Wstępne pismo w tej sprawie abp Bolesław Kominek prze-
kazał do Sekretariatu Papieskiej Rady Iustitia et Pax 27 grudnia 1967 roku. 
Proponowano w nim objęcie funkcji przewodniczącego prof. Czesławowi 
Strzeszewskiemu, asystentem kościelnym miał być arcybiskup wrocławski138. 
Zatwierdzenie obu kandydatur nastąpiło podczas posiedzenia 106. Konferencji 
Plenarnej Episkopatu Polski 25 stycznia 1968 roku139. O fakcie tym profesor 
Czesław Strzeszewski został powiadomimy w piśmie kard. Stefana Wyszyń-
skiego z 12 lutego 1968 roku140. W liście z 20 marca tego roku prof. Czesław 

135 J. M. Dyduch, Papieska Rada Świeckich i Papieska Komisja „Iustitia et Pax”, „Prawo 
Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1982 nr 1-2, s. 198.

136 T. Piec, Pięćdziesiąt lat działalności Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Próba bilansu, 
„Studia Socialia Cracoviensia” 2018 nr 1, s. 203-24.

137 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, 
k. 2-4, Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”, Rzym, 
17-25 IV 1967 r. 

138 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, k. 38, 
Pismo arcybiskupa Bolesława Kominka do Sekretariatu Papieskiej Komisji Iustitia et Pax, 
Roma, 27 XII 1967 r. [dokument w j. francuskim].

139 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/235, k. 37, Protokół 106. KPEP, Warszawa, 
24-25 I 1968 r.

140 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, k. 40, 
Pismo Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego do Czesława Strzeszewskiego, 
Warszawa, 12 II 1968 r. 
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Strzeszewski – mimo pewnych oporów – zakomunikował przyjęcie decyzji 
prymasa Polski. O swoich rozterkach pisał: „Muszę jednak zaznaczyć, że na 
dwukrotne zapytanie J. E. Ks. Arcybiskupa B. Kominka raz osobiste, drugi 
raz za pośrednictwem ks. dr J. Kruciny wyraziłem opinię, że przewodniczącym 
Komisji Iustitia et Pax powinien być członek Episkopatu i dla świeckiego ta 
funkcja byłaby zbyt trudna do wypełnienia. Dlatego też tylko w duchu pokory 
i posłuszeństwa przyjmuję tę zaszczytną funkcję z wielkim wahaniem i obawą. 
Podtrzymuje mnie na duchu to, że liczę na łaskawą pomoc i opiekę J. E. Ks. 
Arcybiskupa, jako asystenta kościelnego”141.

Ostatecznie – po konsultacjach z abp. Bolesławem Kominkiem 30 kwiet-
nia 1968 roku – przedstawiony został skład Komisji, zatwierdzony cztery dni 
później na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. Czołową rolę odgrywali 
prof. Czesław Strzeszewski (przewodniczący) i abp Bolesław Kominek (asy-
stent kościelny). Wśród pozostałych członków było dziewięciu duchownych 
i trzech świeckich: bp Ignacy Tokarczuk, bp Kazimierz Majdański, ks. Józef 
Majka, ks. Franciszek Olszewski, ks. Joachim Kondziela, ks. Jan Krucina 
(sekretarz), o. Tadeusz Ślipko SJ, o. Władysław Skrzydlewski OP, ks. Witold 
Zdaniewicz SAC, prof. Stefan Swieżawski, doc. Jerzy Ozdowski, doc. Andrzej 
Święcicki142. Inauguracja działalności Komisji Iustia et Pax miała miejsce 
w domu arcybiskupim we Wrocławiu w dniach 5-6 listopada 1968 roku143. 
Ogromny wkład organizacyjny i koncepcyjny abp. Kominka zauważalny był 
od początku obrad, które otworzył jako gospodarz miejsca: „Mówca pod-
kreślił, że Krajowa Komisja Iustitia et Pax powinna służyć realizacji uchwał 
Soboru Watykańskiego II. Uchwały te nie są przecież czymś dowolnym, lecz 
ideałem wiążącym, normą, wzorem działania w Kościele. Ks. Abp Kominek 
mocno zaakcentował, że Sobór nie wyrzekł się katolickiej nauki społecznej, 
lecz wyrastając w atmosferze wielkich społecznych encyklik Jana XXIII, naukę 

141 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, k. 41, 
Pismo Czesława Strzeszewskiego do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Lublin, 20 III 1968 r. 

142 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, k. 44, 
Pismo Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego zawiadamiające o powołaniu 
składu Komisji Iustitia et Pax, Warszawa, 15 VIII 1968 r. 

143 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, k. 48-
59, Sprawozdanie z pierwszej plenarnej sesji Krajowej Komisji Iustitia et Pax odbytej we 
Wrocławiu w dniach 5 i 6 listopada 1968 r.
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tę pogłębił w konstytucji Gaudium et spes, którą z kolei uzupełniły encykliki 
Pawła VI: Ecclesiam suam i Populorum progressio”144.

W dalszej części swego referatu nakreślił zadania, jakie przed Komisją sta-
wiał Episkopat Polski. Były to: 1) pielęgnowanie i szeroka popularyzacja kato-
lickiej nauki społecznej; 2) badanie autonomicznych wartości kultury polskiej; 
3) opracowanie dokumentów poświęconych analizie poszczególnych działów 
kultury narodowej, które przezwyciężają kompleksy katolików dotyczące au-
tentycznego wkładu katolicyzmu w dziedzinę kultury polskiej145. 

Podczas drugiego posiedzenia Komisji, które odbyło się w Lublinie 10 
kwietnia 1969 roku abp Bolesław Kominek omówił zagadnienie udziału ko-
misji w kontaktach z narodami Europy Wschodniej, w szczególności relacji ze 
Związkiem Sowieckim. Wśród spraw bieżących zwracano uwagę na koniecz-
ność przygotowania komentarzy do Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym oraz do Encykliki Populorum progressio. Priorytetem 
stało się przygotowanie dokumentu o kulturze chrześcijańskiej w Polsce146. 
Omówiono go podczas sesji zwołanej do Warszawy 21 maja 1969 roku147. 
Dalsze prace komisji, kierowanej od lutego 1970 roku przez pasterza Kościoła 
wrocławskiego, przyniosły owoce w postaci m.in.: opracowania komentarza 
do Gaudium et spes, sympozjów poświęconych kulturze narodowej, urucho-
mienia stałego sekretariatu Komisji we Wrocławiu. Powołano ponadto trzy 
podkomisje: doktrynalną (patronat abp. Bolesława Kominka), wychowania 
(patronat bp. Ignacego Tokarczuka), diagnostyczną (patronat bp. Kazimierza 
Majdańskiego)148.

144 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, 
k. 49-50, Pismo Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego do Czesława Strzeszew-
skiego, Warszawa, 12 II 1968 r. 

145 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, k. 50, 
Pismo Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego do Czesława Strzeszewskiego, 
Warszawa, 12 II 1968 r. 

146 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, 
k. 92-94, Protokół nr 3 z obrad rozszerzonego Prezydium Komisji Iustitia et Pax, Lublin, 
10 IV 1969 r.

147 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, 
k. 105, Protokół nr 4 z obrad drugiej plenarnej sesji Krajowej Komisji Iustitia et Pax, 
Warszawa, 21 V 1969 r. 

148 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, 
k. 116-121, Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Krajowej Komisji Iustitia et Pax, 
Wrocław, 19 II 1970 r.; AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 72, Protokół 118. 
KPEP, Warszawa, 20 III 1970 r.
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W kontekście zwiastunów kryzysu ekonomicznego, którego apogeum 
przypadło na przełom dekady lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 
wieku, wysoko należy ocenić trafność tez zawartych w votum zatytułowanym 
Ewangelizacja we współczesnej sytuacji w Polsce. Dokument przygotowany pod 
kierownictwem – wówczas już – kard. Bolesława Kominka został przekazany 
w drugiej połowie września 1973 roku Papieskiej Komisji Iustitia et Pax w Rzy-
mie. Stosunkowo niewielkie opracowanie składało się z czterech krótkich 
rozdziałów: 1) Warunki ewangelizacji, 2) Środki ewangelizacji, 3) Metody ewan-
gelizacji ku większej sprawiedliwości i pokoju, 4) O większą sprawiedliwość dla 
ludzi pracy. Szczególnie niepokojąco wybrzmiewa lista negatywnych zjawisk 
społecznych zawarta w ostatnim podrozdziale. Jest ona dowodem destrukcyj-
nego charakteru modelu społecznego funkcjonującego w PRL, a zarazem wiel-
kiej wrażliwości na ludzkie cierpienie i niesprawiedliwość przewodniczącego 
Komisji Iustitia et Pax Episkopatu Polski149.

4.3. Przewodniczący Komisji do Spraw Kościoła na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych Episkopatu Polski (1970-1972)

Jak już wspominano, w latach 1970-1972 kwestie dotyczące unormowania 
statusu kościelnego Ziem Zachodnich i Północnych stały się przedmiotem 
działalności Komisji do Spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północ-
nych. Została ona utworzona podczas 117. Konferencji Plenarnej Episkopatu 
Polski 15 stycznia 1970 roku150. 

Komisja do Spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych powo-
łana została, by nadzorować wszystkie działania episkopatu związane z likwi-
dacją stanu tymczasowości polskiej administracji kościelnej na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych. Szczególnym zadaniem było przygotowanie propozycji nowego 
podziału kościelnego na tamtym obszarze. W jej skład weszli: abp Bolesław 
Kominek (przewodniczący), bp Paweł Latusek, bp Franciszek Jop, bp Wilhelm 
Pluta i bp Józef Drzazga151. Ponadto w kontaktach przewodniczącego Komisji 
z władzami PRL często uczestniczył sekretarz generalny Episkopatu Polski bp 
Bronisław Dąbrowski. Warto zwrócić uwagę, że – poza bp. Pawłem Latuskiem 

149 AAW, SPP, Kuria Rzymska, Papieska Komisja Iustitia et Pax, sygn. II 17/92, 
k. 195-198, Ewangelizacja we współczesnej sytuacji w Polsce.

150 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 66, Protokół 117. KPEP, Warszawa, 
15-16 I 1970 r.

151 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/246, k. 58, Protokół 117. KPEP, Warszawa, 
15-16 I 1970 r.
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– członkami Komisji byli rządcy z Ziem Zachodnich i Północnych, którzy 22 
maja 1967 roku podniesieni zostali do rangi administratorów apostolskich ad 
nutum Sanctae Sedis z pełnymi prawami biskupów rezydencjalnych152. Szerszy 
skład podaje natomiast Kazimiera Jaworska, która podkreśla, że wchodzili 
do niej również biskupi sufragani, choć pomija bp. Pawła Latuska. Według 
badaczki członkami gremium byli: abp Bolesław Kominek (przewodniczący), 
bp Bronisław Dąbrowski, bp Franciszek Jop, bp Wacław Wycisk, bp Antoni 
Adamiuk, bp Józef Drzazga, bp Jan Obłąk, bp Julian Wojtkowski, bp Lech 
Kaczmarek, bp Wilhelm Pluta, bp Jerzy Stroba i bp Ignacy Jeż153.

Działalność Komisji sprowadzała się do trzech aspektów: 1) duszpaster-
skiego, 2) koncepcyjno-studyjnego, 3) prawno-finansowego. Do jej pierw-
szych zadań należało przygotowanie uroczystości 25. rocznicy ustanowienia 
polskiej hierarchii kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zapla-
nowano je w dniach 3-6 maja 1970 r. Decydujący wpływ na ich kształt miał 
gospodarz uroczystości abp Bolesław Kominek. Bogaty program obejmował: 
nabożeństwo dziękczynne w archikatedrze wrocławskiej, uroczystą otwartą 
sesję episkopatu, nawiedzenie przez biskupów wybranych parafii archidiecezji, 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej kard. Augusta Hlonda154. Elementem ob-
chodów było również posiedzenie 119. Konferencji Plenarnej Episkopatu Pol-
ski, w trakcie której przyjęto projekt Orędzia na 25-lecie organizacji kościelnej 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych155. Dokument autorstwa wrocławskiego 
hierarchy zawierał rys historyczny Ziem Zachodnich i Północnych oraz ich 
związków z Polską, przywoływał wybitne postacie z dziejów Kościoła katolic-
kiego oraz omawiał wkład Kościoła katolickiego w rozwój i odbudowę kraju 
po zakończeniu drugiej wojny światowej156.

152 S. Wilk, Struktura administracyjna Kościoła w Polsce przed bullą Totus Tuus Poloniae 
Populus, „Kościół w Polsce. Dzieje i kultura” 12(2013), s. 135.

153 K. Jaworska, Działalność Komisji Episkopatu Polski do spraw Ziem Zachodnich 
i Północnych, s. 58-59. 

154 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/247, k. 67, Protokół 118. KPEP, Warszawa, 
20 III 1970 r.

155 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/248, k. 28, Protokół 119. KPEP, Wrocław, 
4-6 V 1970 r.

156 Orędzie Episkopatu Polski z archikatedry wrocławskiej na 25-lecie organizacji kościel-
nej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, 
s. 596-601. 
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Innymi ważnymi tematami obrad Komisji była kwestia organizacji tery-
torialnej przyszłych diecezji na ziemiach Zachodnich i Północnych157 oraz 
nowej regulacji prawnej własności kościelnej na tym obszarze. Od 10 lutego 
1970 roku przewodniczący Komisji uczestniczył w prowadzonych z rządem 
PRL rozmowach dotyczących mienia kościelnego na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych. Przygotowywane przez władze państwowe projekty rozwiązań 
prawnych początkowo nie zadawalały strony kościelnej, która wniosła szereg 
postulatów. Propozycje zmian zostały – w wyniku wielokrotnie prowadzonych 
rozmów – przyjęte i nowe propozycje uwzględniały szereg uwag wniesionych 
przez biskupów158. Szacowano, że na mocy uchwalonej 23 czerwca 1971 roku 
Ustawy o przejściu na osoby prawne Kościoła rzymskokatolickiego oraz in-
nych Kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nierucho-
mości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Kościół katolicki 
uzyska prawo własności 4700 kościołów i kaplic, 1500 budynków i 830 ha 
gruntów rolnych. W rzeczywistości tylko łączny obszar nieruchomości prze-
kazanych Kościołowi katolickiemu wyniósł 4317,66 ha159.

Jak już sygnalizowano, abp Bolesław Kominek inicjował w większym gro-
nie ekspertów prace analityczno-planistyczne mające na celu reformę kościel-
nych struktur administracyjnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych. 
Podczas posiedzenia Komisji obradującej we Wrocławiu 3 grudnia 1970 roku 
opracowano projekt, który stał się podstawą założeń zawartych w bulli Paw-
ła VI z 28 czerwca 1972 roku160. Administracja apostolska w Gorzowie Wielko-
polskim – zgodnie z propozycją bp. Wilhelma Pluty – miała być podzielona na 
trzy diecezje: gorzowską, ze stolicą w Gorzowie Wielkopolskim, szczecińską, ze 
stolicą w Szczecinie, i kołobrzeską, ze stolicą w Kołobrzegu. Z kolei abp Bo-
lesław Kominek proponował, by archidiecezja wrocławska została podzielona 
na dwie jednostki kościelne: archidiecezję wrocławską (część wschodnia), ze 
stolicą we Wrocławiu (1400 tysiące mieszkańców), i diecezję legnicką (część 
zachodnia), ze stolicą w Legnicy (1100 tysięcy mieszkańców). We wnioskach 

157 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/252, k. 50-51, Protokół 123. KPEP, War-
szawa, 27-28 I 1971 r.

158 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/253, k. 60-61, Protokół 124. KPEP, War-
szawa, 31 III – 1 IV 1971 r.

159 D. Walencik, Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-2012. 
Regulacje prawne – nacjonalizacja – rewindykacja, Katowice 2013, s. 105-128.

160 K. Jaworska, Projekt podziału polskiej administracji kościelnej na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych (3 grudnia 1970 roku), „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Hi-
storyczne” 2013 nr 1, s. 230.
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końcowych ze spotkania zwracano uwagę, że ewentualny podział archidiecezji 
wrocławskiej ma charakter drugorzędny. Pierwszoplanowe znaczenie miała 
natomiast delimitacja administratury apostolskiej w Gorzowie Wielkopol-
skim161. 

Podpisany 7 grudnia 1970 roku – cztery dni po obradach Komisji – układ 
pomiędzy PRL a RFN o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków 
pozwalał optymistycznie ocenić stan dotychczasowych prac i  jednocześnie 
zachęcał do ich finalizacji. W lutym 1971 roku abp Bolesław Kominek zapro-
ponował, by w projekcie podziału dokonano korekty granic polegającej na 
wyłączeniu z diecezji gorzowskiej powiatu głogowskiego i włączeniu go do 
archidiecezji wrocławskiej. Postulat ten nie został jednak przyjęty. W kwietniu 
1971 roku pełna dokumentacja zawierająca m.in. pismo prymasa Polski oraz 
szczegółowe mapy zostały przekazana Kurii Rzymskiej. Równolegle 26 kwiet-
nia 1971 roku wystosowany został Memoriał Ordynariusza Wrocławskiego abp. 
Bolesława Kominka do papieża Pawła VI, w którym ponowiono prośbę o nada-
nie kanonicznej sankcji administraturze apostolskiej Dolnego Śląska poprzez 
ustanowienie archidiecezji wrocławskiej. Odpowiedź Pawła VI zawierała za-
pewnienie o życzliwości wobec problemu uporządkowania statusu polskiej 
administracji kościelnej, jednak uzależnienie wydania bulli od ostatecznych 
uregulowań międzynarodowych odsunęło decyzję papieską do czerwca 1972 
roku162. Po ratyfikacji układu między PRL a RFN przez Bundestag (17 maja 
1972 roku), Bundesrat (19 maja 1972 roku) oraz Radę Państwa PRL (26 maja 
1972 roku) możliwe było zakończenie starań o normalizację polskiej admini-
stracji kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych163. 

