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 Od Redakcji

Rok 2020 zapowiadał się niezwykle interesująco za sprawą ważnych wyda-
rzeń w życiu społeczno-politycznym, kulturowo-historycznym i religijno-
-kościelnym. Mam na uwadze obchody roku papieskiego z racji przypadającej 
setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, świętowanie również setnej rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej, która miały znaczny wpływ na dalsze dzieje świata. 
Rok 2020 został również ogłoszony rokiem Ludwiga van Beethovena z racji 
przypadającej 250. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora. Dnia 7 czerwca 
miała się odbyć długo oczekiwana beatyfikacja prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego. W roku bieżącym przewidziane były także wybory prezydenc-
kie w Polsce. To tylko niektóre z ważniejszych planowanych wydarzeń.

Jednak za sprawą epidemii koronawirusa rok 2020 zapisze się zapewne 
w annałach historii w sposób wyjątkowy. Normalne funkcjonowanie nie tylko 
poszczególnych osób, rodzin czy lokalnych społeczności, ale całej ludzkości 
zostało w dużej mierze sparaliżowane i „zamrożone” restrykcjami podjętymi 
przez różne gremia władzy. Miały one na celu zahamowanie rozprzestrzeniania 
się wirusa i próbę przezwyciężenia jego skutków. W chwili gdy piszę te słowa, 
wciąż trwa epidemia, co więcej, wzrasta liczba zachorowań, a perspektywa jej 
przezwyciężenia wciąż jest niepewna i odległa.

Także wspólnota Kościoła odczuła boleśnie, zwłaszcza w początkowym 
okresie, skutki epidemii COVID-19. Wprowadzone przez rząd ograniczenia 
uczestnictwa w publicznych zgromadzeniach dotyczyły także zgromadzeń 
religijnych. Zwłaszcza w okresie wielkiego postu były one wyjątkowo boleśnie 
odczuwalne w życiu sakramentalnym i we wspólnotach parafialnych, gdy 
liczba wiernych mogących uczestniczyć w liturgii została ograniczona do 
pięciu osób. Po wybuchu epidemii w Polsce zostały zawieszone różne formy 
spotkań grup religijnych, a planowana beatyfikacja prymasa Polski została 
bezterminowo zawieszona. Nowy termin ma zostać ustalony i ogłoszony po 
ustaniu epidemii. Od strony pozytywnej należy wskazać na wzrost znaczenia 
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środków społecznego przekazu, zwłaszcza Internetu. Dzięki temu możliwe 
było pielęgnowanie życia religijnego.

Na razie nie ma pełniejszych analiz stanu duszpasterstwa Kościoła w Polsce 
w tym okresie, ale epidemia obnażyła bezlitośnie wiele jego braków. Dlatego 
wielu teologów i pasterzy Kościoła postuluje poszukiwanie nowego modelu 
duszpasterstwa. Jednym z takich przyczynków była międzynarodowa konfe-
rencja naukowa Kościół w dobie koronawirusa, która odbyła się w trybie zdal-
nym za pośrednictwem mediów elektronicznych w dniach 23-24 czerwca br. 
Została ona zorganizowana przez Katedrę Teologii Systematycznej Instytutu 
Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Należy też odnotować radosne informacje, zwłaszcza dla zgromadzenia 
salwatorianów i osób z nimi związanych. W dniu 19 czerwca br. Ojciec Święty 
Franciszek upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia 
dekretów dotyczących 5 Sług Bożych. Jeden z dekretów o cudzie dotyczył 
Założyciela salwatorianów, ks. Jana Chrzciciela Jordana (1848-1918), znanego 
bardziej jako ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Z kolei 1 sierpnia br. Sto-
lica Apostolska ogłosiła, że ks. Karol Kulczycki, SDS, wiceprowincjał Polskiej 
Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Krakowie, został mianowany 
biskupem diecezji Port Pirie w Australii.

W takim splocie radosnych, pełnych nadziei, i bolesnych wydarzeń, przy-
gotowywany był czternasty tom „Studia Salvatoriana Polonica”. Nie wszystkie 
zamierzenia redakcyjne udało się zrealizować, ale tym bardziej cieszymy się, 
że mimo niesprzyjających okoliczności oddajemy do rąk Czytelników nasz 
rocznik. W zamiarze Redakcji tematem wiodącym miały być aktualne wyda-
rzenia z życia Kościoła i po części udało się to wykonać. Całość rozważań 
otwierają artykuły związane z liturgią jako „czułym sercem Kościoła”. Ks. Sta-
nisław Araszczuk podejmuje refleksję związaną z posłuszeństwem normom 
liturgicznym Kościoła, zwłaszcza w obliczu „radosnej i prywatnej twórczości” 
niektórych kapłanów i grup, deprecjonujących wspomniane normy. Natomiast 
ks. Jacek Nowak SDS rozważa rolę nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego jako 
remedium na współczesny kryzys wiary. Kolejne artykuły dotyczą także spraw 
aktualnych. Chodzi o kwestie związane z nową ewangelizacją i pentekostalizacją 
(ks. Piotr Juckiewicz), ewangeliczny humanizm Europy w nauczaniu św. Jana 
Pawła II (bp Andrzej F. Dziuba) i teologiczną krytykę współczesnych ideologii 
głoszących, że Kościół jest narzędziem opresji dla kobiet (Agnieszka Łoza).

Znajdziemy w obecnym tomie także analizy historyczne. Mam na uwa-
dze artykuł Michała Białkowskiego poświęcony udziałowi abp. Antoniego 
Baraniaka SDB w pracach Konferencji Episkopatu Polski i  jej komisji spe-
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cjalistycznych (1951-1977), Kazimiery Jaworskiej na temat wkładu zakonów 
męskich w pracę duszpasterską na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. 
W tym nurcie s. Jana Agnieszka Gabriel SMCB i Karolina Samborska-Zaleska 
przybliżają stuletnią obecność Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
z Trzebnicy w domu zakonnym w Małuszynie, a ks. Ireneusz Kiełbasa SDS 
90-lecie obecności i posługi Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w Polsce 
(1929-2019). Za cenną pomoc należy uznać kontynuację badań ks. Romana 
Słupka SDS, dotyczących bibliografii polskojęzycznych publikacji naukowych 
i popularnonaukowych dotyczących salwatorianów.

W  końcowej części „Studiów…” uznaliśmy za istotne zamieszczenie 
w  języku polskim i angielskim opracowania † ks. Andrzeja Urbańskiego 
SDS na temat powstania i celów Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana 
w Morogoro w Tanzanii. Jest to o tyle ważne, że ks. Urbański jako wieloletni 
przełożony misyjny w Tanzanii był u początków powstawania tej instytucji, 
a później troskliwie czuwał nad jej rozwojem jako przełożony generalny. Dla 
badaczy historii cenne mogą okazać się archiwalne dokumenty aparatu bez-
pieczeństwa z  lat 1945-1960 dotyczące salwatorianów, a odnalezione przez 
K. Jaworską.

Na całość tomu składają się także sprawozdanie z działalności naukowo-
-dydaktycznej w WSD Salwatorianów w Bagnie za rok akademicki 2019/2020 
ks. Tomasza Raćkosa SDS, wybrana bibliografia salwatorianów polskich za 
rok 2019 zebrana przez ks. Łukasza Darowskiego SDS, recenzje naukowe 
i streszczenia obronionych w ostatnim czasie prac dyplomowych.

Czytelników proszę o łaskawe przyjęcie czternastego tomu „Studia Salva-
toriana Polonica” i życzę miłej lektury. Autorom artykułów i opracowań, 
recenzentom i osobom zaangażowanym w przygotowanie do druku dziękuję 
za wszelką życzliwość, wszystkim życzę zdrowia fizycznego i duchowego na 
dalsze zmagania z epidemią koronawirusa.

Ks. Bogdan Giemza SDS

ks. Bogdan Giemza SDS | Od Redakcji
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 From the Editor

2020 was expected to be a very interesting year due to important events 
in socio-political, cultural-historical, and religious-ecclesiastical areas of life. 
I have in mind the celebration of the papal year on the occasion of the 100th 
anniversary of the birth of St. John Paul II and the celebration of the 100th anni-
versary of the Battle of Warsaw, which had a significant impact on shaping 
the future of the world. 2020 was also declared the year of Ludwig van Bee-
thoven due to the 250th anniversary of this great composer’s birth. On June 7, 
the long-awaited beatification of Cardinal Stefan Wyszyński, the Primate of 
Poland, was to take place. This year, presidential elections in Poland were also 
scheduled. These are just some of the most important events planned.

However, due to the coronavirus epidemic, 2020 will surely be written in 
the annals of history in a unique way. The normal functioning of not only 
individuals, families, or local communities, but all humanity has been largely 
paralyzed and „frozen” by the restrictions introduced by various authorities 
in power. They were aimed at stopping the spread of the virus and trying to 
overcome its effects. As I write these words, the epidemic is still ongoing, 
the number of cases is increasing, and the prospects of overcoming it are still 
uncertain and distant.

The community of the Church, especially in the early period, also painfully 
felt the effects of the COVID-19 epidemic. The government’s restrictions on 
participation in public assemblies also affected religious gatherings. Especially 
during Lent, they were particularly painful in the area of sacramental life and 
in parish communities, when the number of faithful who could participate in 
the liturgy was limited to five people. After the outbreak in Poland, various 
forms of meetings of religious groups were suspended, and the planned beati-
fication of the Primate of Poland was postponed indefinitely. The new date is 
to be set and announced after the end of the epidemic. On the positive side, 
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there is an increase in the importance of social media, especially the Internet. 
Thanks to this, it was possible to cultivate religious life. 

For the time being, there are no complete analyses of the state of the 
Church’s ministry in Poland during this period, but the epidemic has merci-
lessly exposed many of its shortcomings. For this reason, many theologians 
and pastors of the Church are calling for a new model of pastoral care. One 
of the initiatives in this area was an international academic conference Church 
in the Era of the Coronavirus, which was conducted using electronic media 
on June 23-24 of this year. The conference was organized by the Systematic 
Theology Department of the Institute of Theological Studies at the University 
of Szczecin.

It is also important to note the joyful information, especially for the Salva-
torians and those associated with them. On June 19, Pope Francis authorized 
the Congregation for the Causes of Saints to issue decrees regarding five 
Servants of God. One of the decrees about the miracle concerned the founder 
of the Salvatorians, Fr. John the Baptist Jordan (1848-1918), better known as 
Fr. Francis Mary of the Cross Jordan. On August 1, the Holy See announced 
that Fr. Karol Kulczycki SDS, Vice-Provincial of the Polish Province of the 
Society of the Divine Savior in Cracow, was appointed Bishop of Port Pirie 
in Australia.

In the atmosphere of such joyful, hopeful, and painful events, the four-
teenth volume of „Studia Salvatoriana Polonica” was prepared. Not all edi-
torial plans have been achieved, but we are all the more pleased that, despite 
adverse circumstances, we have put our periodical into the hands of our 
readers. The main theme of this edition was intended to be the current events 
of the life of the Church, and in part, it was possible to achieve this aim. The 
volume begins with articles related to the liturgy understood as the „tender 
heart of the Church”. Fr. Stanisław Araszczuk reflects on obeying the liturgical 
norms of the Church, especially in the face of „joyful and private inventions” 
of some priests and groups depreciating these norms. On the other hand, 
Fr. Jacek Nowak SDS considers the role of the extraordinary form of the 
Roman Rite as a remedy for the modern crisis of faith. Subsequent articles also 
concern the current issues. These are issues related to the new evangelization 
and pentecostalization (Fr. Piotr Juckiewicz), the evangelical humanism of 
Europe in the teaching of St. John Paul II (Bishop Andrzej F. Dziuba), and 
theological criticism of modern ideologies proclaiming that the Church is 
a tool of oppression for women (Agnieszka Łoza).
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In the current volume, we will also find historical analyses. They include 
Michał Białkowski’s article on the participation of Archbishop Antoni Bara-
niak SDB in the work of the Polish Episcopal Conference and its special 
committees (1951-1977) and Kazimiera Jaworska’s article on the contribution 
of men’s religious orders in pastoral work in the Lower Silesia after World 
War II. Pursuing this thematic trend Sister Jana Agnieszka Gabriel SMCB and 
Karolina Samborska-Zaleska bring us closer to understanding the century-old 
presence of the Sisters of Charity of St. Charles Borromeo from Trzebnica 
in the religious house in Małuszyn, while Fr. Ireneusz Kiełbasa SDS writes 
about the 90 years of presence and ministry of the Congregation of the Sisters 
of the Divine Savior in Poland (1929-2019). A valuable contribution to this 
volume is the continuation of the research by Fr. Roman Słupek SDS on the 
bibliography of academic and popular publications in the Polish language 
concerning Salvatorians.

In the final part of the „Studies”, we considered it important to include 
Polish and English texts of † Fr. Andrzej Urbański SDS on the creation 
and goals of the Jordan University College in Morogoro, Tanzania. This is 
important, because Fr. Urbański, as a long-time Mission Superior in Tanzania, 
was at the beginning of the foundation of this institution and later carefully 
watched over its development as General Superior. For the history researchers, 
K. Jaworska prepared a valuable article, which includes archival documents 
from the State Security Apparatus in the years 1945-1960 concerning Salvato-
rians in Trzebnica.

The volume ends with a report on academic and didactic activities at the 
Salvatorian Major Seminary in Bagno for the academic year 2019/2020 pre-
pared by Fr. Tomasz Raćkos SDS, selected bibliography of Polish Salvatorians 
for the year 2019 collected by Fr. Łukasz Darowski SDS, and academic reviews 
and summaries of recently defended dissertations.

I ask our readers for a gracious reception of the fourteenth volume of the 
„Studia Salvatoriana Polonica” and wish you a pleasant reading. I also thank 
the authors of articles and studies, reviewers, and those involved in print 
preparation for your good work. I wish everyone physical and spiritual health 
for further struggles with the coronavirus epidemic.

Fr. Bogdan Giemza SDS
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Ks. Stanisław Araszczuk

 Liturgia – czułe serce Kościoła: posłuszeństwo 
normom liturgicznym a „prywatna 
twórczość”

Sobór Watykański II przypomniał zasadę, która wskazuje, kiedy powinno 
się wprowadzać do liturgii „nowości”: „Aby zachować zdrową tradycję, a jed-
nocześnie otworzyć drogę do uprawnionego postępu, reformę poszczególnych 
części liturgii powinny zawsze poprzedzać dokładne studia teologiczne, histo-
ryczne i pastoralne (…). Nowości należy wprowadzać tylko wtedy, gdy tego 
wymaga prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła, z zastrzeżeniem jednak, 
że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących” 
(KL 23). Wydaje się, że wiele nadużyć związanych z „prywatną twórczością”, 
która może prowadzić do zniekształcenia celebracji liturgii, ma źródło w nie-
właściwym rozumieniu natury liturgii i sposobie jej celebracji. Zapomina 
się, że liturgia należy do dziedziny sacrum, czyli do rzeczywistości związanej 
z obecnością i działaniem Boga.

Od samego początku chrześcijaństwa w Kościele są wskazania dotyczące 
poszczególnych celebracji liturgicznych i ustalone granice dla „prywatnej 
twórczości”. Wskazania te nie ograniczają wolności celebransa i uczestników 
liturgii, ale stoją na straży jej teologicznej poprawności i piękna. W ten spo-
sób wprowadzane prawo liturgiczne chroni to, co w liturgii jest niezmienne 
i pochodzi od samego Chrystusa oraz ma swoje źródło w Tradycji Kościoła. 
Kiedy brakuje w celebracji liturgii odniesienia do norm prawa liturgicznego 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk – kierownik Katedry Liturgiki, Homiletyki 
i Kultury Muzycznej Kościoła na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; 
e-mail: saraszczuk@legnica.opoka.org.pl.
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i świadomości, że liturgia jest świętą przestrzenią spotkania Boga i człowieka, 
wtedy może ona upodobnić się do obrzędów świeckich sprawowanych w spo-
łecznościach świeckich. Dlatego stale należy pamiętać, że w sposobie celebracji 
liturgii decyduje się przyszłość wiary i Kościoła. Stąd też troska o piękno 
i sacrum liturgii staje się troską o to, co stanowi „czułe serce” Kościoła.

I. Czym jest liturgia i kto ją celebruje?

W ostatnim czasie kwestia właściwego celebrowania liturgii stała się jed-
nym z punktów, wokół których toczy się debata dotycząca reformy liturgicznej 
Soboru Watykańskiego II, jej oceny oraz recepcji w życiu Kościoła. Z jednej 
strony mamy do czynienia z gorącymi zwolennikami nadzwyczajnej formy 
celebracji liturgii. Z drugiej strony liturgię uznaje się za semper reformanda, 
co prowadzi do nieskończonej kreatywności wiernych tworzących „własną” 
liturgię, w której dana wspólnota się „realizuje”. Pośród owych radykalnych 
reformatorów i ich równie zawziętych przeciwników gubi się głos ludzi, dla 
których liturgia jest czymś żywym, czymś podlegającym rozwojowi i odnowie 
zarówno pod względem początkowego, jak i ostatecznego kształtu1.

Należy zauważyć, że pojęcie liturgii w dokumentach Soboru Watykań-
skiego II oraz w teologii posoborowej związane jest ściśle z pojęciem Kościoła, 
czyli związane jest z eklezjologią. Konstytucja Sacrosanctum Concilium przez 
liturgię rozumie „wypełnianie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej 
przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych 
znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, 
to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny” (KL 7).

Biorąc pod uwagę to określenie liturgii, możemy sformułować cały szereg 
istotnych odpowiedzi na pytanie o naturę liturgii2. Pierwszą odpowiedzią 
jest stwierdzenie, że liturgia jest kontynuacją i aktualizacją historii zbawienia 
oraz wykonywaniem kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. Z tym związane 
jest następne, a mianowicie, że ta aktualizacja kapłaństwa Chrystusowego 
polega w swej istocie na uobecnianiu misterium paschalnego, co dokonuje 
się przez znaki widzialne. Konsekwentnie też nasuwają się dalsze odpowiedzi: 

1 Por. S. Araszczuk, Odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II – zdrowa tradycja 
i uprawniony rozwój, w: Misericordia et Veritas. Księga Jubileuszowa dla uczczenia biskupa 
Ignacego Deca, t. 2, red. A. Tomko, Wrocław 2014, s. 236.

2 Por. S. Czerwik, Pojęcie i natura liturgii, w: Euntes docente, red. S. Koperek, Kraków 
1993, s. 41-59.
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przez to uobecnianie misterium paschalnego dokonuje się uświęcenie czło-
wieka i uwielbienie Boga. Podmiotem liturgii, czyli głównym jej Liturgiem i ją 
sprawującym jest Jezus Chrystus i Jego mistyczne Ciało – Kościół3. Uwielbienie 
Boga przez czynności liturgiczne sprawowane tutaj, na ziemi, jest już zapocząt-
kowaniem liturgii niebiańskiej i uczestniczeniem w niej. Oczywistą jest rzeczą, 
że autorem podstawowym, choć niewidzialnym liturgii jest sam Chrystus 
– jedyny, prawdziwy i najwyższy Kapłan. Niemniej Chrystus oddziałuje po 
swym zmartwychwstaniu na historię za pomocą swojego nowego Ciała, jakim 
jest Kościół. On bowiem przemawia, dotyka, podnosi na duchu, przebacza 
i uświęca, posługując się głosem, rękami, sercem wszystkich ochrzczonych – 
tych, którzy tworzą Kościół4. Liturgia umożliwia zatem nawiązanie osobowej 
więzi z Bogiem w Chrystusie. W niej dzięki żywemu przekazowi Objawienia 
Bożego oraz udzielaniu sakramentów świętych dokonuje się eklezjogeneza5.

Istota procesu odkupienia zawarta jest w „misterium paschalnym”, co 
oznacza, że właśnie „dzieło Chrystusa” jest podstawową treścią liturgii. 
Ponadto dzięki liturgii owo „dzieło Chrystusa” poprzez wiarę przenika do 
historii, a moment historyczny staje się nieprzemijającym bosko-ludzkim 
aktem odkupienia6. Liturgia bowiem jako wypełnienie kapłańskiej funkcji 
Jezusa Chrystusa jest rzeczywistością łączącą to, co widzialne, z niewidzial-
nym. W niej przez znaki widzialne wyraża się zbawczy dialog. Pierwszym 
twórcą kultu jest Jezus Chrystus, a celem – oddawanie czci Bogu i uświęcenie 
człowieka. Nie jest natomiast liturgia jedynie arbitralnym działaniem sprawu-
jącego ją kapłana bądź grupy wiernych. Dlatego też w autorytatywny sposób 
powinna być chroniona, gdyż „jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, 
której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada 
żadna inna czynność Kościoła” (KL 7)7.

Liturgia, będąc zespoleniem misterium, celebracji i życia dzięki anamnezie, 
uczestnictwu i działaniu Ducha Świętego, osiąga wymiar zstępujący, horyzon-
talny, oraz wstępujący. Liturgia posiada wymiar zstępujący (uświęcenie), gdyż 
Trójca Święta udziela swego życia wiernym. Liturgia ma wymiar horyzontalny, 
gdyż stanowi zobowiązanie do życia moralnego na miarę (w naśladowaniu) 
Jezusa Chrystusa. Posiada ona także wymiar wstępujący (kult), gdyż z życia 

3 W. Głowa, Liturgia miejscem i źródłem przepowiadania, Przemyśl 1999, s. 23.
4 A. Sorrentino, Zreformować reformę?, Kielce 2019, s. 78.
5 B. Migut, Liturgia jako teologia żywa, Lublin 2019, s. 72.
6 Por. J. Ratzinger, Teologia liturgii, w: tenże, Teologia liturgii. Sakramentalne podstawy 

życia chrześcijańskiego, Opera omnia, t. 11, Lublin 2012, s. 601-602.
7 M. Kołodziej, Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Wrocław 2019, s. 21.
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człowieka winien wypływać kult i uwielbienie Najświętszej Trójcy. Żadna 
liturgia nie jest możliwa bez Ducha Świętego8.

W liturgii dokonuje się przepływ życia Bożego, wpisany w rytm sprawowa-
nych świętych czynności zbawczych, uporządkowanych dzięki woli Kościoła 
i stanowiących przedmiot zobowiązania dla celebrujących liturgię. W niej 
także ukazuje się aktualna wiara Kościoła, kształtowana przez tchnienie Ducha 
Świętego. Wyraża się ona w treściach formuł kultowych, oficjalnych tekstach, 
znakach i świętych czynnościach, zawierających duchowe bogactwo tradycji 
połączone z aktualnym doświadczeniem spotkania z Panem9. W Konstytucji 
o liturgii świętej czytamy, że „liturgia jest szczytem, do którego zmierza cała 
działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego 
moc” (KL 10). Nie należy jednak dążyć do czynienia jej coraz bardziej atrak-
cyjną. Jest bowiem darem Boga w Duchu Świętym, darem Bożej miłości.

Wychodzenie od wydarzeń zbawczych Chrystusa w rozumieniu liturgii 
stanowi kryterium odróżnienia czynów liturgicznych od działań pozalitur-
gicznych. Kryterium to można określić mianem historiozbawczego. Taki czyn 
uobecniany w liturgii w Duchu Świętym cieszy się najwyższą skutecznością, 
jest czynem samego Chrystusa, podczas gdy nabożeństwa Ludu Bożego czer-
pią swoją skuteczność z modlitwy Kościoła (ex opere operantis Ecclesiae)10. 
Wymiar historiozbawczy stanowi novum soborowego rozumienia liturgii. U jej 
początków znajduje się wola Boga zbawienia wszystkich ludzi, nieustanne 
podejmowanie przez Niego inicjatywy wychodzenia ku człowiekowi, które 
osiągnęło szczyt w dziele Jezusa Chrystusa11.

Jeżeli już wiemy, czym jest liturgia, to możemy odpowiedzieć na pytanie, 
kto ją celebruje? Należy zauważyć, że Chrystus wypełnia w liturgii swą włas ną 
funkcję Głowy, gdy przez hierarchię gromadzi i uświęca wiernych, czyni z nich 
lud święty, czyli Kościół, i gdy razem z nim oddaje chwałę swemu Ojcu. 
Kościół zaś pełni swą rolę Ciała Chrystusa, gdy przyjmuje Jego uświęcające 
działanie, we wspólnej modlitwie uwielbia Ojca i razem z Chrystusem składa 
Mu ofiarę z całego swego życia. Stąd liturgia jest zawsze czynnością Chrystusa 
– Głowy i Kościoła – Jego Ciała. Jest także kultem Kościoła, ale nie dlatego, 

8 B.  Migut, Misteryjna natura liturgii, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” 
57(2010) nr 1, s. 175.

9 J.J. Kopeć, Formacja liturgiczna, czyli mistagogia w liturgii i przez liturgię, „Liturgia 
Sacra” 1993 nr 3-4, s. 23-24.

10 B. Nadolski, Liturgika, t. 1: Liturgika fundamentalna, Poznań 2014, s. 176.
11 Por. B. Nadolski, Liturgia, w: Leksykon liturgii, oprac. B. Nadolski, Poznań 2006, 

s. 752.
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że jest wykonywana „w imieniu” Kościoła, który określa i kieruje kultem, 
lecz dlatego, że jest sprawowana in persona Ecclesiae, tj. przez tych, którzy 
tworzą wspólnotę Kościoła złożoną z poszczególnych jednostek mających 
różne urzędy i funkcje. Dlatego czynności liturgiczne będące czynnościami 
Chrystusa są jednocześnie czynnościami całego Kościoła: „należą do całego 
Ciała Kościoła” (KL 26). Zatem cały Kościół jako jeden Lud Boży jest razem 
z Chrystusem podmiotem liturgii12.

Zgromadzenie celebrujące liturgię jest epifanią Kościoła przez to, że m.in. 
ukazuje je jako wspólnotę wierzących, w której istnieje urząd hierarchiczny. 
Funkcja kapłana jest podwójna: należąc do zgromadzenia, jest jego reprezen-
tantem wobec Boga, do którego zanosi modlitwę dziękczynienia i prośby, 
ale jest jednocześnie reprezentantem Chrystusa wobec zgromadzonej wspól-
noty, czego wyrazem są zwłaszcza przepowiadanie słowa Bożego i działania 
sakramentalne. Jest on reprezentantem Ludu Bożego, czyli Kościoła, będąc 
zarazem reprezentantem Chrystusa. W liturgii bowiem działanie kapłana 
in persona Christi oraz działanie in persona Ecclesiae zawsze są ze sobą ściśle 
związane13. Podmiotem celebracji jest zawsze wspólnota wiernych, czyli miej-
scowy Kościół, który celebruje zbawczy czyn Chrystusa zainicjowany przez 
Boga. J. Ratzinger ujmuje to zwięźle jednym zdaniem: „Liturgia albo jest 
dziełem Boga, albo jej w ogóle nie ma”14. Prawdziwa liturgia chrześcijańska 
to po prostu życie Chrystusa w nas, które zarówno przeżywamy, jak i cele-
brujemy. Owym życiem jest nikt inny, jak ten, którego nazywamy Duchem 
Świętym15.

Słowa te potwierdzają, że nikt z ludzi nie jest pierwszym i jedynym twórcą 
liturgii. Celebracja liturgii staje się uczestnictwem w czymś większym i prze-
kraczającym każdego człowieka. To znaczy, że wydarzenie liturgiczne nie leży 
w nas samych, czy w grupie celebrującej, ale jest odpowiedzią na inicjatywę 
pochodzącą z góry, na wezwanie i na akt miłości, pozostający tajemnicą, której 
nie potrafimy wyjaśnić, lecz którą możemy przyjąć, i ten akt przyjęcia Biblia 

12 Cz. Krakowiak, Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji, w: Wiara, Kościół, 
liturgia, red. Cz. Krakowiak, Lublin 2016, s. 100.

13 Tamże, s. 108.
14 Por. J. Ratzinger, „Będę Ci śpiewał wobec aniołów”. Tradycja ratyzbońska a reforma 

liturgii, w: tenże, Teologia liturgii, s. 520.
15 R.F. Taft, Ponad wschodem i zachodem. Problemy rozumienia liturgii, Kraków 2014, 

s. 327.
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nazywa posłuszeństwem16. Znajomość natury liturgii i świadomość, kto ją 
celebruje, sprzyja tak rozumianemu posłuszeństwu.

II. Posłuszeństwo normom liturgicznym

Wnikliwa analiza merytorycznej wartości i  celu promulgowanych 
w Kościele norm prawnych jest ściśle i wyłącznie związana z ich postrzeganiem 
w wymiarze eklezjalnej służebności, a mianowicie: należy dokonać rozeznania 
oceniającego, które ukaże, na ile owe normy prawne są pomocne dla wspólnoty 
i wiernych w zakresie osiągnięcia pełnej komunii z Chrystusem i Kościołem, jak 
również, na ile stają się gwarantem zupełnej realizacji integralnej misji Kościoła, 
a więc w jakim stopniu służą każdemu wiernemu w osiągnięciu zbawienia17. 
Wymaganie posłuszeństwa normom liturgicznym i autentycznym tekstom 
liturgicznym jest wymaganiem lex orandi, które zawsze musi odpowiadać lex 
credendi. Brak wierności w tym zakresie może także dotknąć samej ważności 
sakramentów. Jako kult Kościoła liturgia wymaga czynnego, świadomego i peł-
nego udziału w niej wszystkich, stosownie do stopnia święceń i urzędów: wszy-
scy, zarówno świeccy, jak i duchowni, spełniając swą funkcję, powinni czynić 
tylko to, co do nich należy z natury rzeczy. Potrzebne jest więc przestrzeganie 
tego, co zostało zapisane jako wyraz wskazania postępowania w celebracji, ale 
również nie mniejszą uwagę należy poświęcić na dynamiczność i kreatywność 
w tych miejscach, w których one być powinny. I to właśnie staje się posłuszeń-
stwem wobec tego, co zapisane i niezapisane, a co w liturgii ważne.

Brak posłuszeństwa normom liturgicznym może prowadzić do nadużyć 
w liturgii spowodowanych „prywatną twórczością”. Zwraca na to uwagę Jan 
Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia. Papież stwierdza, że owe nadużycia 
stały się powodem cierpienia wielu ludzi, że wprowadzone innowacje były 
często nieuzasadnione i całkowicie nieodpowiednie. Dlatego poczuwa się 
do obowiązku, aby skierować gorący apel o wielką wierność normom litur-
gicznym podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej: „Nikomu nie można 
zezwolić na niedocenianie powierzonej nam tajemnicy: jest ona zbyt wielka, 

16 Por. J. Ratzinger, Obraz świata i człowieka w liturgii i jego wyraz w muzyce kościelnej, 
w: tenże, Teologia liturgii, s. 503.

17 W. Wenz, Prawne aspekty reformy liturgicznej. Refleksja kanoniczna z racji 50-lecia 
ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, w: Blaski i cienie reformy 
liturgicznej, red. S. Araszczuk, Wrocław 2014, s. 73.
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ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która 
nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego” (EiE 52).

Od samego początku wszystko, co związane jest z normami liturgicznymi 
i sposobem celebracji liturgii odnosi się do autorytetu. Takim autorytetem 
jest Jezus Chrystus, takim autorytetami byli apostołowie i ci, na których 
oni nakładali ręce. Dlatego kapłan nie może sam decydować, jak powinno 
się celebrować liturgię. Musi zrozumieć, że prawo kierowania sprawami 
liturgii należy wyłącznie do odpowiedniej władzy kościelnej i przysługuje 
na pierwszym miejscu Stolicy Apostolskiej, a także biskupowi diecezjalnemu 
oraz prawnie ustanowionym konferencjom biskupów właściwym danemu 
terytorium. Fundamentem prawa kościelnego jest wola prawodawcy. W pra-
wie liturgicznym prawodawcą jest Bóg lub człowiek. Widać to w klasyfikacji 
źródeł prawa liturgicznego. Należy jednak pamiętać, że są źródła istnienia 
prawa liturgicznego i źródła jego poznania. Trzeba także zauważyć, że nie 
można prawa liturgicznego utożsamiać z samą liturgią, chociaż liturgia bez 
prawa liturgicznego też nie istnieje.

Wydaje się, że posłuszeństwo normom liturgicznym tworzy pole dialogu 
i bezpiecznego podążania drogą Kościoła, który staje się Kościołem w drodze, 
a problem z posłuszeństwem normom liturgicznym bierze się stąd, iż jest ono 
niewłaściwie rozumiane, ponieważ traktuje się je jako zewnętrzne narzucenie 
czyjejś woli, często rozumianej jako wola czysto ludzka. A przecież posłuszeń-
stwo to wyraz łączności całego Kościoła z Bogiem. Tak pisze o tym właściwym 
rozumieniu posłuszeństwa ks. B. Migut: „Podstawowym elementem właściwego 
ars celebrandi liturgii sakramentalnej jest świadomość, że celebracja dokonuje 
się w obecności Chrystusa, a kapłan występuje in persona Christi. Kolejnym 
warunkiem jest świadomość komunii z Kościołem celebransa i uczestników 
liturgii. Prowadzi to do wiernego posłuszeństwa wobec norm sprawowania 
liturgii, ustanowionych przez Kościół oraz do przekonania, że modlitwy wypo-
wiadane w liturgii oraz sam sposób jej celebracji wyrażają wiarę Kościoła”18.

Można powiedzieć, że posłuszeństwo normom liturgicznym jest głównym 
fundamentem zarówno porządku prawnego liturgii, jak i możliwości kształ-
towania liturgii. Ponieważ to właśnie posłuszeństwo wzywa nas do jednego 
i drugiego zaangażowania. Kościół, wzywając do posłuszeństwa przepisom 
liturgicznym, wzywa jednocześnie do posłuszeństwa Duchowi Świętemu, który 
działa w Kościele, a który nieustannie aktualizuje objawienie Boże widoczne 
w liturgii w świecie. Można powiedzieć, iż potrzeba nam interpretacji liturgii 

18 B. Migut, Misteryjna natura liturgii, s. 177.
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Kościoła w świetle hermeneutyki posłuszeństwa, gdzie będziemy je respektować 
i przyjmować jako skarb tradycji niezmiennej Kościoła, jako naszego wspól-
nego dobra. Liturgia sprawowana w duchu posłuszeństwa staje się liturgią 
samego Jezusa Chrystusa, niezaciemnionego przez indywidualne interpretacje 
i wolnościowe kierunki. Staje się realną formą, w której materia łaski Bożej 
dokonuje uświęcenia człowieka. Dzięki posłuszeństwu widzimy w normach 
kościelnych istotną ochronę tego, co w sprawowanych czynnościach liturgicz-
nych niezmienne i stałe, z jednoczesną świadomością, iż do tego, co zmienne, 
nie wkradną się elementy sprzeczne z wewnętrzną naturą liturgii19.