Bullą Episcoporum Poloniae coetus wydaną 28 czerwca 1972 roku Paweł VI 
dostosował jednostki kościelne na Ziemiach Zachodnich i Północnych do 
nowych warunków politycznych poprzez: 1) utworzenie diecezji opolskiej, ze 
stolicą w Opolu, podporządkowanej metropolii wrocławskiej, jej ordynariu-
szem został bp Franciszek Jop; 2) utworzenie diecezji gorzowskiej, ze stolicą 
w Gorzowie Wielkopolskim, podporządkowanej metropolii wrocławskiej, jej 
ordynariuszem został bp Wilhelm Pluta; 3) utworzenie diecezji szczecińsko-

161 Tenże, Działalność Komisji Episkopatu Polski do spraw Ziem Zachodnich i Północ-
nych, s. 61-62. 

162 Tenże, Memoriał ordynariusza wrocławskiego abp. Bolesława Kominka do papieża 
Pawła VI (Wrocław, 26 kwietnia 1971 roku), „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-
-Historyczne” 2012 nr 1, s. 220-222.

163 R. Masalski, Bulla Episcoporum Poloniae coetus – geneza i konsekwencje, „Kościół 
w Polsce. Dzieje i kultura” 12(2013), s. 149. 



195

-kamieńskiej, ze stolicą w Szczecinie, podporządkowanej metropolii gnieź-
nieńskiej, jej ordynariuszem został bp Jerzy Stroba; 4) utworzenie diecezji 
koszalińsko-kołobrzeskiej, ze stolicą w Koszalinie, podporządkowanej metro-
polii gnieźnieńskiej, jej ordynariuszem został bp Ignacy Jeż; 5) odnowienie 
archidiecezji wrocławskiej ze stolicą we Wrocławiu, jej ordynariuszem zo-
stał abp Bolesław Kominek; 6) wyłączenie diecezji warmińskiej z metropolii 
wrocławskiej i włączenie do metropolii warszawskiej; 7) wyłączenie diecezji 
gdańskiej spod bezpośredniej podległości Stolicy Apostolskiej i włączenie jej 
do metropolii gnieźnieńskiej164.

Uregulowanie dokonane na mocy papieskiego dokumentu pozwalało na 
formalne zakończenie działalności Komisji. Wniosek w tej kwestii przedłożo-
ny został Radzie Głównej Episkopatu Polski 29 września 1972 roku165. Reasu-
mując, należy wskazać, że działalność Komisji – mimo jej bardzo krótkiego 
istnienia – przyniosła wymierne efekty Kościołowi katolickiemu w Polsce 
w postaci uznania prawnego stanu majątkowego, a w niektórych sytuacjach 
rozszerzenia go oraz uregulowania struktury administracyjnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. 

4.4. Członek Komisji do Spraw Miłosierdzia Chrześcijańskiego/
Dobroczynności/ Duszpasterstwa Dobroczynnego Episkopatu Polski 
(1958-1967)

Ponad trzydziestoletnia aktywność Bolesława Kominka związana była 
z pracą w Komisji do Spraw Miłosierdzia Chrześcijańskiego, zwanej również 
Komisją Caritas. W marcu 1962 roku została ona przekształcona w Komisję 
Dobroczynności, a w kwietniu 1965 roku otrzymała nazwę Komisji Duszpa-
sterstwa Dobroczynnego166. 

Ksiądz Bolesław Kominek, jako administrator apostolski Śląska Opol-
skiego, w latach 1945-1951 pełnił funkcję sekretarza, a od 1958 roku członka 
Komisji do Spraw Miłosierdzia Chrześcijańskiego/Dobroczynności/Duszpa-
sterstwa Dobroczynnego. Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku Komisję 
do Spraw Miłosierdzia Chrześcijańskiego tworzyli: kard. Adam Stefan Sapieha 
(przewodniczący), bp Teodor Kubina, bp Jan Lorek, bp Czesław Kaczmarek, 

164 Cały tekst papieskiej bulli zamieszczony został m.in. w: P. Raina, Arcybiskup Bro-
nisław Dąbrowski. Portret, Warszawa 2008, s. 186-188.

165 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/27, k. 181-182, Protokół RGEP, Warsza-
wa, 29 X 1972 r.

166 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 32.
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bp Karol Pękala, administrator apostolski ks. Edmund Nowicki, administrator 
apostolski ks. Bolesław Kominek167. W marcu 1962 roku w jej skład wchodzili: 
abp Eugeniusz Baziak (przewodniczący), abp Bolesław Kominek, bp Jan  Lorek, 
bp Karol Pękala, bp Juliusz Bieniek, bp Edmund Nowicki, ks. Karol Dlopolski 
(sekretarz), ks. Michał Kliszko, o. Zachariasz Ruszkowski  OFMCap168. 

Do najważniejszych zdań tego ciała – szczególnie po zawłaszczeniu w 1950 
roku przez władze komunistyczne „Caritasu”, należało utworzenie alternatyw-
nych struktur kościelnych zdolnych prowadzić rozdział pomocy dla najuboż-
szych oraz promować dzieła miłosierdzia w życiu codziennym169. Działania 
te podejmowano na trzech poziomach: parafialnym, diecezjalnym, ogólno-
polskim. W tym celu 17 stycznia 1959 roku przyjęto trzy odrębne regulaminy 
duszpasterstwa dobroczynności chrześcijańskiej – właściwe dla każdego z po-
ziomów170. W Regulaminie dla duszpasterstwa dobroczynności chrześcijańskiej 
w Polsce zapisano, że: szerzy ducha miłosierdzia chrześcijańskiego, koordynuje 
działalność kościelnej dobroczynności w Polsce, przyjmuje i zajmuje się dys-
trybucją środków pomocy, zaofiarowanych na potrzeby ubogich i chorych 
w kraju, dba o rozwój wiedzy i zakresu działalności charytatywnej171. Ponadto 
w styczniu 1959 roku ustanowiono zwoływaną periodycznie – w czasie sesji 
Komisji – Radę Sekretariatu.

Nowe kierunki działania Komisji określone zostały podczas posiedze-
nia zwołanego do domu rekolekcyjnego Episkopatu Polski w „Księżówce” 
w Zakopanem 22 stycznia 1963 roku. Arcybiskup Bolesław Kominek wskazał 
wówczas na: 1) konieczność włączenia w prace Komisji nowych, młodych 
biskupów, współdziałanie z innymi komisjami, potrzebę co najmniej dwu-
krotnego zwoływania posiedzeń w ciągu roku; 2) monitoring sytuacji i potrzeb 
charytatywnych w diecezjach, budzenie ducha charytatywnego wśród kapła-
nów i alumnów, większe rozbudzenie zainteresowaniem dziełami miłosierdzia 

167 Tamże, s. 31.
168 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 120, Protokół 71. KPEP, Warszawa, 

14-15 III 1962 r.
169 D. Zamiatała, Caritas. Działalność i  likwidacja organizacji 1945-1950, Lublin 

2000, s. 305 i n. 
170 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/73, k. 152-155, Regulamin duszpasterstwa 

dobroczynności chrześcijańskiej w parafii; Regulamin duszpasterstwa dobroczynności 
chrześcijańskiej w diecezji; Regulamin duszpasterstwa dobroczynności chrześcijańskiej 
w Polsce. 

171 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/73, k. 155, Regulamin duszpasterstwa 
dobroczynności chrześcijańskiej w Polsce. 
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wśród świeckich; 3) pełną akceptację dla nominacji związanych z promocją 
dzieł charytatywnych w „Księżówce”; 4) wzmocnienie udziału członków „Ży-
wego Różańca” oraz tercjarzy w działaniach charytatywnych – szczególnie 
w parafiach obsługiwanych przez jednego kapłana – poprzez wyznaczenie im 
do wykonania konkretnych zadań172.

4.5. Członek Komisji Maryjnej Episkopatu Polski (1958-1974)

Przez ponad piętnaście lat Bolesław Kominek był członkiem Komisji 
Maryjnej Episkopatu Polski. Odręczną notatkę kard. Stefana Wyszyńskiego 
dotyczącą nominacji bp. Bolesława Kominka na członka komisji odnajduje-
my w aktach Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Episkopatu Polski. Decyzja 
zapadła podczas 52. posiedzenia plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 
5 września 1958 roku173. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku skład Ko-
misji przestawiał się następująco: kard. Stefana Wyszyński (przewodniczący), 
bp Zdzisław Goliński, abp Bolesław Kominek, bp Antoni Pawłowski, bp Jan 
Czerniak, bp Bronisław Dąbrowski, o. Anzelm Radwański OSPPE, o. Paweł 
Kosiak OSPPE, o. Bernard Przybylski OP, ks. Antoni Kitliński, ks. Kazi-
mierz Majdański, ks. Stefan Piotrowski174. Zmiany personalne spowodowa-
ły, że w grudniu 1966 roku tworzyli ją: bp Stefan Bareła (przewodniczący), 
abp Bolesław Kominek, bp Kazimierz Józef Kowalski, bp Antoni Pawłowski, 
bp Lucjan Bernacki, bp Jan Czerniak, bp Jerzy Modzelewski, bp Bronisław 
Dąbrowski, bp Tadeusz Etter, o. Jerzy Tomziński OSPPE, ks. Stefan Piotrow-
ski, ks. Hieronim Kocyłowski, ks. Antoni Kitliński, o. Bernard Przybylski OP, 
o. Teofil Krauze OSPPE, ks. Edmund Boniewicz SAC, ks. Zbigniew Kra-
szewski, ks. Marian Piątkowski, o. Paweł Kosiak OSPPE, o. Andrzej Ludwik 
Krupa OFM175.

172 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/73, k. 319-320, Sprawozdanie z sesji Ko-
misji Episkopatu do spraw miłosierdzia chrześcijańskiego w Polsce, Zakopane-Księżówka, 
22 I 1963 r. 

173 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/38, k. 42, Odręczna notatka Prymasa 
Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego zawierająca projekt pisma powiadamiającego 
o nominacji; AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/181, k. 114-115, Protokół 52. KPEP, 
Jasna Góra, 5 IX 1958 r.

174 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 119, Protokół 71. KPEP, Warszawa, 
14-15 III 1962 r.

175 AAW, SPP, Protokoły KGEP, sygn. II 4/63, k. 36, Komisja Maryjna skład ustalony 
w grudniu 1966 r.; M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski, s. 34.
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Obecność Bolesława Kominka w pracach Komisji Maryjnej Episkopatu 
Polski podyktowana była zapewne jego przewodniczeniem Komisji Duszpa-
sterskiej/Duszpasterstwa Ogólnego. Kardynał Stefan Wyszyński – realizując 
począwszy od końca lat pięćdziesiątych XX wieku, program Wielkiej No-
wenny – wiązał pracę duszpasterską z formami religijności maryjnej, silnie 
ukierunkowanymi na kult Ikony Jasnogórskiej. W tym duchu – w ramach 
przygotowań do Soboru Watykańskiego II – 15 marca 1962 roku Konferencja 
Episkopatu Polski podjęła decyzję o przeprowadzeniu w całym kraju „czuwań 
soborowych”176. Realizacja tego zadania w głównej mierze powierzona została 
Komisji Maryjnej oraz Komisji Duszpasterstwa Ogólnego. 

Program „czuwań soborowych” objął aż cztery odsłony, które odpowiadały 
czterem kolejnym sesjom Soboru Watykańskiego177. W 1962 roku – w czasie 
trwania I sesji soborowej – były to „czuwania soborowe z Maryją Jasnogórską”. 
W 1963 roku – w okresie obrad II sesji soborowej – realizowano „soborowy 
czyn dobroci”178. W 1964 roku – podczas III sesji soborowej – zaproponowano, 
by program duszpasterski nosił hasło „Zwycięstwo nad sobą na rzecz Soboru”. 
W 1965 roku – w trakcie IV sesji soborowej – temat czuwań brzmiał: „Odda-
nie w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła za wolność Kościoła”179.

„Czuwania soborowe” znalazły również szeroki oddźwięk w poszczegól-
nych diecezjach. W archidiecezji wrocławskiej, już latem 1962 roku, abp Bole-
sław Kominek wydał Instrukcję w sprawie czuwania soborowego w archidiecezji 
wrocławskiej na okres od 11 października 1962 roku do 8 grudnia 1962 roku. 
W dokumencie tym określono między innymi, że „czuwanie soborowe” bę-
dzie natężeniem modlitwy i napięciem troski wokół doniosłych spraw Ko-
ścioła, którym poświęcony jest Sobór Powszechny180. Następnie nakreślono 
cel „czuwania soborowego” – pragnienie katolików – zgromadzonych wokół 

176 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/200, k. 129, Protokół 71. KPEP, Warszawa, 
14-15 III 1962 r.

177 Z. S. Jabłoński, Inicjatywy Maryjne kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Na pol-
skiej drodze maryjnej. Materiały z sympozjum mariologiczno-maryjnego, Pasierbiec, 21–22 
października 2006 roku, red. A. Gąsior, J. Królikowski, Częstochowa-Pasierbiec 2007, 
s. 50-52. 

178 AAW, SPP, Sobór Watykański II, Czuwania Soborowe, sygn. II 17/324, k. 16-22, 
„Soborowy Czyn Dobroci”, Wytyczne Episkopatu Polski w sprawie pracy duszpasterskiej 
w czasie II sesji Soboru Watykańskiego II, Warszawa, 13 marca 1963 r. 

179 A. Smagacz, Czuwania soborowe formą duchowej obecności Kościoła Polskiego na 
Soborze Watykańskim II, „Resovia Sacra” 21(2014), s. 394.

180 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych, s. 138.
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Matki Bożej Jasnogórskiej – przyjścia z pomocą papieżowi Janowi XXIII 
w jego największym dziele, jakim był Sobór. Określono również maryjny cha-
rakter „czuwań soborowych”, które miały wyrażać się we wzywaniu pomocy 
Dziewicy Wspomożycielki i w skupieniu wokół obrazu Pani Jasnogórskiej. 
W dalszej części instrukcji zamieszczono wskazania szczegółowe, w których 
opisane zostały praktyki religijne w okresie całego trwania Soboru; w każdą 
z sobót, w dzień czuwania soborowego wyznaczonego indywidualnie dla każ-
dej  parafii181.

Ważnym zadaniem dla Komisji Maryjnej było kontynuowanie drogi, którą 
wyznaczały programy Wielkiej Nowenny oraz „czuwań soborowych”. Dlatego 
podczas posiedzenia Komisji Maryjnej w Gnieźnie 29-30 grudnia 1965 roku 
określone zostały jej szczegółowe zadania na następne lata: 1) czuwanie nad 
ponawianiem i realizacją Ślubów Jasnogórskich; 2) czuwanie nad przebiegiem 
nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej Często chowskiej, szerzenie i pogłę-
bianie praktyki oddania Matce Bożej w niewolę za Kościół na wszystkich 
poziomach (indywidualnym, rodzinnym, społecznym); 3) kontynuowanie 
prac w grupach stanowo-zawodowych w duchu idei „Tych Dwoje”; 4) orga-
nizowanie ośrodków duszpasterskich i poradni rodzinnych oraz młodzieżo-
wych w sanktuariach maryjnych, głównie celem budzenia ducha apostolstwa; 
5) podtrzymywanie myśli i praktyk sobót Królowej Polski oraz Apelu Jasno-
górskiego182.

Udział w pracach Komisji Maryjnej Episkopatu Polski inspirował abp. Bo-
lesława Kominka do starań o odrodzenie i popularyzację miejsc kultu maryj-
nego. Służyły temu m.in. koronacje cudownych wizerunków. W archidiecezji 
wrocławskiej 3 lipca 1966 roku miała miejsce koronacja romańskiej figury 
Maryi z Dzieciątkiem w Bardzie Śląskim, zwanej Dolnośląską Strażniczką 
Wiary183.

181 Instrukcja w sprawie „Czuwania Soborowego” w archidiecezji wrocławskiej na okres 
od 11 października 1962 roku do 8 grudnia 1962 roku, „Wrocławskie Wiadomości Ko-
ścielne. Pismo Urzędowe Kurii Arcybiskupiej we Wrocławiu” 1962 nr 8-9, s. 220-224.

182 T. Siudy, Komisja Maryjna Episkopatu Polski w służbie polskiej drogi Maryjnej, 
w: Na polskiej drodze maryjnej, s. 28-29.

183 Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990, ma-
teriały zebrały i opracowały S.M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., S.M. Gizela od 
Niepokalanego Serca Maryi, Romana Szymczak, Szymanów 1990, s. 269-271.
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4.6. Członek Komisji Soborowej Episkopatu Polski (1963-1970)

Niezwykle twórczy wkład Bolesław Kominek wniósł w prace Soboru Wa-
tykańskiego II oraz – utworzonej jeszcze w kwietniu 1959 roku – Komisji 
Soborowej Episkopatu Polski184. Członkiem Komisji został 18 grudnia 1963 
roku, podczas 79. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, kiedy po doświad-
czeniach I i II sesji soborowej dokonano znaczącego rozszerzenia jej składu185. 
Tworzyli ją wówczas: abp Antoni Baraniak (przewodniczący), abp Bolesław 
Kominek, bp Józef Drzazga, bp Jan Jaroszewicz, bp Lech Kaczmarek, bp Piotr 
Kałwa, bp Michał Klepacz, bp Kazimierz Józef Kowalski, bp Ignacy Świrski, 
bp Karol Wojtyła, bp Andrzej Wronka, ks. Wincenty Granat oraz o. Bernard 
Przybylski OP. W tym składzie Komisja działała aż do końca 1969 roku. 
W 1970 roku została przekształcona w Komisję do spraw Realizacji Uchwał 
Soboru Watykańskiego II186.

Przypomnijmy, że abp Bolesław Kominek uczestniczył tylko w I i IV se-
sji Soboru Watykańskiego II (11 października – 8 grudnia 1962 roku oraz 
14 września – 8 grudnia 1965 roku)187. Przeszkody czynione ze strony najwyż-
szych władz partyjno-państwowych w postaci odmowy wydania paszportu 
na wyjazd do Rzymu nie powstrzymały jednak hierarchy przed aktywnym 
udziałem w pracach studyjnych i eksperckich, ściśle powiązanych z człon-
kostwem w  Komisji Soborowej Episkopatu Polski. Podkreślić należy, że jako 
jeden z nielicznych polskich biskupów Bolesław Kominek był członkiem 
soborowej Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich oraz Komisji do Spraw 
Prasy i Widowisk188.

Szczególną rolę odegrał przy redakcji kolejnych wersji schematu XVII – 
będącego zapowiedzią schematu XIII, z którego powstała Konstytucja dusz-
pasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Najprawdo-
podobniej na przełomie 1963 i 1964 roku pod kierownictwem arcybiskupa 
przygotowany został całościowy projekt tego dokumentu. Pod koniec kwietnia 
1964 roku opracowanie zwane projektem warszawsko-wrocławskim zostało 

184 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 
15 IV 1959 r.

185 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/208, k. 55, Protokół 79. KPEP, Warszawa, 
18-19 XII 1965 r.

186 M. Białkowski, Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce, s. 242.
187 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych, s. 199.
188 J. Pater, Kominek Bolesław, s. 184. 
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przekazane kard. Stefanowi Wyszyńskiemu189. W następnym miesiącu prymas 
Polski złożył je – jako propozycję Episkopatu Polski – do Sekretariatu General-
nego Soboru Watykańskiego II190. Łaciński maszynopis liczący 42 strony po-
dzielony został na 13 obszernych rozdziałów poprzedzonych wstępem. Z uwagi 
na wyjątkowość tego dokumentu przytoczmy tytuły proponowanych przez 
zespół abp. Bolesława Kominka poszczególnych rozdziałów: 1) o misji Kościoła 
w świecie; 2) o naturze świata i człowieka; 3) o Kościele i podstawowym od-
niesieniu do świata; 4) o działalności Kościoła w świecie; 5) o Kościele i prawie 
do życia; 6) Kościół wobec zagadnień (obowiązków, powinności) rodziny 
i małżeństwa; 7) Kościół wobec różnych stowarzyszeń społecznych; 8) o Ko-
ściele i przesłankach godziwego utrzymania obywateli; 9) o Kościele, wiedzy 
i postępie; 10) o Kościele wobec systemów ekonomicznych i politycznych; 
11) o stosunku Kościoła do kultur i cywilizacji dzisiejszego świata; 12) o sto-
sunku Kościoła do niechrześcijan i niewierzących; 13) o Kościele otwartym 
na przyszłość191. Tekst, jak już wspomniano, był owocem pracy zespołowej 
bliskich arcybiskupowi teologów wrocławskich i warszawskich. Znaczącą 
rolę w tym gremium odgrywał ks. prof. Eugeniusz Tomaszewski (1918-1978), 
wybitny teolog fundamentalista, wykładowca Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego we Wrocławiu192.

Porównując propozycje abp. Bolesława Kominka oraz późniejszy projekt 
zespołu krakowskiego, powołanego z inspiracji metropolity krakowskiego, 
zauważyć można zasadnicze różnice wynikające przede wszystkim z przyjętej 
metodologii i struktury dokumentu. Opracowanie warszawsko-wrocławskie 
zawierało szerszy zakres problemowy, w tym treści, które zostały w później-
szym okresie wyłączone z projektu schematu XIII, a znalazły się w Deklaracji 
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate oraz Deklaracji 
o wolności religijnej Dignitatis humanae193.

189 AAW, SPP, Sobór Watykański II, sesja 3 (14.IX-21.XI 1964), Ojcowie Soborowi 
z Polski, sygn. II 17/298, k. 78-79 v., List abp. Bolesława Kominka do kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Wrocław, 27 IV 1964 r.

190 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych, s. 105. 
191 AAW, SPP, Sobór Watykański II, sesja 3 (14.IX-21.XI 1964), Ojcowie Soborowi 

z Polski, sygn. II 17/298, k. 117-137, Schemat XVII, Projekt Wrocławski [dokument 
w j. łacińskim].

192 Relacja ustna ks. prof. dr. hab. Józefa Patera, maj 2017 r. 
193 Szczegółowy przebieg prac nad schematem można prześledzić we wciąż aktualnej 

publikacji Janusza Zabłockiego, Kościół i  świat współczesny. Wprowadzenie do soborowej 
konstytucji pastoralnej „Gaudium et spes”, Warszawa 1986, s. 73 i n. 
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Podkreślić należy, że Komisja Soborowa Episkopatu Polski w zależności 
od etapu prac soborowych podejmowała odpowiednie, różnorodne działania. 
W fazie przygotowawczej nadzorowała związane z Soborem ogólnopolskie 
inicjatywy duszpasterskie. Z kolei w trakcie obrad koordynowała wystąpienia 
oraz udział biskupów w pracach komisji redagujących projekty schematów. 
Po zakończeniu Soboru Watykańskiego II była odpowiedzialna za realizację 
uchwał soborowych. Jesienią 1970 roku – podczas 121. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski – jej przewodniczący, referując stan odnowy posoborowej, 
„omówił również kierunki zadań, jaki aktualnie wyłaniają się przed Komisją, 
a mianowicie troska o popularyzowanie autentycznej nauki Soboru, właściwe 
rozeznanie i ocena dotychczasowego dorobku soborowego w Polsce oraz należ-
ne wskazywanie dalszych etapów odnowy soborowej w polskiej rzeczywistości 
kościelnej, troska o rejestrację szeroko pojętej dokumentacji soborowej, kon-
takty z zagranicznymi ośrodkami, a zwłaszcza rzymskimi itp.”194.

Arcybiskup Bolesław Kominek doskonale realizował wskazania nakreślone 
przez metropolitę poznańskiego. W latach 1965-1969 powstał cykl konferen-
cji i rozważań poświęconych tematyce soborowej, którego wybór stanowił 
zasadniczy trzon wydanej w Paryżu w oficynie Éditions du Dialogue książki 
Kościół po Soborze. Publikacja ukazała się drukiem jesienią 1969 roku i była 
pierwszą – w języku polskim – próbą opisania dorobku Soboru, która miała 
służyć aplikacji całego nauczania soborowego w życie Kościoła. Praca składała 
się z trzech części. W pierwszej zatytułowanej Nowy okres Kościoła arcybiskup 
opisał fenomen Soboru, jego charakterystyczny styl pracy oparty na dialogu, 
otwartości i szacunku. Hierarcha dostrzegał w tym wydarzeniu autentyczny 
przełom w życiu Kościoła. Na drugą część składają się trzy rozważania – Od-
krycie wspólnoty (przybliżające nauczanie o Kościele zawarte w Konstytucji 
dogmatycznej Lumen gentium, o kapłaństwie i roli świeckich); Diakonia (po-
święcone Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gau-
dium et spes); Świadectwo (omawiające konsekwencje wiary w życiu). W części 
trzeciej znalazły się dwa szkice Poszukiwanie i Żywotność Kościoła, w których 
zarysował kierunki rozwoju teologii oraz postawił diagnozę dotyczącą Kościoła 
katolickiego i religijności w Polsce. 

* * *

194 AAW, SPP, Protokoły KEP, sygn. II 4/250, k. 40, Protokół 121. KPEP, Warszawa, 
3-4 IX 1970 r.



203

Setna rocznica powstania Konferencji Episkopatu Polski oraz czterdziesta 
piąta rocznica śmierci kard. Bolesława Kominka skłania nas do głębokiej re-
fleksji nad dorobkiem pastoralnym i eklezjalnym wybitnego wrocławskiego 
hierarchy. Przedstawiona analiza – oparta na niepublikowanych dotąd mate-
riałach źródłowych z Archiwum Archidiecezjalnego Warszawskiego, zespół: 
Sekretariat Prymasa Polski – ukazuje jego wielopłaszczyznowe i wielowąt-
kowe zaangażowanie w problematykę duszpasterską, dobroczynną, maryjną, 
społeczno-polityczną, szczególnie zaś Ziem Zachodnich i Północnych. W tej 
ostatniej materii – na tle całej Konferencji Episkopu Polski – odegrał kluczo-
wą i pierwszoplanową rolę. Był inspiratorem i autorem wielu memoriałów 
kierowanych do Stolicy Apostolskiej oraz uczestnikiem i koordynatorem prac 
studyjnych służących reformie struktur administracji kościelnej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych oraz obejmujących całościowo polską prowincję 
kościelną. Mimo ograniczeń ze strony władz państwowych jego aktywność 
soborowa stanowi oryginalny polski wkład w dzieło Soboru Watykańskiego II, 
a przygotowane przez arcybiskupa wrocławskiego Orędzie biskupów polskich do 
ich niemieckich braci w Chrystusowym urzędzie pasterskim z 18 listopada 1965 
roku pozostaje trwałym fundamentem pojednania polsko-niemieckiego.

INVOLVEMENT OF BOLESŁAW KOMINEK IN THE WORK  
OF THE POLISH BISHOPS CONFERENCE  

AND ITS SPECIAL COMMISSIONS (1956-1974)

Summary

Bolesław Kominek played a considerable role in the work of the Polish Bishops’ 
Conference (KEP) and its special committees. He had been a formal member of the 
KEP since 1954, but in practice he had participated in its sessions since 1956. From 
1958 he had been a member of the Main Committee of the Polish Episcopate. His 
activity embraced several areas: preparing pastoral letters, addresses and messages; 
involvement in establishing relations with the Polish government (under the Com-
munist regime); contributions to regulating the status of the Catholic Church in 
the western and northern parts of Poland; academic work pertaining to the reor-
ganization of the structures of the Polish church administration; contacts with the 
Holy See, other bishops’ conferences and Vatican organizations. A major area of his 
activity on the forum of the Polish Bishops’ Conference was his work in special com-
mittees. In the period of twenty years of his service as a bishop, Bolesław Kominek 
had been a member of the following committees: General Pastoral Committee of the 
Polish Episcopate – chairman in 1968-1974; Iustitia et Pax Committee of the Polish 
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Episcopate – assistant and chairman in 1968-1974; Committee on the Church in the 
Western and Northern Parts of Poland of the Polish Episcopate – chairman in 1970-
1972; Committee for Pastoral Charity of the Polish Episcopate – member in 1958-
1967; Marian Committee of the Polish Episcopate – member in 1958-1974; Council 
Committee of the Polish Episcopate – member in 1963-1970. This dedicated and 
creative activity of the Bishop of Wrocław shows not only the scope of his pastoral 
involvement, but also helps to discover the depth of his original vision of the Church, 
to better evaluate his impact on the ecclesial reality after the war, and to appreciate 
his role as a spokesman for the Western and Northern parts of Poland.

Słowa kluczowe: 
 Episkopat Polski, Bolesław Kominek, Konferencja Episkopatu Polski, Komisja 
Główna/Rada Główna Episkopatu Polski, Komisja Duszpasterska/Duszpasterst-
wa Ogólnego, Komisja Iustitia et Pax, Komisja do Spraw Kościoła na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych, Komisja do Spraw Miłosierdzia Chrześcijańskiego/
Dobroczynności/Duszpasterstwa Dobroczynnego, Komisja Maryjna, Komisja 
Soborowa.

Keywords: 
 Polish Episcopate; Bolesław Kominek; Polish Bishops’ Conference; Main Com-
mittee of the Polish Episcopate; Pastoral Committee; Iustitia et Pax Committee; 
Committee on the Church in the Western and Northern Parts of Poland; Com-
mittee for Pastoral Charity; Marian Committee; Council Committee.
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Ks. Roman Słupek SDS

 Bibliografia polskojęzycznych publikacji 
naukowych i popularnonaukowych 
dotyczących salwatorianów (1891-1999)1 

W ramach poszczególnych kategorii publikacji zastosowano klucz chro-
nologiczny. Bibliografia nie zawiera katechez, homilii czy nabożeństw związa-
nych ze zgromadzeniem salwatorianów.

1. Książki
2. Opracowania zbiorowe
3. Artykuły
4. Prace dyplomowe

1. Książki

1891

– Weigang T., Towarzystwo Katolickie Naukowe (Societas Catholica Instruc-
tiva), Rzym 1891, ss. 22 (= Documenta et Studia Salvatoriana, t. 4, Romae 
1972, s. 287-308).

Ks. dr hab. Roman Słupek SDS – kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Re-
ligiologii na PWT we Wrocławiu, rektor i wykładowca teologii fundamentalnej i religio-
logii w WSD Salwatorianów w Bagnie; e-mail: rs1971@op.pl.

1 Zebrane źródła drukowane znajdują się w Bibliotece WSD w Bagnie, w Archiwum 
Prowincjalnym w Krakowie oraz w zasobach własnych autora opracowania. 
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1897

– Weigang T., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divini Salvatoris). 
Kontemplacyjno-czynne Towarzystwo, założone dnia 8 grudnia 1881 roku, 
wyd. 2 poszerzone, Rzym 1897, ss. 62 (= Documenta et Studia Salvatoriana, 
t. 5, Romae 1973, s. 209-276).

1900

– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, jego cel i zakres działalności, Rzym 1900, 
ss. 4 (= Documenta et Studia Salvatoriana, t. 5, Romae 1973, s. 547-550).

1903

– Weigang T., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divinis Salvatoris), 
wyd. 3 poprawione, Rzym 1903, ss. 57 (= Documenta et Studia Salvatoriana, 
t. 6, Romae 1973, s. 9-67).

1930

– Małysiak Cz., Ruch rekolekcyj zamkniętych zagranicą oraz w Polsce, Trzebi-
nia 1930, ss. 69.

1931

– Matusik S., Związek Dobrodziejów Salwatoriańskich dla propagandy powo-
łań kapłańskich, Kraków 1931, ss. 8.

1935

– Hegele G., Sobota kapłańska i Akcja Katolicka, Mikołów 1935, ss. 30.
– Październiok S., Sobota kapłańska, Mikołów 1935, ss. 30.
– Pójdź za mną, Mikołów 1935, ss. 103.
– Wojnowski W., Ofiara spełniona. Żywot diakona Mariana Marii Chrapli 

salwatorianina, Mikołów 1935, ss. 64.

1936

– Październiok S., W służbie Nowego Apostolstwa, Mikołów 1936, ss. 86.
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1937

– Hegele G., Maryja i sobota kapłańska, Mikołów 1937, ss. 26.
– Menke W., Sobota kapłańska i chorzy, Mikołów 1937, ss. 44.

1938

– Marekowski T., Wspomnienia… Szkic życia ks. dra Benignego Dziadka, 
Mikołów 1938, ss. 46.

– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divinis Salvatoris), Mikołów 
1938, ss. 40. 

1939

– Hegele G., Sobota kapłańska i dzieci, Trzebinia 1939, ss. 16.
– Małe Seminarium Księży Salwatorianów w Mikołowie, Mikołów 1939, ss. 15.
– Schmid P., Święte kapłaństwo, Trzebinia 1939, ss. 207.

1951

– Pfeiffer P., Myśli o życiu zakonnym, Zug 1951, ss. 544 (mps).

1954

– Pfeiffer P., Wymiana myśli, b.m.w. 1954, ss. 184 (mps).

1960

– Małysiak Cz., Problem misji salwatoriańskich, Bagno 1960, ss. 18 (mps).
– Wyszyński S., Dekret reformacyjny dla Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 

w Polsce, Kraków 1960, ss. 33 (mps).

1961

– Sznajder A., Kronika prowincji polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, 
b.m.w. 1961, ss. 52 (mps).
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1963

– Srebrny jubileusz Polskiego Domu Misyjnego Ojców Salwatorianów w Gary, 
Indiana 1938-1963, obchodzony 8 września 1963 r., Gary 1963, ss. 17.

1970

– Kiełbasa A., Salwatorianie na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1970, 
Rzym 1970, ss. 80.

1971

– Kiełbasa A., Bracia w Zgromadzeniu Salwatorianów, Kraków 1971, ss. 12.
– Kiełbasa A., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (salwatorianie), Kraków 

1971, ss. 7.
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– Kiełbasa A., 50 lat działalności salwatorianów w Krakowie-Zakrzówku 1922-
1972, Kraków 1972, ss. 4.

– Kiełbasa A., Ks. Alfons Tomasz Ślusarczyk, salwatorianin, Rzym 1972, ss. 4.
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– Kłaput S., Skupień H., Kiełbasa A., Salwatorianie prowincji polskiej. Dzia-
łalność zgromadzenia na terenie kraju, w ośrodkach polonijnych w USA oraz 
na misjach w Afryce, Kraków 1973, ss. 26.
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– Prekurat S., Apostolat Współpracowników Salwatoriańskich, Kraków 1974, 
ss. 15.
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– Falkiewicz R., Vademecum misjonarza salwatorianina, Trzebinia-Siersza 
1975, ss. 143 (mps).
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– Kiełbasa A., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela. Salwatorianie (Zarys historii 
zgromadzenia), Rzym 1978, ss. 75.
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– Falkiewicz R., Z życia salwatorianów na misjach w Tanzanii, Kraków 1980, 
ss. 220.

– Kiełbasa A., Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej 1930-1980, Kraków 
1980, ss. 53.
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– Falkiewicz R., Listy z Tanzanii, Kraków 1983, ss. 56.
– Kiełbasa A., Salwatorianie polscy w USA, Kraków 1983, ss. 106.

1985

– Kiełbasa A., Kandydaci do zgromadzenia salwatorianów pochodzący z ziem 
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– Kiełbasa A., Oborniki Śląskie wczoraj i dziś, Trzebnica 1985, ss. 156.
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– Kiełbasa A., Droga salwatorianów polskich do założenia własnej prowincji, 
Trzebnica 1987, ss. 26.