W trosce o liturgię mszalną Jan Paweł II zaakcentował konieczność prze-
strzegania przepisów liturgicznych i zwrócił się do Kongregacji ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów o przygotowanie bardziej szczegółowego 
dokumentu, również o  odniesieniu prawnym. Takim dokumentem jest 
instrukcja Redemptionis sacramentum. Instrukcja ta jest poświęcona przeciw-
działaniu nadużyciom w liturgii. Pojawiające się bowiem nadużycia litur-
giczne godzą w istotę liturgii, sakramenty oraz w tradycję i autorytet Kościoła. 
Zostało przypomniane, że kapłan z racji swego posłannictwa musi pamiętać, 
że jest sługą, a nie właścicielem Bożych misteriów. Stąd też nie może dowolnie 
dysponować tekstem liturgicznym i całym najświętszym obrzędem jako swoją 
własnością i nadawać mu kształt osobisty i dowolny. Powinien mądrze korzy-
stać z dopuszczonej i zaleconej przez przepisy możliwości kształtowania liturgii 
i dostosowywania jej do potrzeb wspólnoty, ale musi też unikać dowolności, 
wielomówności, przekręcania formuł i modlitw20.

Instrukcja Redemptionis sacramentum przypomina, że wszyscy wierni mają 
prawo do prawdziwej liturgii, a w sposób szczególny do celebracji Mszy św., 
która winna być taka, jaką chciał i ustanowił Kościół, tak jak określają przepisy 
w księgach liturgicznych oraz w innych normach i aktach prawnych. Podobnie 
lud katolicki ma prawo, aby Ofiara Mszy św. była celebrowana w sposób 
niezmieniony, zgodny z całym nauczaniem Magisterium Kościoła. Wspólnota 
katolicka ma wreszcie prawo do celebracji dla niej Ofiary Mszy św. w taki 
sposób, aby prawdziwie ukazywała sakrament jedności, czyli z wykluczeniem 
uchybień i wszelkich gestów, które mogłyby zrodzić w Kościele podziały 
i stronnictwa (por. RS 12).

19 Por. H.  Stawniak, Służebna rola przepisów prawno-liturgicznych, „Seminare” 
19(2003), s. 77-78. 

20 Por. S. Araszczuk, Wierność przepisom liturgicznym na podstawie dokumentów 
Kościoła, w: Illum oportet crescere. Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona 
Grocholewskiego, red. W. Irek, Wrocław 2009, s. 198-199.
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Kiedy w czasie sprawowania świętej liturgii dokonuje się nadużycia, wów-
czas następuje prawdziwe zafałszowanie liturgii katolickiej. Napisał bowiem 
św. Tomasz: „Błąd zafałszowania popełnia ten, kto w imieniu Kościoła oddaje 
Bogu cześć w sposób niezgodny z ustaleniami powziętymi przez Kościół na 
mocy jego boskiej władzy oraz w sposób przez Kościół niepraktykowany” 
(RS 169). Aby zaradzić takim nadużyciom, najpilniejszym zadaniem jest for-
macja biblijna i  liturgiczna Ludu Bożego, pasterzy i wiernych, tak by wiara 
i dyscyplina Kościoła w odniesieniu do świętej liturgii były poprawnie uka-
zywane i rozumiane. Tam jednak, gdzie nadużycia wciąż występują, trzeba 
postępować zgodnie z normami prawa, stosując wszelkie właściwe środki, 
aby ochronić duchowe i prawne dziedzictwo Kościoła (RS 170). W obecnych 
czasach posłuszeństwo normom liturgicznym powinno być na nowo odkryte 
i docenione jako świadectwo Kościoła jednego i powszechnego. Wartość 
i piękno liturgii polega między innymi na posłuszeństwie obowiązującym 
w Kościele zasadom celebracji. Posłuszeństwo to jest uwarunkowane fak-
tem, iż liturgia jest dziełem Chrystusa i Kościoła, a nie prywatnych osób21. 
Ustanowiony przez Chrystusa porządek domaga się, aby człowiek w każdej 
epoce i każdym czasie jak najpełniej wyrażał w sposób zewnętrzny radość 
z uświęcenia kultycznego. Dlatego wolność w liturgii, którą dysponujemy 
jako Kościół na mocy kapłaństwa powszechnego i która wynika z chrztu św., 
daje nam możliwość rozeznawania i proponowania pewnych elementów czy 
znaków liturgicznych, jako wyraz naszej odpowiedzi na Bożą inicjatywę.

Kryzys liturgii i związany z tym kryzys Kościoła spowodowany jest przede 
wszystkim brakiem posłuszeństwa normom liturgicznym. Zdaniem J. Ratzin-
gera spowodowane jest to tym, że liturgię traktuje się jak party, podczas któ-
rego wspólnota powstaje i doświadcza samej siebie. Szczególnie widoczne staje 
się to przy przyznawaniu coraz większej roli słowom powitania i pożegnania, 
jak również w poszukiwaniu coraz to nowszych sposobów mających na celu 
uatrakcyjnienie celebracji. W ten sposób „sukces” tak rozumianej celebracji 
w dużym stopniu zależy od „kreatywności” jej organizatora. Nie dziwi więc 
negatywny stosunek do „starej” wizji liturgii, którą opisuje się za pomocą słów 
takich jak: „obrzęd”, „obowiązek”, „interioryzacja” i „porządek”22.

21 Por. Z. Janiec, Gdzie są granice kreatywności celebransa podczas sprawowanej liturgii?, 
„Anamnesis” 2006 nr 2, s. 108.

22 Por. J. Ratzinger, Kwestia struktury celebracji liturgicznej, w: tenże, Teologia liturgii, 
s. 363.
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Niewłaściwe rozumienie norm liturgicznych, a co za tym idzie brak posłu-
szeństwa wobec nich, może być spowodowane widzeniem w nich zagrożenia 
możliwości rozwoju liturgii w tradycji Kościoła. Wtedy człowiek obawia się 
o swoją kreatywność w liturgii. Dopiero wtedy, kiedy zauważy, że normy 
liturgiczne bronią zdrowej tradycji i pozwalają na uprawniony rozwój, zaczyna 
w pokorze dostrzegać posłuszeństwo jako łaskę, a nie bezsensowne nakazy.

III. Granice wolności w liturgii

Liturgia składa się z części niezmiennej, pochodzącej z Bożego ustanowie-
nia, i z części podlegających zmianom. Części zmienne w liturgii mogą i nawet 
powinny być zmieniane, jeśli wraz z upływem czasu stały się niewłaściwe albo 
jeżeli wkradły się do nich elementy niezupełnie odpowiadające wewnętrznej 
naturze liturgii (por. KL 21). To, co niezmienne w liturgii, pozwala człowiekowi 
wejść w rzeczywistość Boga. Bóg, obdarzając człowieka wolną wolą, sprawia, że 
człowiek w Kościele staje się podmiotem prawa. Uzyskując tę podmiotowość 
i dobrze ją wykorzystując z uwzględnieniem wolnej woli, człowiek dokonuje 
zbawiania się w Chrystusie. Ta podmiotowość dotyka tych, którzy te prawa usta-
lają, oraz tych, którzy żyją tym prawem, celebrując liturgię, czyli krótko mówiąc, 
wszystkich wierzących, którzy pragną zbawienia. Stąd prawo liturgiczne może 
mieć szeroki wpływ na aktywność człowieka23. Z tego prawa człowiek powinien 
umiejętnie korzystać, aby nie zniszczyć tego, co stanowi istotę celebracji liturgii. 
Stąd też pojawia się pytanie o granice wolności w liturgii i możliwość kreowania 
liturgii.

Wolność to jeden z konstytutywnych elementów chrześcijańskiego kultu. 
Papież Leon Wielki zbudował teologię liturgii sakramentu opartą na koncepcji 
wcielenia Słowa Bożego, gdzie sakramentalność opiera się na dwóch filarach: 
inicjatywie Bożej i wolnej decyzji człowieka. Każdy człowiek może dokonać 
radykalnego wyboru, opowiadając się „za” lub „przeciw” planom Bożym. Sze-
roko tę zależność analizuje Enrico Mazza, opisując pojęcie sakramentalności24. 
Porządek, który zwraca uwagę na wolność i docenia jej znaczenie, tworzy ten 
wyjątkowy rys posoborowego spojrzenia na liturgię. Ten niewątpliwy dar stał 

23 J. Nowak, Prawo liturgiczne, w: Mysterium Christi, t. 8: Formacja liturgiczna, red. 
W. Świerzawski, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2013, s. 436.

24 Por. E. Mazza, L’uso di „sacramentum” nella lettera 10,96 di Plinio il Giovane, 
„Ephemerides Liturgicae” 113(1999), s. 466-480.
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się jednocześnie „koniem trojańskim” życia Kościoła. Wiele osób odpowie-
dzialnych za liturgię pomyliło wolność z samowolą i przywłaszczyło sobie 
prawo do decydowania o kształcie i formie liturgii Kościoła25.

W okresie posoborowym pojawiło się wiele wypowiedzi Magisterium 
Kościoła, z których przebija wielka troska o piękno i zgodność z normami 
liturgicznymi celebracji liturgii. Można z nich wyczytać, że samowola w liturgii 
i nieposłuszeństwo prawomocnym przepisom zmienia naturę aktu liturgicz-
nego, nie jest on wtedy kultem Kościoła, ale kultem prywatnym jednej osoby 
albo jakiegoś poszczególnego zespołu ludzi. Dowolne traktowanie celebracji 
liturgii prowadzi do jej zniekształcenia. Zasadniczą intencją Kościoła domaga-
jącego się posłuszeństwa normom liturgicznym jest troska o to, aby celebracja 
liturgiczna nie została pozbawiona swojej głębi26. Dlatego J. Ratzinger wskazy-
wał, że: „z istotą wiary i liturgii nie da się pogodzić wolności tworzenia, tak jak 
się ją powszechnie rozumie i która łatwo wyradza się w dowolność. Wielkość 
liturgii polega właśnie na jej niedowolności”27.

Wnikliwa analiza merytorycznej wartości i celu promulgowanych w Kościele 
norm prawnych jest ściśle i wyłącznie związana z ich postrzeganiem w wymiarze 
eklezjalnej służebności, a mianowicie: należy dokonać rozeznania oceniającego, 
które ukaże, w jakim stopniu te normy prawne są pomocne dla wspólnoty 
i wiernych w zakresie osiągnięcia pełnej komunii z Chrystusem i Kościołem, 
jak również czy są gwarantem pełnej realizacji integralnej misji Kościoła, a więc 
w jakim stopniu służą każdemu wiernemu w osiągnięciu zbawienia28. Właściwy 
sposób celebracji liturgii rodzi się z właściwego jej rozumienia i polega na 
poprawnym jej sprawowaniu, na czynieniu tego z odpowiednim zaangażo-
waniem serca, tak aby stała się duszą codziennego życia29. Kiedy człowiek, 
korzystając z własnej wolności, ustanawia swój sposób celebracji liturgii, grozi 
mu, że popadnie w kult czysto ludzki, na miarę ludzkich pragnień i aktualnej 
mody. Jeśli w centrum liturgii znajduje się człowiek, również Kościół staje się 
organizacją ludzką. Na polu liturgii musi się dziś dokonać swoiste nawrócenie. 
Jeżeli zbyt mocno podkreśla się rolę wolności w celebracji liturgii, to można 
nie zauważyć działającego w niej Boga. W konsekwencji człowiek zaczyna 

25 T. Sałatka, Porządek i wolność liturgii w popkulturze, „Studia Paradyskie” 25(2015), 
s. 181-182.

26 Por. Z. Janiec, Gdzie są granice kreatywności celebransa, s. 106.
27 J. Ratzinger, Duch liturgii, w: tenże, Teologia liturgii, s. 133.
28 W. Wenz, Prawne aspekty reformy liturgicznej, s. 73.
29 Por. Benedykt XVI, Homilia wygłoszona podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek 

(20 marca 2008), „L’Osservatore Romano” 2008 nr 5, s. 6.
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kreować liturgię i bronić jej w imię wolności i nowości celebracji liturgicznych 
w oderwaniu od wskazań Kościoła. Granicą wolności w celebracji liturgii staje 
się więc jej sacrum i dobro zgromadzenia liturgicznego.

IV. Obrona sacrum liturgii obroną „serca” Kościoła

Wiara człowieka jako istoty z natury swojej religijnej wiąże się z konieczno-
ścią jej uzewnętrznienia. Dokonuje się to indywidualnie, ale przede wszystkim 
we wspólnocie Kościoła30, który urzeczywistnia się w celebracji liturgii. Życie 
chrześcijańskie bowiem nie tylko wyprzedza i osiąga swój szczyt w actio sacra, 
którą jest celebracja, lecz jednocześnie od niej pochodzi31. Stąd też jednym 
z głównych zadań Kościoła jest obrona tego, co w liturgii pochodzi od Boga 
i jest niezmienne, gdyż wiele nadużyć związanych z niezdrową kreatywnością 
i formalizmem ma źródło w niedostrzeganiu sacrum w liturgii.

Obrona sacrum w liturgii jest w ostateczności obroną tego, co jest naj-
większą wartością w Kościele. Jest również obroną samego człowieka, który 
bez uświęcającego działania Boga nie jest w stanie sobie poradzić na drodze do 
zbawienia. Widać to wyraźnie w realizacji zbawczego dialogu między Bogiem 
a człowiekiem. Dlatego troska o  sacrum staje się jednym z podstawowych 
zadań kompetentnej władzy kościelnej, a spoglądając na liczbę nadużyć i nie-
właściwych postępowań należy to zadanie podjąć ze zdwojoną siłą.

Prawo strzeże w liturgii jej sacrum, a przestrzeganie go staje się obowiąz-
kiem tych, którzy są odpowiedzialni za celebrację liturgii. Należy przy tym 
zauważyć, że przepisy dotyczące sposobu celebrowania liturgii nie są formą 
jurydycznego skrępowania wolności, ale zabezpieczeniem wspólnego dobra 
Kościoła przed arbitralnością inicjatyw osób prywatnych i przed niekontro-
lowaną samowolą, jaka mogłaby narazić członków Kościoła na to, że byliby 
pozbawieni autentycznej liturgii, której głównym celebransem jest jedyny 
i Wieczny Kapłan Jezus Chrystus, a której podmiotem jest zawsze cały Kościół, 
a nie jakieś ugrupowanie zwołane z inicjatywy prywatnych osób czy religijno-
-społecznych liderów.

30 Por. M. Kołodziej, Zgromadzenie liturgiczne w świetle Katechizmu Kościoła Katolic-
kiego, Wrocław 2016, s. 13.

31 Por. K. Porosło, Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Kraków 2018, 
s. 76-77.
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Przepisy liturgiczne pełnią rolę służebną, mającą gwarantować pokorną 
i pełną pobożności służbę Bogu Ojcu, przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świę-
tym oraz służbę tu i teraz zgromadzonemu Kościołowi32. Dlatego też w instruk-
cji Redemptionis sacramentum wyraźnie wskazano: „Wszyscy wierni w miarę 
możliwości powinni uczestniczyć w Eucharystii w sposób pełny, świadomy 
i czynny, czcić ją z miłością przez akty pobożności i nawrócenie życia. Biskupi, 
prezbiterzy i diakoni, spełniając świętą posługę, winni badać sumienie co do 
prawdy i wierności swoich czynności spełnianych w imię Chrystusa i Kościoła 
podczas sprawowania świętej liturgii. Każdy święty szafarz powinien się rów-
nież poważnie zapytać, czy respektował prawa wiernych świeckich, którzy 
z zaufaniem powierzają mu siebie oraz swoje dzieci z przekonaniem, że wszyscy 
oni dla dobra wiernych prawidłowo wykonują te zadania, które Kościół z man-
datu Chrystusa pragnie wypełnić, celebrując świętą liturgię. Każdy bowiem 
zawsze powinien pamiętać, że jest sługą świętej liturgii” (RS 186).

Liturgia jest święta, dlatego „prywatna twórczość” w liturgii stosowana 
przez samych jej uczestników, w porównaniu z pięknem liturgii rozwijającej 
się na przestrzeni tysiącleci, jest uboga. Także prawo do sprawowania tego typu 
liturgii tworzonej przez ludzi jest bardzo ograniczone, a działania, które dla 
jednych są wyrazem wolności, dla innych mogą być formą sprawowania wła-
dzy nad nimi. Toteż stale należy pamiętać, że w sprawowaniu liturgii decyduje 
się przyszłość wiary i Kościoła. Liturgia jest czułym sercem Kościoła, które 
należy chronić przez posłuszeństwo prawu liturgicznemu wprowadzanemu 
przez kompetentną władzę kościelną.

* * *
Właściwy sposób celebracji liturgii rodzi się z właściwego jej rozumienia 

i polega na poprawnym jej celebrowaniu zgodnie z ustalonymi normami litur-
gicznymi. Oznacza to, że sztuka właściwego celebrowania liturgii jest orga-
nicznie związana z pełnym, czynnym i owocnym uczestnictwem wszystkich 
wiernych, a nawet jest najlepszym warunkiem actuosa participatio, bowiem 
wypływając z wiernego posłuszeństwa wobec norm liturgicznych w całej ich 
spójności zapewnia życie wiary wszystkim wierzącym, którzy są powołani do 
przeżywania celebracji liturgii we wspólnocie Kościoła.

32 S. Czerwik, Liturgia – działanie Boskie i  ludzkie. Posłuszeństwo wobec „sacrum” 
i osobista „twórczość” kapłana przewodniczącego celebrującej wspólnocie, „Anamnesis” 2001 
nr 2, s. 92.
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Należy pamiętać, że porządek prawny i możliwość „prywatnej twórczości” 
w kształtowaniu liturgii to dwie rzeczywistości integralne, które we wzajemnej 
relacji tworzą tę wyjątkową przestrzeń uświęcenia człowieka i oddania czci 
Bogu. To w niej człowiek może wyrazić całą swą dynamikę twórczą w poczu-
ciu bezpieczeństwa, które zawierają normy liturgiczne. Normy te mając fun-
damentalne znaczenie dla liturgii, stają się drogowskazem do odnalezienia się 
w historii zbawienia celebrowanego i uobecnianego w liturgii oraz osiągnięcia 
celu ostatecznego, którym jest zbawienie człowieka.

LITURGY: THE TENDER HEART OF THE CHURCH.
OBEDIENCE TO LITURGICAL NORMS VERSUS „PRIVATE 

INVENTIONS”

Summary

Liturgy is an extension of the saving work of Christ, which is carried out by the 
Holy Spirit in the Church and through the Church. These words confirm that no 
human is the first and only creator of liturgy. Liturgical celebration is a participation 
in something bigger than and beyond any human being. This means that the liturgi-
cal event does not originate in ourselves or in the group that celebrates it. Instead, 
it is a response to the initiative of God. The knowledge of the nature of liturgy and 
awareness of who celebrates it helps us meet liturgical norms set by the competent 
Church authority. Those binding norms guard the sanctity of liturgy, protecting its 
celebration from arbitrary actions. The incorrect understanding of liturgical norms, 
and consequently disobedience to them may be caused by a desire to create liturgy 
as one sees fit, without reference to the Tradition of the Church. Only when we real-
ize that liturgical norms protect the healthy Tradition and enable legitimate growth, 
can we begin to perceive obedience as a grace rather than the execution of pointless 
orders. The proper understanding of liturgy gives rise to its proper celebration in line 
with the prescribed liturgical norms.

Słowa kluczowe:
 liturgia, prawo liturgiczne, celebracja liturgii, zgromadzenie liturgiczne, sacrum 
w liturgii, natura liturgii.

Keywords:
 liturgy, liturgical law, liturgical celebration, liturgical assembly, sacrum in liturgy, 
nature of liturgy.
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Ks. Jacek Nowak SDS

 Rola nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego 
(NFRR) w poszukiwaniu remedium na 
współczesny kryzys wiary

Wstęp

Wydarzenia ostatnich miesięcy ilustrują wspólne wszystkim ludziom prag-
nienie zdrowia, które dziś, w obliczu groźnego wirusa, człowiek uświadamia 
sobie jeszcze wyraźniej. „Niewidzialny wróg” wprowadza rozstrój nie tylko 
w życie i ciało poszczególnego człowieka, lecz także w całość tkanki społecznej. 
Poszukiwania właściwej reakcji na zaistniałą sytuację angażują wiele osób, 
które szukają swoistego remedium na taki stan rzeczy. W takim kontekście 
dziejowym autor niniejszego tekstu pragnie spojrzeć na zagadnienie współczes-
nego kryzysu wiary. Poszukiwanie lekarstwa na taki stan rzeczy przypomina 
nieco szukanie właściwej odpowiedzi i sposobu działania, jaki należy podjąć 
w odniesieniu do zagrożenia epidemią. Zagrożenie dotyczące wiary również 
jest trudne do uchwycenia i określenia, a poszukiwanie właściwej na nie reakcji 
– obarczone jest nie mniejszą niepewnością. Nie dziwi zatem fakt, iż pośród 
osób pragnących odnaleźć właściwe środki zaradcze na współczesny kryzys 
wiary pojawią się liczne, niekiedy rozbieżne, sposoby i metody zwalczania tej 
duchowej epidemii.

Jednym ze zjawisk trudnych do zignorowania w  najnowszej historii 
Kościoła jest wzrost zainteresowania nadzwyczajną formą rytu rzymskiego1. 

Ks. mgr Jacek Nowak SDS – doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego we 
Wrocławiu; e-mail: jacek.nowak@mailsds.org.

1 Dalej: NFRR. Statystyki dotyczące przykładowego wzrostu liczby powołań do 
tradycyjnych instytutów zaczerpnięte z https://www.fssp.org/ [dostęp: 21.04.2020]; 
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Po 2007 roku, w którym papież Benedykt XVI opublikował list apostol-
ski Summorum Pontificum umożliwiający w bardzo szerokim zakresie cele-
browanie tej formy liturgii, pojawiały się w dyskusjach teologicznych liczne 
wypowiedzi oceniające papieskie posunięcie. Niektóre z nich kwestionują 
tezę leżącą u podstaw papieskiego dokumentu – istnienie hermeneutyki cią-
głości i hermeneutyki zerwania w interpretacji soboru2. Współcześnie istnieją 
również opinie, które wspomnianemu wcześniej aktowi prawnemu przy-
pisują spowodowanie zamętu i niezgody w Kościele3. Drugą skrajnością są 
wypowiedzi, które w powrocie do ekskluzywnego sprawowania mszy według 
NFRR widzą jedyny skuteczny oręż w walce z wszechobecnymi zagrożeniami 
i nadużyciami. Większość z nich ma charakter prywatny i nienaukowy, warto 
jednak odnotować ich istnienie. W końcu pojawiają się również komentatorzy, 
którzy ostrożnie ważą słowa, podając prognozy na temat roli, jaką NFRR ma 
do odegrania w życiu wierzących4. Przy świadomości dużej polaryzacji opinii 
tekst niniejszy stara się udzielić odpowiedź na pytanie: Jaka jest teologiczna 
aktualność NFRR w obliczu współczesnego kryzysu wiary? Warto na początku 
odnotować, iż poniższe rozważania, choć dotyczące liturgii, nie są w żadnym 
wypadku kompleksową analizą liturgiczną. Stanowią jedynie próbę teolo-
gicznej analizy adekwatności dawnej formy liturgii w życiu współczesnych 
wierzących.

W pierwszej części tekstu zostaną omówione zagadnienia dotyczące relacji 
liturgii z wiarą; szczególna uwaga zostanie poświęcona tym oznakom kryzysu 
wiary, które znajdują swoje odbicie w liturgii. W części drugiej poruszona 
zostanie kwestia aktualności teologii NFRR w XXI wieku oraz właściwego 
miejsca, jakie powinna ona zająć w działaniu wspólnoty wierzących, którzy 
pragną umacniać swoją wiarę.

statystyki dla polskiej gałęzi federacji Una Voce, wskazujące wzrost liczby miejsc, gdzie 
celebrowana jest w Polsce NFRR, zaczerpnięte z https://www.unacum.pl/ [dostęp: 
21.04.2020]. Ostatnim w końcu zestawem informacji na ten temat zdają się, bardziej 
prywatne w charakterze, obserwacje duszpasterzy tradycyjnych duszpasterstw.

2 Zob. R. R. Gaillardetz, Unfinished Council: Vatican II, Pope Francis, And the Renewal 
of Catholicism, Collegeville 2015.

3 Zob. M. Faggioli, Extraordinary Divisions. Why Liturgy Is So Important to Commu-
nion, https://www.commonwealmagazine.org [dostęp: 21.04.2020]; Z. Ballinger Flet-
cher, The Latin Mass becomes a cult of toxic tradition, https://www.ncronline.org [dostęp: 
21.04.2020].

4 Zob. K. Tyburowski, Kontekst historyczno-kościelny dokumentu Benedykta XVI Sum-
morum Pontificum, „Resovia Sacra” 16(2009), s. 71-102.
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I. Kryzys wiary a liturgia

Istnienie we współczesnym świecie kryzysu wiary jest tematem, który 
został szeroko omówiony w licznych publikacjach teologicznych. Szczególnie 
ciekawe, gdyż oparte na gruncie statystycznym, są analizy poruszające temat 
kryzysu wiary i dotyczące jej praktykowania przez poszczególne pokolenia 
wierzących. Warte uwagi są też opracowania badające faktyczną treść wiary 
wyznawanej przez badanych i jej zgodność z nauczaniem Kościoła5. Sam fakt 
istnienia pewnej formy kryzysu wiary, nawet bez wskazania sprzyjających mu 
czynników, pozostaje zatem bezsporny. Badając jednak tak złożoną rzeczy-
wistość, jaką jest wiara, nie można skupiać się wyłącznie na analizie jednego 
czynnika – liturgii. Wiara człowieka, choć kształtowana jest przez akt litur-
giczny i zawartą w nim pewną wizję teologiczną, poddana jest także wpływowi 
wielu innych zmiennych, takich jak społeczeństwo, kultura czy też osobowość 
danego człowieka. Z drugiej jednak strony, doniosłość zmian, które dokonały 
się po Vaticanum Secundum, szczególnie w obrębie liturgii, uprawnia do zada-
nia pytania, czy mogłyby one przejść bez jakiegokolwiek oddźwięku i wpływu 
na wiarę katolików6. W myśl zasady lex orandi, lex credendi niemożliwe jest 
totalne rozgraniczenie wiary od sprawowanej liturgii – koegzystują one 
bowiem w relacji7. Przejście od sprawowania Mszy św. według mszału, swoimi 
korzeniami sięgającym św. Piusa V, do liturgii zreformowanej, musiało zatem 
wpłynąć w pewnym stopniu na wiarę katolików. Stopień korelacji tych dwóch 
rzeczywistości pozostaje w dalszym ciągu przedmiotem szerszej dyskusji, która 
nie jest pierwszorzędnym celem niniejszego artykułu. Przyznać jednak można 
bezpiecznie, iż znamiona współczesnego kryzysu wiary z dużym prawdopo-
dobieństwem można odnaleźć także w kulcie sprawowanym przez Kościół – 
zwłaszcza zaś w jego błędnie pojmowanej wersji8. Spośród znaczących wyzwań 
stojących przed wspólnotą wierzących w XXI wieku, które uwidoczniają się 
w liturgii, należałoby wymienić: banalizację wiary jako korelat banalizacji 
liturgii, brak świadomości istnienia integralnego przekazu wiary na rzecz rela-
tywizowania jej twierdzeń i praktyk, odejście od materialnego wymiaru wiary 

5 Zob. S. Bullivant, Mass Exodus. Catholic disaffiliation in Britain and America since 
Vatican II, Oxford 2019, s. 43; R. Boguszewski, Komunikat z badań CBOS. Kanon wiary 
Polaków. Marzec 2015, https://www.cbos.pl/ [dostęp: 21.04.2020].

6 S. Bullivant, Mass Exodus, s. 18.
7 B. Ferdek, Wzajemna relacja między lex orandi a lex credendi, „Studia Salvatoriana 

Polonica” 6(2012), s. 60.
8 T. Rowland, Wiara Ratzingera – teologia Benedykta XVI, Kraków 2010, s. 230.
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proponujące w konsekwencji czysto formalne rozumienie Tradycji i kultu oraz 
rozumienie autorytetu hierarchii kościelnej i roli pasterza w zgromadzeniu 
liturgicznym. Wskazane problemy zasługują na krótkie omówienie.

Banalizacja wiary często nie jest zjawiskiem związanym ze świadomą decyzją 
podjętą przez człowieka/społeczeństwo. Nadawanie określonej rzeczywistości 
przymiotu banalności dokonuje się powoli, na przestrzeni wielu lat. Banalne 
jest wszakże to, co związane z dobrze znaną rzeczywistością, a zatem możliwe 
do wyjaśniania za pomocą kategorii zaczerpniętych z życia codziennego9. 
Wiara pojmowana w sposób banalny prowadzić może do powierzchownych 
działań z nią związanych. Z powodu braku głębszej refleksji teologicznej czymś 
naturalnym staje się sięganie po racjonalne, powszechnie przyjęte teorie, które 
dotyczą rzeczywistości wiary i które często nadają jej funkcje czysto socjalne, 
psychologiczne, bądź – co gorsza – ekonomiczne. Spotkać się zatem można 
z „pop-wiarą”, która ze swojej strony naturalnie wiąże się z „pop-liturgią” – co 
jest prawidłowością zdiagnozowaną już ok. 20 lat po zatwierdzeniu nowego 
mszału10. Wspólnym mianownikiem takiego rozumienia wiary/liturgii jest 
coraz bardziej skąpe czerpanie inspiracji z Objawienia chrześcijańskiego, 
pojmowanego jako ponadczasowa siła przemieniająca świat11. Brak owego 
proprium skutkuje na polu liturgii przenikaniem profanum do sfery sacrum. 
W związku z tym liturgia konstruowana na potrzeby wyznawania banalnie 
pojmowanej wiary – sama taka się staje. Jej funkcja polega na afirmowaniu 
wcześniej przyjętych aksjomatów dotyczących wiary rozumianej subiektywnie. 
Stąd też na przykład wiara pojmowana jako doświadczenie przede wszystkim 
sentymentalne rodzić będzie odpowiadającą sobie liturgię w myśl szczególnie 
pojętego dostosowania duszpasterskiego12.

Wiara banalnie pojmowana traci integralność wynikającą z przekazu Obja-
wienia. Jej twierdzenia przestają być koniecznie powiązane ze sobą, głównie 
z racji subiektywnego podejścia, naturalnie uwarunkowanego od takiej czy 
innej preferencji. Brak spójnego i  integralnego przekazu wiary sprawia, iż 
trudno mówić już o utrwalonej ortodoksji wyznania. Zamiast tego można 
mówić o dostosowywaniu się do współcześnie obowiązującej mody teologicz-

9 Por. G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, Poznań 2015, s. 15-18.
10 Por. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Warszawa 1986, s. 104.
11 J. Geldhof, Liturgy beyond secular, w: Authentic liturgical renewal in contemporary 

perspective, red. U. Lang, Bloomsbury 2017, s. 90.
12 G. Rodheudt, Pastoral liturgy and the Church’s Mission in parishes, w: Sacred liturgy. 

The source and summit of the life and mission of the Church, red. A. Reid, San Francisco 
2013, s. 283.
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nej, za którą bardzo często stoi pewna forma partykularyzmu13. Jego drogą jest 
standaryzacja godząca w integralność przekazu depozytu wiary, nakierowana 
bowiem na to, co jest w danym momencie najbardziej opłacalne, choćby 
z punktu widzenia strategii duszpasterskich14. Prawdy wiary niepowiązane ze 
sobą, bądź powiązane w bardzo luźny i dowolny sposób, nie mają wspólnej 
hierarchii ważności, co sprawia, że ocena ich rangi staje się domeną osobistego 
wyboru człowieka. Opcja preferencyjna na rzecz wybranych prawd wiary 
nie pozostaje bez znaczenia w dziedzinie kultu sprawowanego przez Kościół. 
Liturgia wynikająca z wiary, która nie uznaje jednego, jakkolwiek szeroko 
pojmowanego, kanonu ortodoksji, nosi znamiona liturgii nacechowanej 
indywidualizmem oraz swobodną samodzielną twórczością, niekoniecznie 
zainteresowaną wewnętrzną spójnością aktu wiary wyznawanej w liturgii. To 
natomiast pozostaje w sprzeczności z intuicją głoszącą, że w liturgii powinna 
wyrażać się pełnia wiary15. Eksperymenty oraz dekonstruktywizm w dziedzinie 
wyznawanych treści, przy braku szacunku dla organicznego rozwoju liturgii 
i wiary chrześcijańskiej, skutkować mogą posunięciami, które czynią z czło-
wieka władcę i kreatora wiary, a co za tym idzie – również liturgii16. W takiej 
sytuacji kult chrześcijański sprawowany jest już nie na wzór odwiecznego 
Logosu, lecz ludzkiego ratio, które odcinając się od swojego boskiego wzoru, 
ryzykuje utratę właściwego punktu odniesienia17.

Roszczenie sobie prawa do daleko posuniętej swobody w kształtowaniu 
pojmowania rzeczywistości wiary związane jest z abstrahowaniem od jej kon-
kretu. Za szerszy kontekst takiego stanu rzeczy można uznać zwrócenie się 
nowożytnej myśli w stronę filozofii podmiotu – zamiast przedmiotu. Przy 
takim paradygmacie percepcja jednostki staje się czynnikiem kształtującym 
rzeczywistość; ona sama w sobie nie ma żadnych własnych cech i kwalifikacji 
– to podmiot interpretujący rzeczywistość jest jej naczelnym wyznacznikiem 

13 Por. przypadek powstania tzw. Katechizmu holenderskiego, W. Osial, Narodziny 
Katechizmu Kościoła Katolickiego a posoborowa odnowa katechezy, „Warszawskie Studia 
Teologiczne” 2015 nr 4, s. 190.