1988

– Kiełbasa A., Życie pełne dobra i wierności. Brat Feliks Sierny salwatorianin 
1887-1968, Trzebnica 1988, ss. 62.
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wincji polskiej salwatorianów, Trzebnica 1990, ss. 44.
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Br. Gerard Niełacny (1917-1990), Trzebnica 1990, ss. 10.
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1991
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ss. 233.
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1993

– Kiełbasa A., Życie znaczone trudem i czynami. Ksiądz Seweryn Franciszek 
Kłaput 1932-1993, Kraków 1993, ss. 30.
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– Pyrek J., Trzebińska Fatima. Czym są nabożeństwa fatimskie? Informacje do-
tyczące sanktuarium maryjnego i nabożeństw fatimskich w Trzebini, Kraków 
1994, ss. 69.

1995

– Drozd J., Człowiek mocny duchem w czasach niemocy i ucisku. Życie i dzia-
łalność ks. Tomasza Alfonsa Ślusarczyka, założyciela Instytutu Świeckiego 
Misjonarek Chrystusa, Kraków 1995, ss. 157.

– Kiełbasa A., Człowiek otwarty na Boga i ludzi. Ks. Ryszard Laby SDS, 1940-
-1994, Trzebnica 1995, ss. 32.
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1995, ss. 36.
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– Jakubiec B., Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, Kra-
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– Pyrek J., Ratajczak S., Być darem i świadectwem. Instytut Świecki Misjonarek 
Chrystusa, Wrocław 1996, ss. 51.

1997

– Uroczystość koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej, Trzebinia, 13 września 
1997, Trzebinia 1997, ss. 66.

1998

– Bednarz J., Kapituły Generalne SDS 1902-1993. Liczba, pochodzenie i wiek 
delegatów, Rzym 1998, ss. 100.

– Kiełbasa A., Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, t. I, Wrocław 
1998, ss. 350.

– Kiełbasa A., Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, t. II, Wrocław 
1998, ss. 422.

– Musioł J., Misyjna przygoda. Z tanzańskich wspomnień misjonarza, Kraków 
1998, ss. 411.

1999

– Bednarz J., Kapituły Generalne SDS 1902-1993. Liczba, pochodzenie i wiek 
delegatów, wyd. 2., Rzym 1999, ss. 108.

– Kiełbasa A., Ksiądz Grzegorz Franciszek Czech 1915-1984. Muzyk – katecheta 
– misjonarz, Trzebnica 1999, ss. 159.
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– Księga zmarłych salwatorianów polskich 1900-1975, red. A. Kiełbasa, Rzym-
-Kraków 1975, ss. 200.

– Salwatorianie w Polsce 1900-1975, red. A. Kiełbasa, Rzym-Kraków 1975, ss. 
463.

1981

– Dom zakonny salwatorianów w Bagnie, red. A. Kiełbasa, Rzym-Kraków 
1981, ss. 162.

– Salwatorianie w pierwszym stuleciu swego istnienia 1881-1981, wyd. A. Kie-
bele, A. Kiełbasa, A. Münck, P. van Meijl, Rzym 1981, ss. 289.

– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela 1881-1981. Teksty do wykorzystania w Roku 
Jubileuszowym Salwatorianów, red. A. Kiełbasa, R. Falkiewicz, J. Pyrek, 
Rzym-Kraków 1981, ss. 145.

1983

– Refleksje. Dni skupienia we wspólnotach salwatoriańskich, red. A. Kiełbasa, 
Rzym-Kraków 1983, ss. 149.

1990

– Nowicjat salwatorianów prowincji polskiej w latach 1923-1990, Bagno 1990, 
ss. 111.

1994

– Informator Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie, red. K. Wons, 
Kraków 1994, ss. 51.

1995

– Życie w misji. 30-lecie klasztoru salwatorianów, oprac. W. Piasecki, Verona 
– New Jersey 1995, b.n.s. 
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1997

– Nie wolno ci spocząć, red. H. Misztal, Lublin 1997, ss. 102.
– Rozeznać zamysł Boga. Charyzmat Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana 

wobec wyzwań współczesnego świata, red. K. Wons, Kraków 1997, ss. 269.

1998

– Europa: zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy 
urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa, red. A. Dylus, Warszawa 1998, 
ss. 416.

3. Artykuły

1902

– Deibele E., Założenie Kolegium Maryańskiego w St. Nazianz, „Posłaniec 
Salwatoryański” 1902 nr 2, s. 25-27; 1902 nr 3, s. 36-37.

– Hauser A., Poświęcenie kaplicy śś. Apostołów i domu OO. Salwatoryanów 
w Wiedniu, „Posłaniec Salwatoryański” 1902 nr 4, s. 58-61.

– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Posłaniec Salwatoryański” 1902 nr 1, 
s. 4-9.

1904

– O. Jakób M. Hörner T.B.Z., „Posłaniec Salwatoryański” 1904 nr 2, s. 24-25; 
1904 nr 3, s. 41-42; 1904 nr 4, s. 57-58; 1904 nr 5, s. 74-76; 1904 nr 6, s. 90-
93.

1905

– O. Jakób M. Hörner T.B.Z., „Posłaniec Salwatoryański” 1905 nr 1, s. 14; 
1905 nr 2, s. 21-23.

– Salwatoryanie w Galicyi, „Posłaniec Salwatoryański” 1905 nr 5, s. 73-74.
– Schubert F., Salwatoryanie w Brazylii, „Posłaniec Salwatoryański” 1905 nr 

4, s. 61-63.
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1906

– Becker K., Z gór tyrolskich do wzgórz Khasi, „Posłaniec Salwatoryański” 
1906 nr 3, s. 39-42; 1906 nr 4, s. 55-57; 1906 nr 5, s. 72-75; 1906 nr 6, s. 90-
93. 

– Syski A., U Księży Salwatoryanów w Trzebini, „Przegląd Katolicki” 1906 nr 
13, s. 191-192; 1906 nr 14, s. 206-208.

1907

– Becker K., Wiadomości z misyi OO. Salwatoryanów w Assamie w Indyach 
Wschodnich, „Posłaniec Salwatoryański” 1907 nr 3, s. 44-45; 1907 nr 4, 
s. 58-62; 1907 nr 5, s. 73-79.

– Becker K., Z gór tyrolskich do wzgórz Khasi, „Posłaniec Salwatoryański” 
1907 nr 1, s. 14; 1907 nr 2, s. 25-29. 

– Obchód uroczystości dwudziestej piątej rocznicy założenia Towarzystwa Bo-
skiego Zbawiciela w Trzebini, „Posłaniec Salwatoryański” 1907 nr 1, s. 8-14.

1910

– Marekowski T., Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół 
Najsł. Serca Jezusa Ks. Ks. Salwatoryanów w Trzebini (w dzień 26 czerwca 
b. r.), „Posłaniec Salwatoryański” 1910 nr 4, s. 55-58.

1911

– Architektura kościoła Ks. Ks. Salwatoryanów w Trzebini, „Posłaniec Salwa-
toryański” 1911 nr 2, s. 24-26.

– B. D., Ś. p. Ks. Alfred Zacharzowski, „Posłaniec Salwatoryański” 1911 nr 5, 
s. 77-80.

– T. M., Z chwil pozgonnych ś. p. Ks. Alfreda Zacharzowskiego, „Posłaniec 
Salwatoryański” 1911 nr 5, s. 73-74.

1926

– Salwatorjanie na polu pracy wśród pogan, „Kalendarz Salwatora” 1926, s. 65-67.
– Salwatorjanie w Polsce, „Kalendarz Salwatora” 1926, s. 60-63.
– T. M., Nasz Kalendarz Salwatora, „Kalendarz Salwatora” 1926, s. 30-32.
– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Kalendarz Salwatora” 1926, s. 57-59.
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1927

– Misja XX. Salwatorjanów w Chinach, „Kalendarz Salwatora” 1927, s. 60-66.

1928

– Dziadek B., Ceremonia obłóczyn w Towarzystwie Boskiego Zbawiciela czyli 
Księży Salwatorianów, „Kalendarz Salwatora” 1928, s. 58-64.

– K. B. D., O. Tomasz Weigang. Krótki rys świątobliwego kapłana, „Kalendarz 
Salwatora” 1928, s. 64-66.

– W. M., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Ks. Ks. Salwatorjanie), „Kalen-
darz Salwatora” 1928, s. 53-57.

1929

– B. D., Odwiedziny w Kolegium Księży Salwatorjanów w Krakowie na Za-
krzówku, „Kalendarz Salwatora” 1929, s. 68-71.

– B. D., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Salwatorjanie), „Kalendarz Salwa-
tora” 1929, s. 66-67.

1930

– Dziadek B., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Kalendarz Salwatora” 1930, 
s. 85-88.

– Małysiak C., Ś. p. O. Benigny Dziadek T.B.Z. Doktor teologii i Prowincjał 
Tow. Bos. Zbaw. (OO. Salwatorjanów) w Polsce, „Dzwonek Rekolekcyjny” 
1930 nr 2, s. 43-46.

– Mieszkowski W., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (OO. Salwatorjanie), 
„Dzwonek Rekolekcyjny” 1930 nr 5, s. 151-152; 1930 nr 7, s. 227-228; 1930 
nr 8, s. 266-267; 1930 nr 10, s. 341-342; 1930 nr 12, s. 411-412. 

1931

– Marekowski T., Ś.p. prowincjał salwatorianów ks. dr. Benigny Dziadek, 
„Kalendarz Salwatora” 1931, s. 40-42.

– Na 50-letni jubileusz założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (XX. Sal-
watorjanów) 1881-1931, „Kalendarz Salwatora” 1931, s. 29-40.
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1932

– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Kalendarz Salwatora” 1932, s. 66-70.

1933

– Małysiak C., Salwatorjanie, „Kalendarz Salwatora” 1933, s. 54-57.
– Matusik S., Związek Współpracowników Salwatoriańskich, „Drogowskaz” 

1933 nr 6, s. 225-227.
– Matusik S., Związek Współpracowników Salwatoriańskich, „Towarzystwo 

Boskiego Zbawiciela. Organ Związku Współpracowników Salwatoriań-
skich” 1933 nr 1, s. 1-3.

– T. M., Ś.p. ks. Wojciech Mieszkowski T.B.Z., „Kalendarz Salwatora” 1933, 
s. 52-54.

1934

– Matusik S., Ojciec Franciszek od Krzyża Jordan założyciel Zgromadzenia 
Księży Salwatorianów i  jego stosunek do Współpracowników Salwatoriań-
skich, „Salvator” 1934 nr 2, s. 11-12; 1934 nr 3, s. 21-22; 1934 nr 4, s. 29-31; 
1934 nr 5, s. 37-38.

– Ślusarczyk A., Ofiara spełniona (dk. M. Chrapla TBZ), „Salvator” 1934 nr 
11-12, s. 90-94.

– Ś.p. ks. Honory Bugiel T.B.Z., „Kalendarz Salwatora” 1934, s. 88-90.

1935

– Lampka A., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (XX. Salwatorjanie), „Kalen-
darz Salwatora” 1935, s. 93-97.

– Ślusarczyk A., Ofiara spełniona (dk. M. Chrapla TBZ), „Salvator” 1935 nr 1, 
s. 2-4.
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– Matusik S., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Kalendarz Salwatora” 1936, 
s. 83-85.
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1937

– Matusik S., Nasze cele..., „Salvator” 1937 nr 1, s. 4-7.
– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, „Kalendarz Salwatora” 1937, s. 66-71.

1939

– Himmel F., Salwatorianie wśród Polaków w Ameryce, „Salvator” 1939 nr 6, 
s. 147-150.

– J. D., Misje salwatoriańskie w Assamie, „Salvator” 1939 nr 7, s. 173-175.

1940

– J. D., Salwatorianie na misjach, „Kalendarz Salwatora” 1940, s. 117-121.

1941

– Niebiański F., Księża Salwatorianie w Ameryce, „Kalendarz Salwatora” 1941 
(wyd. Gary, Indiana), s. 96-100.

1943

– Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (Societas Divini Salvatoris), „Kalendarz 
Salwatora” 1943 (wyd. Gary, Indiana), s. 36-42.

1945

– Niebiański F., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela czyli ojcowie salwatorianie, 
„Kalendarz Salwatora” 1945 (wyd. Gary, Indiana), s. 55-57.

1946

– Niebiański F., Towarzystwo Boskiego Zbawiciela czyli ojcowie salwatorianie, 
„Kalendarz Salwatora” 1946 (wyd. Gary, Indiana), s. 48-50.

1947

– Matusik S., Na powitanie Salwatora!, „Salwator” 1947 nr 1, s. 1-4.
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– Drozd J., W piętnastolecie pracy!, „Salwator” 1948 nr 1, s. 1-3.
– Drozd J., Z domów salwatoriańskich w Polsce, „Kalendarz Salwatora” 1948 

(wyd. Gary, Indiana), s. 70-75.
– Niebiański F., Ojcowie Salwatorianie, „Kalendarz Salwatora” 1948 (wyd. 

Gary, Indiana), s. 50-53.
– Wroński J., Salwatorianie na Ziemiach Odzyskanych, „Kalendarz Salwato-

ra” 1948, s. 89-97.
– Wroński A., Z misji salwatoriańskiej wśród pogan, „Salwator” 1948 nr 1, 

s. 16-19.
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– Księża Salwatorianie w walce o młodzież polską, „Kalendarz Salwatora” 1949 
(wyd. Gary, Indiana), s. 43-46.

– Sznajder A., Diakon M. Chrapla – salwatorianin (Z okazji 15-tej rocznicy 
śmierci), „Salwator” 1949 nr 7-8, s. 175-177.
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– Dziadek B., Ks. Alfred Zacharzowski (Wspomnienia pośmiertne), „Salwator” 
1950 nr 10, s. 296-300.

– L. W., W 50-tą rocznicę pracy duszpasterskiej ks. ks. Salwatorianów na zie-
miach polskich, „Salwator” 1950 nr 10, s. 292-296.

– Rabus E., W służbie Chrystusa. Brat Rufin Magiera, „Kalendarz Salwatora” 
1950 (wyd. Gary, Indiana), s. 53-56.

– Szczygłowski J., Ks. Dr Benigny Dziadek (1878-1929), „Salwator” 1950 nr 11, 
s. 335-340.

– Śp. Ks. Flawian Niebiański, „Salwator” 1950 nr 10, s. 301-305.
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– Peszka D., Ś. p. O. Flawian Niebiański, „Kalendarz Salwatora” 1951 (wyd. 
Gary, Indiana), s. 126-127.

– Salwatorianie na Ziemiach Odzyskanych, „Kalendarz Salwatora” 1951 (wyd. 
Gary, Indiana), s. 110-119.
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– L.W., Złoty Jubileusz Księży Salwatorianów w Polsce, „Kalendarz Salwatora” 
1952 (wyd. Gary, Indiana), s. 67-69.

– Siedziba polskich Ojców Salwatorianów w Gary Indiana, „Kalendarz Salwa-
tora” 1952 (wyd. Gary, Indiana), s. 19-23.

– Ś. p. Brat Emil Rabus, „Kalendarz Salwatora” 1952 (wyd. Gary, Indiana), 
s. 23-26.

1954

– Papież Pius X i salwatorianie, „Annales Societatis Divini Salvatoris” (wyd. 
pol.) VI(1954) nr 3, s. 12-15 (mps).
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– Schweizer B., Ku pamięci ks. Pankracego Pfeiffera, II przełożonego General-
nego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, „Annales Societatis Divini Salvato-
ris” (wyd. pol.) VI(1955) nr 5, s. 1-4 (mps).
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– Schweizer B., Consideranda, „Annales Societatis Divini Salvatoris” (wyd. 
pol.) VI(1956) nr 7, s. 13-20 (mps).

– Schweizer B., List do Wielebnego Ojca naszego Franciszka Marii od Krzyża 
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POLISH-LANGUAGE BIBLIOGRAPHY OF ACADEMIC AND POPULAR 
PUBLICATIONS CONCERNING SALVATORIANS (1891-1999)

Summary

The bibliography contains the following categories of publications: books, col-
lective works, articles and academic dissertations. Entries in the particular categories 
are sorted in chronological order. The bibliography does not contain catecheses, 
homilies, or religious services linked with the Salvatorians. The printed sources are 
located in the library of the Salvatorian Major Seminary in Bagno, in the Provincial 
Archive in Kraków and in the author’s private collection.

Słowa kluczowe: 
 salwatorianie, Towarzystwo Boskiego Zbawiciela, duchowość salwatoriańska, 
historia salwatorianów, bibliografia salwatoriańska.

Keywords: 
 Salvatorians, Society of the Divine Savior, salvatorian spirituality, history of the 
Salvatorians, salvatorian bibliography.
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Grzegorz Hołub, Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość? 
Argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu, 

Kraków 2018, ss. 288.

Ksiądz profesor Grzegorz Hołub w swojej książce prezentuje cały wachlarz 
poglądów na temat ulepszania człowieka: od skrajnie przeciwnych do zdecydo-
wanie aprobujących. Do zwolenników udoskonalania należy Nick Bostrom. 
Twierdzi on, że dążenie do tego celu jest kontynuacją wcześniejszych osiągnięć 
na tej drodze. I tak za takie wcześniejsze ulepszenia uważa naukę matematyki, 
ponieważ ucząc się jej, doskonalimy swój mózg; podobne zmiany powodują 
środki farmakologiczne. W konsekwencji stopniowo wprowadzanych ulepszeń 
– korzystając zarówno z osiągnięć genetyki, jak i farmakologii – doprowadzi-
my do powstania istoty postludzkiej, której długość życia przekroczy pięćset 
lat. Będzie się ona odznaczała dwukrotnie większymi zdolnościami kognityw-
nymi w porównaniu z dzisiejszym człowiekiem i pozostanie całkowicie wolna 
od bólu psychicznego. 

Poglądy Bostroma wpisują się w szerszy nurt zwany transhumanizmem. 
W podobnym duchu wypowiadają się Julian Savulescu i  Igmar Person. 
 Savulescu nie widzi powodu, by zaniechać zmieniania człowieka w imię obro-
ny obecnej kondycji ludzkiej, ponieważ nie jest ona tego warta. Należy zatem 
stworzyć człowieka wyższego rzędu, takiego, który przetrwa w zmieniających 
się warunkach. Udoskonaleniu ma podlegać nie tylko sfera kognitywna, ale 
także moralność – dzięki stosowaniu środków sprzyjających prospołecznym 
zachowaniom. Person widzi możliwości ulepszenia człowieka w wyniku połą-
czenia komputera kwantowego z naszym mózgiem. Komputer, czytając nasze 
myśli, blokowałby te, które uważane są za niewłaściwe. Takie połączenie Per-
son nazywa „Bogiem – maszyną”. Obaj filozofowie zgadzają się w tym, że ich 
propozycje ograniczają wolność człowieka, ale twierdzą, że należy to uczynić 
w celu moralnego ulepszenia człowieka. 

John Harris z kolei uważa, że ewolucja ulepszająca jest kontynuacją ewolu-
cji naturalnej. Człowiek zawsze dążył do rozwoju, w związku z tym naturalne 
jest jego marzenie o zmienianiu siebie za pomocą genetyki czy psychofarmako-
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logii. Trudno jest jednak wyznaczyć granicę między leczeniem a ulepszeniem. 
Jeżeli na przykład znajdziemy lekarstwo poprawiające pamięć w wieku pode-
szłym, to od razu zaczniemy go używać (także w młodości) po to, by poprawić 
swoją obecną wcale niezłą pamięć, i będzie to zupełnie naturalne. Natomiast 
Harris jest przeciwny takiemu doskonaleniu moralnemu człowieka, które 
pociąga za sobą ograniczenie wolności. Według niego wolność ma ogromne 
znaczenie w formowaniu działań moralnych, zajmuje bowiem przestrzeń mię-
dzy wiedzą o dobru a dobrym działaniem. Allen Buchanan uważa, że biologia 
ludzka stale ulegała modyfikacjom, na przykład w wyniku selekcji silniejszych 
genotypów w czasie epidemii. Teraz mamy większe możliwości wpływania 
na tego typu zmiany, możemy dokonywać ich celowo i w zgodzie z uznawa-
nymi wartościami. Należy zawsze pamiętać, że ulepszenie kontrolowane jest 
dogodniejsze i bezpieczniejsze od ulepszenia w wyniku zmian społecznych 
czy kulturowych. Leki stymulujące ekspresję niepożądanych genów można 
w każdej chwili odstawić, natomiast działania ulepszeń kulturowych nie da 
się zablokować. Buchanan uważa, że dążenie do ulepszeń biomedycznych nie 
jest dążeniem do doskonałości, ale do usprawnienia ludzkich zdolności w celu 
wzmocnienia albo zachowania ludzkiego dobrostanu. Nie należy jednak zmie-
niać tego, co jest wartościowe. Buchanan widzi także negatywną stronę ulep-
szania, polegającą na generowaniu nierówności społecznych. Ludzie zaczną 
się dzielić na „genetycznie wzbogaconych” i „genetycznie normalnych”. Ko-
lejnym problemem będzie dostępność procedury ulepszania. Gdy nie będzie 
dla wszystkich dostępna, pojawią się kolejne przejawy niesprawiedliwości. 
Buchanan proponuje więc stworzenie czegoś w rodzaju Globalnego Instytutu 
na Rzecz Sprawiedliwości w Dziedzinie Innowacji. 

Nicholas Agar jest przeciwnikiem radykalnych ulepszeń człowieka. Uwa-
ża, że natura człowieka jest pojęciem „wiązkowym”. Oznacza to, że o byciu 
człowiekiem decyduje wiele powiązanych ze sobą czynników, przy czym żaden 
z nich wzięty pojedynczo nie jest wystarczający. Według Agara ulepszenie 
człowieka doprowadzi do jego alienacji. W życiu społecznym człowiek potrafi 
podzielać przeżycia innych ludzi dlatego, że ich sam doświadcza, natomiast 
w momencie usunięcia cierpienia takich możliwości nie będzie miał. Do-
rosłość charakteryzuje się stałością zainteresowań i zdolnością do głębokie-
go zaangażowania. Istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli będzie się człowieka 
w nieskończoność ulepszać, nigdy nie osiągnie on dojrzałości. Agar jest zatem 
zwolennikiem umiarkowanych ulepszeń, np. przedłużenia życia o kilka lat lub 
poziomu inteligencji o kilka punktów. Byłoby to korygowanie cech ludzkich, 
a nie tworzenie istoty postludzkiej.
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 Współcześni neotomiści, tacy jak Ryan T. Anderson, Christopher Tolle-
fsen, Jason T. Eberl, stoją na stanowisku popierania umiarkowanego dosko-
nalenia człowieka w ramach usprawnienia natury i osoby ludzkiej. Ulepszenia 
powinny stanowić pełną realizację jednej z dóbr ludzkich, nie powodując 
zniszczenia innych i nie tworząc iluzji spełnienia człowieka. Ulepszenie ma 
pomóc w realizacji tych dóbr, a nie zastępować je czymś sztucznym. Myśliciele 
ci twierdzą, że samookreślenie osoby nie może być zagrożone w wyniku zastą-
pienia samodzielnego wysiłku człowieka farmakologią. Cnota nie jest czymś 
wrodzonym, ale jest stanem charakteru wynikającym z celowych działań czło-
wieka. Ulepszenie uczuć w nienaturalny sposób to droga do osiągnięcia na-
miastki szczęścia i pozornego ludzkiego spełnienia. 

Michel Hauskeller podchodzi sceptycznie do zmiany tego, co „dobre”, na 
to, co „lepsze”, kosztem tego pierwszego. Podniesienie poziomu inteligencji 
i wzmocnienie pamięci nie zawsze będzie dobre, gdyż zależy to od kontekstu 
życiowego. Czasami dobrze jest zapomnieć o pewnych wydarzeniach, a bardzo 
wysoki poziom inteligencji nie zawsze pomaga człowiekowi w życiu, czasem 
bywa wręcz przeszkodą. Poza tym wzmocnienie pewnych cech w jednej sferze 
może pogarszać cechy w innej sferze, to, co jest bowiem siłą z jednej perspek-
tywy, bywa słabością z drugiej strony. Zachowanie agresywne nie zawsze jest 
złe, a gotowość do współpracy nie zawsze jest dobra. 

Francis Fukuyama stoi na stanowisku obrony natury i godności człowieka. 
W obliczu ogromnych możliwości biotechnologicznych zadaje pytanie o gra-
nice interwencji. Według niego zdobycze naukowe nie mogą naruszyć praw 
człowieka i niszczyć jego godności, czyli tego, co jest specyficznie ludzkie, co 
w pewnym sensie jest naturą człowieka. Filozof oddziela cechy akcydentalne 
od tego, co konieczne i niezmienne dla istoty ludzkiej. W ten sposób docho-
dzi do swoistej „esencji człowieczeństwa”, którą nazywa „czynnikiem X”. Na 
czynnik X składają się takie cechy, jak zdolność człowieka do dokonywania 
wyborów moralnych, aktywność umysłowa, zdolność do komunikowania 
abstrakcyjnych treści oraz skłonność do łączenia się w społeczności. Fukuyama 
uważa, że należy bronić naszej złożonej, ukształtowanej w drodze ewolucji 
natury przed dokonywanymi przez nas samych próbami modyfikacji, by nie 
zniszczyć ciągłości natury wraz z wynikającymi z niej prawami człowieka. 

Przeciwnikami ulepszania są Michel Sandel i Jürgen Habermas. Sandel 
uważa, że zmiana dobrego na lepsze może ograniczyć sprawczość i autonomię 
człowieka. W dążeniu do doskonałości przez ulepszanie widzi postawę, która 
nie docenia obecnych umiejętności i osiągnięć człowieka i może doprowadzić 
do jego zniszczenia. Postawa taka, jego zdaniem, jest wyrazem pychy. Próba 
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utrzymania kontroli nad zmianami wcale nie oznacza, że taką kontrolę rzeczy-
wiście zdobędziemy. Sandel postuluje, żeby doceniać dar, jakim jest życie, to 
znaczy mieć świadomość, że ludzkie talenty i zdolności nie są wyłącznie naszą 
zasługą i nie należą w pełni do nas mimo naszych wysiłków, żeby je rozwijać 
i wykorzystywać. Jeżeli nasze cechy genetyczne stanowią dar, a nie osiągnięcia, 
którymi możemy się chlubić, to błędem i zarozumialstwem jest uzurpować so-
bie wyłączne prawo do ich owoców. Mamy obowiązek dzielić się nimi z tymi, 
którzy ich nie dostali. Habermas uważa z kolei, że jednostki zaprojektowane 
genetycznie czy to przez własnych rodziców, czy przez społeczeństwo byłyby 
w gorszej sytuacji niż obywatele urodzeni bez takiej interwencji. Zaprogra-
mowane osoby nie będą bowiem mogły siebie uważać za autorów własnej 
biografii. W ten sposób zostanie naruszona ich wolność. Na skutek manipu-
lacji genetycznej zostaje także naruszona symetria społeczna między wolnymi 
i równymi sobie osobami. Według Leona Kassa w klonowaniu człowieka 
ukryty jest projekt samostwarzania się, dlatego że taka istota jako projekt 
autokreacji nie będzie mieć żadnych odniesień do przeszłości, do przodków 
i tradycji. W takiej postawie dominuje skrajny egocentryzm. 

W każdym ulepszeniu dochodzi do zmiany systemu A, co doprowadza do 
uszkodzenia systemu B. Każde doskonalenie ma swoje skutki uboczne, dlate-
go działanie polegające na zastąpieniu dobrego lepszym jest nieuzasadnione. 
Wprowadzone ulepszenia dają niesprawiedliwą przewagę jednostkom zmo-
dyfikowanym. W tego typu działaniach dochodzi do ograniczenia wolności 
i pojawienia się przymusu. Jeżeli rodzice mieliby decydować o zdolnościach 
swoich dzieci, to zmuszaliby je do ich posiadania. Nastąpiłaby homogenizacja 
społeczeństwa, gdyż pojawiłaby się presja dokonywania jednakowych zmian 
u dzieci. Zdaniem Kassa jest to zabawa w Boga, czyli modyfikacja tego, co 
Bóg ustalił albo co wytworzyła natura. Poza tym próbujemy podejmować ra-
dykalne działania, nie mając odpowiedniej wiedzy, wiedzy Boga. Kass nazwał 
to „zabawą w bycie Bogiem, pychą działania wobec braku (wystarczającej) 
mądrości”. G. Hołub uważa, że próba uporządkowania dyskusji na ten temat 
napotyka trudności zarówno przedmiotowe, jak i metaprzedmiotowe. Na 
tym etapie debata na temat ulepszania jest nierozstrzygalna, między innymi 
z powodu używania niejasnych pojęć, czyli niewypracowania odpowiedniego 
języka debaty, która często przybiera formę metaforyczną, co uniemożliwia jej 
precyzyjne zrozumienie i racjonalne uporządkowanie. Filozofowie nierzadko 
przedstawiają swoje poglądy w ten sposób, by przekonać do własnych poglą-
dów czytelników bez przygotowania filozoficznego. Dowodzą na przykład, 
że działania tego typu są dobre, bo prowadzą do postępu, albo odwrotnie, że 
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są złe, bo mogą stworzyć zagrożenia. Zdaniem G. Hołuba udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, czy ulepszenie człowieka jest fikcją, czy rzeczywistością, 
na tym etapie jest trudne i potrzeba jeszcze wiele pracy, aby sytuacja uległa 
zmianie. Większość zwolenników ulepszania człowieka stoi na stanowisku 
naturalistycznym, ci natomiast, którzy negatywnie oceniają tego typu procesy, 
na ogół prezentują poglądy antynaturalistyczne. Książka G. Hołuba jest waż-
ną pozycją w bioetyce. Pokazuje bowiem różnorodność poglądów w kwestii 
ewentualnego ulepszania człowieka. Dużym ułatwieniem w jej czytaniu są 
dopowiedzenia – wyjaśnienia i komentarze, umieszczone w nawiasach, co 
pomaga w zrozumieniu trudnych zagadnień także mniej zaznajomionym z tą 
dziedziną czytelnikom. Lektura tej pozycji uświadamia nam, że niektórzy my-
śliciele za ulepszenie człowieka uznają takie procedury, o których na ogół tak 
nie sądzimy, bo już do nich przywykliśmy, jak szczepienia ochronne czy edu-
kacja. Można by przewrotnie nieco powiedzieć, że skoro nie mamy zastrzeżeń 
do takich działań, to i ingerencja farmakologiczna czy genetyczna nie powinna 
budzić wątpliwości. Przeciwnicy ulepszania uważają jednak, że każda głęboka 
ingerencja w organizm człowieka wywołuje poważne zmiany w jego funkcjo-
nowaniu w sferze typowo ludzkiej. Książka G. Hołuba niewątpliwie poszerza 
horyzonty myślenia o możliwościach ulepszenia istoty ludzkiej. 
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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2018/2019

W 66. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego Salwatoria-
nów w Bagnie papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Jego Świątobliwość 
Franciszek, metropolitą wrocławskim – abp Józef Kupny, przełożonym gene-
ralnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta, prowincjałem 
Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Józef Figiel, rektorem seminarium – 
ks. Roman Słupek, wicerektorem i prefektem alumnów – ks. Maciej Dalibor, 
dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos, ekonomem domu zakonnego – 
ks. Aleksander Jasiński.

I. Działalność naukowo-dydaktyczna

Zajęcia naukowo-dydaktyczne pierwszego semestru miały miejsce od 
24 września 2018 roku do 21 stycznia 2019 roku. Semestr drugi rozpoczął się 
8 lutego i trwał do 15 czerwca 2019 roku. Zimowa sesja egzaminacyjna odbywa-
ła się w terminie od 22 stycznia do 6 lutego, a sesja letnia od 17 do 29 czerwca.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego z  immatrykulacją 
trzech nowych studentów odbyła się w czwartek 11 października 2018 roku. 
Mszy św. przewodniczył prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Józef 
Figiel. W uroczystości uczestniczył prorektor Papieskiego Wydziału Teolo-
gicznego o. prof. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF. Obecni byli przedstawiciele 
Wyższych Seminariów Duchownych z Wrocławia, Legnicy, Świdnicy i Para-
dyża. Wykład inauguracyjny na temat: Zostaliśmy napełnieni Duchem Świę-
tym. Czy to niebezpieczne?, wygłosił biblista, ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik 
z Wrocławia.

Na początku roku akademickiego społeczność studentów jednolitych, 
sześcioletnich studiów magisterskich w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Bagnie liczyła siedemnastu alumnów, w tym sześciu studentów na „kursach 
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filozoficznych” i  jedenastu na „kursach teologicznych”. Wśród studiujących 
było dwóch studentów zagranicznych z Kosowa i Ukrainy. Liczba alumnów 
na poszczególnych rocznikach przedstawiała się następująco:

rok I – trzech studentów: kl. Tomasz Gnat, kl. Damian Kokocha, kl. Da-
wid Piotrowski;

rok II – trzech studentów: kl. Stanisław Franczak, kl. Manuel Marku, 
kl. Mateusz Ogrodniczuk;

rok III – czterech studentów: kl. Oleh Chonka, kl. Krzysztof Dębowski, 
kl. Paweł Janowski, kl. Marek Sumara;

rok IV – czterech studentów: kl. Piotr Dymon kl. Karol Matecki, kl. Kon-
rad Nowak, kl. Dominik Truchan;

rok V – trzech studentów: kl. Krzysztof Biegun, kl. Stanisław Biegun, 
kl. Karol Koszyl. 

Ponadto trzech alumnów w roku akademickim 2018/2019 przebywało na 
urlopie dziekańskim z zamieszkaniem w domach zakonnych: kl. Łukasz Kra-
mek (Oborniki Śl.), kl. Kamil Stępień (Kraków), kl. Adrian Novelo (Rzym).