14 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 2005, s. 172-173.
15 Zob. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dar powołania do kapłaństwa. Ratio funda-

mentalis institutionis sacerdotalis, Watykan 2016, nr 167. 
16 J. Ratzinger/Benedykt XVI, List o przyczynach kryzysu Kościoła, Kraków 2019, 

s. 37.
17 Zob. rozwinięcie zagadnienia kontrastu Boskiego Logosu i ludzkiego ratio przed-

stawione w: A. Łoza, Richard Dawkins i Joseph Ratzinger – akademicki dyskurs, Świdnica 
2019.
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i twórcą18. W odniesieniu do aktu wyznawania wiary, tracą na znaczeniu jej 
czynniki materialne: konkretne czyny, struktura instytucji religijnej, sposób 
sprawowania kultu. Kryzys przejawia się tutaj w deprecjacji konkretnych, 
niekiedy niedoskonałych z formalnego punktu widzenia, konkretnych prze-
jawów wiary, jak np. pobożność ludowa19. Zarazem we wspólnocie Kościoła, 
pojmowanej jako czysto formalna grupa, do której przynależność nie zależy 
od konkretnych czynów czy też działań, sfera kultu traci na znaczeniu, zostaje 
uznana za zbiór „ceremonialnych gestów”20. Zachowana zostaje być może ze 
względu na wspomnianą wcześniej warstwę sentymentalną. Odarta jednak 
pozostaje ze znaczenia, które w sobie nosi, a które może jej zostać w dowol-
nym momencie nadane bądź odebrane. W takiej sytuacji na przykład gesty 
liturgiczne bardzo często pojmowane są jako wyłącznie kulturowo uwarunko-
wane – przy rozumieniu kultury jako nośnika treści i pomysłów z przeszłości, 
które jednak pozostają bez realnych konsekwencji. Jest to postulat trudny do 
uzasadnienia w świetle badań nad sposobem przekazywania znaczeń w kul-
turze, będący jednak konsekwencją zwrotu ku formalnemu uwarunkowaniu 
przekazywania treści – zamiast ku samej treści21. Kult deprecjonujący elementy 
materialne, nawet jeśli obarczone uwikłaniem w konkretny kontekst histo-
ryczny, jest zatem dość mocną hipotezą uderzającą w inkarnacyjny charakter 
chrześcijaństwa – Słowa, które stało się Ciałem, wchodząc w ludzką historię. 
Z takim traktowaniem kultu związana jest również z konieczności konkretna 
wizja kapłaństwa, która wydaje się przeciwstawiać głoszenie Słowa Bożego 
sprawowaniu Ofiary Eucharystycznej22.

Uniezależnienie wyznawania wiary od elementów materialnych, takich 
jak: czas, język, kultura oraz konkretna forma kultu, na sposób restrykcyjny 

18 Wartym odnotowania zagadnieniem pojawiającym się w kontekście tego stwier-
dzenia jest teologiczna kwalifikacja słów św. Pawła VI: Ecclesia, quid dicis de te ipsa? – 
„Kościele, co mówisz o sobie samym?”. Rozumienie samoświadomości Kościoła i  jego 
misji, zwłaszcza w kontekście ich wpływu na treść wyznawanej wiary, staje się kluczowe 
dla odpowiedniej oceny pewnych tendencji teologicznych i duszpasterskich.

19 Benedykt XVI, List papieża Benedykta XVI do seminarzystów z dnia 18.10.2010 
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_
let_20101018_seminaristi.html [dostęp: 21.04.2020].

20 J. Ratzinger/Benedykt XVI, List o przyczynach, s. 38.
21 Por. T. Rowland, The culture of the Incarnation. Essays in Christian theology, Steube-

nville 2017, s. 18; A. Nichols, The Art of God incarnate. Theology and Image in Christian 
Tradition, Eugene 2016, s. 6.

22 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, R. Sarah, From the depth of our hearts. Priesthood, 
celibacy and the Crisis of the Catholic Church, San Francisco 2020, s. 38.
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rozumie możliwość Bożej obecności w nich oraz przez nie. Pogląd taki zakła-
dałby możliwość istnienia „nowych początków” wiary, która dopiero od 
pewnego momentu znajduje swój właściwy wyraz, uniezależniony właśnie 
od tych materialnych składników23. Dewaluacja znaczenia pewnych historycz-
nych etapów rozwoju wiary, a co za tym idzie liturgii, na rzecz tych znanych 
i współczesnych, sprawia, iż „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba” (Łk 20,37-38) 
jawi się bardziej jako Bóg umarłych niż żywych. Bóg przestaje być dawcą daru 
łaski w życiu konkretnej osoby; staje się bardziej pełnią potencjalności, z której 
różne epoki czerpią na różne sposoby. W takich poglądach ma swoje podstawy 
hermeneutyka zerwania.

Akt wiary nigdy nie dokonuje się w oddzieleniu od Kościoła – zakłada 
bowiem wspólnotę, która tę wiarę wyznaje, przekazuje oraz celebruje24. Wspól-
nota ta z kolei posiada konkretną strukturę zakładającą hierarchiczność działań 
i posług. Struktura ta nie jest jedynie wypadkową procesów historycznych 
i społecznych, lecz jest także rezultatem Bożego postanowienia. Znamiona 
współczesnego kryzysu dotykają także tej sfery. Współczesność zafascynowana 
wolnością i niezależnością człowieka, jeśli nie odrzuca całkowicie koncepcji 
autorytetu, to zachowuje wobec niej dość duży dystans. Jednym z najbardziej 
znanych przykładów XX-wiecznego sprzeciwu wobec autorytetu pasterskiego 
jest kontestacja papieskiego nauczania, która miała miejsce po opublikowa-
niu przez św. Pawła VI encykliki Humanae vitae25. Rozumienie znaczenia 
autorytetu pasterskiego we wspólnocie Kościoła, wraz z funkcją związanych 
z nim osób, przekłada się także na rozumienie znaczenia i struktury samego 
aktu kultycznego oraz funkcji, jakie pełnią w nim duchowni. Korzysta tym 
samym ze specyficznie rozumianej koncepcji zmysłu wiary Ludu Bożego oraz 
powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych rozumianych analogicz-
nie do kolegialności biskupów – na kształt „kolektywnej podmiotowości”26. 
Słuszne podkreślenie wagi apostolstwa i zaangażowania wiernych świeckich 
we wszystkie dziedziny życia Kościoła, z liturgią włącznie, w przypadku złego 
rozumienia owocować może nie tyle deklerykalizacją liturgii oraz pożąda-
nym, aktywnym uczestnictwem wiernych, ile klerykalizacją wszystkich jej 

23 T. Rowland, Wiara Ratzingera, s. 112.
24 Zob. R. Słupek, Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej 

w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek), 
Kraków 2017, s. 102-118.

25 Por. R. Skrzypczak, Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w kościele posoborowym, 
Kraków 2011, s. 131-134.

26 Tamże, s. 137.
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uczestników27. Takie rozumienie liturgii i  funkcji w niej pełnionych mocno 
koreluje z rozumieniem roli Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, którego misja 
pojmowana jest jako ograniczająca i uzurpująca zmysł wiary Ludu Bożego. 
W tej sytuacji podkreślanie innej jakościowo roli pasterza zarówno na polu 
liturgii, jak i wyznawanej wiary, traktowane jest jako przejaw klerykalizmu 
będącego caput et origo omnium malorum28.

Wyżej omówione zagadnienia z pewnością nie wyczerpują całości tematu 
kryzysu wiary objawiającego się w liturgii. Ze względu na charakter niniej-
szego artykułu pozostają jedynie fragmentarycznym spojrzeniem. Dotyczą 
jednak węzłowych tematów, jakimi są: rozumienie człowieka, obraz Boga 
oraz wizja wspólnoty wierzących, a zatem antropologia, teologia i łącząca je 
eklezjologia29. Liturgia, będąc źródłem i szczytem chrześcijańskiej wiary, jest 
bowiem wcieloną w codzienne życie Kościoła syntezą katolickiej dogmatyki. 
Jest też miejscem działania Ducha Świętego, który od wieków jest poprzez 
liturgię „Promotorem dogmatu i doktryny Kościoła”30. Otwarcie się na dzia-
łanie Ducha Świętego jest zatem motywem, który towarzyszy poszukiwaniu 
w NFRR odpowiedzi na współczesne deformacje wiary.

II. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego jako współczesny locus 
theologicus

W odniesieniu do zaprezentowanych wyżej wybranych przejawów współ-
czesnego kryzysu wiary i  liturgii, warto zadać pytanie: jakiej pozytywnej 
odpowiedzi może udzielić na nie teologia zawarta w NFRR? Argumenty 
wypływające zarówno z teorii, jak i z rozszerzającej się praktyki sprawowania 
NFRR powinny zatem, przynajmniej częściowo, ukazywać drogę do rozwią-
zania przedstawionych problemów: wizji Boga, roli człowieka oraz ich relacji 
w tajemnicy Kościoła. Niniejsza część pracy nie stawia sobie za cel opisu oraz 
oceny procesów historycznych, które doprowadziły dawną liturgię do współ-

27 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis 
Sacramentum, Rzym 2004, nr 45.

28 Zob. J. Slater, The Catholic Church in need of de-clericalisation and moral doctrinal 
agency: Towards an ethically accountable hierarchical leadership, „HTS Teologiese Studies/
Theological Studies” 2019 no. 4, s. 709-719.

29 Por. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, s. 103.
30 P. Beyga, Via Liturgica, w: Via Benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera – 

Benedykta XVI, red. B. Ferdek, W. Trojnar, Wrocław 2019, s. 72. 
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czesnej jej formy; opisana ona zostaje jako zawierająca potencjalne odpowiedzi 
na wymienione powyżej zagadnienia. Celem wskazania tych źródeł formacji 
wiary ludzkiej w NFRR nie jest także deprecjacja Eucharystii sprawowanej 
w zwyczajnej formie – jedynie zaś wskazanie, iż cenne dla wzrostu wiary 
elementy zawarte są także w klasycznej formie rytu rzymskiego. Możliwość 
realnego udzielenia odpowiedzi, która w pewnym stopniu rozwiąże problem, 
zawiera w sobie także pewne założenie. Dotyczy ono relacji liturgii i wiary, 
w którym ta pierwsza, w jakiejś perspektywie czasu, wpływa na drugą i  ją 
formuje. Stwierdzenie takie trudno jest uzasadnić w tradycyjnej statystycznej 
analizie, jednakże liczne współczesne świadectwa osób, których wiara poszu-
kuje kontaktu z dawną liturgią i przez nią się umacnia, umożliwiają przyjęcie 
takiego stwierdzenia – przynajmniej w formie hipotezy badawczej31. Perspek-
tywa aktualnej wartości liturgii sprawowanej w NFRR jest bowiem jednym 
z podstawowych założeń motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI 
oraz jego wypowiedzi z okresu przedpontyfikalnego32.

Jednocześnie, aby właściwie ocenić aktualność NFRR, należy wziąć pod 
uwagę również wyzwania i trudności, z którymi trzeba się zmierzyć, podejmu-
jąc temat teologii starej liturgii w XXI wieku. Jak każdy przejaw życia wiary 
we wspólnocie Kościoła, także sprawowanie NFRR i organizowanie duszpa-
sterstwa z nią związanego nie pozostają nigdy wolne od konsekwencji kryzysu 
wiary dotykającego poszczególnych osób. Teologiczne podstawy odpowiedzi 
na kryzys wiary na etapie ich stosowania muszą przejść także ostateczną wery-
fikację w myśl słów: „Poznacie ich po ich owocach” (Mt 7,15).

Na pierwszy plan przy próbie opisu wartości teologii mszy sprawowa-
nej w NFRR wysuwają się: obiektywizm i teocentryzm, które opierają się 
próbom dostosowania do subiektywnej oraz antropocentrycznej perspek-
tywy niektórych współczesnych ideologii, niekiedy przenikających także kult 
sprawowany przez Kościół33. W kontraście do niektórych trendów teologicz-
nych, które z  liturgii pragną uczynić wydarzenie przede wszystkim wspól-
nototwórcze albo formacyjne, liturgia Eucharystii, sprawowana w dawnej 
formie, funkcje te wydaje się wyraźnie podporządkować latreutycznemu 

31 Zob. Young people, the faith and vocational discernment. Pre-synodal meeting. Final 
document, http://www.synod.va/content/synod2018/en/news/final-document-from-the-
-pre-synodal-meeting.html [dostęp: 21.04.2020], nr 15.

32 Por. J. Ratzinger, Liturgia i kontemplacja. Homilia wygłoszona w Fontgombault 
22 lipca 2001 r., „Christianitas” 35(2007), s. 20.

33 Por. P. Kwasniewski, Noble Beauty, Transcendent Holiness: Why the Modern Age 
Needs the Mass of Ages, [edycja kindle], New York 2017, rozdział 5.
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charakterowi, będącemu konsekwencją podkreślenia w niej aspektu ofiarni-
czego34. Jednocześnie problem banalizacji liturgii wydaje się mieć w dawnej 
formie Mszy św. mniejsze oparcie. Wynika to z ograniczenia liczby zbęd-
nych elementów służących wyłącznie tłumaczeniu obrzędów i odzieraniu ich 
z elementu tajemnicy. Niezbędne i wskazane przygotowanie do zrozumienia 
obrzędów liturgicznych znajduje swoje właściwe miejsce poza liturgią poprzez 
redukcję możliwości stosowania komentarzy. Liturgia przestaje być jednak 
rzeczywistością tłumaczoną na bieżąco, której uczestnik wydaje się przede 
wszystkim zaangażowany na poziomie intelektu35. Używanie języka łacińskiego 
podczas Mszy św. w NFRR, które jest niekiedy krytykowane za wytwarzanie 
sztucznej atmosfery tajemniczości, nie jest w tym wypadku traktowane jako 
trik psychologiczny. Abstrahując od historycznych uwarunkowań genezy i roli, 
jaką łacina odgrywała w dawnej liturgii, pozostaje trudnym do zlekceważenia 
czynnikiem służącym do podkreślenia prawdziwej rzeczywistości liturgii – 
spotkania z Bogiem, który jest transcendentny. Wspomniana w pierwszej 
części kwestia banalizacji liturgii i wiary wydaje się wynikać po części z sil-
nie antropomorfizującego spoglądania na działanie Boga. Domaga się ono 
wyjaś nienia Jego działania w oparciu o analogię z działaniem człowieka, co 
grozi immanentyzmem i materializmem36. NFRR wydaje się mitygować ten 
problem przez postawienie akcentów na należne Bogu gesty adoracji i uwiel-
bienia, podkreślające Jego majestat i spotkanie z Jego tajemnicą. Rozwiązania 
te oczywiście posiadają swoje historyczne uwarunkowanie, jednakże z punktu 
widzenia funkcjonalności w zaradzaniu banalizacji liturgii wydają się spełniać 
właściwą rolę. Liturgia sprawowana według mszału Jana XXIII nie jest w tym 
względzie wzajemnie ekskluzywna z tą sprawowaną według mszału Pawła VI; 
jej obecność w życiu Kościoła ma służyć kultywowaniu sposobu celebracji 
nacechowanego sacrum, także w odniesieniu do zwyczajnej formy liturgii37. 
Wiara formowana przez taki sposób jej celebrowania wymyka się prostej 
banalizacji, rozpoznając sacrum właściwe Bożej obecności i działaniu. Jeśli zaś, 
jak określa Konstytucja Sacrosanctum Concillium w numerze 10: „Liturgia (…) 

34 J. Mycka, Nihil operi Dei praeponetur. Problem aliturgiczności praktyki religijnej 
współczesnego Kościoła, „Christianitas” 69(2017), s. 135.

35 Por. tamże, s. 131.
36 Por. N. Bux, Liturgical Catechesis and the New Evangelization, w: Sacred liturgy, 

s. 294-295.
37 Por. W. H. Johnson, Care for the Church and Its Liturgy: A Study of Summorum 

Pontificum and the Extraordinary form of the Roman Rite, [edycja kindle], Collegeville 
2013, rozdział 3.
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jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła (…)”, to jest to szczyt, 
do którego można podejść, modląc się słowami: ut ad Sancta sanctorum puris 
mereamur mentibus introire – abyśmy do przybytku najświętszego z czystym 
sercem mogli przystąpić38.

Inną cechą dawnej liturgii – która może przyczynić się do właściwego 
formowania wiary – jest jej stosunkowo mała, w porównaniu ze zwyczajną 
formą liturgii, możliwość wprowadzania modyfikacji. Wspomniana wcześniej 
indywidualna twórczość człowieka w dziedzinie liturgii może jako jedno ze 
swoich źródeł wskazać źle rozumiane przyzwolenie na samodzielne decydowa-
nie o pewnych elementach liturgii, a co za tym idzie wiary39. Forma nadzwy-
czajna, nie pozostawiając tak wielkiej swobody w dostosowywaniu obrzędu, 
wydaje się odpowiednio ustawiać rolę człowieka jako odbiorcy Bożych praw 
i beneficjenta Bożego działania, nie zaś tego, który decyduje o tym, jak te 
rzeczywistości dotrą do człowieka. Cnota właściwej ars celebrandi z pewnością 
nie wyłączna dla NFRR, w mszale z 1962 roku znajdywała swój dość szcze-
gółowy wyraz w częściach Ritus Servandi oraz De defectionibus40. Dodatkowe 
umocnienie swojego statusu zapewniało powiązanie przepisów liturgicznych 
z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku41. Dość szczegółowa warstwa 
rubrycystyczna bardzo często była pobieżnie krytykowana jako źródło neuro-
tycznego wręcz podejścia do liturgii – ze względu na rubryki obwarowane karą 
grzechu ciężkiego. Nie wykluczając możliwości istnienia takiego niefortun-
nego podejścia do celebracji Eucharystii, trudno jednak całkowicie wykluczyć 
możliwość popełnienia grzechu podczas celebracji liturgicznej. Celebracja 
kształtowana przez właściwie rozumiany dar bojaźni Bożej wydaje się wła-
ściwym sposobem kształtowania prawdziwej religijności. Cnota ta za swoją 
podstawę w liturgii uznaje fakt, iż to Bóg, a nie człowiek, jest pierwotnym 
autorem praw kultycznych – „kult sam w sobie zawiera własną miarę”42. Słowa 

38 Modlitwa przy wstępowaniu na stopnie ołtarza, Missale Romanum Editio Typica 
1962.

39 Por. R. Biel, Wewnątrzkościelne przyczyny kryzysu wiary, w: Duszpasterstwo wobec 
kryzysu wiary, red. W. Przygoda, K. Święs, Lublin 2013, s. 92.

40 Teksty te stanowiły wykładnię prawidłowego sposobu sprawowania Eucharystii, jak 
również listę błędów i wad, które mogły dotyczyć np. materii Eucharystii, jej przebiegu 
bądź też samego szafarza.

41 Zob. Kan. 818, CIC 1917: Reprobata quavis contraria consuetudine, sacerdos ce-
lebrans accurate ac devote servet rubricas suorum ritualium librorum, caveatque ne alias 
caeremonias aut preces proprio arbitrio adiungat.

42 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Duch liturgii, Poznań 2007, s. 28.
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te wskazują na właściwy sposób pojmowania rzeczywistości kultycznej oraz 
w konsekwencji właściwe rozumienie rzeczywistości Kościoła, którego wiary 
również nie można kształtować w sposób dowolny. Szczegółowość przepisów 
liturgicznych dawnej formy liturgii oraz związanie ich z pochodzącym od Boga 
autorytetem Kościoła wyraźnie konsoliduje taką wizję wspólnoty wierzących, 
której ostatecznym autorem nie jest człowiek, lecz Bóg43. Brak pełnej swobody 
w kształtowaniu dawnej liturgii odpowiada na upominające wezwanie kard. 
Ratzingera: „(…) Kościół Jezusa Chrystusa nigdy nie jest moim Kościołem, 
ale zawsze Jego”44. Widoczną trudnością, która w tym kontekście staje na 
drodze uznania aktualności NFRR, jest niekiedy postawa osób ją propagują-
cych. Komentując styl obecny w niektórych wspólnotach skupionych wokół 
tradycyjnej formy liturgii, Tracy Rowland zauważa, iż preferencje liturgiczne 
oraz estetyczne wydają się umieszczać na równi z Bożym prawem, wyrażając 
przy tym pewną postawę izolacjonizmu45. Nie zmienia to jednak teologicznej 
oceny samego dawnego rytu. Pozostaje on mocnym głosem przypominającym 
o konieczności istnienia „posłuszeństwa wiary”, także w dziedzinie liturgii. 
Jest rozwiązaniem właściwym z punktu widzenia formowania człowieka wie-
rzącego, zdolnego do przyjęcia Objawienia jako obiektywnego wezwania, na 
które człowiek w akcie kultu i akcie wiary w sposób wolny odpowiada.

Mocno zaznaczona w dawnej liturgii obecność czynników oddziałujących 
na zmysły w sposób pewny zakotwicza ją w świecie materialnym. Gesty NFRR 
podkreślają rolę, jaką ciało ludzkie pełni w akcie liturgicznym46. Wspomniana 
wcześniej powściągliwość w dydaktycznym tłumaczeniu tych działań w formie 
komentarzy liturgicznych wskazuje na prymat doświadczenia rzeczywistości 
sakramentalnej nad prostym jej zrozumieniem. Dynamika ta, trudna nie-
kiedy do zrozumienia dla człowieka współczesnego, przerzuca ciężar formacji 
liturgicznej na katechezę odbywającą się poza liturgią, co przy sporadycznym 
w niej udziale stwarza sytuację, w której trudno jest osiągnąć pożądane par-
ticipatio actuosa. Jednak udział w takiej liturgii jest okazją do zweryfikowa-
nia, na ile realizowane są słowa o tym, że „najlepszą katechezą o Eucharystii 

43 Por. M. Aillet, The Sacred Liturgy and the New Communities, w: Sacred liturgy, 
s. 174.

44 J. Ratzinger/Benedykt XVI, Kościół wspólnotą, Lublin 1993, s. 128.
45 Por. T. Rowland, The Usus Antiquior and the New Evangelization, w: Sacred liturgy, 

s. 132-133.
46 Por. M. Aillet, The Old Mass and the New: Explaining the Motu Proprio Summorum 

Pontificum of Pope Benedict XVI, San Francisco 2010, s. 53.



41

jest sama Eucharystia dobrze celebrowana”47. Działania Boga wchodzącego 
w świat materialny, obecnego za pomocą znaków sakramentalnych – choć 
zakładają ludzkie poznanie i przynajmniej częściowe zrozumienie – nie zostają 
mu jednak podporządkowane. Obiektywizm obecności Boga i Jego łaski 
w konkretnych znakach pozostaje czytelny, gdy same znaki pozostają konse-
kwentnie obecne w swojej namacalności, jak to jest np. z ilością gestów ado-
racji obecnych w NFRR. Ciekawym sposobem teologicznej oceny rytuałów 
i gestów zawartych w prawie liturgicznym jest spojrzenie przedstawiane przez  
Christophera Zielinskiego, który stwierdza, iż ich obecność „chroni celebrację 
liturgiczną przed materialną herezją”48. Owa herezja liturgiczna nie negowałaby 
wprost prawd wiary, ale ograniczałaby wagę ich wyrażania w konkretny, mate-
rialny sposób. Ograniczenie materialnych elementów jako uprawnionych spo-
sobów wyrażania wiary rodzi uzasadniony lęk przed tym, że to ludzka percepcja 
stanie się naczelnym kryterium oceny skuteczności liturgii i obecności Bożej. 
Współczesne zjawisko tzw. churchingu – poszukiwania miejsca s prawowania 
Eucharystii odpowiadające własnym upodobaniom – o ile zrozumiałe z czysto 
ludzkich względów, wydaje się przynajmniej częściowo podważać przekonanie 
o obiektywnej mocy sakramentu Eucharystii. Liturgia w formie nadzwyczajnej, 
choć nie wolna całkowicie od wspomnianego wcześniej zjawiska, ze względu 
na swoją formę, podkreślającą obiektywną wartość gestów zewnętrznych, 
wydaje się mniej zagrożona takim traktowaniem. Obecna w NFRR pewna 
surowość, związana z dużą obecnością znaków i symboli przy jednoczesnym 
niewielkim stopniu ich relatywizowania do ludzkiej percepcji, przysłużyć się 
może zatem do kształtowania wiary zakorzenionej w tym, co obiektywne. Jej 
rola polega na kultywowaniu zdrowej tradycji, tworzeniu „wysp duchowej 
wybitności”49 – wspólnot – które, dbając o materialną ciągłość przekazu wiary, 
przysłużyć się mogą zaradzaniu przejawom jej kryzysu w przyszłości, stanowiąc 
zdrową przeciwwagę dla tendencji do jej relatywizowania.

47 Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum Caritatis, Rzym 2007, nr 64.
48 C. M. J. Zielinski, Liturgy, Ritual and Contemporary Man – Antropological and 

Psychological Connections, w: Sacred liturgy, s. 253.
49 T. Rowland, The culture of the Incarnation, s. 22. Warto odnotować, iż w NFRR ten 

wspólnotowy charakter Eucharystii uobecniającej communio całego Ludu Bożego zostaje 
mocno powiązany ze wspólnotą świętych – communio sanctorum, co dokonuje się przez 
częste przywoływanie ich wstawiennictwa, jako wyraz wspólnototwórczego wymiaru 
liturgii, która „łączy niebo z ziemią”.
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W liturgii powinna się unaoczniać cała wspólnota wierzących zgromadzona 
na wyznawaniu tego samego Pana50. Rola celebransa i  jego funkcja w zgro-
madzeniu liturgicznym stanowi zatem kwestię, która rzutuje na teologiczną 
wizję wspólnoty Kościoła. W spoglądaniu na ten aspekt celebracji liturgicznej 
ujawnia się rola, jaką celebrans i duszpasterz powinien odgrywać w Kościele, 
a także pewien styl sprawowania jego urzędu. Celebrujący liturgię w dawnej 
formie rytu rzymskiego, przynajmniej zewnętrznie, wydaje się zdecydowanie 
bardziej oddzielony od uczestników liturgii niż przy sprawowaniu liturgii 
współczesnej. Oddziela go cisza, język, którego używa przy celebracji, oraz 
niekiedy znaczna odległość fizyczna. Sprawia to, iż bardzo łatwo wyciąg nąć 
z takiego sposobu celebracji wnioski, które w przeniesieniu na wizję wspólnoty 
Kościoła, pozwolą zobaczyć w biskupie/prezbiterze – oddalonego władcę, 
sprawującego swój urząd w oddaleniu od całego Ludu Bożego i  jego życia 
modlitwy. Za uzasadnienie tego argumentu może posłużyć na przykład osobne 
recytowanie mszalnego Credo przez kapłana i wiernych podczas uroczystej 
celebry w dawnej liturgii. Jednakże taki sposób postrzegania NFRR jest rów-
noważony innymi elementami, które odpowiednio podkreślone, dają mocną 
podstawę do uznania w niej właściwej wizji wspólnoty eklezjalnej. Naczelnym 
źródłem poprawnej wizji Kościoła jest wpisywanie się sposobu celebracji daw-
nej formy liturgii w obraz Kościoła jako pielgrzymującej wspólnoty Ludu 
Bożego w przeciwieństwie do rozumienia jej wyłącznie w kategoriach hory-
zontalnych51. Zwrócenie się we wspólnym kierunku, choć nie wyłączne dla 
dawnej liturgii, podkreśla właściwe ukierunkowanie wszystkich wierzących 
na Boga. Jednocześnie w pewien sposób uprzywilejowana funkcja celebransa, 
stojącego na przedzie, podkreśla w świadomości wierzących jego rolę pasterza 
przewodzącego wspólnocie w drodze do królestwa niebieskiego, który funk-
cję tę pełni nie z powodu osobistych przymiotów, lecz z nadania Bożego52. 
Ma to także przełożenie na kształtowanie samoświadomości celebransa jako 
służącego wspólnocie nie tylko w wymiarze ziemskiego towarzysza, ale także 
przewodnika ku rzeczywistościom duchowym, nie tylko głoszącego Boże 
Słowo, ale także składającego Jego Ofiarę. Jego rola pośrednika pomiędzy 
Bogiem a ludźmi, działającego in persona Christi, zostaje dodatkowo podkreś-
lona tym, iż występuje w dwóch dynamikach – raz zwrócony ku Bogu, raz zaś 

50 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concillium, nr 14.
51 Por. U. Lang, Turning Towards The Lord: Orientation in Liturgical Prayer, [edycja 

kindle], San Francisco 2009, rozdział 3.
52 Por. R. Cippola, Liturgy as the Source of Priestly Identity, w: Authentic liturgical 

renewal, s. 229.
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ku wiernym. Słowa św. Augustyna: Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum 
christianus53, zakładają podwójną dynamikę funkcji pasterza, która jednocześ-
nie czyni go bliskim ludziom, nie zabierając mu specyficznej funkcji strażnika 
i nauczyciela wiary. Jeśli jednym z przejawów kryzysu wiary jest rzeczywisty 
klerykalizm, to sposobem jego przezwyciężenia nie jest redukowanie roli cele-
bransa, lecz ukazanie jego właściwego miejsca w ukierunkowanej na Boga 
wierze Kościoła. NFRR przez jasne określenie roli celebransa w zgromadzeniu 
wiernych przyczynia się do osiągania celu postawionego przez konstytucję 
Sacrosanctum Concillium, która skuteczność działań promujących participatio 
actuosa u wiernych uzależnia od wypełniania przez duszpasterzy ich funkcji 
jako nauczycieli54.

Zakończenie

Liturgia sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego jest stosun-
kowo „nowym” dodatkiem do wiary katolickiej XXI wieku. Pozorna sprzecz-
ność nazywania dawnej formy liturgii „nową” w ciekawy sposób ilustruje 
jej sytuację w obecnej rzeczywistości. Z jednej strony dla wielu wierzących 
pozostaje jedynie nikłym wspomnieniem, bardziej lub mniej mile przywoły-
wanym, symbolizuje ponadto tendencje regresywne teologii i wiary Kościoła, 
dowód niedojrzałej tęsknoty za lepszymi, dawnymi czasami, a nawet sam 
powód, dla którego należało dokonać reform liturgii. Z drugiej jednak strony 
dla pewnego grona katolików jest ona właśnie tym, co nowe, i  jest jednym 
z wyrazów życia Kościoła, z którego korzystanie jest uprawnione na równi 
z innymi formami pobożności. Co więcej, dla niektórych jest miejscem, gdzie 
po raz pierwszy odkrywają wiarę i w niej zaczynają wzrastać. Rodzi to dość 
szczególną sytuację, w której wykształcają się dwie hermeneutyki spoglądania 
na rolę NFRR w życiu Kościoła.

Jedna z nich wydaje się za punkt wyjścia przyjmować optykę łudząco 
podobną do znanej z egzegezy Pisma Świętego metody krytyczno-historyczno-
-literackiej. Podkreślanie pewnej względności historycznej przekazywanych 
prawd jest konieczne także w dziedzinie teologii liturgii. Podobnie jednak, 
jak odnośnie do tej metody egzegezy biblijnej można wystosować pewne 

53 Św. Augustyn, Sermo CCCXL, w: Sancti Aurelii Augustini (…) Opera Omnia, t. V, 
p. I, red. P. Migne, Paryż 1841, s. 1483.

54 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum Concillium, nr 14.
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zastrzeżenia55, uprawnione wydaje się także wystosowanie podobnych uwag 
w kierunku tej hermeneutyki liturgicznej. Drugi ze sposobów spoglądania na 
liturgię można by określić mianem bardziej systematycznego, traktującego ją 
jako zapis prawd wiary i depozyt dogmatów stanowiących odwieczne dziedzic-
two Kościoła. Niniejszy artykuł stara się tę rolę NFRR ukazać według drugiej 
z określonych wyżej hermeneutyk.

W świetle poczynionych obserwacji należy stwierdzić, że NFRR może 
być źródłem nie tylko pogłębionych badań teologicznych i zainteresowania 
entuzjastów historii, ale także stałą częścią „krajobrazu wiary” współczesnego 
Kościoła powszechnego. Zawarta w niej teologia, choć pozornie może wydawać 
się skierowana do ludzi innej epoki, udziela odpowiedzi na pytania aktualne 
także w obecnym czasie. Wyraźnie podkreślony latreutyczny charakter liturgii 
wraz z zakorzenieniem jej w obiektywnej rzeczywistości gestów jest próbą 
odpowiedzi na banalizację i subiektywizację kultu. Podkreślanie potrzeby 
posłuszeństwa wiary w odniesieniu do sposobu jej celebrowania sprzeciwia 
się źle pojmowanej wolności ludzkiej w dziedzinie organizacji kultu. Odpo-
wiednie ukierunkowanie roli celebransa w zgromadzeniu liturgicznym ma zaś 
służyć nie tyle utwierdzaniu klerykalizmu, ile właśnie przeciwdziałaniu mu 
przez ukazanie roli służebnej jako pasterza pielgrzymującego Ludu Bożego.

Trudno zatem utrzymywać twierdzenie, iż rola przypisana do NFRR 
związana jest tylko z odpowiedzią na tęsknoty nielicznych bardziej niż z per-
spektywą na przyszłość wiary wielu wierzących. Przykładem tego, iż jest 
uznawana za element zwyczajnej drogi Kościoła, jest chociażby przykład jej 
organicznego rozwoju – ustalenie w roku 2020 reguł celebracji wspomnień 
nowych świętych oraz dodanie nowych prefacji do już istniejących56. Nie 
są to działania podejmowane na rzecz tradycyjnej grupy rekonstrukcyjnej, 
lecz dowody wzrostu i życia wespół z całą wspólnotą Kościoła. Oczywiście 
nie wszyscy wierni odnajdą w NFRR elementy służące rozwojowi ich wiary. 
Pewną barierą jest mentalność współczesnego człowieka, będąca przejawem 
pierwszej z wspomnianych wcześniej hermeneutyk liturgicznych. W zestawie-
niu z dawną liturgią i jej obfitą stroną obrzędową może to zaowocować stromą 
krzywą uczenia się (ang. steep learning curve), a co za tym idzie – zniechęce-

55 Por. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Prze-
mienienia, Kraków 2017, s. 12-16.

56 Zob. Dekrety: Cum Sanctissima oraz Quo magis wydane 22 lutego 2020 r. przez 
Kongregację Nauki Wiary. 
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niem do niej. Stanowi to zatem wyzwanie dla katechezy, która miałaby na celu 
systematyczne przybliżenie współczesnemu człowiekowi tej formy modlitwy.

Teologia zawarta w NFRR nie jest odpowiedzią na wszystkie przejawy 
kryzysu wiary – swoistym panaceum, które powinno być stosowane zawsze 
i wszędzie bez uwzględniania okoliczności. Z pewnością nie jest ona jednak 
odpowiedzią chybioną – noszącą znamiona rozwiązania pozornego. Stanowi 
pewne remedium na określone, opisane wcześniej problemy, jakie przeżywa 
współczesna wiara. Jak każda teologia, domaga się świętego życia, aby właści-
wie przyswoić to, co w niej zbawienne.

THE EXTRAORDINARY FORM OF THE ROMAN RITE  
AND ITS ROLE IN SEARCHING FOR THE REMEDY FOR THE MODERN 

CRISIS OF FAITH

Summary

In the face of modern crisis of faith, a Catholic living in the 21st century faces 
several potential ways of finding a solution. One of them is based on the document of 
Benedict XVI (Summorum Pontificum from 2007) which enables a widespread cele-
bration of the Holy Mass according to the Extraordinary Form of the Roman Rite. 
This article aims to measure the adequacy with which the theology of the old liturgy 
may respond to the selected manifestations of the crisis. The article is composed of 
two parts. The first describes aforementioned selected issues affecting modern faith; 
especially a way they pertain to the liturgy. The second part describes a way in which 
the theology of the traditional liturgy may address those issues.

Słowa kluczowe:
 tradycja, liturgia, kryzys wiary, nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, teologia 
liturgii, msza „trydencka”.

Keywords:
 Tradition, liturgy, crisis of faith, Extraordinary Form of the Roman Rite, theol-
ogy of liturgy, „Tridentine Mass”.
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Ks. Piotr Juckiewicz

 Nowa ewangelizacja w obliczu zarzutów

Przyglądając się współczesnym czasom, nietrudno zauważyć tendencję do 
kwestionowania wartości religijnych. Pragnienia ludzkie stają się coraz bardziej 
laickie, przewagę nad tematami duchowymi biorą: materializm, konsumizm, 
wszechobecna technika, cyfryzacja, a także postmodernistyczny eklektyzm 
i relatywizm moralny. Jednocześnie obserwuje się wzrost wspólnot prote-
stanckich. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż duża liczba ich członków, według 
niektórych źródeł nawet ponad połowa, to konwertyci Kościoła katolickiego1. 
Atrakcyjność, jaką tam znajdują, wobec nieskuteczności metod ewangeliza-
cyjnych i katechetycznych w Kościele rzymskokatolickim sprawia, iż poszcze-
gólne osoby opuszczają tę wspólnotę. Może to również prowadzić do tego, że 
katolicy zapożyczają pewne treści, kierunki i sposoby pracy duszpasterskiej od 
naszych zachodnich braci, co przez wielu oceniane jest negatywnie jako zjawi-
sko pentekostalizacji. Artykuł ten pokaże, czym jest katolicka nowa ewange-
lizacja, z jakimi problemami musi się zmierzyć we współczesnym świecie oraz 
jakie oblicze może przybierać w służbie Kościołowi. W pierwszym punkcie 
zostaną omówione źródła nowej ewangelizacji oraz czym ona jest w swojej 
istocie. W kolejnym przedstawione zostaną trudności, z jakimi się ona spotyka 
wewnątrz Eklezji, by na koniec pokazać jej charakterystykę w odróżnieniu od 
wspólnot protestanckich.

Ks. mgr Piotr Juckiewicz – kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, zaangażo-
wany w duszpasterstwie parafialnym oraz współodpowiedzialny za Inicjatywę Przyjaciele 
Jezusa – ewangelizacje podczas Pol’n’Rock Festival, zaangażowany w Szkole Nowej Ewan-
gelizacji oraz program Młodzi na Progu; doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu; e-mail: piotr.juckiewicz@wp.pl.

1 R.J. Harter, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji. Plan działania w dzieleniu 
się wiarą, Gubin 2015, s. 26.
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I. Geneza ewangelizacji

Termin ten na nowo odkryty przez Pawła VI i współczesnych mu teolo-
gów wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od słowa euangelizo. Oznacza 
on „przekazywać dobrą nowinę”. Jako taki w Septuagincie jest on obecny 
zarówno w księgach prorockich, historycznych i mądrościowych2. Treścią 
dobrej nowiny jest tam ukazanie Boga obecnego w historii narodu wybranego. 
Tradycja prorocka ukaże, iż On nie tylko wkracza w nią, ale i swoim słowem 
ją interpretuje. Tradycja mądrościowa pokazuje źródło mądrości, jakim jest 
On sam. Co więcej, każda z nich ma skłonić czytającego do odpowiedzi: 
czy chcesz usłyszeć mówiącego do ciebie Stworzyciela? Czy zechcesz u Niego 
poszukać wiedzy o życiu w pełni? W dialogu tym psalmy zawierające zbiory 
modlitw będą pomagały w stawaniu przed Jahwe z otwartym sercem.

Nowotestamentalni pisarze termin euangelizo odnoszą do całej misji Jezusa, 
zarówno Jego działalności, życia, jak i głoszenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
Chrystus, wysyłając uczniów, polecał im iść nie do pogan, ale do „owiec, które 
poginęły z domu Izraela” (Mt 15,24); celem misji apostolskiej jest więc nowe 
rozbudzenie tych, którzy utracili smak wiary i relacji z Bogiem3. To samo 
określenie dotyczy jednak również głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim nie-
wierzącym. Przez trzy pierwsze wieki chrześcijaństwa był to proces oczywisty: 
gdy ktoś przyjmował wiarę, naturalnie chciał dzielić się nią z innymi. W ten 
sposób aktywność misyjna obejmowała całe rodziny i domostwa, a paste-
rze czuwali nad czystością głoszonej nauki oraz równowagą między słowem 
a Duchem, między entuzjazmem a porządkiem i strukturą4.

Drugą epoką ewangelizacji o. Cantalamessa nazywa okres VI-IX wieku. 
Czas ten charakteryzuje się powstawaniem wielu nowych królestw w miejscu 
upadłego Cesarstwa Rzymskiego. Wiele z nich doświadczało wpływów naro-

2 Tamże, s. 17. Jednakże inne źródła mówią, iż słowo takie jak euangelizo nie wystę-
puje w przytoczonej formie. Podaje się dwie inne jego formy pochodzące z greki (koine): 
euangelion oraz euangelizesthai. Por. P. Juckiewicz, A. Seul, Bibliodrama w świetle wezwa-
nia Kościoła do nowej ewangelizacji, w: Biblia i bibliodrama w nowej ewangelizacji red. 
M. Kowalczyk, B. Chrudzimska, Warszawa 2019, s. 245-269.

3 Por. G. Ryś, Jezusowa nowa ewangelizacja, w: Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny 
impuls w Kościele, red. P. Sowa, K. Kaproń, Gubin 2012, s. 13.

4 Por. M. Zborowski, Kerygmat w ujęciu o. Raniero Cantalamessy. Studium dogma-
tyczno-pastoralne (Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Chrystologii i Personalizmu 
Chrześcijańskiego pod kierunkiem ks. dr. hab. Janusza Lekana, prof. KUL), Lublin 2018, 
s. 128-129.
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dów pogańskich, barbarzyńskich. Ówcześni chrześcijanie jednak, zamiast 
widzieć w nich zagrożenie, dostrzegali raczej nowe przestrzenie ewangeli-
zacji, podejmowanej zarówno w formie misji, jak i troski o naukę i kulturę 
w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Nieocenioną rolę w tym procesie 
odegrały zakony. Przyczyniały się do integracji środowisk, które, skupione 
wokół zakonów, rozwijały się gospodarczo, kulturowo, a przede wszystkim 
wzrastały w wierze. Ponadto trwałość i ciągłość ewangelizacji na coraz to 
nowych terenach zapewniała im zdolność do tworzenia nowych placówek5.

Po trzecim okresie ewangelizacyjnym, jakim była chrystianizacja nowego 
świata obu Ameryk w XVI wieku, o kolejnej wiośnie możemy mówić w czasie 
obecnym. Zapowiadał ją Pius XII podczas spotkania z Akcją Katolicką, zainau-
gurował jego następca Jan XXIII, ogłaszając Sobór Watykański II, a kontynu-
ował i realizował Paweł VI6. Ostatniemu z wyżej wymienionych zawdzięczamy 
ponowne odkrycie terminu ewangelizacja dla Kościoła katolickiego7. Nie tyle 
jest on określeniem dla działania ad extra, ile raczej zaproszeniem skierowanym 
do wszystkich wierzących do dzielenia się swoją wiarą8.

Misja ta precyzowana była w kolejnych dokumentach. Dekret Soboru Waty-
kańskiego II Ad gentes divinitus przypomina o ewangelizacji jako o centralnym 
zadaniu Kościoła9, a w Evangelii nuntiandi Paweł VI dodaje, iż jej sposób w swoich 
metodach musi być odpowiedni dla współczesnych czasów i warunków życia10. 
Te i kolejne dokumenty stanowią podwaliny dla pojęcia nowej ewangelizacji, 
zastosowanego po raz pierwszy przez Jana Pawła II w Nowej Hucie w 1979 roku11,  

5 Tamże, s. 130-131.
6 Por. S. Falvo, Godzina Ducha Świętego. Prawie wszystko o Odnowie charyzmatycznej, 

Łódź 2007, s. 31-32.
7 Przed Soborem Watykańskim II bardziej powszechne dla działalności ewangelizacyj-

nej Kościoła były określenia apostolstwo i misja. por. P. Juckiewicz, A. Seul, Bibliodrama 
w świetle wezwania Kościoła do nowej ewangelizacji, s. 245-269.

8 R.J. Harter, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji, s. 18.
9 Sobór Watykański II, Ad gentes divinitus, 5.
10 Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 29.
11 „Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, 

że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszo-
na. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mogile – w pobliżu 
Starej Huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już 
w okresie milenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe 
czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, 
jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat”. 
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w ogrodzie klasztornym w Sanktuarium 

Ks. Piotr Juckiewicz | Nowa ewangelizacja w obliczu zarzutów
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a do którego to terminu często podczas kolejnych pielgrzymek do Polski 
wracał12.

Abp Grzegorz Ryś pisze, iż definicji terminu nowej ewangelizacji powstało 
bardzo wiele. Sam, odwołując się do nauczania papieża Polaka oraz Bene-
dykta XVI, określa ją jako misję skierowaną do chrześcijan, którzy utracili 
smak wiary, którzy „spłaszczyli doświadczenie własnego chrztu”13. Jej nowość 
wynika nie z nowych, innych niż dotychczasowe treści, ale przede wszystkim 
z nowego doświadczenia zbawczej i skutecznej obecności Boga14. Jako takie 
stanowi ono – w odróżnieniu od treści katechetycznych – „pełne mocy wyda-
rzenie”15. Dzielenie się nim za każdym razem wymaga rozeznania duchowego, 
społecznego, pastoralnego i teologicznego danej sytuacji, przez co forma gło-
szenia może być różna (za każdym razem nowa), co uzasadnia także wielość 
definicji tego pojęcia16. Zamknąć je wszystkie można w określeniu A. Sepioło: 
„nowa ewangelizacja to odnowiony sposób głoszenia Dobrej Nowiny”17. Słowa 
te są echem nauczania Jana Pawła II, który w adhortacji Ecclesia in Asia napi-
sał: „Problem nie polega na tym, czy Kościół ma coś istotnego do powiedzenia 
ludziom naszych czasów, lecz na tym, w jaki sposób może to powiedzieć jasno 
i przekonywająco!” (EAs 29).

Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile (9 VI 1979), http://www.nauczaniejp2.pl/dokumen-
ty/wyswietl/id/550 [dostęp: 24.02.2020].

12 Kolejnym przykładem zastosowania tego terminu może być homilia w czasie 
Mszy św. beatyfikacyjnej bp. Kozala, odprawionej na placu Defilad na zakończenie 
II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, Warszawa, 14 VI 1987. Tematykę nowej 
ewangelizacji Jan Paweł II podejmuje w innych przemówieniach poza Polską; np. w prze-
mówieniu do biskupów CELAM (9 marca 1983, gdzie padają słowa określające ją bliżej, 
jako działanie, które powinno być podejmowane „z nową gorliwością, nowymi metodami 
i z zastosowaniem nowych środków wyrazu”). Papież porusza tę tematykę także w od-
dzielnych dokumentach, np. Veritatis Splendor (106-109). W tym dokumencie czytamy 
m.in. „Moment historyczny, który obecnie przeżywamy, a w każdym razie przeżywają go 
liczne narody, stanowi wielkie wezwanie do «nowej ewangelizacji», to znaczy do głoszenia 
Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość” (106).

13 Por. G. Ryś, Jezusowa nowa ewangelizacja, s. 13.
14 O takim doświadczeniu w Kościele katolickim w różnych częściach świata pisze 

S. Falvo jako o źródle powstania Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Por. S. Falvo, 
Godzina Ducha Świętego, s. 34-39.

15 Por. G. Ryś, Jezusowa nowa ewangelizacja, s. 14.
16 Por. S. Dyk, Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015, s. 9.
17 A. Sepioło, Nowa ewangelizacja. Śladami Jana Pawła II, w: Nowa ewangelizacja. 

Kerygmatyczny impuls w Kościele, red. P. Sowa, K. Kaproń, Gubin 2012, s. 139.



51

II. Przeszkody nowej ewangelizacji18

Ewangelizacyjna działalność Chrystusa, potem zaś Kościoła, od początku 
napotykała sprzeciw sił księcia ciemności. Wykorzystuje on ludzką ułomność, 
by osłabiać i niweczyć owoce współpracy człowieka z Bogiem rodzące się 
w dziele głoszenia słowa. Wydawać by się mogło, że misja ta – stanowiąca 
odpowiedź na nakaz misyjny Jezusa (por. Mt 28,19) – przynajmniej w obrębie 
Kościoła przebiegać będzie bez przeszkód. Tymczasem można je znaleźć właś-
nie w eklezjalnym ciele19. Poniżej zostaną one omówione.

1. Nieufność wobec nowej ewangelizacji 

Osoby sceptyczne wobec tego terminu zarzucają mu, iż neguje on dotych-
czasowe działania Kościoła wraz z całym Jego dziedzictwem. Z drugiej strony 
oskarżają o swoisty prozelityzm, wtrącanie się w życie ludzi i ograniczanie 
ich wolności sumienia. Według nich, misją chrześcijan jest cicha, bez prawa 
głosu, obecność w świecie i szeroko pojęta działalność oparta na pomocy 
humanitarnej, nie zaś wzywanie do wiary i nawrócenia. Nową ewangelizacją, 
jeśli już trzeba, zająć się według nich mają nie wszyscy wierzący, lecz jedynie 
pojedyncze grupy i wspólnoty. Pozostałym, czującym się zwolnionym z tej 
misji, wystarczą tradycyjne praktyki duszpasterskie przy ewentualnym margi-
nalnym włączeniu się w posługę Kościoła.

Na taką sytuację zwrócił uwagę papież Benedykt XVI w Monachium 
w 2006 roku: „Najwyraźniej niektórzy są przekonani, że projekty socjalne 
należy realizować jak najpilniej, natomiast sprawy dotyczące Boga czy samej 
wiary katolickiej są raczej partykularne i drugorzędne. Jednakże z doświadczeń 
tych biskupów wynika, że właśnie ewangelizacja powinna mieć pierwszeństwo, 
że ludzie muszą poznawać Boga Jezusa Chrystusa, wierzyć w Niego i kochać 
Go, że On musi nawracać serca, aby możliwy był postęp także w sferze socjal-
nej (…)”20.

18 Rozdział na podstawie: D. Rey, Parafio, obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, 
Gubin 2012, s. 25-57.

19 Por. Instrumentum Laboris Synodu na temat Nowej Ewangelizacji dla Przeka-
zu Wiary Chrześcijańskiej, 95, http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/
rc_synod_doc_20120619_instrumentum-xiii_pl.pdf [dostęp: 24.02.2020].

20 Benedykt XVI, Homilia papieża podczas Mszy św. na błoniach Neue Messe w Mona-
chium, 10 września 2006, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/
bawaria_neuemesse_10092006.html [dostęp: 17.02.2020].
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2. Stagnacja

Aby otworzyć się na nowe, trzeba zakwestionować stare. To zaś nierzadko 
okazuje się trudne; wielokrotnie usłyszeć można słowa o przywiązaniu do daw-
nych form bądź też dostrzec nieufność wobec nowych. Wśród osób o takiej 
postawie zauważalny jest konformizm oraz niezdolność do obiektywnej oceny 
swojego miejsca posługi, a także do oferowanych narzędzi. Powodem takiego 
stanu może być zarówno pewna rutyna, lenistwo w poszukiwaniu nowych 
form, jak i wypalenie kapłanów i  liderów. Czasem dochodzi również do 
pomieszania pojęć stagnacji z wiernością. Rezultat jest taki, że w imię obrony 
jedności Kościoła przez lata nie podejmuje się ryzyka zmiany formy przekazu. 
Brak więc świeżości głoszenia Ewangelii, co prowadzi do tego, że nie jest ona 
przyjmowana. Osobny artykuł należałoby poświęcić długoletniemu planowa-
niu i organizacji pracy w strukturach Kościoła. Konsekwencją takich działań 
jest nieobecność Kościoła w życiu publicznym. Starzejący się i umierający 
kapłani i brak nowych powołań, kolejne zamykane świątynie – to nierzadko 
owoc budowania muru obronnego wokół nieaktualnych już form posługi 
duszpasterskiej.

3. Relatywizm

Prąd ten obecny jest także w Kościele. Ludzie nim zarażeni uważają jakie-
kolwiek formy ewangelizacji za przejaw autorytaryzmu i skrajnej nietolerancji. 
Z postawy relatywizmu wynika, że w imię miłości i szacunku powinniśmy 
pozwolić wszystkim na podążanie swoją drogą także wtedy, gdy jest ona 
błędna, gdy nie prowadzi do Boga. Sprowadza to chrześcijaństwo do poziomu 
innych poglądów i religii, nie przyznając mu wartości jedynej i powszechnej, 
właściwej dla każdego człowieka wszystkich kultur i czasów. Taka degradacja 
pozwala jedynie na ciche i „pokorne” współistnienie wśród innych ludzi. 
Niestety, taki sposób życia wiarą marginalizuje ją jedynie do obrzędowości 
i zamyka w murach świątyń. A tymczasem ziarna prawdy obecne w innych 
kulturach wymagają oświetlenia ich światłem poranka Zmartwychwstania21.

4. Sekularyzacja

Jednym ze skutków tendencji do zamykania przestrzeni wiary w murach 
świątyń i wycofywania się jej z życia publicznego jest dostosowywanie się 

21 Por. Paweł VI, Evangelii nuntiandi, 80.
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sposobu życia osób wierzących do sposobu życia typowo świeckiego, a raczej 
zlaicyzowanego, pozbawionego odniesienia do Chrystusa, a promowanego 
powszechnie przez mass media. Prowadzi to do faktycznego pogaństwa z zapo-
życzonymi z tradycji, uważanymi za atrakcyjne, elementami rytuału, takimi 
jak choćby poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Jakiekolwiek pytania 
egzystencjalne ustępują wobec wygody i lekkości przeżywania swojego pobytu 
na ziemi; tak samo subiektywnie i wybiórczo przyjmowane są przykazania 
i dogmaty.

5. Funkcjonalizm

W ciągu wieków wiele parafii stanowiło centrum życia okolicznych miesz-
kańców. Prócz sprawowania tam liturgii było to miejsce spotkań i wychowania 
młodego pokolenia; naturalne również było zakładanie szkół, szpitali czy też 
powstawanie i rozwój różnych zakładów typowo gospodarczych przy klasz-
torach w wiekach średnich. Celem takich działań zawsze był wzrost w wierze 
i przyciąganie ludzi do Boga, ukazanie Kościoła bliskiego każdej osobie. Dzisiaj 
może się wydawać, że cel ten został zagubiony, funkcjonalność zaś organów 
kościelnych – zachowana. Oczekuje się łatwego i pozbawionego jakichkolwiek 
wymagań dostępu do usług kultu (wtedy kiedy akurat ma się na to ochotę) czy 
też organizacji mniejszych lub większych wydarzeń kulturowych. Kościół ma 
być niczym supermarket: bliski, dostępny i dobrze zaopatrzony w produkty 
jak najlepszej jakości. I tak jak w sklepie osoba kupująca jest tylko klientem, 
od którego niczego się nie wymaga, tak i w Kościele poszczególny wierny 
chciałby być tylko odbiorcą korzystającym z wypracowanych dóbr, nieko-
niecznie zainteresowanym zaangażowaniem misyjnym.

6. Aktywizm

Nawet najbardziej widowiskowe akcje ewangelizacyjne, organizowane 
z zapałem i rozmachem, pozostaną jedynie akcjami – jeśli nie poprzedzi ich 
posłanie odkryte podczas indywidualnego spotkania z Bogiem w modlitwie 
oraz zdrowe i rzetelne rozeznanie. To także – trwanie przed Bogiem obecnym 
w sakramentach w akcie adoracji i uwielbienia – jest kierunkiem takiego czy 
innego eklezjalnego działania oraz stanowi jego kryterium. Błędna i szko-
dliwa jest praktyka prowadzenia nowej ewangelizacji „poza” albo „obok” życia 
Kościoła wszczepionego w Trójcę Świętą. „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” 
(J 15,5).
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7. Indywidualizm

W obecnej dobie postmodernizmu zauważalna jest tendencja do takiego 
samostanowienia każdego człowieka o sobie i o swojej historii, która ma 
znamiona skrajności. Tylko od danej osoby zależą wartości, jakie wybierze za 
dobre dla siebie i wokół których zbuduje swoją codzienność. W myśl zało-
żeń postmodernizmu, subiektywizm takiego procesu oraz poszanowanie dla 
decyzji człowieka zabraniają ingerencji weń przez ewangelizację, postrzeganą 
niejednokrotnie jako indoktrynacja. Nawet jeśli taka osoba jest wierząca, 
jest „wierząca po swojemu”, bez odniesienia do Magisterium Ecclesiae. Co 
więcej, często odrzuca ona wspólnotowy wymiar Kościoła, traktując go co 
najwyżej jako miejsce swojego wzrostu i bardzo indywidualnego karmienia się 
duchową strawą. Przestaje odgrywać rolę jakiekolwiek poczucie tworzenia jed-
nego organizmu; za dar wolności skrajnie rozumianej płaci się brakiem relacji, 
wspólnotowości i, co za tym idzie, tożsamości chrześcijańskiej. Zagrożenie to 
dotyczy także ewangelizatorów; kiedy przeważa kult jednostki, gdy pasterz/
osoba, będąc posłaną, przestaje prowadzić do Pasterza i do Jego Owczarni 
i skupia na sobie – przestaje być ewangelizatorem.

8. Klerykalizm

Wielość posług i charyzmatów oraz stopni funkcji w Kościele może stwarzać 
zagrożenie pokusą władzy i panowania nad daną rzeczywistością. Dotyczy to 
zarówno osób duchownych, jak i świeckich i ma miejsce za każdym razem, 
gdy zapomina się o sposobie wykonywania władzy przez Chrystusa, jakim była 
pokorna służba. Powszechność misji głoszenia daje mandat wszystkim ochrzczo-
nym, aby nieść Ewangelię. Jednak za każdym razem należy pamiętać, iż Dobra 
Nowina nie jest prywatną własnością, z którą dana osoba może uczynić wszystko 
według własnego uznania. Dopiero posługa w jedności, jako jedno Ciało, dyspo-
nuje pełnią darów Ducha, a prowadzona przez wyznaczonych do tego pasterzy 
ma charakter eklezjalny. Wymaga to także poddawania jej nieustannemu roze-
znaniu i powinna się cechować gotowością do zdrowej krytyki.

9. Sceptycyzm

Zagrożenie to ściśle związane jest z brakiem nadziei i wypływającej z wiary 
radości. Wspomnienia o latach świetności Kościoła, o jego powszechnym uzna-
niu i o pełnych ławkach w świątyniach, zderzają się ze współczesnym obrazem, 
przedstawiającym nierzadko jedynie ciemne jego strony, bądź współczesne, 
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bądź te zapisane na kartach historii. Pewne zniechęcenie dotyka również osób 
jeszcze posługujących we wspólnotach. Spotykając się z dechrystianizacją, są 
one niczym ostatni żołnierze walczący za przegraną już sprawę. Dominujący 
zaś w świecie kult sukcesu podsuwa ewangelizatorom pokusę skupiania się 
już nie na trosce o wieczne zbawienie, lecz o doczesne uznanie u ludzi i tzw. 
„wydajność” mierzoną np. wzrostem popularności, czy też liczb zaproszeń do 
posługi. Zapomina się, iż to „Chrystus zwyciężył świat” (J 16,33).

10. Izolacjonizm

Wobec obecnego stanu kultury i sposobu życia kolejnym niebezpieczeń-
stwem staje się wycofanie się Kościoła do wewnątrz. Nie zajmuje się on już 
poszukiwaniem osób do niego nienależących, ale skupia swoje siły na zachowa-
niu obecnego stanu, na trosce o to, by pomniejszyć tempo i skalę odchodzenia 
poszczególnych osób. Oddziela misję ewangelizacji od posługi życia parafial-
nego, skupiając się jedynie na tej drugiej. Tymczasem jeśli Kościół, wchodząc 
w głąb swojej tożsamości, nie znajdzie Jezusa wychodzącego do człowieka, 
poszukującego go i oddającego za niego życie, nigdy nie odkryje siebie samego 
w źródle swej tożsamości i powołania. Przeciwnie, skupi się wokół centrum, 
tronu, na którym sam postanowi zasiąść. Celem istnienia Kościoła jest zarówno 
doprowadzenie do zbawienia swoich członków, jak i zaniesienie Dobrej Nowiny 
wszystkim ludziom będącym na zewnątrz. Misja ta wynika zarówno z istoty 
Kościoła jako takiego, jak i z prawdy o tym, że „każda osoba ma prawo usłyszeć 
Bożą Ewangelię dla człowieka, którą jest Jezus Chrystus”22; „rzesze mają prawo 
do poznania bogactw tajemnicy Chrystusa”23. Nie tylko więc Kościół ma obo-
wiązek zanieść innym świadectwo Jezusa, ale także wszyscy, będący dotąd nim 
nie obdarowani, mają naturalne prawo o Nim usłyszeć. 

III. Katolicka nowa ewangelizacja24

Głoszenie Dobrej Nowiny w Kościele katolickim nie sprowadza się do jed-
nego spotkania i doprowadzenia człowieka do spotkania z Chrystusem, podczas 

22 Instrumentum Laboris Synodu na temat Nowej Ewangelizacji dla Przekazu Wiary 
Chrześcijsńskiej, 33.

23 Jan Paweł II, Redemptoris Missio, 8.
24 Rozdział na podstawie: R.J. Harter, Przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji, 

s. 201-211.
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którego wyznaje on wiarę i osiąga zbawienie, które to zadanie stawiają sobie 
protestanci. Jest to proces trwający całe życie i jako taki – w swojej formie musi 
zostać spersonalizowany w stosunku do specyfiki każdego odbiorcy. Odzwier-
ciedla Trójcę Świętą: „Zaczyna się w Bogu, jest wcielona w Jezusie i realizowana 
w mocy Ducha Świętego”25, a dokonuje się na płaszczyźnie rodziny, świata 
i Kościoła, gdzie każdy powołany jest do szerzenia królestwa Bożego. Według 
Hartera charakteryzuje się ona poniżej wymienionymi cechami.

1. Jest radykalnie wcielająca

Jest to proces nierozerwalnie towarzyszący każdemu człowiekowi przez 
całe życie. Z pomocą wspólnoty odkrywa on w otaczającym świecie działanie 
Pana Boga chcącego się z nim spotkać także w drugim człowieku: w rodzinie, 
wśród najbliższych, w pracy czy w każdym innym miejscu. Najpełniej obecny 
jest w swoim słowie i sakramentach celebrowanych w lokalnym Kościele.

2. Trynitarna i skoncentrowana na wspólnocie

Ewangelizacja w Kościele katolickim nie ma na celu doprowadzenia do 
spotkania z samym tylko Jezusem przez jednego ewangelizatora. Najpierw 
jest to działanie Boga Trójjedynego, potem zaś wspólnoty. Pierwszą z nich jest 
rodzina przez swój sposób bycia pozwalająca czuć się kochanym, odkrywać 
swoją wartość i piękno miłości Stwórcy, uczy też ona na nią odpowiadać przez 
służbę i wzajemną troskę. Już sposób postępowania w niej świadczy o wierze 
i  jest jej świadectwem na zewnątrz. Drugą naturalną wspólnotą jest wspól-
nota parafialna. Przez sprawowanie liturgii włącza wszystkich w życie Trójcy 
Świętej, a forma sprawowania oficjum jest dla osób z zewnątrz świadectwem 
o żywotności danego oikos.

3. Eklezjalnie zjednoczona

Każda misja ewangelizacyjna prowadzona jest w łączności z biskupem 
i Magisterium Ecclesiae przez wyznaczonych do tego pasterzy. Dzięki temu 
wpisuje się w wielowiekową Tradycję, a podlegając posłuszeństwu, sprawo-
wana jest wiernie i w pełni zgodności z posługą Chrystusa. Duch Święty 

25 Tamże, s. 208.
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sprawia, iż wierni świeccy zjednoczeni z prowadzącym ich kapłanem tworzą 
jedno Ciało, w którym Pan wyraża swoją obecność.

4. Biblijnie wszechstronna

Czymś obcym jest dla katolickiej ewangelizacji interpretowanie frag-
mentów Słowa Bożego w sposób wyrwany z kontekstu. Wierząc, że jest to 
słowo Boże skierowane do danego człowieka, stara się je odczytać w zgodzie 
z hermeneutyką tekstu i właściwym umiejscowieniem go w całości Pisma 
i Tradycji; w sytuacji niepewności instancją rozeznającą jest Urząd Nauczy-
cielski Kościoła.

5. Skoncentrowana na królestwie

Ewangelizacja to nie tylko głoszenie królestwa Bożego oraz pozyskiwanie 
dla niego nowych członków. To także w tym królestwie pełna miłości posługa, 
w której urzeczywistnia się ono i realizuje. W Kościele pierwszych wieków 
uczniowie pozyskiwali nowe osoby nie tylko słowem, ale i świadectwem o wza-
jemnej miłości.

6. Dynamicznie holistyczna

Posługa nowej ewangelizacji w Kościele nie wyraża się jedynie w posłudze 
chodzenia od domu do domu i głoszeniu świadectwa i słowa. Jeśli ma ona wła-
ściwie funkcjonować, zawiera także własny wzrost oraz przestrzeń modlitwy, 
zarówno osobistej, jak i sprawowanej we wspólnocie liturgii. Odpowiedzią na 
nią jest zaangażowanie w miłość, czynne włączenie się w posługę ku obecnym 
wokół potrzebującym. W ten sposób słowo Boże staje się żywe, przyjęte, 
głoszone i wypełniane w życiu danej osoby.

7. Optymistyczna i realistyczna

Punktem wyjścia dla ewangelizacji jest prawda o tym, że człowiek i świat 
z natury jest dobry i taki pozostaje także po wydarzeniu grzechu pierworodnego. 
Natura jest nim zraniona, skażona, nie zmienia się jednak jako taka. Katolicy 
nie lekceważą sytuacji grzechu, doceniają jednak dobro obecne w każdym 
człowieku oraz daną nam łaskę; Bóg nie obraził się, ale nieustannie człowiekowi 
towarzyszy; w Jezusie możliwa jest skrucha, przebaczenie i nowy początek.
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8. Prowadzona przez Ducha

Żadne działanie, jeśli ma być skuteczne, nie pozostaje tylko ludzkim zaan-
gażowaniem. To Bóg przez swego Ducha działającego w Kościele pozwala siać 
słowo i to On sam daje wzrost; jest też źródłem skuteczności ewangelizacji 
i jej miarą.

9. Nastawiona na proces

Ewangelizacja nie kończy się na jednej decyzji, nie jest jedynie jednym 
aktem. Nawrócenie jest procesem towarzyszącym przez całe ziemskie życie, 
obfitujące zarówno w piękne, jak i wymagające sytuacje. Wszystkie one sta-
nowią okazję do pogłębiania relacji z Bogiem i odpowiedzi na Jego miłość 
w sposób coraz bardziej pełny i czysty. Nie tylko liczy się tutaj noszona w sercu 
wiara, ale i wyrażanie jej na zewnątrz przez konkretne decyzje i czyny.

10. Stała i spójna w ukierunkowaniu

Prawdy stanowiące przedmiot głoszenia nie zmieniają się. J. Ratzinger 
zawiera je w czterech punktach: nawrócenie, królestwo Boże, Jezus Chrystus 
i życie wieczne26. Są one stałe i stale tak samo przez katolicką Tradycję inter-
pretowane. W odpowiedzi na daną sytuację kulturową akcentowane są jedynie 
mocniej lub słabiej jego poszczególne elementy, zmienia się także forma prze-
kazu. Niewzruszone pozostają jednak wszystkie podstawowe prawdy wiary, 
do których ewangelizatorzy mają podprowadzać. Niezmienna pozostaje także 
pełnia Objawienia zawarta w Słowie Bożym i w sakramentach, najpełniej 
w Eucharystii.

Wobec zarzutów wytaczanych dziełu nowej ewangelizacji o protestantyza-
cję z jednej, a nowinkarstwo z drugiej strony, ta przygotowuje w sposób syste-
matyczny i całościowy osoby niezewangelizowane do posługi świadków Jezusa 
gotowych do podjęcia odpowiedzialności za Kościół. Jest to proces wymagający 
czasu, zaangażowania i bardzo osobistej relacji z Bogiem, co jest w pełni zgodne 
z Magisterium i wynika z mocy chrztu przyjętego przez każdego chrześcijanina. 
Ponowne zgłębienie znaczenia tego sakramentu, dzięki odpowiednim formom 

26 J. Ratzinger, Przemówienie do katechetów i nauczycieli religii wygłoszone podczas 
Jubileuszu w Rzymie w dniach 9-10.12.2000, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/
inne/ratzinger_ewangelizacja.html [dostęp: 17.02.2020].
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posługi przystosowanym do współczesnego odbiorcy, pomaga mu w odkryciu 
i odnowieniu własnej tożsamości. Dzięki temu w całym codziennym swoim 
życiu realizuje swoje powołanie „w” i „dla” Kościoła. Stanowi to również 
wyraźny znak dla pozostających poza jego  obrębem.

NEW EVANGELIZATION IN THE FACE OF ALLEGATIONS

Summary

The author aims to defend the Church’s activity known as the „new evangeliza-
tion” against the accusation of pentecostalization understood as taking over Protes-
tant forms of service at the cost of the centuries-old Catholic Tradition. By means of 
showing what the new evangelization is in its essence, the author demonstrates the 
threats it must face as well as the features it represents. This, consequently, makes it 
possible to clearly outline the origins of this mission and its compatibility with the 
Magisterium Ecclesiae. The renewed presence of Christians in the world not only is 
not a threat to their identity, but it is desirable to save and rediscover Christianity by 
spiritually cold people.