1. Kadra naukowo-dydaktyczna

W roku 2018/2019 wykłady i ćwiczenia z dyscyplin przewidzianych w Pro-
gramie kształcenia i opisie kwalifikacji dla jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku „teologia” (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2016) oraz w Ratio 
institutionis sacerdotalis pro Polonia (Częstochowa 1999) prowadziło trzydziestu 
ośmiu wykładowców: 

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – teologia dogmatyczna;
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut – historia Kościoła;
Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT – proseminarium, wykład 

monograficzny: Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II;
Ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL – prawo kanoniczne; 
Dr hab. Jacek Hawranek – logika; 
Ks. dr hab. Norbert Jerzak – historia Kościoła;
Ks. dr hab. Roman Słupek SDS – teologia fundamentalna, religiologia, 

wprowadzenie w chrześcijaństwo;
Dr hab. Maria Straś-Romanowska – psychologia ogólna, psychologia 

osobowości;
Ks. dr Bogdan Cwynar SDS – filozofia Boga;
Doc. dr Alina Czapiga – psychologia rozwojowa;
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Dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak – wykład fakultatywny: Współczesna 
literatura religijna i kultura języka polskiego;

Ks. dr Maciej Chwarścianek SDS – teologia pastoralna; 
Ks. dr Łukasz Darowski SDS – historia i geografia biblijna, konwersato-

rium monograficzne: Współczesne metody interpretacji Pisma Świętego, lektorat 
języka greckiego;

O. dr Emilian Gołąbek OFM – wykład fakultatywny: Aksjologiczne dyle-
maty młodzieży. Duszpasterz wobec kultury i subkultury młodzieżowej;

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu;
Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS – historia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela;
Ks. dr Rafał Masarczyk SDS – historia filozofii;
Ks. dr Stanisław Pajor SDS – teologia moralna;
Ks. dr Mirosław Socała SDS – teoria poznania;
Ks. dr Szymon Szepietowski SDS – liturgika;
Ks. dr Józef Tarnówka SDS – antropologia filozoficzna, historia filozofii;
Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS – homiletyka;
Ks. dr Krzysztof Wons SDS – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Daniel Banaszkiewicz SDS – teologia duchowości;
Ks. mgr lic. Maciej Borowski SDS – egzegeza Starego Testamentu;
Ks. mgr lic. Józef Figiel SDS – patrologia;
Ks. mgr lic. Piotr Filas SDS – teologia moralna;
Ks. mgr lic. Henryk Łodziana SDS – liturgika;
Ks. mgr lic. Albert Poloczek SDS – katolicka nauka społeczna;
Ks. mgr lic. Tomasz Raćkos SDS – katechetyka, metodyka katechezy;
Ks. mgr lic. Edward Seremet SDS – katechetyka; 
Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń SDS – prawo kanoniczne;
Ks. mgr lic. Piotr Wojciechowski SDS – muzyka i śpiew kościelny; 
Ks. mgr Krystian Kolba SDS – ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej;
Ks. mgr Jerzy Olszowski SDS – lektorat jęz. łacińskiego;
Mgr Mirosław Owczarek SDS – fonetyka pastoralna;
Ks. mgr Artur Stobierski SDS – wstęp do filozofii; 
Mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego.
Radosnym wydarzeniem dla środowiska wykładowców salwatoriańskich 

była obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Michała Meisnera SDS, która miała 
miejsce 5 listopada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Te-
mat rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Zaleskiego 
brzmiał: Postrzeganie krzywdy a przebaczenie w kontekście perspektywy czasowej 
osoby skrzywdzonej.
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Ponadto dwóch salwatoriańskich wykładowców naszego seminarium 
otrzymało w minionym roku nagrody za działalność naukową i dydaktycz-
ną. Byli to: ks. dr Krzysztof Wons, który za propagowanie troski o formację 
kapłańską, 10 listopada otrzymał nagrodę „Pro Redemptione” przyznawaną 
corocznie w pięciu kategoriach przez Wydawnictwo i Kwartalnik „Homo Dei” 
z Krakowa. Kolejnym wykładowcą wyróżnionym, tym razem odznaczeniem 
państwowym, był ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, który 18 grudnia, 
wcześniejszą decyzją prezydenta RP, w dowód uznania za pracę naukową i dy-
daktyczną otrzymał „Srebrny medal za długoletnią służbę”.

Osobą wyróżnioną i mocno związaną ze społecznością WSD Salwatoria-
nów jest również siostra Aniela Garecka SDS, która w uznaniu jej wieloletniej 
pracy i działalności społecznej decyzją Prezesa Rady Ministrów otrzymała 
17 grudnia „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

2. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

W roku akademickim 2018/2019 studenci teologii rozwijali swoje zaintere-
sowania na seminariach naukowych z historii Kościoła, prawa kanonicznego, 
teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej i teologii 
pastoralnej. Prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wro-
cławiu obronili:

Dk. Stanisław Biegun – Zasada „sentire cum Ecclesia” w pismach założyciela 
salwatorianów o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, praca napisana na se-
minarium naukowym z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. dr. hab. 
Romana Słupka; 

Dk. Karol Koszyl – Wiarygodność Kościoła współcierpiącego (Ecclesia compa-
tiens) w nauczaniu Jana Pawła II, praca napisana na seminarium naukowym 
z teologii fundamentalnej pod kierunkiem ks. dr. hab. Romana Słupka.

3. Warsztaty i szkolenia uzupełniające 

Czternastu alumnów i brat juniorant ukończyło kurs dla kandydatów na 
wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany od 25 
do 27 września 2018 roku w Bagnie przez Wrocławskie Stowarzyszenie Wy-
chowawców (mgr Krzysztof Oleksiak). Jeden nowicjusz (F. Budai) ukończył 
roczny kurs języka polskiego jako obcego prowadzony przez dr. Grzegorza Go-
łasia. Trzech alumnów i brat juniorant (S. Gilaj, K. Nowak, M. Ogrodniczuk, 
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D. Truchan) uczestniczyło w kursie języka włoskiego prowadzonym w Bagnie 
przez mgr Katarzynę Korczak.

4. Wykłady gościnne, sympozja, podróże

W  roku sprawozdawczym prezesem Koła Naukowego Alumnów był 
kl. Konrad Nowak, a w skład zarządu wchodzili: kl. Stanisław Franczak, kl. Sta-
nisław Biegun i sekretarz kl. Paweł Janowski.

Koło Naukowe Alumnów było reprezentowane przez dwóch alumnów 
(S. Franczak, M. Ogrodniczuk) na XXXIV Ogólnopolskim Forum Młodych 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, obchodzonym w 100-le-
cie odzyskania niepodległości pod hasłem: Kierunek wolność, w dniach 22-23 
listopada. Jeden przedstawiciel (D. Truchan) uczestniczył w XII Ogólnopol-
skim Sympozjum i Warsztatach dla Organistów Ruch odnowy w muzyce litur-
gicznej – historia a dzień dzisiejszy, organizowanym na Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Dwóch innych alumnów (P. Janowski, 
K. Matecki) udało się do Warszawy, by 23 listopada uczestniczyć w sympo-
zjum naukowym: Ryba w wodzie. Współczesny ksiądz we współczesnym świecie, 
organizowanym na Papieskim Wydziale Teologicznym „Collegium Bobola-
num”. Po każdym wyjeździe odbył się w Bagnie „kwadrans akademicki”, tzn. 
spotkanie sprawozdawcze połączone z dyskusją. Ponadto z inicjatywy Koła 
Naukowego Alumnów 17 grudnia odbył się w Bagnie okolicznościowy wykład 
ks. dr. Szymona Szepietowskiego na temat: W mocy Bożego Ducha. Teologiczno-
-pastoralne wprowadzenie w nowy rok duszpasterski.

W drugim semestrze działania Koła Naukowego Alumnów były skupione 
na przygotowaniach i przeprowadzeniu Pielgrzymki Śladami Ojca Jordana, 
która odbyła się od 1 do 5 maja 2019 roku. Trasa autokarowej podróży wiodła 
przez Austrię (Lochau), Niemcy (Gurtweil, Sankt Peter k. Fryburga) i Szwaj-
carię (Tafers, Fryburg, Einsiedeln). Program obejmował wspólne zwiedzanie 
i codzienną liturgię w miejscach związanych z urodzeniem, formacją semina-
ryjną i ostatnimi latami życia założyciela salwatorianów i sióstr salwatorianek 
oraz komentarze historyczne poprzedzone wcześniejszą lekturą. Codzienne 
relacje z podróży były zamieszczane w Internecie. W podróży uczestniczyło 
dwadzieścia dziewięć osób. Dużą pomocą w przygotowaniu i ralizacji pro-
gramu było doświadczenie ks. dr. Sławomira Soczyńskiego SDS. Pielgrzymka 
oprócz wymiaru duchowego była okazją do poznania dziedzictwa i realiów 
pracy współczesnych salwatorianów w krajach Europy Zachodniej.
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5. Biblioteka 

Biblioteka Domu Zakonnego Salwatorianów w Bagnie, założona w 1930 
roku, posiada obecnie (rok 2019) około 32 330 woluminów książek (w tym 
29 880 woluminów w katalogu komputerowym), około 7700 woluminów 
czasopism, 429 maszynopisy prac naukowych oraz ponad 150 zarchiwizowa-
nych starodruków, głównie z zakresu ascetyki, biblistyki i liturgiki. Aktualnie 
biblioteka prenumeruje 110 tytułów czasopism polskich i 12 obcojęzycznych. 
Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe i systematyczne powiększanie 
księgozbioru o aktualne publikacje teologiczne i filozoficzne kontynuowane 
były w minionym roku prace związane z weryfikacją posiadanych zasobów.

II. Formacja duchowa

W roku akademickim 2018/2019 odpowiedzialność za formację ducho-
wą spoczywała na ojcach duchownych seminarium: ks. Krystianie Kolbie 
SDS i ks. Grzegorzu Jabłonce SDS. Stałymi spowiednikami byli: ks. Paweł 
Stanoszek SDS i o. Dominik Banaś OFM z Wrocławia. Ojcowie duchowni 
realizowali swoją posługę przez indywidualne, regularne rozmowy z każdym 
alumnem, w poniedziałki głosili konferencje dla wspólnoty, prowadzili co-
miesięczne spotkania formacyjne dla poszczególnych roczników kleryckich 
połączone z Eucharystią. Ponadto służyli posługą sakramentalną i czuwali nad 
organizowaniem comiesięcznych dni skupienia.

Program dni skupienia obejmował dwie konferencje, medytację, sakra-
ment pokuty i pojednania, Eucharystię z homilią, adorację Najświętszego 
Sakramentu i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań 
były zapraszane osoby spoza wspólnoty seminaryjnej: ks. Marek Jeżowski 
CMF (Łódź), ks. Józef Figiel SDS (Kraków), ks. Rafał Pasternak SDS (Trze-
binia), o. Ludwik Mycielski OSB (Biskupów), o. Adam Gęstwa OFMCap 
(Skomielna), ks. Karol Kulczycki SDS (Kraków), ks. Przemysław Vogt (Wro-
cław), ks. Arkadiusz Szczepaniak (Warszawa). W każdym dniu skupienia 
praktykowany był jakościowy i ilościowy post w intencjach nowych powołań 
zakonnych i kapłańskich.

Ponadto we wrześniu 2018 roku ks. Roman Hamny SDS (Międzywodzie) 
przeprowadził pięciodniowe rekolekcje przygotowujące alumnów do złożenia 
profesji zakonnej. W marcu 2019 roku ks. Piotr Szyrszeń SDS (Kraków) wy-
głosił trzydniowe rekolekcje dla alumnów rocznika trzeciego i czwartego przed 



255

przyjęciem posługi lektora i akolity, a ks. Piotr Filas SDS (Lublin) przeprowa-
dził w maju pięciodniowe rekolekcje w Bardzie Śląskim dla kandydatów do 
sakramentu święceń diakonatu.

W ramach przygotowań do Pielgrzymki Śladami Ojca Jordana alumni 
przez trzy miesiące (luty, marzec, kwiecień) oddawali się indywidualnej lek-
turze Dziennika duchowego założyciela salwatorianów i sióstr salwatorianek 
i w trzech grupach uczestniczyli w cotygodniowych spotkaniach dyskusyjnych 
poświęconych rozważaniu pierwszej i czwartej części Dziennika. 

III. Posługi lektora, akolity i sakrament święceń w stopniu diakona

W sobotę, 23 marca 2019 roku, prowincjał salwatrianów ks. Józef Figiel 
wprowadził w posługę lektora alumnów roku trzeciego: kl. Oleha Chon-
kę, kl. Krzysztofa Dębowskiego, kl. Pawła Janowskiego i kl. Marka Sumarę. 
Równocześnie alumni roku czwartego: kl. Piotr Dymon, kl. Karol Matecki, 
kl. Konrad Nowak i kl. Dominik Truchan zostali wprowadzeni w posługę 
akolity. Uroczystość miała miejsce w kaplicy seminaryjnej w Bagnie.

W sobotę 25 maja 2019 roku w sanktuarium Świętego Antoniego Pa-
dewskiego w Obornikach Śląskich J.E. Aleh Butkiewicz, biskup ordynariusz 
diecezji witebskiej (Białoruś), udzielił sakramentu święceń w stopniu diakona 
dwóm salwatorianom: kl. Stanisławowi Biegunowi i kl. Karolowi Koszylowi. 

IV. Zaangażowanie apostolskie

Dynamika formacji seminaryjnej nie wyczerpuje się w samych studiach 
ani w formacji duchowej, ale dotyczy również szerokiej aktywności apostol-
skiej, która wyraża się m.in. w całorocznej działalności „kół wolontariuszy”, 
współpracujących z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i apostolatami 
specjalistycznymi.

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

W minionym roku kontynuowały swoją działalność „koła wolontariuszy” 
przy: Domu Dziecka w Obornikach Śląskich (klerycy: O. Chonka, K. Dę-
bowski, S. Franczak, P. Janowski), przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach 
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Wrocławskich (klerycy: S. Franczak, T. Gnat, K. Koszyl, M. Marku, K. Ma-
tecki, K. Nowak, D. Piotrowski, M. Sumara, D. Truchan, P. Żyruń) oraz przy 
Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym prowadzonym dla dorosłych przez Siostry 
Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wrocławia (klerycy: K. Biegun, 
S. Biegun, P. Dymon, M. Ogrodniczuk, M. Sumara, D. Truchan). Człon-
kowie tych grup dbali o comiesięczny lub częstszy kontakt z mieszkańcami 
wymienionych domów. W programie spotkań były m.in.: okolicznościowe 
nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym, wieczory filmowe lub śpiewanie 
pieśni patriotycznych, uczestniczenie w projektowaniu i przygotowywaniu 
okolicznościowych dekoracji, kartek świątecznych, pomoc w nauce, a nawet 
rekolekcje przeprowadzone dla dzieci w adwencie i w wielkim poście. Dzieci 
z Wierzbic przyjechały wraz z opiekunami 23 czerwca do domu zakonnego 
w Bagnie, by spędzić tu cały dzień w towarzystwie zaprzyjaźnionych kleryków 
i nowicjuszy salwatoriańskich.

Aktywnie pracowało „Salwatoriańskie Studio w Wieży” (P. Janowski), 
w którym miało miejsce kilka sesji nagraniowych, a najważniejszym osiągnię-
ciem było nagranie i wydanie albumu „Organowe improwizacje – Javornik” 
z wydrukowanym komentarzem w języku angielskim, czeskim i polskim. Dys-
pozycyjne w każdą niedzielę i dni świąteczne było Kleryckie Koło Przewodni-
ków „Kustosz” (P. Dymon, D. Kokocha, K. Koszyl, K. Matecki, D. Truchan), 
którego zadaniem było oprowadzanie turystów po obiekcie klasztornym. 
Systematyczną pracą i profesjonalnym śpiewem wykazał się chór seminaryjny 
pod batutą kl. Dominika Truchana. Aktywnie działało kleryckie koło tradycji 
łacińskiej (S. Franczak, S. Gilaj, T. Gnat, K. Koszyl, K. Matecki, D. Truchan, 
P. Żyruń), którego członkowie raz w miesiącu uczestniczyli w liturgii spra-
wowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, współpracowali z Dusz-
pasterstwem Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Wrocławskiej i we współpracy 
z Salwatoriańskim Ośrodkiem Powołań zadbali o uroczyste uczczenie rocznicy 
urodzin czcigodnego sługi Bożego Franciszka Jordana. 

2. Praktyki duszpastersko-pedagogiczne 

Od 20 do 24 października 2018 roku, z racji Tygodnia Misyjnego, dzie-
sięciu alumnów prowadziło nabożeństwa, katechezy i lekcje religii w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Bystrej (P. Janowski, K. Koszyl), parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Krzyżu Wielkopolskim (K. Dębowski, D. Truchan), 
parafii NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie (S. Biegun, K. Matecki), para-
fii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich 
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(K. Biegun, M. Sumara) oraz parafii św. Michała Archanioła w Piastowie 
(P. Dymon, K. Nowak).

Decyzją rektora seminarium od 2019 roku został wprowadzony nowy po-
dział zaangażowania pastoralnego alumnów w okresie wakacji. Odtąd studenci 
I i II roku biorą udział w zagranicznych wyjazdach Wolontariatu Misyjnego 
„Salvator”. Wszyscy studenci od III do VI roku uczestniczą corocznie w Salwa-
toriańskim Forum Młodych, a studenci V i VI roku pomagają w prowadzeniu 
rekolekcji młodzieżowych organizowanych przez salwatoriańskie duszpaster-
stwa młodzieży. Poszczególne grupy studentów z roczników od I do IV zostały 
przypisane do czterech pieszych salwatoriańskich pielgrzymek prowadzonych 
z różnych miast do Częstochowy.

W ten sposób w okresie minionych wakacji dziesięciu alumnów (S. Bie-
gun, K. Dębowski, P. Dymon, P. Janowski, K. Koszyl, K. Nowak, K. Matecki, 
K. Stępień, M. Sumara, D. Truchan) pomagało w prowadzeniu XXVI Sal-
watoriańskiego Forum Młodych w Dobroszycach. Kolejne osoby współpro-
wadziły rekolekcje Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej w Węgorzewie (S. Bie-
gun), rekolekcje dla młodzieży męskiej z Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań 
w formie rajdu rowerowego Suwałki – Drohiczyn (K. Nowak) oraz w formie 
stacjonarnej w Warszawie (P. Janowski) i w Węgorzewie (br. P. Żyruń). Trzech 
alumnów w ramach Wolontariatu Misyjnego „Salvator” pomagało w organi-
zowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży w placówkach duszpasterskich w Albanii 
(M. Marku), w Rumunii (S. Franczak) i na Węgrzech (M. Ogrodniczuk). 
Alumni naszego seminarium byli pielgrzymami na pieszych szlakach do Czę-
stochowy z Bielska-Białej (T. Gnat, D. Kokocha, K. Koszyl, K. Matecki, 
D. Piotrowski), z Elbląga (P. Dymon, D. Truchan), z Warszawy (K. Dębow-
ski, P. Janowski, M. Sumara) i z Wrocławia (S. Franczak, M. Ogrodniczuk). 
Grupa alumnów pomagała także w organizowaniu uroczystości odpustowych 
w sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu na Białorusi (S. Bie-
gun, T. Gnat, D. Kokocha, D. Piotrowski) oraz w przeprowadzeniu i przyjęciu 
w trzebnickim sanktuarium Ogólnopolskiej Pielgrzymki Osób Niewidomych 
i Słabowidzących. 