Słowa kluczowe: 
 nowa ewangelizacja, pentekostalizacja, sekularyzacja, relatywizm, aktywizm, 
indywidualizm, klerykalizm.
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 new evangelization, pentecostalization, secularization, relativism, activism, indi-
vidualism, clericalism. 
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 Ewangeliczny humanizm Europy w nauczaniu 
św. Jana Pawła II

Z wdzięcznością w 100-lecie urodzin

Proces jednoczenia się Europy jest ciągle fenomenem w drodze. Szczególne 
znaczenie mają w nim przemiany społeczno-polityczne, prowadzące zwłaszcza 
do rozwoju demokratyzacji i pluralizmu politycznego. To stawia jednocześnie 
pytania o znaczenie chrześcijaństwa, a w tym i Kościoła1. Jego aktywność 
winna wskazywać na prymat człowieka, niestety niejednokrotnie zagrożonego 
jednostkowo oraz wspólnotowo2.

Ta „roztropna troska o dobro wspólne”3, a więc zaangażowanie polityczne, 
zawsze winno mieć odniesienie do prawdy. Nadal jednak funkcjonuje zarzut 

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

1 Por. J. Ratzinger, Demokracja pluralistyczna a chrześcijaństwo, „Znaki Czasu” 3(1988) 
nr 12, s. 93; C. Caffara, Doktryna społeczna Kościoła, „Communio” 4(1984) nr 21, s. 3-10; 
S. Szymecki, Świeccy w Kościele i w świecie, „Znaki Czasu” 3(1988) nr 10, s. 11-23.

2 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczes-
nym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 
2002, 42, 43, 75 (cyt. dalej: KDK); Paweł VI, List apostolski „Octogesima adeniens”, Citta 
del Vaticano 1971, 50 (cyt. dalej: OA); Z. Pawłowicz, Człowiek a religia, Gdańsk 1986, 
s. 339-353; O wierze i teologii współczesnego Kościoła, Z ks. prof. A. Skowronkiem rozma-
wia A. Kowzan, Warszawa 1989, s. 54-59.

3 Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, Citta del Vaticano 1981, 20 (cyt. dalej: LE).
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narażenia się na moralne wątpliwości wobec działalności politycznej4. Chrze-
ścijanie zaangażowani w działalność polityczną powinni jednak rozeznawać 
„znaki czasu”5. Jest to zatem także odniesienie do wartości koncentrujących 
się na dobru wspólnym, co jednak nie pomniejsza na przykład solidarności6.

W wizji Europy mają miejsce wartości chrześcijańskie – jako elementy 
integracyjne7. Budowanie Europy „w ostatecznej analizie jest «z człowieka», 
«przez człowieka» i «dla człowieka». Jeśli działalność ta odrywa się od tej 
fundamentalnej zależności i od tej fundamentalnej celowości, jeśli staje się 
poniekąd celem dla siebie, traci także właściwą sobie rację bytu. (…) Może 
stać się obca człowiekowi, może popaść w antynomię z samym człowieczeń-
stwem. Racją bytu wszelkiej polityki jest służba dla człowieka, jest pełne troski 
i odpowiedzialności przywarcie do istotnych spraw i zadań jego ziemskiego 
bytowania w społecznym tego bytowania wymiarze i zasięgu – tam, gdzie ważą 
się sprawy dobra wspólnego, od którego zależy równocześnie w sposób bardzo 
istotny dobro każdego”8.

Jezus Chrystus ukazuje wzór człowieczeństwa9. On jest wzorem tego, co 
ludzkie, a  jednocześnie promotorem człowieka ku jego rozwojowi10. Jako 
prawdziwy Człowiek wskazuje na potrzebę godności człowieka, uznania 

4 „Ani oskarżenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i korupcję, które nie-
rzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy 
panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być 
terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwia sceptycyzmu i nieobec-
ności chrześcijan w sprawach publicznych” (Jan Paweł II, Adhortacja „Christifideles laici”, 
Citta del Vaticano 1988, 42 (cyt. dalej: ChL)).

5 Por. Paweł VI, Adhortacka apostolska „Evangelii nuntiandi”, Citta del Vatiacno 1975, 
18; Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór 
Watykański II, Konstytucje, 31 (cyt. dalej: KK); ChL 42.

6 Por. P. Nitecki, Polityka a ewangelizacja w świetle „Christifideles laici”, „Znaki Czasu” 
5(1990) nr 19, s. 72-78. A. Zwoliński, Katolik i polityka, Kraków 1999, s. 5-10.

7 Por. D. L. Schindler, Estetyka chrystologiczna a „Evangelium vitae”, w: Jan Paweł II, 
„Evangelium vitae”. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń, J. Nagórny, Lublin 1997, s. 307-
-334.

8 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na XXXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
Nowy Jork, 2.10.1979, w: Jan Paweł II w Irlandii i Stanach Zjednoczonych, red. E. Czerny, 
Warszawa 1981, s. 120.

9 Por. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. odprawianej na lotnisku Aeroklubu, 
Włocławek, 7.06.1991, w: Jan Paweł II, Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście! Czwarta wizyta 
duszpasterska w Polsce, 1-9.06.1991, red. S. Dziwisz i in., Rzym 1991, s. 194.

10 Por. H. Kuhn, Humanitas christiana, w: Interpretation der Welt, red. H. Kuhn, 
Würzburg 1965, s. 151; J. Krucina, Sumienie społeczeństwa, Wrocław 1995, s. 157-161.
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pierwszeństwa osoby przed rzeczą. Humanizm Ewangelii jest gwarantem 
dla kultury europejskiej, zwłaszcza w szacunku dla ludzkiej godności. To ma 
także odniesienia do małżeństw i rodzin oraz do egzystencji godnej człowieka 
w dialogu z Bogiem.

Humanizm ewangeliczny wskazuje człowiekowi rozwój poprzez wydarze-
nie Jezusa Chrystusa11. Wyraża się on w godności osoby ludzkiej widzianej jako 
podmiot życia, w prawach i obowiązkach człowieka oraz promocji wspólnoty 
rodzinnej i ochronie życia.

I. Godność osoby

W żadnych procesach dokonujących się w Europie nie można pominąć 
prawdy człowieka, gdyż jako osoba jest on wpisany w życie społeczne12. Osoba 
ludzka jest ostatecznym i podstawowym podmiotem tego życia13. Wszystkie 
fenomeny życia społeczno-politycznego czy ekonomicznego mają odniesienie 
do podmiotowości osoby ludzkiej, zwłaszcza w wyrazie jej życia. Zatem nie 
można abstrahować od pełnej prawdy o człowieku14.

Osoba staje w swej niezależności15 i odniesieniu do osobowego Boga16. 
Zależy od Niego, w Nim się spełnia, a  jednocześnie „nosi w sobie obraz 
Boga”17. Bóg jest duchem, a osoba pochodzi od Niego, mając jako pierwiastek 
życia duszę duchową, ducha zdolnego do poznawania i kochania, ducha, 

11 Por. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1999, s. 49-52.
12 Por. Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, Citta del Vaticano 1991, 61 (cyt. 

dalej: CA).
13 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju, Rzym, 1.01.1988, War-

szawa 1988, s. 5; tenże, Encyklika „Sollicitudo rei socialis”,Citta del Vaticano 1987, 15, 28 
(cyt. dalej: SRS); CA 13.

14 Por. M. Novak, Godność człowieka, wolność osoby, „Przegląd Powszechny” 115(1998) 
nr 1, s. 34-36; H. Skorowski, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, 
gospodarczej i politycznej, Warszawa 1996, s. 5-6. 

15 Por. W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961, s. 209-264; 
J. Maritain, Osoba ludzka i społeczeństwo, w: Człowiek, wychowanie, kultura, red. F. Adam-
ski, Kraków 1993, s. 44.

16 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 162; A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys 
antropologii filozoficznej, Lublin 1974, s. 44.

17 CA 22; Por. J. K. Pytel, Człowiek obrazem Boga w Nowym Testamencie, „Commu-
nio” 2(1982) nr 2, s. 16-23; A. Bonora, Człowiek obrazem Boga w Starym Testamencie, 
„Communio” 2(1982) nr 2, s. 3-15. 
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który przez łaskę może być podniesiony do uczestnictwa w życiu Stwórcy, tak 
że w końcu będzie Go kochał i znał tak, jak On zna i kocha siebie18. Orędzie 
Ewangelii jest bardzo czytelne i niesie posłannictwo dla współczesnego świata19.

Chrześcijańska koncepcja ludzkiej godności jest powiązana z orędziem 
Ewangelii. To tajemnica wcielonego Chrystusa odnosi się do każdego czło-
wieka, który jest najdoskonalszą drogą Kościoła w wypełnianiu jego posłan-
nictwa.

Życie społeczne jest ściśle związane z godnością osoby ludzkiej. Stąd 
instrumentalne traktowanie człowieka zagraża humanistycznemu dziedzic-
twu Europy20. Troska o wartości winna być spełniana na drodze pokojowej. 
Nadzieja tchnie optymizmem ku ochronie świata ludzkiej godności. To wręcz 
„rewolucja nadziei”, która spogląda twórczo na liczne dane empiryczne21. 
Jednocześnie dostrzega się wiele form współczesnego zniewolenia, ale „obecna 
historia nie pozostaje sama w sobie zamknięta, ale jest otwarta na królestwo 
Boże”22.

Wartości chrześcijańskie dla Europy mają charakter uniwersalny oraz 
humanistyczny; na ich czele jest godność człowieka. Dla wierzących to odblask 
Boga, Stworzyciela. Dziś „pogłębiona wrażliwość na godność ludzkiej osoby 
i na jej wyjątkowość, a także należny respekt dla decyzji sumienia stanowi 
niewątpliwie pozytywny dorobek współczesnej kultury”23. Jednak nie można 
absolutyzować wolności, oba faktory, tj. prawda i wolność, nie powinny być 
sobie przeciwstawne, ale harmonijne i twórcze.

18 Por. T. Wilski, „Tajemnica osoby” – klucz do rozumienia siebie i Boga, „Commu-
nio” 2(1982) nr 2, s. 24-44; M. Jaworski, Osoba ludzka jako podstawa stosunku do Boga, 
„Znak” 359(1973) nr 223, s. 10.

19 „Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca (…) musi ze swoim niepokojem, 
niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się 
do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie «przyswoić», za-
symilować całą rzeczywistość Wcielenia i Okupienia, aby siebie odnaleźć” (Jan Paweł II, 
Encyklika „Redemptor hominis”, Citta del Vaticano 1979, 10 (cyt. dalej: RH)).

20 Por. CA 13, 25, 55; SRS 47; T. Borutka, Nauczanie społeczne Papieża Jana Pawła II, 
Kraków 1994, s. 59-72; J. Majka, Etyka społeczna i polityczna, Warszawa 1993, s. 18-29; 
M. Novak, Godność człowieka, s. 26-29.

21 Por. Jan Paweł II, Tylko z Chrystusem można zbudować nowy dom dla Europy. Ho-
milia podczas Mszy św. z okazji 1000-lecia śmierci św. Wojciecha, Gniezno, 3.06.1997, 
„L’Osservatore Romano” 18(1997), s. 39 (wydanie specjalne); E. Fromm, Rewolucja 
nadziei, Poznań 1996, s. 29-37.

22 SRS 47.
23 Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”, Citta del Vaticano 1993, 31 (cyt. dalej: VS).
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Afirmacja wolności w aksjologii chrześcijańskiej jest wpisana w godność 
człowieka24. Istotę cywilizacji miłości stanowi „kultura wolności”, przeżywana 
w duchu solidarności i odpowiedzialności25. Chrześcijaństwo wolność wiąże 
z Eucharystią. Kościół zaś „nie przestaje być w świecie głosicielem Ewange-
lii wolności!”26, a chrześcijanie są „budowniczymi nowego, ewangelicznego 
ładu wolności – wewnątrz nas samych, a także w społeczeństwach, w których 
przyszło nam żyć i pracować. (…) Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie 
twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność 
buduje prawdziwe więzi międzyludzkie. Buduje i  jednoczy, a nie dzieli! Jak 
bardzo tej jednoczącej wolności potrzeba światu, potrzeba Europie”27.

Wolność musi być odniesiona do takich wartości jak łaska i miłość, prawda 
i dobro, a przede wszystkim osoba ludzka. Ich brak prowadzi do „zastrasza-
jących przykładów autodestrukcji osoby ludzkiej”28, która „stanowi pierwszą 
i podstawową drogę Kościoła”29. Jej prawa nie mogą oznaczać jednocześnie 
ignorowania dobra wspólnego. Harmonia ta, tj. świadectwo wolności i blask 
prawdy, ukazują ewangeliczny humanizm chrześcijański30.

Godność człowieka jest wartością przewyższającą wszelkie dobra mate-
rialne. Współcześnie jednak lansuje się idee, które negują obiektywne wartości 
poznawcze i moralne, m.in. prawdę i dobro. W tym kontekście niezbędne jest 
wyraźne akcentowanie godności osoby jako fundamentu wszelkiej jedności: 
„Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten 
najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki umacniało 

24 Por. Jan Paweł II, Przemówienie przed Bramą Brandenburską, Berlin, 23.06.1996, 
w: Przemówienia i homilie Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 124-130; tenże, 
Eucharystia szkołą wolności i  solidarności międzyludzkiej. Homilia podczas „ Statio Orbis” 
na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, Wrocław, 1.06.1997, 
„L’Osservatore Romano” 18(1997), s. 16-19.

25 Por. Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 
5.10.1995, w: Przemówienia i homilie Ojca świętego Jana Pawła II, s. 49; tenże, Przemó-
wienie przed Bramą Brandenburską, s. 128.

26 Tenże, Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej, s. 19; Por. CA 46.
27 Jan Paweł II, Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej, s. 19.
28 VS 84.
29 RH 14; Por. Jan Paweł II, Encyklika „Evengelium vitae”, Citta del Vaticano 1995, 

2 (cyt. dalej: EV); Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 357 (cyt. dalej: KKK).
30 „Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia godności osoby i Ewangelia życia 

stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię” (EV 2).
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chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkła-
dem w rozwój dziejów ludów i narodów”31.

II. Prawa i obowiązki człowieka

Poszanowanie godności osoby ludzkiej objawia się przede wszystkim uzna-
niem i poszanowaniem praw i obowiązków człowieka32. Osoba jest centrum 
życia społecznego i nigdy nie może być uprzedmiotowiona, a jej godność jest 
dobrem najwyższym w porządku życia społecznego. Stanowione zaś, także 
przez określonych ustawodawców, prawa czy obowiązki wymagają ich uznania 
w prawym sumieniu33.

Człowiek jest istotą w rozwoju i dlatego wymaga zapewnienia istotnych 
i niezbywalnych praw, np. prawa do życia, do wolności osobistej czy religijnej, 
prawa do pracy, do nauki. Państwo ze swej natury ma obowiązek zapewnienia 
tych praw, ale jednocześnie z nimi, jako uprawnieniami, idą w parze zobowią-
zania. Te faktory są niezależne od człowieka i często przekraczają człowieka 
konkretnego i historycznego.

Podstawą praw człowieka jest przestrzeganie nienaruszalności i godności 
każdej osoby ludzkiej34. Zatem nie wynikają one z prawa pozytywnego, nawet 
międzynarodowego. Nie zależą także od jakiejś władzy czy społeczności. Jed-
nocześnie dopiero wskazywanie podstawy praw człowieka właśnie w jego 
godności pozwala na ukazanie ich na sposób integralny35.

31 Jan Paweł II, Tylko z Chrystusem można zbudować nowy dom dla Europy, s. 40.
32 Por. RH 17; LE 16; SRS 9, 26, 33, 34, 39; CA 7-9, 22; KKK 1930; A. Rauscher, 

Jan Paweł II o prawach człowieka, „Ethos” 6(1993) nr 2-3, s. 65-80; S. Kowalczyk, Czło-
wiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1996.

33 Por. J. Kondziela, Chrześcijańskie ujęcie praw człowieka na tle dyskusji międzynaro-
dowej, „Chrześcijanin w Świecie” 10(1978) nr 63-64, s. 49-59; H. Waśkiewicz, Prawa 
człowieka. Pojęcie, historia, „Chrześcijanin w Świecie” 10(1978) nr 63-64, s. 13-48.

34 Por. KDK 12-14; Jan XXIII, Encyklika „Mater et Magistra”, Citta del Vaticano 
1961, 68, 71, 112, 211; tenże, Encyklika „Pacem in terris”, Citta del Vaticano 1963, 9-12 
(cyt. dalej: PiT); Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej „Dignitatis huma-
nae”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 2-3; OA 16; RH 17; Jan Paweł II, Encyklika 
„Dives in misericordia”, Citta del Vaticano 1980, 5 (cyt. dalej: DiM); SRS 33, 47; VS 31.

35 Por. H. Skorowski, Problematyka praw człowieka, Warszawa 1995, s. 22-25; tenże, 
Prawa człowieka w służbie wolności, „Collectanea Theologica” 58(1988) nr 4, s. 27-38; 
tenże, Godność osoby jako podstawa chrześcijańskiej koncepcji praw człowieka, „Collectanea 
Theologica” 62(1992) nr 1, s. 71-79; I. Mroczkowski, Zarys historii praw człowieka, 
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Relacje międzyludzkie winny opierać się na uznaniu człowieka jako osoby 
niosącej prawa i obowiązki wypływające z jej natury. Nikt ich nie może odebrać 
i co więcej, nie można nawet się ich wyrzec. Zatem w rozwoju człowieka nie 
można zawężać się tylko do sfery społeczno-politycznej czy ekonomicznej36.

Każdego człowieka obowiązują pewne zakazy i nakazy także w zakresie 
postępowania moralnego. Jedne wpisane są w naturę ludzką, a inne znajdują 
się w Objawieniu, choć wszystkie wywodzące się z prawa naturalnego obo-
wiązują wszystkich (por. Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21; Rz 2,15)37. Należy w tym 
kontekście pamiętać, że zwłaszcza Dekalog nie jest tym samym co prawo 
naturalne, ale raczej sformułowaniem najbardziej istotnych wartości ludzkich, 
które zachowują tę samą ważność także współcześnie.

Jest rzeczą znamienną, że człowiek najczęściej odwołuje się do natury, 
nawet ją ceni, ale jednocześnie nie chce w niej widzieć wymagań i zobowiązań. 
Fundamentalne gwałcenie prawa dokonuje się zatem w sumieniu człowieka, 
który rządzi się naczelną zasadą postępowania (por. Mt 7,12; Łk 6,31)38.

Chrześcijaństwo, ale i nie tylko, wskazuje, że większość praw człowieka 
wywodzących się z prawa naturalnego wyraża się zwłaszcza w trzech sferach, 
których nie powinno nigdy niweczyć prawo stanowione. Pierwszą jest prawo 
do zachowania życia. To gwarancja bezpieczeństwa dla każdego człowieka, 
a „szczególną troską winno być otoczone dziecko; należy rozwijać głęboki 
szacunek dla jego godności osobistej oraz z czcią i wielkodusznie służyć jego 

„Studia Płockie” 15(1987), s. 167-202; tenże, Biblijne podstawy praw człowieka, „Studia 
Płockie” 19-20(1991-92), s. 49-65. 

36 Por. Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, Citta del Vaticano 1967, 5-6, 14, 
19-20, 25-26, 32-34, 43, 47, 75, 77, 79-80, 84, 86-87; RH 15.

37 Por. VS 12, 36, 40, 43-45, 50-53; KKK 1955; Jan Paweł II, Przekroczyć próg 
nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 1994, s. 147; 
C. J. van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, Warszawa 1987, s. 80-86; L. Mon-
den, Sin, Libert and Law, New York 1965, s. 89; M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo na-
turalne, Lublin 1993, s. 12-35; S. Frigato, Vita in Cristo e agire morale. Saggi di teologia 
morale fondamentale, Leumann 1999, s. 73-77; H. Schlier, La Lettera ai Romani, Brescia 
1982, s. 147-151; A. Leonard, Il fondamento della morale. Saggi di etica filosofica, Cinisello 
Balsamo 1994, s. 217-220.

38 „Należy uznać w całości prawa ludzkiego sumienia, związanego tylko prawdą, czy 
to naturalną, czy to objawioną. Uznanie tych praw stanowi pierwszą zasadę wszelkiego 
porządku politycznego prawdziwie wolnego” (CA 29); Por. T. Styczeń, W drodze do etyki, 
Lublin 1984, s. 249-259; K. Wojtyła, Elementarz etyczny, s. 45-47.
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prawom. Odnosi się to do każdego dziecka”39. Każde życie ludzkie jest święte, 
od jego początku aż do końca, stąd „nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć 
sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej”40.

Inną sferą fundamentalną jest prawo do przekazywania życia41, ale nie 
oznacza to tylko możliwości założenia rodziny i posiadania dzieci. Chodzi 
o poszerzenie i ubogacenie płodności „wszelkimi owocami życia moralnego, 
duchowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powołania 
winni przekazać w darze dzieciom, a poprzez dzieci Kościołowi i światu”42. 
Rodzice, jako dawcy życia są przecież także pierwszymi i głównymi wycho-
wawcami dzieci. „Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, 
potrzebnych wszelkim społecznościom”43.

Najszerszą platformą praw zasadniczych jest wreszcie prawo do wszech-
stronnego rozwoju w społeczeństwie. Człowiek winien rozwijać swe predyspo-
zycje, w przeciwnym razie wręcz okalecza siebie i wyrządza szkodę społeczeń-
stwu. Zatem ma prawo i obowiązek rozpoznać, wykorzystywać i udoskonalać 
swe talenty. Jednocześnie wszechstronny rozwój osobowości możliwy jest tylko 
w społeczeństwie44.

Podstawowe prawa człowieka stanowią minimalne warunki życia we wspól-
nocie. Tu mieści się także na przykład prawo dostępu każdej osoby do dóbr 

39 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Citta del Vaticano 1981, 
26 (cyt. dalej: FC).

40 EV 53; Por. KKK 2258; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku do rodzą-
cego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania „Donum vitae”, Rzym, 22.02.1987, 
Citta del Vaticano 1987, wstęp 5.

41 Por. FC 28-30; Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone na XXXIV sesji Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, s. 125-127.

42 FC 28; Por. KDK 50.
43 FC 36; Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gra-

vissimum educationis”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 3 (cyt. dalej: DWCH); 
Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1136 (cyt. dalej: KPK); J. Nagórny, 
Istota odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: Odpowiedzialni za życie i miłość, red. E. Burzyk, 
Bielsko-Biała 1994, s. 27-57. 

44 Por. Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z intelektualistami Uniwersytetu 
w Coimbra, Coimbra, 15.05.1982, w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, red. 
M. Radwan i in., wyd. 2 zmienione, Rzym–Lublin 1996, s. 264; tenże, Przemówienie na 
68 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa, 15.06.1982, w: Dokumenty nauki 
społecznej Kościoła, cz. 2, s. 295-296; tenże, Orędzie do wszystkich robotników Ameryki 
Środkowej, Belize i Haiti, San Pedro Sula, 8.03.1983, w: Dokumenty nauki społecznej 
Kościoła, cz. 2, s. 304-305. 



69

ziemskich. Jednak własność prywatna ze względu na swą funkcję społeczną 
jest obciążona „hipoteką społeczną”45; oparta jest na prawie powszechnego 
przeznaczenia dóbr. W to wpisane jest także prawo do pracy, jak i obowiązek 
podjęcia pracy oraz „prawa do inicjatywy gospodarczej”46.

Ważne jest dostrzeżenie powiązania między prawami i  obowiązkami 
człowieka, a z  innej strony uznanie wolności i odpowiedzialności w życiu 
społecznym. Zobowiązanie wobec wartości i wymagań moralnych ma cha-
rakter całożyciowy, zwłaszcza jako „wymagająca miłość” do siebie oraz innych. 
Współczesność jednak przynosi wiele zmian, które dotyczą także rodziny 
w jej powołaniu. Dlatego „otwórzcie wasze rodziny na wartości społeczne, 
na wymogi ducha! Życie rodzinne musi być doświadczaniem komunii 
i uczestnictwa. Rodzina, daleka od zamykania się w sobie, wezwana jest do 
otwarcia się na otoczenie społeczne i do tego, by powodując się poczuciem 
sprawiedliwości, troską o drugich i poczuciem odpowiedzialności przed całym 
społeczeństwem – stała się narzędziem uczłowieczenia i personalizacji, wyraża-
jącą się na różne sposoby służbą bliźniemu w przejawach braterskiej pomocy 
i świadomej obrony własnych praw i obowiązków”47.

III. Promocja rodziny i ochrona życia

Posłannictwo chrześcijan w świecie ma charakter wspólnotowy. To wezwa-
nie do wspólnoty z Bogiem oraz wielopłaszczyznowych wspólnot między-
ludzkich. To współtworzenie Kościoła jako prawdziwej „komunii osób”48. 
Nowe Przymierze niesie wezwanie do miłości, która przekracza ograniczenia 
ludzkiej natury, a  jednocześnie nosi znamiona nadprzyrodzonego obdaro-
wania, czyli uczestnictwa w trynitarnej miłości Boga (por. Ef 5,21-33). Tu 

45 SRS 42; Por. KDK 71; PiT 21.
46 „Należy zauważyć, że w dzisiejszym świecie – wśród wielu praw człowieka – ogra-

niczane jest prawo do inicjatywy gospodarczej, które jest ważne nie tylko dla jednostki, 
ale także dla dobra wspólnego” (SRS 15).

47 Jan Paweł II, Przemówienie do robotników „Solvay`u”, Rosignano, 19.03.1982, 
w: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, s. 259.

48 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych 
aspektach Kościoła pojętego jako komunia, „L’Osservatore Romano” 13(1992) nr 10, 
s. 37-41; S. Rosik, Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne, Lublin 1992, 
s. 340-346. 
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staje także  wezwanie do „communio personarum”, do swoistego ideału życia 
społecznego49.

Rodzinę jako szczególną wartość życia człowieka chrześcijaństwo nazywa 
m.in. „Kościołem domowym”50, „szkołą życia społecznego”, „szkołą bogat-
szego człowieczeństwa”, „sanktuarium życia” i „źródłem światła i zdrowym 
zaczynem”51. Uświęcający charakter rodziny wyrasta z sakramentu, bowiem 
nie można oddzielić rodziny od małżeństwa, tj. od relacji sakramentalnych.

Wspólnota rodzinna jest miejscem tworzenia, gromadzenia, przetwarzania 
i gwarantowania wartości osobowych oraz społecznych. Tu szczególnie rozwija 
się osoba w całym swym dynamizmie. W rozwój rodziny wpisany jest także 
rozwój jej etosu i etosu osób. Rodzina wpływa na człowieka poprzez wypra-
cowane i niesione wartości moralne. Rodzina tworzy i zabezpiecza wartości 
etyczne, m.in. w etosie, umożliwiając rozwój moralny52.

Rodzina jest podstawową wspólnotą społeczną, w której równocześnie 
realizuje się komunia kościelna i przekaz Bożego Objawienia. Doświadcza ona 
także niejednokrotnie kryzysów, osobistych nieszczęść, sieroctwa społecznego 
dzieci czy innych szkód społecznych i zawodowych53. Może to prowadzić do 

49 Por. KK 41; Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Citta del Vaticano 2005, 
13; J. Nagórny, Trynitarny fundament życia moralnego w ujęciu św. Pawła, „Roczniki Teo-
logiczno-Kanoniczne” 29(1982) z. 3, s. 47-56; A. J. Rąpca, Wzajemna miłość mężczyzny 
i kobiety jako czynnik kształtowania komunii osób w świetle nauczania Jana Pawła II z lat 
1980-1990, Warszawa 1997 (mps BUKSW); J. Nagórny, Posłannictwo chrześcijan w świe-
cie, Lublin 1997, s. 133-137. 

50 KK 11; Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuosi-
tatem”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 11; FC 21; Jan Paweł II, Przemówienie na 
III Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej, Puebla, 28.01.1979, w: Dokumen-
ty nauki społecznej Kościoła, cz. 2, s. 19.

51 Por. KDK 52; FC 21, 43, 72; CA 39.
52 Por. DWCH 2; J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycz-

nym, „Chrześcijanin w Świecie” 8(1976) nr 42-43, s. 53; Cz. Murawski, Teologia mał-
żeństwa i rodziny w nauczaniu biskupów polskich 1945-1980, Sandomierz 1988, s. 68-78; 
S. Kunowski, Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego, 
„Chrześcijanin w Świecie” 8(1976) nr 42-43, s. 71; H. Skorowski, Moralność społeczna, 
s. 53-57; R. Sobański, Urząd w tradycji europejskiej, w: Europa. Zadanie chrześcijańskie, 
red. A. Dylus, Warszawa 1998, s. 186-189.

53 Por. Jan Paweł II, List do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994, Rzym, 2.02.1994, 
Citta  del Vaticano 1994; Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znacze-
nie. Wskazania dla wychowania w rodzinie, 8.12.1995, Citta del Vaticano 1995, s. 257-
-260; FC 6.
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rozkładu pożycia małżeńskiego. Konkretne przejawy tych zjawisk to wzrost 
liczby różnie tłumaczonych rozwodów czy innych destrukcji54.

Temu wszystkiemu przeciwstawia się humanizm rodziny, który wskazuje 
na powołanie do miłości. Jest ona darem Bożym i najważniejszym zadaniem 
człowieka, gdyż służy jego pełnemu rozwojowi. Ważna jest tutaj relacja „ty” 
do umiłowanej osoby. Jest to jednak w życiu często trudne zadanie – ku 
trwaniu wspólnoty rodzinnej i wychowaniu pokoleń w duchu samego Jezusa 
Chrystusa. Taka chrześcijańska miłość stanowi imperatyw w procesie rozwoju 
i doskonalenia. Jednak tylko łaska Boża daje moc bycia wartościowym w każ-
dym powołaniu, w tym żony czy męża, rodzeństwa, córki czy syna55.

Świętość małżeństwa chrześcijańskiego ma swój fundament w Chrystusie 
i Kościele. Łaska i uświęcenie osiągają pełnię w Kościele, który jest prasakra-
mentem Chrystusa. W tym świetle „małżeństwo chrześcijańskie, uczestnicząc 
w zbawczych skutkach tej tajemnicy, stanowi naturalne środowisko, w którym 
dokonuje się włączenie osoby ludzkiej do wielkiej rodziny Kościoła”56.

Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest podstawowym środowiskiem wycho-
wawczym i dlatego wymaga pełnego respektu, zwłaszcza ze strony państwa. 
Tak jak rodzina ma czynnie uczestniczyć w życiu społecznym różnych szczebli, 
tak i ono winno wypełniać swe obowiązki wobec niej, zwłaszcza darzyć ją 
szacunkiem i poparciem.

Istnieje współzależność i współpraca między społecznością narodową 
i państwem oraz rodziną. Ona jest czynnikiem społeczno-twórczym, ubogaca 
obie społeczności. Rodzina jest środowiskiem przekazywania wartości i postaw 
społecznych, etycznych i wartości kulturowych. W tym kontekście członkowie 
rodziny są w stanie „coraz lepiej sobie uświadamiać własną rolę współtwór-
ców tak zwanej «polityki rodzinnej» oraz podejmować odpowiedzialność za 

54 Por. KPK kan. 1141-1155; FC 6; L. Mońko, Komplementaryzm biopsychiczny 
warunkiem rozwoju małżeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 52(1960) nr 307, s. 223-232; 
R. Kupiszewski, Teologowie o możliwości rozwodu i  ponownego małżeństwa, „Więź” 
35(1992) nr 6, s. 22-29; S. Rosik, Wezwania i wybory moralne, s. 346-350; T. Pawluk, 
Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3: Prawo małżeńskie, Olsztyn 1984, 
s. 216-227; B. Łobodzińska, Manowce małżeństwa i rodziny, Warszawa 1963, s. 17-31.

55 „(…) aby wytrwać w jedności małżeńskiej, budując tym samym świadectwem mi-
łości wspólnotę rodzinną i wychowując nowe pokolenia ludzi zdolnych do tego, aby całe 
swoje życie znów poświęcić własnemu powołaniu, czyli owej «królewskiej służbie», której 
przykład i wzór najwspanialszy daje nam Jezus Chrystus” (RH 21).

56 FC 15.
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przemianę społeczeństwa”57. Uczestnictwo nie oznacza tylko wkładu, ale ma 
wymiar osobowy, wobec tego, kim jest człowiek i kim staje się w życiu spo-
łecznym58.

Społeczność państwowa spełnia wobec rodziny, podstawowej i niedosko-
nałej komórki społecznej, charakter służebny. Jej służebność odnosi się do 
zabezpieczenia wartości i dobra niezbędnego dla społecznej, kulturowej oraz 
ekonomicznej egzystencji rodziny. Nie można tu zapominać o możliwości 
korzystania z naturalnych praw wolnościowych. Wreszcie, to wskazanie na 
kształtowanie w rodzinie możliwości do realizowania twórczej podmiotowo-
ści oraz osobowego kształtowania w procesach wychowawczych, zwłaszcza 
dzieci59.

Z tego wypływa prawda przeciwstawienia się m.in. antykoncepcji, euta-
nazji, zabójstwom i samobójstwom, eksperymentom i nadużyciom w zakresie 
inżynierii genetycznej60. Oprócz osób nienarodzonych pytania budzi także 
troska o starszych, doświadczonych znakami niemocy (np. psychicznej) i nie-
uleczalnie chorych. Człowiek w całym życiu, tj. od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci, jest otoczony szczególną miłością Stwórcy, w Chrystusie, Odkupicielu 

57 Tamże, 44; Por. R. Sobański, Prawo: przez człowieka, dla człowieka, w imię człowie-
ka, „Chrześcijanin w Świecie” 26(1997) nr 204, s. 90-100; E. W. Bockenforde, Powstanie 
państwa jako element procesu sekularyzacji, w: tenże, Wolność – państwo – Kościół, Kraków 
1994, s. 99-121; H. Skorowski, Moralność społeczna, s. 64.

58 Por. KDK 31; FC 44; KKK 1913-1917; J. Nagórny, Solidarność i sprzeciw u pod-
staw uczestnictwa w życiu społecznym. Refleksja nad społecznym nauczaniem Jana Pawła II 
ze szczególnym uwzględnieniem adhortacji „Christifideles laici”, „Roczniki Teologiczno-
-Kanoniczne” 38-39(1991-92) z. 3, s. 7-23.

59 Por. FC 62; CA 19; Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej i władzami państwowymi na Zamku Królewskim, Warszawa, 
8.06.1991, w: tenże, Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście! Czwarta wizyta duszpasterska 
w Polsce, s. 227-228; F. Kampka, Europa – Kościół – edukacja obywatelska, w: Europa. Za-
danie chrześcijańskie, s. 178-183; M. Novak, Jan Paweł II: Papież wolności, papież tworze-
nia, „Ethos” 3(1990) nr 3-4, s. 375-376; A. Olechowski, Trzy uwagi o odpowiedzialności 
i  skuteczności w działalności publicznej, w: Europa. Zadanie chrześcijańskie, s. 164-167; 
B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994, s. 335-343.

60 Por. KDK 27; Paweł VI, Encyklika „Humanae vitae”, Citta del Vaticano 1968, 
14; FC 30, 32; ChL 38; EV 13-15, 63-66; D. Mieth, Probleme der Ethik in der Biome-
dizinam Beispiel der Klonierungsdebatte, w: Europa. Zadanie chrześcijańskie, s. 215-228; 
M. Honecker, Bedenken gegen die Bioethik-Konventin in Deutschland, w: Europa. Zadanie 
chrześcijańskie, s. 229-236.
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świata61. Tu spełnia się prawda Boga miłości i miłosierdzia, który przewyższa 
grzech oraz zwycięża śmierć62.

Współcześnie w teologii rodziny ważne jest przeciwstawienie kultury 
śmierci cywilizacji miłości i  życia, a  inaczej kulturze życia63. Nie można 
redukować człowieka na przykład do wiedzy czy sukcesu, wyglądu czy stanu 
zdrowia, a kultura życia jest „stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem 
wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem 
skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj 
życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”64. Współcześnie zaś ma miejsce 
spisek przeciwko życiu, który prowadzi aż do eutanazji, a więc jakościowa 
wizja życia człowieka.

W czasach współczesnych w wielu państwach zauważa się przymierze 
demokracji z relatywizmem etycznym. Tymczasem demokracja powinna stać 
na straży praw człowieka, a zwłaszcza prawa do życia65. Jednak w przypadku 
aborcji „pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dysku-
sji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli 
części społeczeństwa choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny 
rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: «prawo» przestaje być 
prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej 
godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób 

61 Por. RH 7-10, 12-13, 18, 20; DiM 2-3, 6, 8; Jan Paweł II, Przemówienie na sta-
dionie Morumbi do robotników, Sao Paulo, 3.07.1980, w: Jan Paweł II w Brazylii 30.06-
-11.07.1980, oprac. A. Posiad, Warszawa 1985, s. 123; tenże, Homilia podczas Mszy św. 
na lotnisku wojskowym, Radom, 4.06.1991, w: tenże, Bogu dziękujcie. Ducha nie gaście! 
Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce, s. 98. 

62 Miłość „zawsze jest większa od całego stworzenia, która jest Nim Samym, gdyż 
«Bóg jest miłością» (1 J 4,8.16). A nade wszystko jest Ona większa od grzechu, od słabo-
ści, od «marności stworzenia» (Rz 8,20), potężniejsza od śmierci – stale gotowa dźwigać, 
przebaczać, stale gotowa wychodzić na spotkanie marnotrawnego dziecka (por. Łk 15,11-
-32), stale szukająca «objawienia się synów Bożych» (Rz 8,19), którzy są wezwani do 
chwały (por. Rz 8.18)” (FC 9). Por. KKK 733; R. Tremblay, Voi, luce del mondo… La vita 
morale dei Cristiani: Dio fragliuomini, Bologna 2003, s. 65-78; tenże, Radicati e fondati 
nel Figlio. Contributi per una morale di tipo filiale, Roma 1997, s. 125-140.

63 Por. EV 12, 26-27, 95; J. Nagórny, „Ewangelia życia” wobec „kultury śmierci”, 
w: Życie – dar nienaruszalny. Wokół encykliki „Evangelium vitae”, red. A. Młotek, T. Reroń, 
Wrocław 1995, s. 167-184.

64 EV 5.
65 Por. J. Isensee, Das Wort in der Jurisprudenz, w: Europa. Zadanie chrześcijańskie, 

s. 190-198.
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demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie 
w system totalitarny”66. To nienarodzony, od samego początku, jest prawdziwą 
istotą ludzką jako obraz Boga67.

W rozwoju życia społecznego dziś nie można wspólnoty małżeńsko-rodzin-
nej zostawić bez opieki społeczeństwa, bez zaangażowania się „w sprawie rato-
wania i popierania wartości i potrzeb rodziny”68. Nie ma właściwych podstaw 
społeczeństwo, które mimo opowiadania się za wartościami chrześcijańskimi 
często toleruje różne formy naruszania życia ludzkiego. Tylko szacunek dla 
życia stanowi podstawę zasadniczych dla rodziny wartości, takich jak demo-
kracja i pokój. Nie istnieje bowiem prawdziwa demokracja, jeżeli nie uznaje 
się godności każdej osoby ludzkiej i nie szanuje jej praw.

* * *
Humanizm europejski staje zatem w środowisku chrześcijańskim. Tam 

bowiem można rozeznać współczesność Europy. U fundamentów rozeznania 
jest godność osoby widzianej jako podstawowy podmiot życia. Na tej bazie 
powstaje dynamika praw i obowiązków człowieka. W szczegółach jeszcze dalej 
idących przekłada się ta dynamiczna rzeczywistość na promocję wspólnoty 
rodzinnej. Nie można tutaj pominąć szczególnie istotnej kwestii ochrony życia.

EUROPEAN EVANGELICAL HUMANISM  
IN JOHN PAUL II’S TEACHING

Summary

The process of European unification is a continuous process in which socio-
political changes must be recognized. It also raises questions about the place of 
Christianity and the Church. Its activity should indicate the primacy of human be-

66 EV 20; Por. CA 44; R. Marcinek, W trosce o „cywilizację życia”, „Homo Dei” 
64(1995) nr 2, s. 94-104; J. Nagórny, „Ewangelia życia” wobec „kultury śmierci”, s. 167-184.

67 Por. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na lotnisku wojskowym, 
s. 98-100; J. Krasiński, W obliczu postępu biologii i medycyny. Implikacje dogmatyczne, 
„Ateneum Kapłańskie” 83(1991) nr 493, s. 261-268; J. Salij, Ontyczna osobowość pło-
du w łonie matki, „Collectanea Theologica” 51(1981) nr 1, s. 23-31; A. Grześkowiak, 
W obronie życia nienarodzonych, „Ateneum Kapłańskie” 82(1990) nr 487, s. 482-483; 
K. Wiśniewska-Roszkowska, Ciąża – nowy człowiek w twoim życiu, Wrocław 1986, 
s. 5-55; M. Schooyans, Aborcja a polityka, Lublin 1991, s. 83-85. 

68 FC 86.
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ings and especially their inalienable personal dignity, which, unfortunately, is often 
threatened by individuals and communities. On the other hand, „prudent concern 
for the common good” should point to human rights and obligations, including 
political commitment that is always related to the truth, and at the same time to 
discern „signs of the times”. Europe is built „from man”, „by man” and „for man”. 
Therefore, all politics are to serve man, family and the common good. The base of 
the discernment of European humanism is therefore the Christian environment and 
its universal values. It is the dignity of the person seen as the basic subject of life, and 
with it the rights and obligations of man. From it grows the dynamics of marriage 
and family, the community of love and life.

Słowa kluczowe:
 humanizm, Europa, Jan Paweł II, godność osoby, prawa i obowiązki człowieka, 
rodzina, życie.

Keywords:
 humanism, Europe, John Paul II, personal dignity, human rights and obligations, 
family, life.
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Agnieszka Łoza

 Kościół narzędziem opresji dla kobiet? 
Propaganda współczesnych ideologii w świetle 
teologicznej krytyki

Rola i miejsce kobiet w Kościele to kwestie, które co pewien czas Kościół 
podejmuje na nowo i które na różne sposoby próbuje uzasadnić. Problem roli 
kobiety występuje zarówno w dokumentach przedsoborowych, dokumentach 
samego Soboru Watykańskiego II, jak i w licznych nowszych wypowiedziach 
Magisterium Kościoła. Sprawa udziału, funkcji i posługi kobiet we współczes-
nym Kościele była podejmowana m.in. w specjalnie skierowanym Orędziu 
Soboru do kobiet1, w konstytucji Gaudium et spes2, dekrecie o apostolstwie 
świeckich Apostolicam actuositatem3, na Synodzie Biskupów w 1987 roku, 
w liście apostolskim Jana Pawła II Mulieris dignitatem4, papieskim liście do 
kobiet5 oraz licznych wypowiedziach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Obecnie problem ten zostaje również podejmowany na drodze synodalnej, 
która zdaniem papieża Franciszka coraz bardziej odpowiada oczekiwaniom 

Dr Agnieszka Łoza – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej, 
członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków; e-mail: aga@leksem.studio.

1 Zob. Sobór Watykański II, Orędzie Soboru do kobiet z 8 grudnia 1965.
2 Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współ-

czesnym Gaudium et spes, 7 grudnia 1965, 6, 8, 9.
3 Zob. Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuosita-

tem, Rzym, 18 listopada 1965, 9.
4 Jan Paweł II, List apostolski Mulieris dignitatem, Watykan, 15 października 1988 

(cyt. dalej: MD).
5 Jan Paweł II, List do kobiet, Watykan, 29 czerwca 1995 (cyt. dalej: LdK).
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Boga co do Kościoła trzeciego tysiąclecia6. Kościół jest bowiem ludem, który 
kroczy razem (synodos), w którym wszyscy słuchają się wzajemnie, a razem 
słuchają tego, co ma do powiedzenia Duch Święty7. Synodalność zatem to 
nie tylko strategia czy metoda działalności obecnego Kościoła, który chce 
dochować wierności czasom apostolskim, ale odważne kroczenie naprzód, 
wspólne „chodzenie” drogą wyznaczoną przez Ducha Świętego, który kocha 
jedność i zgodę, który prowadzi Kościół wprost do celu. W odnowie synodal-
nej trzeba dostrzegać również specyficzny i kwalifikowany wkład świeckich, 
w tym kobiet8.

Obecnie problem roli kobiety w Kościele powrócił w związku z postula-
tami ideologii: radykalnego feminizmu, gender i LGBT, które głoszą, że to 
właśnie Kościół jest głównym motorem wszelkich przejawów dyskryminacji 
kobiet. Ideologie te są zróżnicowane pod wieloma względami, ale łączy je 
stosunek do Kościoła. Wspólnym mianownikiem staje się programowa walka 
nie tylko z jego nauczaniem, ale z całą instytucją, w której dopatrują się źródła 
patriarchalnej opresji, zniewolenia, ucisku i jawnej dyskryminacji. Ich wspól-
nym celem jest doprowadzenie do radykalnej przebudowy społeczeństwa, 
odejście od światopoglądu narzucanego przez chrześcijaństwo, który rzekomo 
krępuje seksualność człowieka, zmiana podejścia do płciowości i seksualności 
człowieka, zmiana tradycyjnego modelu rodziny, wprowadzenie związków 
partnerskich i homoseksualnych. Pojawiają się również postulaty oddzielenia 
współżycia od prokreacji i rodzicielstwa biologicznego od faktycznego (fizycz-
nego), próby zmiany dotychczasowej mentalności na nową – w której, z jednej 
strony, normą będzie antykoncepcja, a z drugiej strony, posiadanie potomstwa 
będzie przywilejem wszystkich zainteresowanych.

Warto podkreślić, że pogląd o odpowiedzialności Kościoła za dyskrymina-
cję kobiet trafił w pierwszych dekadach XXI wieku na podatny grunt. Był to 
bowiem okres, kiedy w pojmowaniu kwestii kobiecości, jej godności, wartości 
i roli we współczesnym świecie i Kościele pojawiły się nowe, niebezpieczne 
tendencje. Pierwsza zakłada, że „kobieta, by być sobą, czyni się nieprzyjacielem 
mężczyzny, wobec nadużyć władzy odpowiada ona strategią poszukiwania 

6 Zob. Francis, Ceremony Commemorating the 50th Anniversary of the Institution of the 
Synod of Bishops, 17 October 2015, AAS 107 (2015), s. 1139.

7 Zob. tamże.
8 Zob. International Theological Commission, Synodality in the life and mission of the 

Church, 2 March 2018, 105.
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władzy”9. Tendencja ta prowadzi do rywalizacji i konkurencji, dominacji 
jednej płci nad drugą, neguje natomiast możliwość i wartość współpracy, 
współdziałania i współodpowiedzialności. Druga tendencja jest z kolei konse-
kwencją tej pierwszej: aby „uniknąć hegemonii jednej czy drugiej płci, próbuje 
się wykreślić różnice między nimi, uznane za efekt warunków historyczno-
-kulturowych”10. W takim ujęciu płeć (męska lub żeńska) jest rzeczywiście 
zdeterminowana przez naturę, ale już męskość i kobiecość – dotyczą cech 
nabytych, ról społecznych, a zatem są one determinowane przez kulturę. 
Nie muszą więc być tożsame, komplementarne, współzależne. Innymi słowy, 
człowiek nie rodzi się kobietą lub mężczyzną, ale się nią/nim staje.

Antropologia, na którą wpływają te dwie tendencje, jest nie tylko zafałszo-
wana, jest również wysoce niebezpieczna i pociąga za sobą konsekwencje na 
wielu płaszczyznach. Ta nowa antropologia neguje bowiem fakt, że „płciowość 
charakteryzuje mężczyznę i kobietę nie tylko na poziomie fizycznym, ale także 
na poziomie psychologicznym i duchowym, znacząc każde z nich wyraźnie”11. 
W konsekwencji przedstawiciele środowisk gender i LGBT domagają się 
zrównania płci, negując wagę i sens występujących między nimi różnic. Za 
tym idą postulaty zrównania tradycyjnych związków małżeńskich ze związ-
kami homoseksualnymi.

Męskość i kobiecość w takim rozumieniu nie dopełniają się, ale stają 
wobec siebie w opozycji, zaczynają z sobą rywalizować i wzajemnie się zwal-
czać. Wszystko to najbardziej uderza w tradycyjny model rodziny, w której 
role i zadania wszystkich jej członków zostały niejako określone od początku, 
przy stworzeniu. Pierwotny porządek wyrażony w Biblii słowami: „I będą 
oboje jednym ciałem” (Mk 10,8), zostaje zastąpiony stwierdzeniem: „Kobieta 
bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru” (feministka Gloria Steinem). Zakwe-
stionowanie tego odwiecznego porządku wprowadza w rodzinach chaos, 
dezorientację, negatywnie odbija się na relacjach. Jak zauważa Benedykt XVI, 
„w takim przypadku również potomstwo utraciło miejsce, jakie do tej pory 
mu przysługiwało, i szczególną godność”12.

9 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu 
mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, Kraków 2004, 2.

10 Tamże.
11 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazówki wychowawcze ku miłości ludz-

kiej. Podstawy edukacji seksualnej, 1 listopada 1983, 4.
12 Benedykt XVI, Ten, kto broni Boga, broni człowieka. Przemówienie do Kolegium 

Kardynal skiego, Kurii Rzymskiej i Gubernatoratu (21 XII 2012), „L’Osservatore Romano” 
2013 nr 2, s. 30.
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Problem pogłębia fakt, że te niebezpieczne tendencje znajdują zwolen-
ników wśród katolickich duchownych, którzy – w myśl tolerancji i w imię 
równości wszystkich ludzi przed Bogiem – biorą udział w mszach równości, 
marszach równości i  innych podobnych akcjach społecznych, solidaryzując 
się ze zwolennikami tych niebezpiecznych poglądów. Dodatkowo naucza-
nie obecnego papieża Franciszka, choć oficjalnie reprezentuje on takie samo 
stanowisko jak jego poprzednicy, jest często interpretowane jako odejście od 
tradycyjnego, a sprzyjające współczesnym ideologiom związanym z nowym 
ujęciem płciowości i seksualności człowieka. To zaś wprowadza chaos, dez-
orientację i uzasadnione wątpliwości wśród wiernych.

W tym kontekście rodzą się pytania: Czy nauczanie Kościoła uznaje war-
tość kobiet czy też sprzyja ich dyskryminacji? Czy na przestrzeni wieków 
podejście Kościoła do kobiet uległo zmianie? W końcu, czy w myśl postępu 
i faktycznego równouprawnienia nie należałoby dopuścić kobiet do święceń?

Współczesne ideologie, takie jak radykalny feminizm, gender czy LGBT, 
winą za kryzys płciowości i tożsamości płciowej obarczają Kościół, który 
przez wieki nakładał na ludzkość niezgodne z naturą i niemożliwe do zniesie-
nia restrykcje dotyczące jego płciowości i seksualności. To on miał wmówić 
człowiekowi, a przede wszystkim kobiecie, że seksualność jest czymś złym, 
wstydliwym, grzesznym, a naturalny popęd seksualny należy hamować. To 
z kolei prowadziło do nerwic na tle seksualnym, wynaturzeń i rozmaitych 
dewiacji. Dlatego dziś jedyne wyjście z tego impasu wspomniane ideologie 
widzą w wyzwoleniu się osoby ludzkiej z wszelkich uwarunkowań biolo-
gicznych. W myśl tej nowej, wyzwolonej antropologii „natura ludzka nie 
zawierałaby w sobie cech, które przynależałyby jej w sposób absolutny: każda 
osoba mogłaby albo nawet powinna by konstytuować się według swego 
upodobania”13.

Niestety, środowiska te nie podejmują w tej kwestii uczciwej, merytorycznie 
i metodologicznie poprawnej analizy sytuacji i rzetelnej próby rozpoznania 
kondycji współczesnego człowieka, zamiast tego konstruują swoje antyklery-
kalne stereotypy w oparciu o dwie zasady. Pierwszą jest manipulacja tekstem 
biblijnym, nauczaniem ojców Kościoła oraz zniekształcaniem dogmatów w taki 
sposób, by odzwierciedlały programowe hasła tych ideologii. Drugą – prze-
milczanie wszystkich wypowiedzi Magisterium Kościoła, które mówią wprost 
o równości i godności kobiety, o jej doniosłej roli w dziejach Kościoła, tekstów, 
które są wyrazem uznania i podziwu, a akcentowanie tych, które mówią o braku 

13 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu, 3.
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dostępu do święceń – jako ewidentnego wyrazu dyskryminacji. Dodatkowo, 
odbywa się to w atmosferze rywalizacji, konkurencji, dominacji i jednoznacznej 
negacji koherencji, kooperacji, harmonijnego współistnienia obu płci, które 
wzajemnie się uzupełniają i wspierają, a nie zwalczają.

Dlatego też celem niniejszej pracy będzie zakwestionowanie twierdzenia, 
że Kościół jest instytucją od początku nieprzychylną kobietom i przyczyniającą 
się do ich dyskryminacji. W pierwszej części niniejszego opracowania autorka 
podejmie się próby ukazania, w jaki sposób wymienione ideologie wypaczają 
właściwy sens nauki Kościoła, przedstawiając zideologizowaną wykładnię 
tej nauki. W części drugiej fragmentarycznie i tendencyjnie przedstawiona, 
a przez to mocno wypaczona nauka Kościoła zostanie poddana teologicznej 
krytyce, zostanie również ukazany autentyczny status kobiety w Kościele oraz 
podjęta próba zdefiniowania jej powołania i określenia jej roli oraz funkcji, 
jakie może w nim pełnić.

I. Ideologiczne wypaczenia nauki Kościoła

Ideologie feminizmu, gender i LGBT nie zadają sobie trudu dążenia 
do prawdy, ich jedynym celem jest zanegowanie istniejącego ładu, sprzeciw 
wobec uznawanych dotąd norm i wartości i zbudowanie nowego porządku. 
Ich poglądy i hasła ściśle wiążą się z polityką, z interesami określonej grupy 
społecznej. Jak zauważa Dariusz Kowalczyk, „problemem kobiet, mających 
słuszne aspiracje większego udziału w życiu społecznym, jest fakt, iż ich repre-
zentantkami ogłosiły się różnego rodzaju skrajne środowiska, które prawa 
kobiety mieszają z tzw. prawem do aborcji, legalizacją związków homosek-
sualnych oraz ideologicznym, z góry zaplanowanym posiadaniem dzieci bez 
związku z mężczyzną”14. Dlatego też propagowane przez wspomniane ide-
ologie twierdzenia są zmanipulowane, oscylują między błędem a kłamstwem 
właśnie po to, by jak najlepiej służyły subiektywnym i doraźnym interesom 
jej przedstawicieli.

Szerząc swoją kłamliwą propagandę, środowiska te powołują się w pierw-
szej kolejności na Nowy Testament, następnie na Tradycję, nauczanie ojców 
Kościoła, przedmiotem ataku są także dogmaty i cała nauka Kościoła, która 
to rzekomo konsekwentnie wyraża i propaguje pogardę dla kobiet, odziera ja 

14 D. Kowalczyk, Czy Kościół lubi kobiety?, „Życie Duchowe” 45(2006), https://www.
zycie-duchowe.pl/art-18062.czy-kosciol-lubi-kobiety.htm [dostęp: 5.03.2020].
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z godności, zaprzecza jej wartości, głosi konieczność absolutnego podporząd-
kowania jej mężczyźnie, a w życiu Kościoła przydziela jej rolę wyłącznie słu-
żebną. Przy czym służebność nie jest tu rozumiana jako bycie „dla drugiego”, 
ale jako pokorne, bezwarunkowe i bezwolne wykonywanie męskich poleceń 
i zaspokajanie ich potrzeb.

Maryja – którą od wieków Kościół stawia za wzór kobietom, dla wielu 
środowisk stała się nie kimś godnym podziwu, ale przedmiotem kpiny i szy-
derstwa. Jej wizerunek staje się celem bluźnierczych ataków. W imię nowa-
torskiej, niekonwencjonalnej i wyzwolonej sztuki można dziś praktycznie 
bez konsekwencji dokonywać rozmaitych profanacji jej wizerunku   – zamiast 
wieńca z dwunastu gwiazd, zaopatrzyć Maryję w wieniec z prezerwatyw albo 
w tęczową koronę. Do tego dochodzi rozpowszechnianie bluźnierczych infor-
macji o jej rzekomej rozwiązłości. Jej uległość, cichość, zaufanie, posłuszeń-
stwo, pokorną służbę Bogu i bliźniemu ukazuje się jako wyraz słabości charak-
teru, a propaguje się postawę zupełnie inną – bezwzględnej walki o dominację, 
prestiż, przywileje, uznanie czy pozycję.

Współczesne kobiety są wykształcone, odnoszą sukcesy w pracy zawodo-
wej, zajmują stanowiska kierownicze w międzynarodowych firmach, potrafią 
doskonale zarządzać kapitałem i zasobami ludzkimi. Dawno przestała im 
wystarczać rola żony, matki i kapłanki domowego ogniska, dlatego również od 
Kościoła oczekują dowartościowania siebie i dopuszczenia na równi z mężczy-
znami do kapłaństwa urzędowego. Gdy Kościół tego odmawia, zarzucają mu 
zacofanie, seksizm, dyskryminację, a w najlepszym razie ignorowanie kobiet. 
W konsekwencji wyzwolenie kobiety – w myśl feministycznych postulatów – 
musi iść w parze z krytyką nauczania Kościoła, które od wieków przekazuje 
zafałszowany obraz nie tylko Boga i świata, ale przede wszystkim człowieka, 
a szczególne jego zakłamanie dotyczy właśnie kobiety.

Jeśli chodzi o Nowy Testament, zawrotną karierę zrobiły we wspomnia-
nych ideologiach słowa apostoła Pawła, zawarte w 1 Liście do Koryntian, które 
brzmią: „Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają 
na tych zgromadzeniach milczeć, nie dozwala się im bowiem mówić, lecz 
mają być poddane, jak to Prawo nakazuje” (1 Kor 14,33-34). W feministycznej 
interpretacji tekst ten jednoznacznie wskazuje na rozprzestrzenianą później 
przez Kościół ideę bezwzględnego poddaństwa i posłuszeństwa kobiety, upa-
trywania w niej wyłącznie grzeszności i nieczystości, jej upokorzenia, degrada-
cji, odebrania nawet prawa zabierania głosu.

Podobnie o deprecjonowaniu kobiety mają świadczyć słowa apostoła 
„Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową 
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żony” (Ef 5, 22-23). I rzeczywiście – wyrwane z kontekstu i przekazane w takiej 
formie mogą sugerować wyższość i władztwo mężczyzny. Równie tendencyjnie 
interpretowane jest nauczanie Pawła o wyższości dziewictwa nad małżeń-
stwem. Jest to bowiem odbierane jako zamach na seksualność człowieka, 
próba jej tłamszenia, nakłanianie do podejmowania niepotrzebnych wyrze-
czeń, działania wbrew naturze i wielowiekowej tradycji.

Również, jak twierdzą środowiska feministyczne, wśród ojców Kościoła nie 
można odnaleźć zwolenników równouprawnienia płci. Ich teologia i naucza-
nie bywają przytaczane wyłącznie jako przykład negatywnego nastawienia 
Kościoła do kobiet, narastającej wobec nich niechęci i wrogości. Z ich pism 
rzekomo wyłania się obraz kobiety jako tej, przez którą zło przyszło na świat, 
dlatego należy ją traktować w najlepszym wypadku obojętnie, tolerując co 
najwyżej jej istnienie jako tej, która jest niezbędna do prokreacji. Środowiska 
te również z  lubością cytują wyrwane z kontekstu strzępki myśli średnio-
wiecznych kaznodziejów dotyczących kobiet, wśród których można odnaleźć 
instrukcje, by te nie myły się często, zaniedbywały ubiór i fryzurę i robiły 
wszystko, by płodzenie dzieci odbywało się bez jakiejkolwiek przyjemności. 
Większość scholastyków miała rzekomo traktować wszelki akt seksualny jako 
grzech, mówiono nawet, że można cudzołożyć z własną żoną i że dzieje się to 
wówczas, gdy obcuje się dla przyjemności, a nie wyłącznie w celu prokreacji. 
Wmawiano ludziom, że stosunki prowadzą do rozmaitych chorób, łącznie 
z niedorozwojem umysłowym. Ówcześni teologowie, na czele z Grzegorzem 
z Nyssy i Tomaszem z Akwinu, dowodzili, że kara za grzech pierworodny 
dotyczy przede wszystkim sfery płciowości i seksualności, że po upadku czło-
wieka Bóg obarczył go brzemieniem zwierzęcych popędów i pożądliwości. 
A winę za upadek ponosi oczywiście kobieta – więc jest ona w oczach Kościoła 
od początku na straconej pozycji. Zatem obarczył ją Kościół winą za całe zło 
i adekwatnie ukarał – odbierając godność, negując jej wartość i odmawiając 
wszelkich przywilejów oraz zabraniając dostępu do urzędów.

Brak dostępu kobiet do święceń diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa 
to kolejna „pożywka” dla tych, którzy zarzucają Kościołowi dyskryminację 
kobiet. I  jakkolwiek słuszny jest pogląd, że rola i status społeczny kobiety 
znacząco zmieniły się od czasów apostolskich, nie może być to koronny argu-
ment w kwestii święcenia kobiet. Niezwykle istotny jest też fakt, że roszczeń 
tych nie poprzedza żadna racjonalna refleksja na temat pastoralnego rezultatu 
takich święceń, ich wartości i właściwego sensu, nie liczy się również to, że 
niewątpliwie tego typu zmiany wprowadziłyby chaos i mogłyby zainicjować 
kolejne rozłamy w Kościele.
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Środowiska walczące o równouprawnienie i równy dostęp do urzędów 
kościelnych zupełnie nie przyjmują do wiadomości faktu, że obecny stan 
rzeczy to nie „wymysł” Kościoła, ale wola samego Chrystusa, który swoją 
wolną i suwerenną decyzją do grona apostołów powoływał wyłącznie męż-
czyzn. Nie można twierdzić, że było to zdeterminowane kulturowo przez 
epokę, w której powstał Kościół, gdyż wielokrotnie Jezus postępował wbrew 
ustanowionej tradycji – jeśli taka była Jego wola15. Dlatego należy stwierdzić, 
że skoro powołał On do tego typu posługi wyłącznie mężczyzn, to właśnie tego 
chciał, dokładnie taki był Jego zamysł. Skoro więc środowiska domagające się 
święceń kobiet nie potrafią zrozumieć, że Kościół w dalszym ciągu należy do 
Chrystusa, i nie chcą uszanować Jego woli, nasuwa się wniosek, że roszczenia 
odnoszące się do wyświęcania kobiet w rzeczywistości nie mają na uwadze 
dobra Kościoła, ale samorealizację kobiet, zaspokojenie egoistycznych potrzeb 
i ambicji. W grę wchodzi walka o dominację, pozycję i prestiż.

Dokumenty mówiące o roli kobiet, listy, orędzia skierowane specjalnie 
do nich, jak chociażby słynny list Jana Pawła II z 1995 roku, cytowane są 
fragmentarycznie, wybiórczo. „Jesteśmy, niestety, spadkobiercami dziejów 
pełnych uwarunkowań – pisał papież – które we wszystkich czasach i na 
każdej szerokości utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej god-
ności, pomijanej i niedocenianej, nierzadko spychanej na margines, a wreszcie 
sprowadzanej do roli niewolnicy. (…) Z pewnością niełatwo ustalić dokładnie 
odpowiedzialność za ten stan rzeczy (…). Ale jeśli, zwłaszcza w określonych 
kontekstach historycznych, obiektywną odpowiedzialność ponieśli rów-
nież liczni synowie Kościoła, szczerze nad tym ubolewam”16. Fragment ten 
w ideologicznej interpretacji został tak zmanipulowany, że wyrazy uznania 
dla kobiet i szczere wyznania o niewystarczającym rozumieniu i docenianiu 
ich roli na przestrzeni wieków, które jednoznacznie wybrzmiewają z całości 
dokumentu, są interpretowane jako przyznanie się Kościoła do dyskryminacji 
kobiet i totalne zrzucenie z siebie odpowiedzialności i zrzucenie jej na karb 
historycznych i kulturowych uwarunkowań.

To przekłamane nauczanie Kościoła serwowane w  dużych dawkach 
w mediach i prasie sprawia, że rozpowszechnia się kłamliwą ideologię głoszącą, 
że Kościół jest z natury antykobiecy, a współczesnej kobiecie nie ma zupeł-
nie nic do zaoferowania. Za tym idą konkretne postulaty głoszące, że skoro 
kobieta ma milczeć w Kościele, to niech Kościół również milczy w sprawach, 

15 Por. MD 26.
16 LdK 3.
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które jej dotyczą. Skoro nie dba o jej potrzeby, niech nie wtrąca się do jej 
preferencji seksualnych, wolnych związków, nie ogranicza ekspresji seksualnej, 
nie zabrania antykoncepcji, nie „zmusza” do rodzenia dzieci. W ten oto sposób 
walka o równość, godność, wartość i uznanie dla kobiet w społeczeństwie 
stała się programową walką z Kościołem jako głównym narzędziem jej opresji 
i zniewolenia.

II. Próba teologicznej krytyki

Bóg stworzył mężczyznę i  niewiastę na swój obraz i  podobieństwo 
(Rdz 1,27). To oznacza, że od początku celowo „wyposażył” ich w tę szczegól-
nego rodzaju odrębność, różnicę, odmienność, która konstytuuje ich relację. 
Bowiem „«ja» i to, co «inne niż ja» uzupełniają się w zależności od specyficznej 
tożsamości każdej osoby, i obydwa mają punkt spotkania tworząc dynamikę 
wzajemności, podtrzymywanej i wywodzącej się od Stwórcy”17. Ta inność jest 
wpisana w naturę człowieka, ale jest pewną całością i  jednością skłonności 
biologicznych, duchowych i wszelkich innych niezbędnych jej właściwości, 
dlatego nie można nią wedle uznania manipulować18.

Zafałszowania obrazu własnej płciowości, niezrozumienia ludzkiej sek-
sualności i przedziwnej walki płci, które nie były nigdy zamysłem Stwórcy, 
teologia chrześcijańska upatruje w konsekwencjach grzechu pierworodnego, 
skutkach odwrócenia się ludzi od Boga. Fakt ten zafałszował prawdę o płci, 
o nieusuwalnej różnicy między nimi i negatywnie wpłynął na relację między 
mężczyzną i kobietą. Odtąd potrzebuje ona uzdrowienia, które jednak nigdy 
nie dokona się na drodze konkurencji, rywalizacji czy walki o dominację 
i wpływy. Jest ono możliwe wyłącznie na drodze odnowienia tej relacji, która 
stanowi przestrzeń realizacji „komplementarności fizycznej, psychologicznej 
i ontologicznej, dając miejsce dla harmonijnej jedno-dwoistości”19. W konse-
kwencji również małżeństwo i rodzinę należy uznać najpierw za fakty antro-
pologiczne, a następnie – społeczne i kulturowe, a „klasyfikowanie ich za 
pomocą pojęć natury ideologicznej, które ważne są tylko w danym momencie 

17 Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z myślą 
o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji, Watykan 2 lutego 2019, 31.

18 Zob. tamże, 29. 
19 Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła Katolickiego o współdziałaniu, 8.
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historii”20, a później stają się nieaktualne, jest pozbawieniem ich pierwotnej 
i właściwej wartości.

W tym kontekście należy zauważyć, że autentyczne przesłanie Kościoła nie 
ma i nigdy nie miało na celu jakiejkolwiek dyskryminacji, przeciwnie – od 
początku wskazywało na równość kobiety i mężczyzny co do godności i war-
tości. Kościół od zawsze podkreślał, że „człowiek jest osobą, w równej mierze 
mężczyzną i kobietą. Oboje wszakże zostali stworzeni na obraz i podobień-
stwo Boga osobowego”21. Dlatego można stwierdzić, że zasadniczy stosunek 
Kościoła do kobiet, zakotwiczony w biblijnej antropologii, nie zmieniał się 
pomimo dynamicznie zmieniających się na przestrzeni epok warunków spo-
łeczno-kulturowych, determinujących ich życie.

Nowy Testament obfituje w  przykłady kobiet silnych, niezłomnych, 
wytrwałych, które odegrały dużą rolę w ówczesnej ewangelizacji. Wystarczy 
wskazać na Elżbietę czy Maryję, które z pokorą i wiarą realizowały Boży plan 
w swoim życiu, teściową Piotra, która posługując w pierwotnym Kościele, 
odnalazła sens życia, Samarytankę, która okazała się odważną, bystrą kobietą, 
gotową do teologicznego dialogu, wdowę i  jej hojność, Berenikę – czynnie 
zaangażowaną w politykę czy Marię Magdalenę, która trwała przy Jezusie aż 
do chwili Jego śmierci, a potem z odwagą i wiarą niestrudzenie świadczyła 
o Jego Zmartwychwstaniu22. Wydaje się, że początki Kościoła to właśnie ten 
czas, który zrównał wszystkich wobec Boga, bowiem zarówno dla mężczyzn, 
jak i kobiet chrzest był identyczny, podobnie jak jego skutki, które otworzyły 
perspektywę zbawienia dla wszystkich. Nauka Pawła również zdaje się wska-
zywać na równość kobiety co do godności i wartości, o czym świadczą słowa: 
„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 
w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28).