3. Inne formy świadectwa i działalności

W piątek 7 września 2018 roku o godz. 20:00, w roku jubileuszowym 
100. rocznicy śmierci czcigodnego sługi Bożego Franciszka Jordana, grupa 
alumnów z wicerektorem ks. Maciejem Daliborem przygotowała i przeprowa-
dziła okolicznościowe czuwanie modlitewne połączone z obrzędem obłóczyn. 
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W czuwaniu uczestniczyli razem z prowincjałem ks. Józefem Figlem przed-
stawiciele wszystkich wspólnot salwatoriańskich z Dolnego Śląska, świeccy 
salwatorianie i liczni goście z rodzinnych parafii alumnów.

Bezpośrednio po inauguracji nowego roku, w piątek 12 października, cała 
wspólnota seminaryjna uczestniczyła w dniu skupienia młodzieży konse-
krowanej archidiecezji wrocławskiej, organizowanym w Międzynarodowym 
Sanktuarium Świętej Jadwigi w Trzebnicy, który przeprowadził J.E. Jacek 
Kiciński, biskup pomocniczy z Wrocławia.

W sobotę 3 listopada zakonnicy z Bagna, mając na uwadze 100. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości, udali się na pielgrzymkę autokarową do Poznania. 
Program wyjazdu, przygotowany przez ojca duchownego ks. Krystiana Kolbę, 
obejmował zwiedzanie zabytkowych kościołów, m.in. Karmelitów Bosych, 
Franciszkanów Konwentualnych, fary poznańskiej i katedry, a także Muzeum 
Archeologicznego „Genius Loci” i wizytę w Arcybiskupim Seminarium Du-
chownym.

W pierwszą niedzielę adwentu wszedł w życie uaktualniony regulamin 
liturgiczny wspólnoty seminaryjnej. Wielotygodniowym pracom nad stu-
diowaniem i adaptowaniem przepisów liturgicznych przewodniczył ojciec 
duchowny ks. Grzegorz Jabłonka.

W sobotę 8 grudnia miała miejsce przedpremierowa projekcja trzyczę-
ściowego filmu o czcigodnym słudze Bożym Franciszku Jordanie: Bądź wielki 
przed Bogiem. Cała wspólnota zakonna obejrzała film i uczestniczyła w spo-
tkaniu z producentem br. Leszkiem Szurą SDS, dyrektorem Studia „Katolik” 
z Krakowa.

W okresie sprawozdawczym gośćmi domu zakonnego dwukrotnie byli 
mieszkańcy i seniorzy z parafii Wniebowzięcia NMP w Bagnie. Miało to 
miejsce na początku adwentu, 2 grudnia na okolicznościowym wykładzie 
ks. Macieja Dalibora i koncercie w ramach spotkań „Okruchy tradycji”, orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Bagna”, oraz 26 stycznia na spo-
tkaniu opłatkowym dla seniorów, organizowanym przez wspólnotę zakonną.

We wtorek 22 stycznia chór seminaryjny z Bagna zadbał o oprawę mu-
zyczną podczas nabożeństwa ekumenicznego i akademickiej promocji Biblii 
Ekumenicznej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Cała wspólnota zakonna z Bagna była obecna 2 lutego na obchodach 
Dnia Życia Konsekrowanego w katedrze wrocławskiej. Tym razem homilię 
podczas liturgii, której przewodniczył J.E. Jacek Kiciński, wygłosił rektor na-
szego seminarium. Później w pierwszy czwartek marca salwatorianie z Bagna 
odpowiadali za przygotowanie liturgii w katedrze, gdzie razem z innymi semi-
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narzystami i przedstawicielami wspólnot zakonnych z Wrocławia modlono się 
w intencji nowych powołań zakonnych i kapłańskich.

Wielokrotnie kaplica i pomieszczenia seminaryjne służyły kilkudniowym 
spotkaniom formacyjnym i warsztatom, które były organizowane dla świec-
kich salwatorianów (Międzynarodowa Wspólnota Boskiego Zbawiciela), dla 
sióstr salwatorianek, a także dla członków Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, 
Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, Wolontariatu Misyjnego „Salvator” 
oraz Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich z oddziału dolnośląskiego. 
Seminarium było miejscem finałowego etapu III Ogólnopolskiego Konkursu 
Jordanowskiego dla młodzieży, który odbył się 1 czerwca i wyłonił zwycięzców. 
Gośćmi domu zakonnego była również grupa pielgrzymów z duszpasterstwa 
salwatoriańskiego w USA, która zatrzymała się na kilka dni, a jej przewodni-
kiem był ks. dr Julian Bednarz SDS.

Udaną inicjatywą z 15 czerwca były obchody jubileuszy święceń kapłań-
skich. Na zaproszenie przełożonego prowincjalnego i rektora seminarium na 
uroczystą liturgię przybyli księża salwatorianie, absolwenci naszego semina-
rium, którzy świętowali srebrny jubileusz (ks. Ludwik Kołodziej, ks. Karol 
Kulczycki, ks. Piotr Stawarz), rubinowy jubileusz (ks. Stanisław Pajor, ks. Ka-
zimierz Piórkowski, ks. Tadeusz Słonina) i złoty jubileusz sakramentu święceń 
(ks. Antoni Myśliwiec, ks. Wiesław Orawiecki). Spotkanie było okazją nie 
tylko do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i jubilatom, ale także do wzajem-
nego poznania różnych pokoleń salwatoriańskich.

Kolejnym wydarzeniem był XXII Kresowy Plener Malarski „Oborniki Ślą-
skie 2019” organizowany przez Fundację Kresową „Semper Fidelis” w murach 
seminarium w Bagnie w dniach od 1 do 6 lipca, z udziałem piętnastu artystów 
z Białorusi, Polski i Ukrainy, zakończony wernisażem wystawy poplenerowej 
w obecności wielu gości z Obornik Śląskich i Wrocławia. 

Podsumowując 66. rok działalności Wyższego Seminarium Duchownego 
Salwatorianów w Bagnie, wdzięczni Opatrzności Bożej składamy serdecz-
ne podziękowanie wszystkim profesorom, wykładowcom i wychowawcom 
naszego seminarium za wykonaną pracę związaną ze studiami i formacją. 
Księdzu Aleksandrowi Jasińskiemu dziękujemy za podejmowane i ukończone 
inicjatywy konserwatorsko-remontowe dotyczące budynków seminaryjnych 
i codzienną troskę o funkcjonowanie wspólnoty zakonnej i wyższej uczelni. 

Szczere podziękowanie kierujemy pod adresem sióstr salwatorianek pra-
cujących w seminarium: s. Anieli Gareckiej, s. Gaudencji Grabińskiej i s. Da-
rii Magiery. Dziękujemy braciom zakonnym: br. Hieronimowi Drobikowi, 
br. Mirosławowi Jaroszkowi, br. Ryszardowi Kasprzakowi, br. Bogusławowi 

Ks. Tomasz Raćkos SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Kozie, br. Sokolowi Gilaj i br. Piotrowi Żyruniowi. Jesteśmy wdzięczni świec-
kim pracownikom naszego seminarium i wszystkim osobom, które w różny 
sposób okazywały pomoc naszej wspólnocie zakonnej. 

Ks. Tomasz Raćkos SDS
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Ks. Łukasz Darowski SDS 
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2018

W poniższym zestawieniu zostały zamieszczone książki, artykuły, hasła 
encyklopedyczne, sprawozdania i recenzje naukowe napisane przez członków 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, które ukazały się drukiem w 2018 roku. 
Bibliografia 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 Krzysztof Gasperowicz SDS (Rzym)

Książka:
1. Zaufanie w relacji teologii i psychologii. Ryzyko i  szansa dialogu, Kraków 2018, 

ss. 288.

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Trzebnica)

Książki:
1. Międzynarodowe plenery plastyczne w Trzebnicy, Trzebnica 2018, ss. 29.
2. Ks. Paschalis Schmid. Ojciec Soboty Kapłańskiej, Rzym 2018, ss. 23.

Artykuły:
1. Ks. Pankracy Pfeiffer – świadek zakonnej wierności i głębokiego człowieczeństwa, 

„Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 101-112.
2. Międzynarodowe Sanktuarium Św. Jadwigi w Trzebnicy, w: Święta Jadwiga Śląska, 

Pamięć-dziedzictwo-inspiracja. Księga Roku Jadwiżańskiego, red. G. Sokołowski, 
Wrocław 2018, s. 159-178.
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3. Rola kultury w życiu człowieka i narodów w nauczaniu Jana Pawła II, „Scripta 
Humana” 10(2018): Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II, cz. 2, red. D. Kulczycka, A. Seul, s. 27-40.

4. Życie konsekrowane po Soborze Watykańskim II: od „Perfectae caritatis” do „Per vino 
nuovo otri nuovi. Orientamenti”, w: Dla młodego wina nowe bukłaki. Życie kon-
sekrowane w trzecim tysiącleciu, red. B. Szewczul, E. Korbut, Warszawa-Kraków 
2018, s. 37-62.

Recenzja:
1. Ewelina Gładysz, Przemysław Radzyński, Helena. Misja możliwa, Kraków 2018, 

ss. 440+XVI, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 372-380; tożsamo: „Stu-
dia Pastoralne” 14(2018), s. 579-586.

Ks. prof. dr hab. Zygmunt Hajduk SDS (Mikołów)

Artykuł:
1. Struktury metodologiczne w nauce, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 261-

273.

Ks. mgr Grzegorz Jabłonka SDS (Bagno)

Artykuł:
1. Dzieła Boże rosną tylko w cieniu Krzyża – 25 lat posługi Hospicjum św. Kamila 

w Bielsku-Białej, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 205-221.

Ks. mgr lic. Dariusz Jasuba SDS (Lublin)

Książka:
1. Soteriologiczne wątki w New Age i współczesnym laicyzmie w świetle teologicznej 

krytyki, wyd. 2, poprawione, Kraków 2018, ss. 133.
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Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS (Kraków)

Książka:
1. Ks. Tomasz Weigang SDS. Wytrwały i wierny charyzmatowi Założyciela, Roma 

2018, ss. 28.

Artykuł:
1. Ks. Wawrzyniec Bochenek SDS (1915-1996) jako wizytator zgromadzeń zakonnych, 

„Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 161-175.

Ks. dr Rafał Masarczyk SDS (Oborniki Śląskie)

Recenzja:
1. R. Safranski, Czas. Co czyni z nami i co my czynimy z niego, Warszawa 2017, ss. 

220, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 367-371.

Ks. dr Michał Meisner SDS (Lublin)

Artykuł:
1. M. Roczeń-Karczmarz, P. Dudko, M. Demkowska-Kutrzepa, M. Meisner, 

M. Studzińska, A. Junkuszew, A. Sopińska, K. Tomczuk, Comparison of the oc-
currence of tick-borne diseases in ticks collected from vegetation and animals in the 
same area, „Medycyna Weterynaryjna” 8(2018), s. 484-488.

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS (Rzym)

Książka:
1. G. Hołub, T. Biesaga, J. Merecki, M. Kostur, Karol Wojtyła, Polska Filozofia 

Chrześcijańska XX wieku, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 
Kraków 2018.

Artykuły:
1. Etyka jako objawianie osoby. Kilka uwag o etyce ks. Tadeusza Stycznia SDS, „Studia 

Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 191-203.
2. Interdyscyplinarność teologii, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2018 nr 2, s. 165-

176.

Ks. Łukasz Darowski SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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3. Leib als Zeichen, w: In Memoriam Josef Simon, Bouvier, Bonn 2018, s. 70-84.
4. Notes on some Interpretations of „Amoris Laetitia”, „Forum Teologiczne” XIX(2018), 

s. 155-166.
5. Pokochać ludzką miłość. Teologia ciała Jana Pawła II, „W drodze” 2018 nr 7, s. 64-75.

Ks. dr Michał Piela SDS (Myślenice)

Artykuł:
1. Świątobliwy ks. Otto Hopfenmüller (1844-1890) – pierwszy administrator apostolskiej 

prefektury Assamu, Bhutanu i Manipuru w Indiach, „Studia Salvatoriana Polonica” 
12(2018), s. 81-99.

Ks. dr Korneliusz Policki SDS (Fribourg)

Artykuł:
1. J.M. Bochenski’s Theory of Signs, w: The Lvov-Warsaw School. Past and Present, red. 

A. Garrido, U. Wybraniec-Skardowska, Birkhäuser 2018, s. 263-277.

Ks. mgr Emanuel Rus SDS (Oborniki Śląskie)

Artykuł:
1. Kohorty pretoriańskie w Cesarstwie Rzymskim, „Studia Salvatoriana Polonica” 

12(2018), s. 323-335.

Ks. prof. dr hab. Ambroży Skorupa SDS (Nałęczów)

Artykuły:
1. Od De Religiosis w CIC 1917 do Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Sto-

warzyszeń Życia Apostolskiego na KUL, w: 100 lat nauk prawnych na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, red. K. Burczak, E. Czepczyńska, M. Dy-
jakowska, M. Jońca, S. Kwiecień, Lublin 2018, s. 375-390.

2. Wartości uniwersalne w polityce, w: Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i  społecz-
no-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, t. I, red. nauk. 
E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzo-
wie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2018, s. 37-49.
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Ks. dr hab. Roman Słupek SDS (Bagno)

Książka:
1. Wiem, komu uwierzyłem. Zarys teologii wiary, Kraków 2018, ss. 77.

Artykuły:
1. Wyjątkowość Kościoła jako środowiska rodzenia się wiary, w: Wyjątkowość Kościoła 

katolickiego, red. A. A. Napiórkowski, Kraków 2018, s. 167-187.
2. Bibliografia polskojęzycznych publikacji naukowych i popularnonaukowych doty-

czących o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, „Studia Salvatoriana Polonica” 
12(2018), s. 11-32.

Ks. dr Sławomir Soczyński SDS (Kraków)

Artykuły:
1. Cenzura ekonomiczna jako wieloznaczna rzeczywistość demokracji, w: Cenzuro 

wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, red. Z. Ro-
mek, K. Kamińska-Chełminiak, Pułtusk-Warszawa 2018, s. 71-81.

2. Etyczność zarządzających determinantą jakości przekazu medialnego, w: Obli-
cza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania, red. A. Stępińska, 
E. Jurga-Wosik, B. Secler, Poznań 2018, s. 231-243.

3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych – kontekst ekonomiczny, 
„Studia Socialia Cracoviensia” 19(2018), s. 68-78.

4. Zarządzanie w mediach – współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, w: Z teorii 
i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, red. K. Konarska, 
A. Lewicki, P. Urbaniak, Kraków 2018, s. 359-370.

Ks. dr Szymon Szepietowski SDS (Dobroszyce)

Artykuł:
1. Charyzmat o. Jordana w świetle pneumatologii liturgicznej, „Studia Salvatoriana 

Polonica” 12(2018), s. 65-80.

Ks. Łukasz Darowski SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 13 – 2019266

Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń SDS (Kraków)

Książka:
1. „Panie, naucz nas modlić się!”. W szkole Jezusa razem z czcigodnym sługą Bożym, 

o. Franciszkiem Marią od Krzyża Jordanem, w setną rocznicę jego śmierci, Kraków 
2018, „Zeszyty Formacji Duchowej” 81(2018), ss. 108.

Ks. dr Piotr Ślęczka SDS (Trzebinia)

Artykuł:
1. R. Ziajka, P. Ślęczka, Powstanie i rozwój salwatoriańskiego apostolatu Centrum 

Formacji Duchowej, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 223-242.

Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS (Oborniki Śląskie)

Artykuł:
1. Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS – twórca salwatoriańskiej metody mi-

syjnej, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 145-159.

Ks. dr Bernard Witek SDS (Morogoro, Tanzania)

Artykuł:
1. Nauczajcie wszystkie narody: 25 lat apostolatu akademickiego im. ks. Franciszka 

Jordana w Tanzanii, „Studia Salvatoriania Polonica” 12(2018), s. 243-259.

Ks. dr Krzysztof Wons SDS (Kraków)

Książki:
1. Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, t. 1, wyd. uzupełnione i poszerzone, Kraków 

2018, ss. 716.
2. Modlitwa Ewangelią na każdy dzień, t. 2, wyd. uzupełnione i poszerzone, Kraków 

2018, ss. 753.
3. Návrat k životu: počúvanie Slova, duchovné sprevádzanie, uzdravenie srdca, Kraków 

2018, ss. 113 (przekład książki Powrót do życia).
4. Piotr i Judasz. Dwie historie i Miłosierdzie, wyd. 2, Kraków 2018, ss. 178.



267

5. Przewodnik po stanach pokusy, wyd. 4, Kraków 2018, ss. 87. 
6. Uczennica i oblubienica. Lectio divina z Marią Magdaleną, Kraków 2018, ss. 183.

Artykuły:
1. „Moja Matka…”. Szkic do maryjnego portretu o. Franciszka Marii od Krzyża Jor-

dana, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 49-64.
2. Nieszpory z Jezusem ogołoconym, „Pastores” 2018 nr 2, s. 97-105.
3. Towarzyszenie w przełomowych momentach rekolekcji ze św. Janem, w: Przewodnik 

po rekolekcjach lectio divina, z. 5, Kraków 2018, s. 31-61.

Ks. mgr lic. Paweł Wróbel SDS (Lublin)

Artykuły:
1. Obowiązki zakonników wobec instytutu, „Kościół i Prawo” 2018 nr 1, s. 109-125.
2. Wymiar chrystologiczny prawnych obowiązków zakonników, „Studia Salvatoriana 

Polonica” 12(2018), s. 337-351.

Ks. mgr lic. Rafał Ziajka SDS (Kraków)

Artykuł:
1. R. Ziajka, P. Ślęczka, Powstanie i rozwój salwatoriańskiego apostolatu Centrum 

Formacji Duchowej, „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 223-242.