Tak bardzo krytykowany apostoł Paweł wzywa kobiety do posłuszeństwa, 
a mężczyzn do miłowania żon na wzór miłości Chrystusa do swego Kościoła 
– miłości wiernej i nieskończonej. Ta małżeńska harmonijna relacja i zgodne 
współżycie mają wynikać z obopólnej z miłości, a nie być potwierdzeniem 
dominacji czy władzy mężczyzny. Pawłowa pochwała dziewictwa „podważa 

20 Franciszek, Przemówienie podczas seminarium na temat komplementarności mężczy-
zny i kobiety, „L’Osservatore Romano” 2014 nr 12, s. 37.

21 MD 7.
22 Zob. J. Klinkowski, Kobiety biblijne na tle epoki, Legnica-Wrocław 2019, s. 218, 

260, 242, 270, 276, 227.
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radykalnie wszelkie zakusy, by zredukować wizję kobiety do posłannictwa, 
które byłoby jedynie czysto biologicznym”23.

Kwestia milczenia kobiet w Kościele i  jej ideologiczna interpretacja jest 
całkowicie oderwana od kontekstu kulturowego, pominięty jest zupełnie 
aspekt ówczesnej mentalności, przemilczana jest także oficjalna interpretacja 
Pawła VI, który w 1970 roku powiązał ten tekst z aktualną nauką Kościoła 
odnośnie do tego, że kobiety nie są powołane do otrzymywania sakramentu 
święceń. Wyłącznie w tym sensie mają milczeć, tzn. być nieobecne w tych 
strukturach kościelnych i tym nauczaniu, które są ściśle związane i niejako 
„zarezerwowane” dla sakramentu święceń.

Jeśli chodzi o naukę ojców Kościoła, to rzeczywiście nie można zaprzeczyć, 
że wątki o grzeszności kobiety, piętnowaniu wszelkich przejawów jej seksual-
ności, krytykowaniu rozkoszy, pożądliwości oraz surowe nakazy powściągliwo-
ści i wstrzemięźliwości pojawiały się w myśli ówczesnych teologów, ale trzeba 
też uczciwie przyznać, że średniowieczny Kościół miał w kwestii płciowości 
i seksualności do powiedzenia o wiele więcej, niż są dziś skłonne przyznać 
wspomniane ideologie. Przede wszystkim, choć mówił o rozpasanej, wręcz 
zwierzęcej seksualności, z  jaką boryka się człowiek od momentu wygnania 
z raju, zwraca uwagę, że może i powinien nad nią zapanować w imię większego 
pożytku dla swej duszy. To dlatego tak wiele miejsca poświęcał nauce o wstrze-
mięźliwości i panowaniu nad żądzami. Dlatego wprowadzono szereg nakazów 
– skierowanych przede wszystkim do kobiet jako odpowiedzialnych za relacje 
rodzinne i małżeńskie, jak również za to, co działo się w alkowie  – które miały 
regulować tę sferę życia. Warto przy tym zauważyć, że owe restrykcje dotyczące 
seksualności nie są w żadnym razie wymysłem wieków ciemnych, ale wyrazem 
nieprzerwanej troski i dbałości Kościoła o to, by ludzkie życie było cnotliwe, 
by człowiek miał poczucie wstydu, kontrolował własne popędy i  instynkty, 
zachował umiar i powściągliwość, panował nad sobą.

Ponadto nie da się zaprzeczyć, że w pismach średniowiecznych teologów 
można też odnaleźć dość liczne przejawy uznania dla kobiet, dostrzeganie ich 
ogromnej roli w historii zbawienia, doceniania ich odwagi, wiary, mądrości, 
błyskotliwości i intelektu. Przykładem może być św. Tomasz – najsłynniejszy 
chyba średniowieczny teolog i autorytet, który przypisywał kobietom misję 
apostolską. Słowa, w których opisuje Magdalenę jaką tę, która posiadała przy-
wilej prorocki, stanowisko równe aniołom i misję apostolską oraz porównanie: 
„jak [niegdyś] kobieta pierwsza zwiastowała mężczyźnie słowa śmierci (verba 

23 Kongregacja Nauki Wiary, List to biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu, 13.
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mortis), tak teraz kobieta pierwsza zwiastowała słowa życia (mulier primo nun-
tiaret verba vitae), wyraźnie przeczą „wszelkim stereotypom średniowiecznego 
rzekomo pogardliwego patrzenia na kobiecą naturę”24.

Innym przykładem może być chociażby św. Hieronim, nie kojarzony 
zazwyczaj z przychylnym nastawieniem do kobiet, który jednak to właśnie 
w korespondencji z kobietą poruszał zawiłe kwestie wiary i  interpretacji 
Pisma Świętego. Ponadto również on zwracał uwagę na liczne zasługi kobiet 
w historii zbawienia. Jak zauważa A. Siemieniewski, „Hieronim pamięta też 
o tym, że z faktu posiadania urzędu nauczycielskiego przez apostołów nie 
wynika bynajmniej, iż we wszystkich przypadkach tylko oni nauczają o wierze. 
Do nich należy urząd autorytatywnego przekazywania nauki Kościoła, ale 
przecież nie każde nauczanie w Kościele ma taki charakter. Jest wiele sytuacji 
życiowych, kiedy nauczanie ewangelizacyjne i katechetyczne jak najbardziej 
należy do kobiet i jest to poświadczone w Biblii”25.

Magisterium Kościoła wielokrotnie wyjaśniało też kwestie urzędowego 
kapłaństwa w kontekście posługi szczególnego rodzaju, a nie szczególnej wła-
dzy i przywilejów, wskazywało, że nie może tu być mowy o jakiejkolwiek 
dyskryminacji, podając za przykład Maryję. Jan Paweł II w liście apostolskim 
Ordinatio Sacerdotalis napisał, że fakt, że nie otrzymała ona „misji właściwej 
apostołom ani kapłaństwa urzędowego, ukazuje wyraźnie, iż niedopuszczenie 
kobiet do święceń kapłańskich nie może oznaczać umniejszenia ich godno-
ści ani ich dyskryminacji, ale jest wiernością wobec zamysłu mądrości Pana 
wszechświata”26. Zdecydowany głos papieża Polaka wybrzmiał w tym samym 
liście: „aby usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która 
dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwier-
dzania braci (por. Łk 22,32), oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy 
udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być 
przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne”27. To oświadczenie 
zostało później potwierdzone i wyjaśnione słowami Ratzingera: „zatwierdzona 
przez Papieża odpowiedź, której jako Kongregacja Nauki Wiary udzieliliśmy 
w kwestii wyświęcania kobiet, nie głosi, że oto teraz Papież wydaje nieomylne 

24 Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii św. Jana, XX, w. III, VI, Kęty 2002, 
s. 1150, cyt. za: A. Siemieniewski, Jak zostać apostołką, czyli feministyczna lektura Biblii 
w dawnych wiekach Kościoła, „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 2011 nr 2, s. 75.

25 A. Siemieniewski, Jak zostać apostołką, s. 72.
26 Jan Paweł II, List apostolski Ordinatio Sacerdotalis, Watykan 22 maja 1994, 3.
27 Tamże, 4.
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orzeczenia doktrynalne. Papież raczej konstatuje, że Kościół, biskupi we 
wszystkich epokach i krajach zawsze tak uczyli i zawsze tak nauczali”28.

Warto w tym kontekście wspomnieć, jak potoczyły się sprawy wyświęcania 
kobiet w Kościele anglikańskim, który postanowił postawić na nowoczesność 
i zerwać z Tradycją i zapłacił za to kolejnym rozłamem. Jak zauważa Andrzej 
Siemieniewski, „Tysiące wiernych i setki duchownych poczuło się zwolnio-
nych od obowiązku wierności wspólnocie, która czuła się zwolniona od wier-
ności Tradycji. Po drugie, cenę zapłacili też wszyscy piastujący urząd pasterza, 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bardzo szybko okazało się bowiem, że raz 
naruszona Tradycja interpretacji Biblii przestaje być ostoją także dla innych 
prawd, poprzednio uznawanych za nienaruszalne. Kolejną ofiarą tej men-
talności padło bowiem samo pojęcie «święceń» kapłańskich czy kościelnego 
«urzędu» prezbitera lub biskupa. Okazało się bardzo szybko, że w mentalności 
zdeterminowanej nowoczesnością w zasadzie nie ma żadnej różnicy między 
świeckim członkiem Kościoła a osobą duchowną. Kresem hasła «święcenia 
kapłańskie dla kobiet» stała się konstatacja, że w ogóle nie było o co walczyć: 
najbardziej bystrzy uczestnicy całego procesu szybko doszli do wniosku, że jeśli 
podważy się wagę Tradycji kościelnej, to w gruncie rzeczy nie istnieje już nic 
takiego, jak «święcenia», i to ani dla kobiet, ani dla mężczyzn”29.

Przykłady świadczące o tym, że Kościół nigdy nie odwracał się od kobiet, 
nie ignorował ich, nie dyskryminował, podkreślał ich odmienność, ale nie 
umniejszał wartości, zawsze starał się wychodzić im naprzeciw i  je chronić 
– można by mnożyć w nieskończoność. Nie sposób przytoczyć wszystkich 
tekstów, które świadczą o ukazywaniu przez Kościół wartości i godności 
kobiety – dokładnie takiej samej, jaka przysługuje mężczyźnie. Jan Paweł II 
wielokrotnie wskazywał na tę równość w adhortacji poświęconej posłudze 
świeckich w Kościele, w której pisał, że „w sytuacji, w której kobieta musi zno-
sić rozmaite formy dyskryminacji i godzić się na zajmowanie marginesowych 
pozycji tylko dlatego, że jest kobietą, istnieje pilna potrzeba obrony i promocji 
osobowej godności kobiety, a więc jej równości wobec mężczyzny”30. Ta rów-
ność nie może jednak polegać na pomieszaniu ról, bo każda z płci, właśnie 
z racji ich odmienności, ma w Kościele różne zadania do wykonania. Każda 
może się realizować zgodnie ze swoją naturą i odnaleźć swoje właściwe powo-

28 J. Ratzinger, Sól ziemi. Z kardynałem rozmawia Peter Seewald, Kraków 1997, s. 180.
29 A. Siemieniewski, Proroczy znak czasów. Rola kobiety w Kościele, http://www.siemie-

niewski.archidiecezja.wroc.pl/?q=node/103 [dostęp: 6.01.2020].
30 Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici, Rzym, 

30 grudnia 1988, 49 (cyt. dalej: CL).
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łanie. Równość co do godności nie oznacza konieczności zrównania dostępu 
do wszystkich struktur i urzędów w Kościele. Uznanie tej godności dotyczy 
bowiem „wszystkich kobiet i zarazem do każdej z osobna kobiety, bez względu 
na uwarunkowanie kulturowe, w jakim żyje, niezależnie od takich czy innych 
jej właściwości duchowych, psychicznych czy cielesnych, jak na przykład wiek, 
wykształcenie, zdrowie, praca, stan małżeński czy bezżenność”31.

Kościół widzi wartość w kobiecie i widział ją od zawsze. Wielokrotnie 
w kościelnych dokumentach podkreślał, że to kobiety stanowią ogromny 
odsetek wśród praktykujących wierzących, one są częściej uczestniczkami 
nabożeństw liturgicznych i mszy świętych, to przede wszystkim one inicjują 
i podtrzymują żywą wiarę w rodzinach. Jak mawiał Johann Michael Sailer, 
„jeżeli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki, to ma świątynię w całym domu”. 
To kobiety – żony i matki – wychowały pokolenia wspaniałych, pobożnych, 
świętych ludzi, przyczyniając się tym samym do wzrostu Kościoła. W Liście 
do kobiet Jan Paweł II skierował zatem słowa uznania i podziękowania do 
każdej kobiety, która jest „zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za 
niezastąpiony wkład, jaki wnosi w kształtowanie kultury zdolnej połączyć 
rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł «tajemnicy», w budowanie 
bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych”32.

Niemal od początków Kościoła kobiety są beatyfikowane i kanonizowane. 
Nie tylko te, które były męczennicami, dziewicami czy zakonnicami. Także 
żony, matki, jak również kobiety realizujące się zawodowo, te, które musiały 
walczyć o przetrwanie, a często same zapewnić byt swojej rodzinie. Są to 
kobiety różnych epok, ustrojów, stosunków społecznych, przeróżnych profesji, 
a ich wspólną cechą była niezłomna wiara i ufność pokładana w Bogu, a także 
wytrwałość i poświęcenie w realizowaniu codziennych obowiązków i wypeł-
nianiu swego powołania.

Kościół również wielokrotnie dał wyraz temu, jak bardzo ceni ich wkład 
w rozwój teologii, ogłaszając je doktorami Kościoła. Ten zaszczytny tytuł 
otrzymały: św. Teresa z Lisieux, św. Teresa z Ávili, św. Katarzyna ze Sieny oraz 
Hildegarda z Bingen. Nikt też dziś nie odmawia kobiecie miejsca na uczelniach 
teologicznych, prawa do prowadzenia teologicznych badań, zabierania głosu 
w dyskusjach, kształtowania współczesnej myśli teologicznej, brania czynnego 
udziału w życiu Kościoła, współkreowania jego rzeczywistości i współposługi-

31 MD 29.
32 LdK 2.
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wania. Kobiety mogą realizować się także „w różnorakich dziełach, takich jak 
ewangelizacja, praca wycho wawcza, udział w formacji przyszłych kapłanów 
i osób konsekrowanych, animacja wspólnot chrześcijańskich i kierownictwo 
duchowe, obrona fundamentalnych dóbr życia i pokoju”33.

W tym kontekście warto też przytoczyć pełne uznania i podziwu słowa 
Evangelium vitae, gdzie papież mówi wprost o geniuszu kobiety i zauważa, 
że to właśnie one „mają do odegrania rolę wyjątkową, a może i decydującą, 
w sferze myśli i działania: mają stawać się promotorkami «nowego femini-
zmu», który nie ulega pokusie naśladowania modeli «maskulinizmu», ale 
umie rozpoznać i wyrazić autentyczny geniusz kobiecy we wszystkich prze-
jawach życia społecznego, działając na rzecz przezwyciężania wszelkich form 
dyskryminacji, przemocy i wyzysku”34. I choć precyzyjnej definicji „nowego 
feminizmu” Jan Paweł II nigdzie nie podaje, jednak wybrzmiewa ona niejako 
z całości nauczania papieża Polaka. „Nowy” feminizm ma stanąć w opozycji 
do tego „starego”, opartego na fałszywej antropologii, ma być jego odważną 
krytyką, ale też ma być odzwierciedleniem teologii płci związanej z Objawie-
niem. „Nowy feminizm” to nie hasło czy teoria bez pokrycia w praktyce, ale 
integralna część nauki społecznej Kościoła, pewna dyrektywa postępowania. 
Cel jest bardzo wyraźny – stanie na straży godności kobiety, podejmowanie 
refleksji i praktycznych działań służących przezwyciężaniu wszelkich prze-
jawów jej dyskryminacji. Istotne jest to, że ten „nowy feminizm” obejmuje 
także mężczyzn – nie wyklucza ich, nie chce wyeliminować, ale zaprasza do 
współpracy jako partnerów postulowanych przemian35.

* * *
To właśnie do kobiety współczesny Kościół, w duchu synodalności, kieruje 

to szczególnie zaproszenie do wspólnego kroczenia i współdziałania w jego 
budowaniu, zaproszenie do prawdziwej przynależności, towarzyszenia i wzbo-
gacania Kościoła swoją wyjątkowością i odmiennością, w jakie „wyposażył” ją 
Stwórca. Odmienność ta nie jest bowiem czymś gorszym, kobiecość nie jest 
niedoskonałą podróbką mężczyzny, związaną z jakimś deficytem wartości, 
godności czy predyspozycji.

Wbrew temu, co próbuje się ostatnio wmówić kobiecie, nie ma żadnych 
dogmatycznych ani kanonicznych przeszkód, by mogła ona być w pełni 

33 Jan Paweł II, Adhortacja Vita Consecrata, Rzym, 25 marca 1996, 58.
34 Tenże, Encyklika Evangelium vitae, Rzym, 25 marca 1995, 99.
35 Zob. M. O’Brien Steinfels, Trudności nowego feminizmu, „Więź” 1998 nr 1, s. 80-90.
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obecna w Kościele, by mogła aktywnie uczestniczyć w jego budowaniu i by 
miała rzeczywisty wpływ na jego losy. Kościół trzeciego tysiąclecia niezmiennie 
otwiera przed nią drzwi i ponownie zaprasza, by była w nim autentycznie 
zaangażowana, wykorzystując cały swój potencjał i predyspozycje, by mogła 
realizować swoje powołanie. Posługa ta nigdy nie będzie jednak tożsama 
z posługą mężczyzny, tak jak kobiecość nie jest tożsama z męskością. Przy 
czym męskość i kobiecość nie są przeciwstawnymi sobie właściwościami, ale 
właściwościami, które zgodnie z zamysłem Stwórcy się uzupełniają i integrują 
w samym człowieczeństwie36.

Dlatego można powiedzieć, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają 
dziś udział w urzędzie kapłańskim, proroczym i królewskim Chrystusa, który 
powinien być realizowany we wspólnocie i dla wspólnoty37. Wszyscy są jed-
nakowo wezwani i upoważnieni do udziału w podstawowym apostolacie 
Kościoła, czyli w ewangelizacji. Nie chodzi zatem o przeciwstawianie kobiety 
mężczyźnie, o  ich rywalizację, o dominację którejkolwiek z płci. Chodzi 
o współpracę i wzajemne dopełnianie się, o wykorzystanie tej odmienności, 
w jaką  wyposażył ich Stwórca, tak aby kobieta i mężczyzna mogli się wza-
jemnie ubogacać i razem przyczyniać się do wzrostu Kościoła i budowania 
wspólnego świata.

THE CHURCH IS A TOOL OF OPPRESSION OF WOMEN? 
PROPAGANDA OF MODERN IDEOLOGIES IN THE LIGHT OF 

THEOLOGICAL CRITICISM

Summary

This study aims to challenge the claim that the Church is an institution that 
has been unfavorable to women from the outset and has contributed to their dis-
crimination. In the first part of this study, the author will attempt to show how 
these ideologies distort the proper sense of the Church’s teaching by providing an 
ideological interpretation of this teaching. In the second part, the fragmentary and 
biased presentation of the Church’s teachings will be subjected to theological criti-
cism, the authentic status of women in the Church will be shown, and an attempt 
will be made to define their calling and determine their role and functions they can 
perform in it.

36 MD 7.
37 Zob. CL 14.
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Michał Białkowski

 Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych (1951-1977)

Wprowadzenie

Obchodzony niedawno jubileusz 100. rocznicy powstania Konferencji 
Episkopatu Polski daje szansę podjęcia refleksji naukowej obejmującej różne 
wymiary aktywności jej członków. W historii powojennej na szczególną uwagę 
zasługuje postać metropolity poznańskiego abp. Antoniego Baraniaka SDB. 
Ten niezwykłe wyrazisty i wpływowy hierarcha, przez kilkadziesiąt lat blisko 
związany z kolejnymi prymasami Polski, najpierw kard. Augustem Hlondem, 
a następnie kard. Stefanem Wyszyńskim, jest osobą wciąż mało znaną w sze-
rokim odbiorze społecznym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza 
jego rozległej działalności na forum Episkopatu Polski (Komisji Głównej/
Rady Głównej, Konferencji Plenarnych oraz komisji specjalistycznych). Warto 
dodać, że problematyki tej nie podjęto dotąd w sposób całościowy i wyczerpu-
jący. Istniejące prace akcentują przede wszystkim czas uwięzienia oraz udział 
abp. Antoniego Baraniaka w kształtowaniu relacji państwo-Kościół, co utrwala 
dominację perspektywy politycznej. W mniejszym stopniu ukazują natomiast 
wymiar zaangażowania wewnątrzkościelnego, w szczególności duszpaster-
skiego i pastoralnego1.

1 Prof. UMK dr hab. Michał Białkowski – historyk Kościoła, politolog, regionali-
sta; profesor uniwersytetu w Katedrze Bezpieczeństwa Społecznego i Kulturowego na Wy-
dziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu; e-mail: bialkowski@umk.pl.
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Artykuł stanowi kontynuację podjętej w  ostatnich latach próby 
nakreślenia sylwetek przywódców polskiego episkopatu w okresie PRL2. 
Podobnie jak obszerne teksty poświęcone Karolowi Wojtyle3, Bolesławowi  

Do najważniejszych prac zwartych poświęconych osobie tego hierarchy oraz jego 
działalności pasterskiej zaliczyć należy: W służbie Kościoła poznańskiego. Księga pamiąt-
kowa na 70-lecie urodzin arcybiskupa metropolity dr. Antoniego Baraniaka, red. L. Bie-
larzewski, Poznań 1974; S. Kosiński, Arcybiskup Antoni Baraniak metropolita poznański 
(1904-1977), w: Chrześcijanie, t. 7, red. B. Bejze, Warszawa 1982, s. 231-290; E. Na-
wrot, Baraniak Antoni (1904-1977), w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 
2002, s. 7-8; M. Przykucki, Arcybiskup Antoni Baraniak. Bohater Kościoła i Ojczyzny, „Ze-
szyty Spotkań KIK-owskich w Hamburgu” 4, Poznań 2003; S. Napierała, Arcybiskup An-
toni Baraniak jako pasterz diecezji, „Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski”, t. 2, 2006, 
s. 351-357; M. Przykucki, Arcybiskup Antoni Baraniak obrońca Kościoła. Wspomnienie, 
„Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski”, t. 2, 2006, s. 359-366; Z. Zieliński, Polityczne 
i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka, „Ecclesia. Studia 
z dziejów Wielkopolski”, t. 2, 2006, s. 343-350; J. Wąsowicz, Arcybiskup Antoni Bara-
niak SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej, „Kronika 
Wielkopolski”, t. 1, 2008, s. 15-34; M. Jędraszewski, Działania aparatu bezpieczeństwa 
skierowane przeciwko arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, w: Władze wobec Kościołów 
i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970, red. K. Białecki, Poznań 
2009, s. 27-53; tenże, Teczki na Baraniaka, t. 1: Świadek, Poznań 2009; Z więzienia na 
stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, red. Z. Zieliński, Poznań 
2010; J. Wąsowicz, Udział metropolity poznańskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka 
SDB w obradach Soboru Watykańskiego II, w: Studia Soborowe, t. 1: Historia i nauczanie 
Vaticanum II, red. M. Białkowski, Toruń 2013; s. 209-234; E. Wojcieszyk, Najtrudniejszy 
przeciwnik. O Arcybiskupie Antonim Baraniaku (1904-1977), „Kronika Miasta Poznania” 
1(2016), s. 188-198; K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni 
Baraniak 1904-1977, Poznań–Warszawa 2017; R. Łatka, Arcybiskup Antoni Baraniak jako 
członek Episkopatu Polski, cz. I (1951-1967), „Seminare” 2019 nr 3, s. 185-199.

2 Panoramę polskiego episkopatu w latach sześćdziesiątych XX w. zaprezentowano 
w publikacjach: M. Białkowski, Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań 
nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Nasza 
Przeszłość” 132(2019), s. 269-315; tenże, Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp 
do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, 
„Studia Pelplińskie” 53(2019), s. 33-73.

3 M. Białkowski, Działalność Karola Wojtyły na forum Konferencji Episkopatu Polski 
i jej komisji (1958-1978), „Przegląd Zachodni” 3(2018), s. 197-232; tenże, Udział Ka-
rola Wojtyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1958- 
-1978), „Studia Salvatoriana Polonica” 12(2018), s. 275-321; tenże, Udział Karola Woj-
tyły w pracach Konferencji Episkopatu Polski i  jej komisji specjalistycznych (1958-1978), 
„Studia Pastoralne” 15(2019), s. 13-57; tenże, Karol Wojtyła jako członek Konferencji Epi-
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Kominkowi4, Michałowi Klepaczowi5 i Stefanowi Wyszyńskiemu6, również 
aktualne rozważania oparte zostały na niepublikowanych dotąd materiałach 
archiwalnych znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim, 
zespół: Sekretariatu Prymasa Polski, działy: Episkopat Polski oraz Watykan. 
Podkreślić należy, że pierwszorzędne znaczenie badawcze mają kolekcje 
dokumentów: „Protokoły Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Pol-
ski”, „Protokoły Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski”, akta Komisji 
Wydawnictw Katolickich. Wykorzystano również osobisty dziennik prymasa 
Stefana Wyszyńskiego Pro memoria, którego rękopis znajduje się w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

I. Zmiany struktur Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych w okresie posługi biskupiej Antoniego 
Baraniaka SDB

Posługa biskupia i arcybiskupia Antoniego Baraniaka przypadała na okres 
kierowania Kościołem katolickim w Polsce przez abp./kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Hierarcha ten piastował w swoim ręku trzy najważniejsze godności 
i funkcje kościelne: prymasa Polski, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego 
i warszawskiego, przewodniczącego KEP7.

Dla dalszego toku rozważań istotne jest przybliżenie charakterystyki tego 
ostatniego urzędu. Konferencja Episkopatu Polski – mimo iż początki jej 
działalności datować należy na lata 1918-1919 – aż do 15 marca 1969 roku nie 

skopatu Polski i jej komisji specjalistycznych w latach 1958-1978, w: Biskupi w rzeczywistości 
politycznej Polski „ludowej”, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 139-176.

4 Tenże, Rzecznik Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Działal-
ność Bolesława Kominka na forum Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji (1956-1974), 
„Przegląd Zachodni” 3(2019), s. 89-128; tenże, Udział Bolesława Kominka w pracach 
Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji specjalistycznych (1956-1974), „Studia Salvato-
riana Polonica” 13(2019), s. 155-204.

5 Tenże, Udział Michała Klepacza w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej komisji 
specjalistycznych (1947-1967) [w druku].

6 Tenże, Udział Stefana Wyszyńskiego w pracach Konferencji Episkopatu Polski i jej ko-
misji specjalistycznych w okresie posługi prymasowskiej (1948-1981) [w druku].

7 Zob. spostrzeżenia dotyczące powiązań godności i urzędu prymasowskiego z funk-
cją przewodniczącego KEP w drugiej połowie XX w. w fundamentalnej pracy poświęco-
nej dziejom prymasostwa polskiego – K. Śmigiel, Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, 
dokumenty, Warszawa 2018.
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posiadała konstytutywnego aktu normatywnego8. Skutkiem tego tworzący ją 
hierarchowie działali przede wszystkim w oparciu o tradycje i zasady pracy 
wypracowane w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku oraz autorytet 
kolejnych przewodniczących9. Autorytet wsparty był silnym umocowaniem 
prawnym, gdyż każdorazowy prymas Polski był z mocy prawa przewodni-
czącym KEP. Ponadto jako przewodniczący KEP kierował – pełniącą funkcję 
prezydium – Komisją Główną Episkopatu Polski.

Według spisu z  lutego 1959 roku tworzyli ją: prymas Polski kard. Ste-
fan Wyszyński, abp Eugeniusz Baziak, abp Antoni Baraniak, bp Franciszek 
Barda, bp Zygmunt Choromański, bp Franciszek Jop, bp Czesław Kaczmarek, 
bp Piotr Kałwa, bp Michał Klepacz, bp Bolesław Kominek, bp Tadeusz Paweł 
Zakrzewski. Łącznie 11 hierarchów10. W styczniu 1970 roku Komisja Główna 
Episkopatu Polski została przekształcona w Radę Główną11. W tym czasie w jej 
skład wchodzili: kard. Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła, abp Antoni 
Baraniak, abp Bolesław Kominek, bp Bronisław Dąbrowski, bp Franciszek 
Jop, bp Piotr Kałwa, bp  Ignacy Tokarczuk oraz bp  Józef Rozwadowski. 
W sumie 9 dostojników12.

Już od września 1950 roku – obok Komisji Głównej Episkopatu Polski 
– w strukturze episkopatu działały komisje specjalistyczne13. W listopadzie 
1959 roku, a więc na początku trzeciego roku posługi arcybiskupiej Antoniego 
Baraniaka, funkcjonowały komisje: 1) Główna; 2) Duszpasterstwa (przewod-
niczący bp Bolesław Kominek); 3) Maryjna (przewodniczący kard. Stefan 

8 J. M. Dyduch, Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, „Prawo Kanoniczne” 
2013 nr 2, s. 5.

9 W okresie Polski Ludowej funkcje te pełnili kolejno: abp/kard. Adam Stefan Sa-
pieha (czerwiec – sierpień 1945 r. oraz październik 1948 r. – kwiecień 1949 r.); kard. 
August Hlond (maj 1946 r. – wrzesień 1948 r.); abp/kard. Stefan Wyszyński (kwiecień 
1949 r. – maj 1981 r., z przerwą w latach 1953–1956, gdy pracami episkopatu kierował 
ordynariusz łódzki bp Michał Klepacz); kard. Franciszek Macharski (maj – lipiec 1981 
r.) oraz abp/kard. Józef Glemp (lipiec 1981 r. – marzec 2004 r.). 

10 Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie, Zespół Sekretariatu Prymasa Polski (cyt. 
dalej: AAW, SPP), Protokoły KEP, II 4/183, k. 100, Komisje uzupełnione, 19 II 1959 r.

11 Komunikat 117. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, Warszawa, 16 I 1970, 
w: Komunikaty Konferencji Episkopatu Polski 1945-2000, red. J. Żaryn, Poznań 2006, 
s. 85-88. 

12 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/246, k. 27-29, Organa Konferencji Episkopatu 
Polski, stan na dzień 16 I 1970 r. 

13 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-
ryczne, Łomża 2014, s. 30-31.
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Wyszyński); 4) Szkolna (przewodniczący bp Jerzy Stroba); 5) Dobroczynności 
(przewodniczący abp Eugeniusz Baziak); 6) Liturgiczna (przewodniczący 
bp Tadeusz Paweł Zakrzewski); 7) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
(przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 8) Prasowa (przewodniczący kard. 
Stefan Wyszyński); 9) Wydawnictw Katolickich (przewodniczący bp Edmund 
Nowicki); 10) Duszpasterstwa Akademickiego (przewodniczący bp Tomasz 
Wilczyński); 11) Studiów (przewodniczący bp Michał Klepacz); 12) Instytu-
cji Polskich w Rzymie (przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 13) Filmu, 
Telewizji i Radia (przewodniczący bp Herbert Bednorz); 14) Soborowa (prze-
wodniczący abp Antoni Baraniak); 15) „Księżówki” w Zakopanem (przewod-
niczący bp Karol Pękala)14.

W marcu 1968 roku – na rok przed ostatecznym zatwierdzeniem pierw-
szego statutu KEP – ich liczba wzrosła do 28. Były to: 1) Komisja Główna 
(przewodniczący kard. Stefan Wyszyński); 2) Komisja Soborowa (przewod-
niczący abp Antoni Baraniak); 3) Komisja Duszpasterstwa (przewodniczący 
abp Bolesław Kominek); 4) Komisja Maryjna (przewodniczący bp Stefan 
Bareła); 5) Komisja Duszpasterstwa Duszpasterzy (przewodniczący bp Jerzy 
Modzelewski); 6) Komisja Apostolstwa Świeckich (przewodniczący kard. 
Karol Wojtyła); 7) Komisja Małżeństwa i Rodziny (przewodniczący bp Wil-
helm Pluta); 8) Komisja Duszpasterstwa Kobiet (przewodniczący bp Ignacy 
Tokarczuk); 9) Komisja Katechetyczna (przewodniczący bp Jerzy Stroba); 
10) Komisja Ekumeniczna (przewodniczący bp Jerzy Modzelewski); 11) Komi-
sja Duszpasterstwa Dobroczynnego (przewodniczący bp  Karol Pękala); 
12) Komisja Liturgiczna (przewodniczący bp Franciszek Jop); 13) Komisja 
Reformy Prawa Kanonicznego (przewodniczący bp Piotr Kałwa); 14) Komi-
sja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (przewodniczący kard. Stefan 
Wyszyński); 15) Komisja Prasowa (przewodniczący bp Zygmunt Choromań-
ski); 16) Komisja Wydawnictw Katolickich (przewodniczący bp Edmund 
Nowicki); 17) Komisja Duszpasterstwa Akademickiego (bp Jerzy Modzelew-
ski); 18) Komisja Instytucji Polskich w Rzymie (przewodniczący kard. Stefan 
Wyszyński); 19) Komisja Filmu, Telewizji i Radia (przewodniczący bp Herbert 
Bednorz); 20) Komisja „Księżówki” w Zakopanem (przewodniczący bp Karol 
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-

14 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/187, k. 7-10, Komisje uzupełnione, 19 XI 1959. 
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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 profesor Cze-
sław Strzeszewski)15. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX wieku istniało 30 komisji, gdyż utworzono dwie kolejne – 29) Komisję do 
Spraw Misji (przewodniczący bp Kazimierz Józef Kowalski) oraz 30) Komisję 
do Spraw Kościoła na Ziemiach Zachodnich i Północnych (przewodniczący 
abp Bolesław Kominek)16.

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-
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 regulaminu17.

Z kolei w zakresie relacji z KEP komisje miały: 1) pracować zgodnie z kom-
petencjami zawartymi w regulaminie; 2) programy pracy i akcje o charakterze 
zasadniczym (np. duszpasterskie, kaznodziejskie, listy pasterskie) przedkładać 
do zatwierdzenia KEP; 3) sprawozdania z działalności, opracowania, wnioski 
i postulaty referowane na posiedzeniach KEP składać na piśmie przewodni-
czącemu KEP oraz w odpisie sekretarzowi KEP minimum dwa tygodnie przed 
posiedzeniem plenarnym KEP18.

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

16 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/247, k. 59, Protokół 118. KPEP, Warszawa, 
20 III 1970 r.

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

18 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/29, k. 127-129, Protokół RGEP, Warszawa, 
25 XI 1974 r., Regulamin Ramowy dla Komisji Episkopatu Polski.
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II. Zarys powołania zakonnego, działalności duszpasterskiej 
i posługi biskupiej Antoniego Baraniaka SDB do objęcia rządów 
w archidiecezji poznańskiej w lipcu 1957 roku

Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 roku w Sebastianowie w Wiel-
kopolsce. Pochodził z wielodzietnej rodziny rolniczej. W latach 1917-1920 
uczył się w gimnazjum salezjańskim w Oświęcimiu. Bezpośrednio po jego 
ukończeniu – w 1920 roku – wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego 
w Kleczy Dolnej koło Wadowic19. W lipcu 1921 roku złożył pierwszą profesję, 
a cztery lata później – 15 marca 1925 roku, śluby wieczyste20. Wcześniej – 
pod koniec maja 1924 roku – w Prywatnym Gimnazjum Księży Salezjanów 
im. św. Franciszka Salezego w Krakowie zdał egzamin dojrzałości21. W latach 
1927-1931 odbył studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim 
w Rzymie. W dniu 3 sierpnia 1930 roku otrzymał z rąk abp. Adama Stefana 
Sapiehy święcenia kapłańskie22. Liturgia święceń odbyła się w kościele sióstr 
karmelitanek w Krakowie. Następnie powrócił do Rzymu, by obronić dokto-
rat z teologii, podjąć praktykę w Rocie Rzymskiej oraz w Kongregacji Świętego 
Soboru. Końcowe egzaminy doktorskie z teologii złożył jesienią 1930 roku. 
Jednocześnie – na polecenie prymasa Polski kard. Augusta Hlonda – stu-
diował prawo kanoniczne w Instytucie św. Apolinarego w Rzymie. Wysiłki 
zakończyły się sukcesem, gdyż już w 1933 roku uzyskał stopień doktora prawa 
kanonicznego23.