Ks. Łukasz Darowski SDS | SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA
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Zasada „sentire cum Ecclesia” w pismach założyciela salwatorianów  
o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana  

(streszczenie pracy magisterskiej)

Praca magisterska diakona Stanisława Bieguna SDS, przedstawiona na 
Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napisana na se-
minarium naukowym z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie, pod kierunkiem ks. dr. hab. Romana 
Słupka SDS i zrecenzowana przez ks. prof. dr. hab. Piotra Liszkę CMF. Obro-
na pracy odbyła się 25 czerwca 2019 roku na Papieskim Wydziale Teologicz-
nym we Wrocławiu. 

W obecnych czasach wiele osób, które utożsamiają się z Kościołem, powta-
rza: „wierzę, ale nie praktykuję”. Kiedy wypowiadają słowo „wierzę” wydaje 
się, że jest ono spychane na boczny tor. Jest to próba zagłuszenia głosu wła-
snego sumienia. Taka osoba nie jest z Kościołem, nie współodczuwa z nim. 
W czasach obecnych można znaleźć wielu ludzi odpowiadających tej diagno-
zie. Nie rozumieją wiary, a wiara pociesza, troszczy się jak kochająca matka. 
Celem omawianej pracy było ukazanie współodczuwania z Kościołem, zasad, 
jakich w obecnych czasach brakuje, a na które wskazywał o. Franciszek Maria 
od Krzyża Jordan, założyciel salwatorianów i salwatorianek. 

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na napisanie tej pracy było pragnienie 
przybliżenia życia i działalności o. Jordana ludziom, którzy zafascynowali się 
jego oddaniem się Kościołowi. Tak pisał Założyciel salwatorianów i salwato-
rianek w Dzienniku Duchowym, chcąc dotrzeć do wszystkich: „Dopóki żyje 
na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna Boga i nie kocha Go ponad 
wszystko, nie wolno ci ani na chwilę spocząć”. 

Za podstawę realizacji tematu pracy posłużyły pisma Założyciela. Do 
podstawowych źródeł należą Dziennik Duchowy o. Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana, który składa się z czterech części, oraz Przemówienia Ojca Franciszka 
Jordana. Są to przemówienia głoszone podczas Kapituł, posłania misjonarzy 
do krajów misyjnych, imienin Założyciela bądź kierowane do sióstr salwato-
rianek. Zostały one zebrane w jedną całość a wygłoszone były od 17 stycznia 
1890 roku do 3 listopada 1913 roku. Do źródeł zaliczyć należy także Zachęty 
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i upomnienia Czcigodnego o. Jordana. Są to dłuższe lub krótsze fragmenty 
przemówień kapitulnych, wygłoszonych przez o. Jordana w domu generalnym 
w Rzymie do wszystkich członków wspólnoty zakonnej w czasie tak zwanej 
kapituły przewinień w latach 1890-1901. Oprócz źródeł, które zostały wspo-
mniane, są odwołania do opracowań dotyczących o. Jordana oraz literatury 
pomocniczej, które przedstawiają czasy, w których on żył. 

Pierwszy rozdział pracy został poświęcony sylwetce o. Jordana. Omówione 
zostało środowisko, w którym się wychował, gdzie pracował i zdobywał szlify 
rzemieślnicze, a także, jak dążył do kapłaństwa. Są pokazane jego dzieła, czyli 
kiedy i jak, w jakich okolicznościach zostało założone zgromadzenie zakonne 
salwatorianów oraz sióstr salwatorianek. Opisano też sytuację Kościoła w XIX 
wieku i na początku XX wieku: czas kulturkampfu, okres burzliwy dla Kościo-
ła, czasy odradzania się i większego zaufania wobec Kościoła przez powstawa-
nie zrzeszeń katolickich, wzrost liczby powołań do służby w Kościele, fenomen 
zaangażowania się osób świeckich w życie społeczne i kościelne. 

W drugim rozdziale została omówiona miłość do Kościoła, która jest 
fundamentem współodczuwania z Kościołem. Według słów Czcigodnego 
Założyciela miłość ta jest ufna, współcierpiąca i posłuszna. Miłość do Ko-
ścioła jest niczym uczucie dziecka do matki, która zawsze troszczy się o swoje 
potomstwo. Ukazano, w jakich okolicznościach kwestionowana jest ta miłość 
do Kościoła czy do Towarzystwa, co jej szkodzi, w jakich warunkach nie może 
się odpowiednio rozwijać. 

W ostatnim, trzecim rozdziale ukazane zostały znaki współodczuwania 
z Kościołem. Znaki te wskazują, jak być z Kościołem przez ufne posłuszeń-
stwo; nawet w tak ciężkich sytuacjach życiowych, w jakich o. Jordan się znaj-
dywał. Innymi znakami są gorliwość i jedność w służbie apostolskiej oraz go-
towość do cierpienia, które zlecił swoim duchowym synom i córkom, aby byli 
w każdej chwili gotowi do ofiarowania siebie nawet przez oddanie życia. Zna-
kiem współodczuwania jest także modlitwa, jaką polecał o. Jordan za Kościół 
oraz za Towarzystwo. Te znaki towarzyszyły o. Jordanowi przez całe życie. Nie 
są one przestarzałe. Mogą i powinny każdemu towarzyszyć także w obecnych 
czasach. Te znaki są odzwierciedleniem jego osobowości. Współodczuwanie 
z Kościołem, które dla Sługi Bożego o. Jordana było bardzo ważne, przekazał 
swoim następcom. Swoje polecenie, aby miłować Kościół jako matkę, zostawił 
duchowym synom i córkom. 

W obecnych czasach świadectwo jest bardzo ważne dla młodego człowie-
ka. Przez całe święte życie o. Jordana, od lat młodzieńczych aż do jego schyłku, 
przewinęło się sporo ludzi, którzy wpłynęli na jego życie. W obecnym świecie, 
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gdy autorytet jest niszczony, właśnie tacy ludzie pokazujący świadectwo swoim 
życiem i czynami są potrzebni. Takim autorytetem był o. Jordan. Fascynuje on 
całym swoim życiem – wszelkimi sposobami starał się dotrzeć do wszystkich 
i tę postawę zaszczepił salwatorianom i salwatoriankom. Jego świadectwo 
było czasami pełne cierpienia, ale i radości. Gdy popatrzymy na niektóre ob-
razy o. Jordana, można zauważyć jakby dwa oblicza. Z jednej strony oblicze 
człowieka cierpienia oraz człowieka zatroskanego o losy Kościoła i świata. 
A z drugiej strony człowieka radości, pełnego optymizmu. Z tego można 
wywnioskować, że twarz Jordana to obraz człowieka współodczuwającego 
z każdym – i tym smutnym, i tym radosnym. 

Dk. Stanisław Biegun SDS
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Wiarygodność Kościoła współcierpiącego (Ecclesia compatiens)  
w nauczaniu Jana Pawła II  

(streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Karola Koszyla SDS pt. Wiarygodność Kościo-
ła współcierpiącego (Ecclesia compatiens) w nauczaniu Jana Pawła II została 
napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej w Wyższym 
Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie, pod kierunkiem ks. dr. 
hab. Romana Słupka SDS i zrecenzowana przez ks. prof. dr. hab. Piotra Liszkę 
CMF. Obrona pracy odbyła się 25 czerwca 2019 roku na Papieskim Wydziale 
Teologicznym we Wrocławiu.

Każdemu człowiekowi od momentu narodzin towarzyszy cierpienie. Może 
ono dotykać ludzi na wiele sposobów: przez chorobę, wojny, niedomagania, 
głód, biedę, starość czy też negatywne odczucia, jakie wiążą się z niektórymi 
aspektami relacji międzyludzkich lub wejrzeniem w samego siebie. Obecnie 
świat chce wyprzeć cierpienie ze świadomości ludzi. Wskutek hedonistycznego 
spojrzenia, stara się niejako nie dopuszczać do stanu, w którym ludzie zaczną 
zadawać pytania o cierpienie. Współczesny człowiek zdaje się żyć w niezmąco-
nej przyjemności, już tutaj, na ziemi. Nic dziwnego więc w tym, że obecność 
cierpienia burzy ten stan. 

Dlatego właśnie w umyśle ludzkim muszą rodzić się różnorakie pytania: 
Dlaczego cierpię? Za co cierpię? Jaki sens ma cierpienie? Dlaczego cierpienie 
odbiera mi kogoś tak bardzo drogiego? Dlaczego Bóg na to pozwala? Czy 
w moim cierpieniu jestem sam? Co Kościół jako wspólnota i instytucja, która 
w swoim zamyśle ma podążać śladami Jezusa Chrystusa, robi dla cierpiących? 
Jak mogę konkretnie pomóc osobom cierpiącym? Czy możliwe jest uniknięcie 
cierpienia?

Celem omawianej pracy magisterskiej było ukazanie tego, iż Kościół, 
współcierpiąc z ludźmi cierpiącymi, jednocześnie się uwiarygadnia. Mając na 
względzie nauczanie papieża, autor chciał ukazać, jakie miejsce we wspólnocie 
kościelnej zajmują chorzy, jak powinna ona z nimi postępować oraz co cierpią-
cy do tej wspólnoty wprowadzają, jednocześnie wiele od niej zyskując.
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W niniejszej pracy posłużono się metodą teologiczną, poddając analizie 
teksty źródłowe i opracowania. Wypracowane wnioski, po odpowiedniej syn-
tezie, zebrano i usystematyzowano pod kątem obranego tematu. W pierwszym 
rozdziale została podjęta próba zbadania, w jaki sposób człowiek spogląda na 
cierpienie. Jaką wobec niego przyjmuje postawę. Zwieńczeniem rozdziału stało 
się ukazanie wpływu cierpienia na wiarę człowieka w Boga. W drugim rozdzia-
le została przeanalizowana relacja Boga do cierpienia, która za swoją podstawę 
ma tajemnicę wcielenia się Syna Bożego i Jego przebywania na ziemi. Na 
początku rozdziału przedstawiono zagadnienie solidarności Jezusa Chrystusa 
z cierpiącymi. Następnie przedstawiono owoce, jakie cierpienie Syna Bożego 
przyniosło cierpiącej ludzkości. W trzecim rozdziale ukazano Kościół, ujmo-
wany jako Ciało Chrystusa, wobec perspektywy cierpienia. Ukazane zostały 
dary, jakie cierpiący otrzymują od Kościoła. Przedstawiono też owoce, jakie 
przynoszą oni Kościołowi, a które swój początek mają we właściwie przyjętym 
i ofiarowanym przez nich cierpieniu. 

Do zrealizowania tematu wykorzystano nauczanie papieża Jana Pawła II. 
Źródłem, które zawiera najwięcej wskazań na temat cierpienia, jest jego list 
apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, napi-
sany w 1984 roku. Szczególnym źródłem przy powstawaniu tego opracowania 
były papieskie orędzia z okazji Światowego Dnia Chorego, które Ojciec Święty 
kierował do wszystkich chorych co roku, aż do swojej śmierci. Posłużono się 
również encyklikami, katechezami i przemówieniami wygłoszonymi przez 
papieża. Oprócz wspomnianych źródeł sięgnięto także do różnych opracowań, 
które dotyczyły motywu cierpienia, oraz do literatury pomocniczej.

Z analizy materiałów wynika, że cierpienie przeżywane z wiarą nigdy nie 
jest czymś bezsensownym i bezużytecznym. Nie jest tylko sprawą jednost-
ki, ale przyczynia się do większego dzieła, jakim jest budowanie wspólnoty 
Kościoła. Ważne jest, aby uświadomić sobie, że cierpienie przyczynia się do 
ukazywania wiarygodności Kościoła, która uwidacznia się podczas niesienia 
pomocy cierpiącym.

Pewnej syntezy nauczania o cierpieniu podjął się papież Jan Paweł II. 
Jako człowiek, któremu od młodych lat towarzyszyło cierpienie po utracie 
najbliższych, a także doświadczył końcowych lat pontyfikatu, wypełnionych 
ogromnym bólem, nie utracił wiary, tylko jeszcze bardziej zbliżył się do Jezu-
sa. Pisze on o cierpieniu nie jak o karze za grzechy, lecz jak o czymś, co jest 
wpisane w nasze życie. Cierpienie jest niejako testem naszego życia. Podczas 
cierpienia rodzi się wiele pytań. Mogą kształtować się różne postawy, a efektem 
końcowym może być wiara lub niewiara. Natłok pytań, myśli czy wątpliwości 
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może zaprowadzić ludzi cierpiących do zaułku, z którego nie mając wyjścia, 
wyprą się Boga, który, ich zdaniem, nie chce im pomóc czy też pozwolił, aby 
ich to spotkało. Ojciec Święty, rozpatrując te wątki, patrzy szerzej. Cierpienia 
przeżywane z wiarą wpływają również na postawy tych, którzy zajmują się 
chorymi. Na nowo wzbudzają w nich człowieczeństwo, które przejawia się 
w okazywanej trosce czy miłości podopiecznych. 

Jan Paweł II wskazuje nam również przewodnika i wzór, który cierpiał nie-
winnie, nie popełniając żadnego grzechu. Skoro Jezus wcielił się z miłości do 
ludzi i podjął się naszego odkupienia, przechodząc drogę krzyżową i wszelkie 
cierpienia, to i my nie powinniśmy doszukiwać się przewinień, za które pono-
simy cierpienia. Jezus przez swoje wcielenie zaistniał w czasie i stał się jednym 
z nas. Stał się człowiekiem, który był podobny do nas we wszystkim oprócz 
grzechu. Przez narodzenie w Betlejem solidaryzuje się ze wszystkimi ludźmi. 
Doświadcza bólu i cierpienia jak każdy z nas. 

Jego cierpienie nie kończy się na krzyżu. Trud, jaki podjął, oraz śmierć na 
krzyżu przyniosła wielorakie owoce wszystkim ludziom. Bóg, umierając na 
drzewie krzyża, nie zlikwidował cierpienia, ale nadał mu sens. Wydarzenie to 
przyczynia się do naszego przeżywania cierpienia. Przy zrozumieniu śmierci 
Jezusa nasze cierpienie nabiera sensu, może stać się czymś wielkim w oczach 
Boga i drugiego człowieka.

Papież również zwraca uwagę, że tak jak Bóg jest z nami solidarny, tak 
również i my jesteśmy z Nim. Wskazuje na to fakt, że jesteśmy Ciałem Mi-
stycznym – Kościołem. Ludzie cierpiący nie są wyrzutkami czy „marginesem 
społecznym”, lecz przyczyniają się do ważnego zadania, jakim jest budowanie 
Kościoła. Każdy członek tego Ciała jest bardzo ważny. Jest nierozerwalnym ele-
mentem, który nie może działać sam, lecz wspólnie z pozostałymi członkami.

Przez takie rozumienie, czym jest Kościół, papież wskazuje, że zarówno 
chorzy, jak i zdrowi mają swoje zadania we wspólnocie. Zauważa, że Kościół 
jest obdarowywany i dlatego sam udziela wielu darów i przez to staje się wiary-
godny. Niewątpliwie Kościół nosi w swoim sercu ludzi potrzebujących i ich los 
nie jest mu obojętny. Dlatego wspomaga ich na różne sposoby. Oprócz dzieł 
charytatywnych posyła każdego wierzącego do osób potrzebujących pomocy 
czy wsparcia. Swą pomoc okazuje w dwojaki sposób. Pierwszy to posługa 
kapłanów i tych wszystkich, którzy mogą udzielić sakramentu. W sposób 
szczególny tych, którzy mogą sprawować sakrament namaszczenia chorych, 
Eucharystii, a także chrztu i bierzmowania. Ważne jest, aby nie czynić od-
powiedzialnymi za udzielanie pomocy tylko osób duchownych. Papież pod-
kreśla, iż pozostali członkowie wspólnoty Kościoła także przyczyniają się do 
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dawania świadectwa, ofiarują swój czas, towarzysząc choremu, okazują miłość 
i troskę. 

Ojciec Święty w swoim nauczaniu dostrzega, że cierpiący nie są tylko 
odbiorcami, którzy biorą od wspólnoty, nie mogąc nic dać w zamian. Wręcz 
przeciwnie, ludzie cierpiący wiele ofiarują wspólnocie Kościoła. Wśród tych 
licznych darów można dostrzec chociażby uświęcanie chorego i drugiego 
człowieka. Odkrywa on w sobie te cechy, które pozwalają mu być lepszym 
człowiekiem i patrzeć inaczej na otaczający świat. 

Jan Paweł II postuluje w swoim nauczaniu, aby nie zamykać się na cier-
pienie jako coś wyłącznie złego, upokarzającego i niegodnego człowieka, 
a spojrzeć na nie jako na narzędzie szerzenia Ewangelii. Wtedy jest możliwość 
przekuć zamiany smutku i niepewności w radość i świadome oczekiwanie 
zjednoczenia się z Bogiem, któremu cierpienie nie jest obojętne. Dopiero 
wówczas, gdy wspólnota zobaczy w chorych Jezusa ukrzyżowanego i z pełną 
miłością i troską będzie ich wspierała, to całe Mistyczne Ciało – Kościół stanie 
się wiarygodnym narzędziem ewangelizacji.

Zrealizowanie wskazanego tematu nie zamyka drogi do twórczego wy-
korzystania materiału w przyszłości. Twórczość Jana Pawła II jest bowiem 
wielkim bogactwem, z którego można czerpać inspirację w opracowaniu wielu 
innych zagadnień. Jednocześnie należy dodać, że prezentowany materiał opra-
cowany przez autora może być wykorzystany nie tylko na potrzeby teologii 
fundamentalnej, ale także jako pomoc dla teologii pastoralnej oraz służby 
medycznej i wszystkich, którzy zajmują się chorymi lub z nimi przebywają. 
Jest apelem, aby chorych nie spychać na margines, lecz widzieć w nich oblicze 
Chrystusa. Widzieć we wszystkich cierpiących kogoś, kto przyczynia się do 
budowania i ubogacania wspólnoty, jaką jest Kościół.

Dk. Karol Koszyl SDS
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