Wiosną 1931 roku został poinformowany, że kard. August Hlond zle-
cił mu pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Poznaniu, gdzie miał peł-
nić funkcję osobistego sekretarza. Obowiązki te – przyszły metropolita 
poznański – objął po zakończeniu studiów prawniczych 1 września 1933 
roku24. Do zakresu powierzonych mu wówczas zadań należało przygotowanie 
odpowiedzi na prywatne i oficjalne urzędowe listy kierowane do hierarchy. 
Był również odpowiedzialny za korespondencję w języku łacińskim, wło-

19 S. Kosiński, Arcybiskup Antoni Baraniak metropolita poznański (1904-1977), s. 232.
20 J. Pietrzykowski, Salezjański rodowód księdza Antoniego Baraniaka, w: Z więzienia 

na stolicę arcybiskupią, s. 18-24.
21 Tamże, s. 21.
22 E. Nawrot, Baraniak Antoni (1904-1977), s. 7.
23 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-

-1977, s. 21.
24 S. Kosiński, Arcybiskup Antoni Baraniak metropolita poznański (1904-1977), s. 232.
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skim i francuskim. Często uczestniczył w wyjazdach zagranicznych swojego 
zwierzchnika25.

Wojenne losy ks. Antoniego Baraniaka związane były z tułaczką prymasa 
Polski. Wraz z kardynałem – 14 września 1939 roku wyjechał przez Bukareszt 
i Triest do Rzymu. W Wiecznym Mieście przebywał aż do czerwca 1940 roku, 
by następnie wraz z kard. Augustem Hlondem przyjąć gościnę miejscowego 
biskupa i osiąść w Lourdes, miejscowości słynnej z objawień maryjnych26. Pobyt 
na południu Francji trwał aż trzy lata – do czerwca 1943 roku. W tym czasie 
ks. Antoni Baraniak wykonywał wszystkie zwyczajowe obowiązki wynikające 
z pełnionej funkcji sekretarza: prowadził kancelarię prymasa, przygotowywał 
spotkania z przedstawicielami rządów różnych krajów oraz liczną Polonią. Od 
czerwca 1943 roku przebywał wraz z kard. Augustem Hlondem w benedyktyń-
skim klasztorze w Hautecombe w Sabaudii27. W lutym 1944 roku prymas wraz 
z swoim kapelanem księdzem Bolesławem Filipiakiem został aresztowany przez 
policję niemiecką, przewieziony do Paryża, a następnie do Bar-le-Duc w Lota-
ryngii. Wobec zbliżającej się nieuchronnie klęski Niemiec hitlerowskich, pod 
koniec sierpnia 1944 roku, obaj zostali umieszczeni w Wiedenbrück w Westfa-
lii. Ks. Antoni Baraniak uniknął aresztowania. Aż do wiosny 1945 roku ukrywał 
się w kilku placówkach duszpasterstwa polonijnego na terenie Francji28. Po 
zakończeniu działań wojennych natychmiast wyjechał do Rzymu, gdzie dołą-
czył do kard. Augusta Hlonda. Obaj wyruszyli w drogę do kraju w pierwszych 
dniach lipca 1945 roku. Do Poznania dotarli 20 lipca 1945 roku29.

Wkrótce zakres powierzonych ks. Antoniemu Baraniakowi zadań, 
w ramach pracy w sekretariacie prymasowskim, uległ znacznemu powięk-
szeniu wskutek konieczności przyjęcia kompetencji sekretariatu nuncjusza 
apostolskiego. We wrześniu 1945 roku komuniści dokonali bowiem jedno-
stronnego zerwania konkordatu ze Stolicą Apostolską30. Kolejne zmiany 

25 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-
-1977, s. 22-23.

26 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa, red. A. Miziński, Kielce 
2019, s. 128.

27 S. Kosiński, Arcybiskup Antoni Baraniak metropolita poznański (1904-1977), s. 232.
28 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-

-1977, s. 25-26.
29 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski. Księga Jubileuszowa, s. 128-129.
30 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944-1955, Olsztyn 

1999, s. 24; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, 
s. 14-15; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2007, Poznań 2009, s. 26-27.
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przyniosła ponadto reorganizacja struktur kościelnych. W marcu 1946 roku 
papież Pius XII rozwiązał unię personalną arcybiskupstwa gnieźnieńskiego 
i poznańskiego, zawiązując w to miejsce unię Gniezna z Warszawą31. W poło-
wie tego roku dokonano przeniesienia siedziby prymasa Polski oraz jego 
urzędów do Warszawy. Ks. Antoni Baraniak stanął na czele sekretariatu, peł-
niąc funkcję kierownika. Oprócz obowiązków sekretarza dodatkowo pełnił 
funkcję kapelana. Towarzyszył też kard. Augustowi Hlondowi w wielu podró-
żach po Polsce oraz w wyjazdach zagranicznych. Dwukrotnie udali się razem 
do Rzymu przez Paryż – w listopadzie-grudniu 1946 roku oraz w styczniu 
1948 roku32. Niespodziewany zgon prymasa Polski w dniu 22 października 
1948 roku nie przerwał pracy ks. Antoniego Baraniaka na stanowisku kierow-
nika sekretariatu prymasa Polski33. Co więcej, jako najbliższy współpracownik 
zmarłego prymasa, odegrał kluczową rolę w procesie nominacji ordynariusza 
lubelskiego bp. Stefana Wyszyńskiego na urząd Prymasa Polski oraz arcybi-
skupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego. Znany ze swej dyskrecji, 
ostrożności, biegłej znajomości kilku języków obcych i rozlicznych kontaktów 
w Kurii Rzymskiej, był bowiem odpowiedzialny za przekazanie ostatniej woli 
kard. Augusta Hlonda dotyczącej jego następcy34. Podczas audiencji udzielonej 
ks. Antoniemu Baraniakowi 13 stycznia 1949 roku nowy prymas zaproponował 
mu dalsze kierowanie sekretariatem35.

Abp Stefan Wyszyński – podobnie jak jego poprzednik – darzył ks. Anto-
niego Baraniaka pełnym zaufaniem, często opierając się na jego doświadczeniu 
i wiedzy zdobytej podczas studiów w Rzymie. Dlatego m.in. w 1950 roku – na 
mocy specjalnych uprawnień nadanych przez Stolicę Apostolską – polecił mu 
zorganizować przy sekretariacie tzw. Trybunał Prymasowski do spraw mał-
żeńskich – Trybunał super matrimonio rato et non consumato36. W kwietniu 

31 M. Białkowski, Dwa posoborowe projekty reorganizacji struktur kościelnych w Polsce 
z drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, „Zapiski Historyczne” 2017 z. 3, s. 129; 
tenże, Nieznany posoborowy projekt terytorialnej reorganizacji diecezji polskich z 1967 roku, 
„Studia Pelplińskie” 51(2017), s. 42.

32 S. Wilk, Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, „Studia 
Prymasowskie” 5(2011), s. 26-27. 

33 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Augusta 
Hlonda 1945-1948, t. 2, Poznań 2009, s. 918-922.

34 E. K. Czaczkowska, Kardynał Stefan Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 90-91.
35 W. R. Macko, Sekretariat Prymasa Polski. 25 lat posługi prymasowskiej Józefa Kardy-

nała Glempa, Warszawa 2006, s. 7. 
36 D. Zamiatała, Kierownik Sekretariatu Prymasa, w: Z więzienia na stolicę arcybisku-

pią, s. 57. 

Michał Białkowski | Udział Antoniego Baraniaka SDB w pracach…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 14 – 2020104

1951 roku towarzyszył abp. Stefanowi Wyszyńskiemu w podróży do Rzymu, 
gdzie spotkała go nominacja na biskupa sufragana gnieźnieńskiego. W bulli 
datowanej na 26 kwietnia 1951 roku papież Pius XII przydzielił mu stolicę 
tytularną teodozjopolitańską w Armenii37. Warto dodać, że wizyta w Rzymie 
była wyjątkowa nie tylko dla nowego biskupa-nominata, również dla prymasa 
Polski, który otrzymał wówczas specjalne pełnomocnictwa38. Sakrę biskupią 
ks. Antoni Baraniak przyjął z rąk abp. Stefana Wyszyńskiego 8 lipca 1951 roku 
Współkonsekratorami byli ordynariusz płocki bp Tadeusz Paweł Zakrzewski 
i sufragan gnieźnieński bp Lucjan Bernacki39. Jako biskup sufragan regular-
nie wizytował parafie archidiecezji gnieźnieńskiej. Otrzymał również szersze 
uprawnienia w sekretariacie, a pod koniec 1951 roku prymas Stefan Wyszyński 
nadał mu tytuł dyrektora Sekretariatu Prymasa Polski40. Ponadto – w wyjąt-
kowych sytuacjach – zastępował sekretarza Episkopatu Polski bp. Zygmunta 
Choromańskiego. Tak stało się w czasie rozmów z władzami na temat dekretu 
z 9 lutego 1953 roku o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Jego postawa cha-
rakteryzowała się bezkompromisowością oraz chęcią stawiania zdecydowanego 
oporu komunistom41. Co więcej, mimo rozmieszczenia w jego najbliższym 
otoczeniu wielu informatorów działania te nie przynosiły spodziewanych 
efektów. W jednej z notatek Urzędu Bezpieczeństwa zawarto następujące 
konkluzje: „Wśród hierarchii kościelnej jest znany jako człowiek skryty, nie 
ujawniający swoich myśli i zamierzeń, ostrożny. Jest dobrze zorientowany 
zarówno w sprawach episkopatu, jak i w sprawach osobistych prymasa, jest 
w kursie wszystkich spraw na bieżąco, zabiega o to by wszystkie sprawy znać. 
Stosunków towarzyskich z szerszym gronem nie utrzymuje. Jest nerwowy, 
co można zaobserwować w rozmowie z nim. Jednym z jego największych 
zainteresowań jest filatelistyka”42.

37 P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce. Słownik biograficzny, Warszawa 1992, s. 24.
38 Szeroki wachlarz tych pełnomocnictw został opisany m.in. w  publikacjach: 

S. Kawa, Stefan Wyszyński – kompetencje dotyczące wiernych obrządku greckokatolickiego 
w Polsce, „Kościół i Prawo” 2017 nr 1, s. 133-142; J. Krukowski, Uprawnienia nadzwy-
czajne Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, wobec zagrożeń Kościoła ze strony reżimu ko-
munistycznego, „Studia Prymasowskie” 5(2011), s. 29-42; K. Mikołajczuk, Uprawnienia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła Greckokatolickiego w archiwaliach Prymasa 
i Konferencji Episkopatu Polski, Lublin 2014.

39 S. Kosiński, Arcybiskup Antoni Baraniak metropolita poznański (1904-1977), s. 233.
40 D. Zamiatała, Kierownik Sekretariatu Prymasa, s. 59.
41 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-

-1977, s. 29.
42 D. Zamiatała, Kierownik Sekretariatu Prymasa, s. 61.
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W nocy z 25 na 26 września 1953 roku został aresztowany, by podobnie jak 
jego zwierzchnik przez ponad trzy lata przebywać w więzieniu i w odosobnieniu43. 
Bp Antoni Baraniak przebywał w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej 
do 28 grudnia 1955 roku. Tylko w okresie od momentu aresztowania do połowy 
września 1955 roku łącznie był przesłuchiwany 145 razy44; wielokrotnie w niezwy-
kle brutalny sposób, przy użyciu przemocy fizycznej i psychicznej. Doprowadziło 
to do znacznej utraty zdrowia i wyniszczenia organizmu. Postawione mu fikcyjne 
zarzuty nigdy nie zostały udowodnione. Do tych najtrudniejszych lat przyszłego 
arcybiskupa metropolity poznańskiego Prymas Tysiąclecia powrócił w prze-
mówieniu żałobnym nad Jego trumną. Powiedział wówczas: „Biskup Baraniak 
uwięziony (…) był dla mnie niejako osłoną. Na niego bowiem spadły główne 
oskarżenia i zarzuty, podczas gdy mnie w moim odosobnieniu przez trzy lata 
oszczędzano. Nie oszczędzano natomiast biskupa Antoniego. Wrócił na Mio-
dową w 1956 r. tak wyniszczony, że już nigdy nie odbudował swojej egzystencji 
psychofizycznej. (…) O tym, ile wycierpiał, można się było tylko dowiedzieć 
od współwięźniów. (…) Domyślałem się, że mój względny spokój w więzieniu 
zawdzięczam jemu, bo to on wziął na siebie jak gdyby ciężar odpowiedzialności 
za Prymasa Polski. To stworzyło między nami niezwykle silną więź”45.

Pod koniec grudnia 1955 roku więzienie zostało zastąpione nakazem pobytu 
w salezjańskim domu zakonnym w Marszałkach koło Ostrzeszowa. W prak-
tyce oznaczało to jednak areszt domowy46. Tam zastało go postanowienie 
Prokuratury Wojskowej w Warszawie z 26 kwietnia 1956 roku o umorzeniu 
śledztwa wobec braku możliwości udowodnienia zarzucanych mu czynów. 
Jednak sytuacja hierarchy nie uległa zmianie aż do jesieni. Nadal był pilnowany 
i izolowany przez funkcjonariuszy. Dopiero w ostatnich dniach października 
1956 roku bp Antoni Baraniak został uwolniony i wyjechał do Warszawy47.

43 M. Przykucki, Arcybiskup Antoni Baraniak, s. 15-17; E. K. Czaczkowska, Kardynał 
Stefan Wyszyński. Biografia, s. 214. 

44 J. Stefaniuk, Czas więzienia (1953-1956), w: Z więzienia na stolicę arcybiskupią, 
s. 65-89; K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 
1904-1977, s. 31.

45 L. Żbikowska, Księża niezłomni. Wierny towarzysz w cierpieniu – Ksiądz arcybiskup 
Antoni Baraniak, „Nasz Dziennik” 14-15.04.2007, s. 24-25. 

46 J. Wąsowicz, Troska salezjanów o bpa Antoniego Baraniaka SDB w okresie jego in-
ternowania w Marszałkach (29 grudnia 1955 r. – 1 kwietnia 1956 r.), „Seminare” 2014 
nr 1, s. 157-169. 

47 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-
-1977, s. 36-38.
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Dostojnik ponownie – od 1 listopada 1956 roku – objął stanowisko dyrek-
tora Sekretariatu Prymasa Polski48. Dochowanie wierności prymasowi Polski 
oraz bezgraniczne oddanie sprawom Kościoła katolickiego, mimo doświadcze-
nia okrucieństwa i tortur, przesądziły o wyniesieniu sufragana gnieźnieńskiego 
do godności abp. metropolity poznańskiego. Stosowny czas na takie starania 
nadszedł, gdy kard. Stefan Wyszyński wyjechał po raz pierwszy od powrotu 
na stolice gnieźnieńską i warszawską do Watykanu. W Pro memoria pod datą 
11 maja 1957 roku prymas zapisał: „Poruszamy sprawę nominacji biskupich. 
A więc Poznań; zamierzam przedstawić terno, w którym na pierwszym planie 
jest biskup Baraniak. Abp S[amoré] mówi, że sam tak przypuszczał, że to 
będzie naczelny kandydat”49.

Do tematu objęcia przez bp. Antoniego Baraniaka arcybiskupstwa poznań-
skiego kard. Stefana Wyszyński powracał zresztą kilka razy podczas rozmów 
prowadzonych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, choć od początku 
kandydatura dyrektora Sekretariatu Prymasa Polski nie wzbudzała żadnych 
wątpliwości, a wręcz przeciwnie – spotykała się z akceptacją kurialistów50. 
Warto podkreślić, że przyszły metropolita poznański cieszył się tak wielkim 
zaufaniem prymasa, że ten w czasie rzymskiego wyjazdu konsultował się 
z nim w sprawie nominacji biskupich na sufraganów w Sandomierzu, Łodzi 
i Przemyślu51. Ostatecznie 30 maja 1957 roku papież Pius XII podpisał bullę 
nominacyjną, kanoniczne objęcie rządów w najstarszej polskiej archidiecezji 
nastąpiło 2 lipca 1957 roku, a uroczysty ingres do archikatedry Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła odbył się 6 października 1957 roku52.

III. Członek Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski 
(1957-1977)

Wyjątkową rolę w strukturze Konferencji Episkopatu Polski odgrywała 
Komisja Główna/Rada Główna Episkopatu Polski. Przypomnijmy, że w okre-
sie przewodniczenia Kościołowi katolickiemu w Polsce przez kard. Stefana 
Wyszyńskiego wśród najważniejszych obszarów działalności episkopatu wyróż-

48 D. Zamiatała, Kierownik Sekretariatu Prymasa, s. 62.
49 Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (cyt. dalej: AAG), S. Wyszyński, „Pro 

memoria 1957”, zapis z dnia 11 V 1957 r. 
50 AAG, S. Wyszyński, „Pro memoria 1957”, zapis z dnia 13 V 1957 r.
51 Tamże, zapis z dnia 12 V 1957 r.
52 S. Kosiński, Arcybiskup Antoni Baraniak metropolita poznański (1904-1977), s. 233.
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nić należy: 1) aktywność pastoralną, która wyrażała się w tworzeniu spójnych 
programów duszpasterskich realizowanych we wszystkich diecezjach oraz 
w ramach duszpasterstw obejmujących grupy społeczne, stanowe, zawodowe. 
Od końca lat pięćdziesiątych XX wieku oscylowały one wokół: programu 
Wielkiej Nowenny (1957-1966); obrad Soboru Watykańskiego II (1962-1965), 
a następnie realizacji jego uchwał; przygotowania i przebiegu uroczystości 
Millennium Chrztu Polski (1966-1967). Nadzwyczajny charakter duszpasterski 
miała organizacja – w dekadzie lat siedemdziesiątych XX wieku – obcho-
dów Roku Świętego 1975. Inne – warte podkreślenia – kierunki działania to: 
2) stosunki z władzami komunistycznymi; 3) kontakty ze Stolicą Apostolską; 
4) stosunki z zagranicznymi Konferencjami Episkopatów; 5) relacje ze środo-
wiskami katolików świeckich; 6) organizacja polskiej administracji kościelnej 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych, a następnie starania o jej pełną stabi-
lizację; 7) odnowa liturgii oraz studiów biblijnych; 8) działalność edukacyjna; 
9) działalność wydawnicza; 10) praca charytatywna53.

Bp Antoni Baraniak po raz pierwszy brał udział w obradach Episkopa tu Pol-
ski 25 czerwca 1957 roku podczas 46. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski. 
O serdecznych więziach przyjaźni i ogromnym szacunku, jakim darzył arcybi-
skupa poznańskiego kard. Stefan Wyszyński, świadczą słowa wypowiedziane 

53 Zagadnienia te poruszone zostały w artykułach poświęconych recepcji Soboru 
Watykańskiego II w Kościele katolickim w Polsce: M. Białkowski, Początki odnowy poso-
borowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów, „Nasza 
Przeszłość” 128(2017), s. 229-272; tenże, Od Vaticanum II do bulli «Episcoporum Poloniae 
coetus». Pierwsza faza recepcji Soboru Watykańskiego 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” 129(2018), s. 387-446; tenże, Od bulli «Episcoporum Po-
loniae coetus» do wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Druga faza recepcji 
Soboru Watykańskiego II w Polsce (1972-1978) – wybrane zagadnienia, w: Dzieje Kościoła 
katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3: 1972-1978, red. M. Siedziako, 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 Kardy-
nała 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” 130(2018), s. 263-323; tenże, Od wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową do rozkładu systemu komunistycznego. Dojrzała faza recepcji 
Soboru Watykańskiego II w Polsce (1978-1989), w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu 
Zachodnim, t. 4: 1979-1989/1990, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin-
-Warszawa 2019, s. 111-163.
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w trakcie tego posiedzenia: „X. Prymas wita Arcybiskupa Baraniaka jako 
Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego; Arc[biskup] Baraniak cierpiał wię-
zienie za Kościół – Sekretariat Stanu określił nominację tę jako najbardziej 
sprawiedliwą; niech obecnie Arc[ybiskup] Baraniak przyjmie od Konferencji 
podziękowanie za tak ofiarną i owocną pracę w Sekretariacie Prymasa i życze-
nia na nową pracę w Metropolii Poznańskiej”54.

Zamieszczony w zapiskach obraz podróży kard. Stefana Wyszyńskiego 
do Poznania w połowie marca 1958 roku potwierdza uczucia sympatii i bra-
terskiego porozumienia oraz niezwykłą solidarność cierpienia, jaka łączyła 
obu wielkich mężów Kościoła katolickiego w Polsce: „Poznań wziął swoją 
gorącością i żywiołowością wszystko, co dotychczas widziałem. Często mi 
wypominali, że to oni wymodlili wolność i pierwsi upominali się o Prymasa 
w czerwcowych manifestacjach. Do tych chwil czynił aluzje i Arcyb[isku]p 
Baraniak w swoich przemówieniach. Moje opóźnienie z przyjazdem do Pozna-
nia mogłem usprawiedliwić tym, że nie było tu Gospodarza. A później przyszły 
tak gorące przeżycia ingresowe Arcybiskupa-Więźnia, że należało dać ludziom 
nieco oddechu, zanim mieliby powitać Prymasa-Więźnia, jednego z serii Pry-
masów-Więźniów, po Duninie, Stablewskim, Ledóchowskim, Hlondzie”55.

Wyniesienie do godności arcybiskupiej oraz objęcie urzędu metropolity 
poznańskiego oznaczało również wejście do ścisłego gremium kierowniczego 
Kościoła katolickiego w Polsce – Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu 
Polski. Po raz pierwszy w jej obradach uczestniczył 19 listopada 1957 roku56. 
Aż do śmierci metropolity lwowskiego i administratora apostolskiego archidie-
cezji krakowskiej abp. Eugeniusza Baziaka 15 czerwca 1962 roku metropolita 
poznański był teoretycznie trzecią osobą w Episkopacie Polski. W praktyce 
jednak jako najbliższy współpracownik kard. Stefana Wyszyńskiego i  jego 
zaufany doradca odgrywał rolę nieformalnego zastępcy przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski i „osoby numer dwa” wśród polskich hie-
rarchów57. O pozycji metropolity poznańskiego świadczyło również to, że 
właśnie on dziękował – w imieniu biskupów – prymasowi za przewodniczenie 
obradom konferencji plenarnych oraz Komisji Głównej Episkopatu Polski. 
Dopiero kreacja kardynalska Karola Wojtyły w czerwcu 1967 roku spowo-

54 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/175, k. 3, Protokół 46. KPEP, Warszawa, 25 VI 
1957 r. 

55 AAG, S. Wyszyński, „Pro memoria 1958”, zapis z 15 III 1958 r.
56 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/12, k. 12, Protokół KGEP, 19 XI 1957 r. 
57 R. Łatka, Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-

-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019, s. 67-70. 
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dowała, że funkcje te przejął arcybiskup krakowski58. Z kolei wyniesienie do 
godności kardynalskiej abp. Bolesława Kominka w marcu 1973 roku przynio-
sło skutek w postaci umieszczania poznańskiego dostojnika na czwartej pozycji 
w hierarchii episkopatu. Stan ten miał jednak charakter krótkotrwały, gdyż 
metropolita wrocławski zmarł już 10 marca 1974 roku59.

Zaufanie, jakim darzył prymas Polski abp. Antoniego Baraniaka, wyrażało 
się w zlecaniu mu delikatnych i dyskretnych zadań. We wrześniu 1960 roku 
metropolita poznański otrzymał od Komisji Głównej szczególną misję – 
mandat kierowania komisją specjalną, zajmującą się sprawą ordynariusza 
kieleckiego bp. Czesława Kaczmarka60. Powołana ona została na wniosek 
kieleckiego hierarchy w związku z zarzutami, jakie wysunął wobec niego były 
kanclerz kurii diecezjalnej ks. Leonard Świderski. Duchowny w opublikowa-
nych i rozprowadzanych przez władze komunistyczne pseudowspomnieniach 
– Zielonym Zeszycie – oskarżał ordynariusza kieleckiego o romans z siostrą 
zakonną, nadużycia finansowe i przekupstwo. W późniejszym czasie powstały 
kolejne publikacje zawierające bezpodstawne oskarżenia61. W skład wspomnia-
nej komisji – oprócz metropolity poznańskiego – weszli ponadto biskupi: 
Piotr Kałwa i Franciszek Jop. Komisja na podstawie zeznań ks. Leonarda 
Świderskiego, s. Domiceli oraz samego ordynariusza kieleckiego przygotowała 
sprawozdanie, które abp Antoni Baraniak osobiście przedłożył kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu. W oparciu o ten materiał prymas Polski przygotował list do 
Jana XXIII, w którym postulował zwolnienie kieleckiego hierarchy. Stanowi-
sko prymasa Polski całkowicie popierał metropolita poznański oraz pozostali 
członkowie kierowanej przez niego komisji62. Nie oznaczało to bynajmniej, że 
uznali za prawdziwe oskarżenia ks. Leonarda Świderskiego. Uważali jednak, 
że działalność bp. Czesława Kaczmarka i zwalczanie go przez aparat partyjno-
-państwowy przynosi zbyt wielkie szkody całemu Kościołowi w Polsce. Wyni-
kało to ze stanowiska wyrażanego przez kard. Stefana Wyszyńskiego, że dobro 

58 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/232, k. 77, Protokół 103. KPEP, Warszawa, 15-16 
VI 1967 r.

59 Zob. K. Jaworska, Relacje między państwem a Kościołem katolickim w (archi)diecezji 
wrocławskiej w latach 1956-1974, Legnica 2009.

60 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/15, k. 12-13, Protokół KGEP, Warszawa, 15 III 
1960 r.

61 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 171-179; J. Śledzia-
nowski, Ksiądz Czesław Kaczmarek biskup kielecki 1895-1963, Kielce 2008, s. 469-537.

62 AAG, S. Wyszyński, „Pro memoria 1960”, zapis z 4 XII 1960 r.
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Kościoła jest ważniejsze od osoby hierarchy63. Mimo że podczas posiedzenia 
Komisji Głównej Episkopatu Polski w styczniu 1961 roku abp Antoni Baraniak 
przekazał ordynariuszowi kieleckiemu decyzję komisji specjalnej64, bp kielecki 
nie zrezygnował jednak z kierowania diecezją i pełnił swą funkcję aż do śmierci 
w sierpniu 1963 roku.

Ostatnim wielkim zadaniem, jakie Prymas Tysiąclecia powierzył swojemu 
wieloletniemu najbliższemu współpracownikowi, było kierowanie pracami 
Krajowego Komitetu Organizacyjnego Roku Świętego, który – jak już 
wspomniano – przypadał w 1975 roku. Abp Antoni Baraniak koordynował 
przygotowania duszpasterskie w latach 1973-1975 oraz odpowiadał za bie-
żące kontakty z Komitetem Generalnym przygotowującym obchody Roku 
Świętego w Rzymie65. Zwieńczeniem uroczystości były przygotowywane 
przez poszczególne episkopaty pielgrzymki narodowe do Wiecznego Miasta. 
O polskiej pielgrzymce narodowej metropolita poznański wypowiadał się na 
posiedzeniu 145. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 26-27 listopada 
1974 roku: „Starania o pielgrzymkę są daleko posunięte, chociaż nie wszyst-
kie trudności zostały w pełni przezwyciężone. Istnieje uzasadniona nadzieja, 
że w jesieni przyszłego roku uda się pielgrzymka narodowa do Rzymu na 
uroczystości Roku Świętego, złożona z 2000-2500 osób. Pielgrzymka będzie 
stanowiła reprezentację Kościoła w naszej Ojczyźnie i zarazem reprezentację 
Kościołów diecezjalnych. Stąd wezmą w niej udział ordynariusze diecezji, 
przedstawiciele duchowieństwa, sióstr zakonnych i wiernych, zwłaszcza ludzi 
młodych o postawie apostolskiej”66.

W zaangażowaniu biskupa, a następnie abp. Antoniego Baraniaka jako 
członka Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski wyróżnić można 
cztery podstawowe płaszczyzny działania: 1) nauczanie pasterskie; 2) kształto-
wanie stosunków z władzami PRL; 3) wkład w posoborową reformę statusu 
prawnego KEP; 4) kontakty ze Stolicą Apostolską, konferencjami episko-
patów oraz udział w gremiach watykańskich. Ostatnia płaszczyzna wymaga 
podjęcia szczegółowych badań obejmujących kilka kierunków. Pierwszy to 
wizyty bp./abp. Antoniego Kominka w Watykanie związane z podróżami 

63 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-
-1977, s. 56-57.

64 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/16, k. 12, Protokół KGEP, Warszawa, 11 I 1961 r.
65 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-

-1977, s. 57. 
66 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/274, k. 39-40, Protokół 145. KPEP, Warszawa, 

26-27 XI 1974 r.
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prymasa Polski, wizytami metropolity poznańskiego ad limina apostolorum 
oraz udziałem w obchodach Roku Świętego (1951, 1957, 1968, 1973, 1975, 
1977); drugi to obrady Soboru Watykańskiego II, podejmowane w tym czasie 
kontakty z zagranicznymi episkopatami oraz uczestnictwo w pracach komi-
sjach soborowych (1962, 1963, 1964, 1965); trzeci wynika z funkcji pełnio-
nych w dykasteriach watykańskich i związaną z tym aktywnością (członek 
Kongregacji Sakramentów oraz Kongregacji do Spraw Beatyfikacyjnych 
i Kanonizacyjnych); czwarty to wyjazdy zagraniczne oficjalne (m.in. do NRD 
w 1972 roku i do RFN w 1973 roku) oraz o charakterze turystycznym (m.in. 
do Czechosłowacji i na Węgry w 1974 roku), podczas których nawiązywał 
kontakty z miejscowymi hierarchami67.

3.1. Nauczanie pasterskie

Z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że abp Antoni Bara-
niak był autorem, współautorem lub redaktorem kilkunastu dokumentów 
przygotowanych przez Episkopat Polski. Bezsprzecznie największy udział miał 
w pracach nad listami, odezwami i orędziami odnoszącymi się do Soboru 
Watykańskiego II. Nie budzi to oczywiście zdziwienia, gdyż będąc członkiem 
Komisji Głównej/Rady Głównej, jednocześnie przewodniczył Komisji Sobo-
rowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. Fakt ten 
czynił go szczególnie odpowiedzialnym za nauczanie soborowe i posoborowe 
Kościoła w Polsce.

Pierwszy z opracowanych przez niego dokumentów to przyjęte 17 czerwca 
1959 roku, podczas 56. konferencji Plenarnej, Wezwanie Episkopatu Polski 
w sprawie przyszłego Soboru Powszechnego68. Pasterze Kościoła w Polsce zwracali 
w nim szczególną uwagę na pragnienie wszystkich chrześcijan przywrócenia 
jedności. Jednocześnie wzywali kapłanów i świeckich do codziennej modlitwy 
w intencji Soboru. Dwa i pół roku później – 16 listopada 1961 roku – biskupi 
wystosowali Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie 
Drugiego Soboru Watykańskiego. Akt ten odczytany został we wszystkich kościo-
łach w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1962 roku69. Dokument, 

67 Krótkie relacje z tych podróży odnajdujemy na kartach publikacji M. Przykuckie-
go, Arcybiskup Antoni Baraniak, s. 29-35.

68 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/185, k. 142, Protokół 56. KPEP, Warszawa, 17 VI 
1959 r. 

69 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/198, k. 153, Protokół 69. KPEP, Warszawa, 15-16 
XI 1961 r.
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znacznie obszerniejszy niż wcześniejszy, zawierał cztery główne części (I. Czym 
jest w organizmie kościelnym Sobór Powszechny?; II. Wielkie dzieło; III. Jaki 
będzie zakres zagadnień omawianych na Soborze?; IV. Wielkie dzieło Soboru 
Powszechnego wymaga wzmożonego i zespołowego wysiłku), wyjaśniające 
podstawowe kwestie doktrynalne i organizacyjne, zakres prac soborowych oraz 
poruszanej tematyki.

Abp Antoni Baraniak miał na pewno decydujący wpływ na treść Listu 
Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych przed wyjazdem na Sobór Waty-
kański Drugi, który osobiście przedstawiał podczas 73. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski 14 września 1962 roku70. Dokument ten przygotowany został 
bezpośrednio przed I sesją Soboru Watykańskiego II. Termin jego odczytania 
wyznaczono na cztery dni przed otwarciem Soboru – 7 października 1962 roku. 
Tym razem szczegółowo przypomniano najważniejsze wydarzenia z ostatniego 
roku przygotowań. Mocno uwypuklone zostało wezwanie na Sobór, które 
papież skierował do wszystkich biskupów. Fakt dwukrotnego nawiązania do 
tego problemu, poprzez nadanie wymownych tytułów kolejnym częściom 
(Wstęp: Ojciec Święty wzywa na Sobór; I. Posłuszni wezwaniu Ojca Świętego 
biskupi polscy udają się na Sobór), należy odczytać w kontekście uniemożli-
wiania przez władze PRL sporej części polskich hierarchów wykonania tego 
obowiązku. Cztery następne części dotyczyły zadań stojących przed Soborem 
(II. Sobór ma przynieść światu wewnętrzną odnowę); zachęty do udziału 
w programie duszpasterskim „Czuwań Soborowych” (III. Wpłyniemy na 
obrady soborowe przez „Czuwanie z Maryją Jasnogórską”); stosowania praktyk 
pokutnych i umartwień w intencji Soboru (IV. Czuwajmy w duchu pokuty); 
ofiarowania modlitw i dobrych uczynków w celu wyjednania łask dla ojców 
soborowych (V. Gorąca zachęta do modlitw i dobrych uczynków)71.

W okresie pomiędzy I a II sesją Soboru Watykańskiego II koordynował 
przygotowanie i zatwierdzenie przez polskich hierarchów: Listu pasterskiego do 
wiernych po pierwsze sesji Soboru, Wezwania do Soborowego czynu dobroci oraz 
Słowa pasterskiego w dniu wznowienia obrad Soboru Watykańskiego II72. W póź-
niejszym czasie odpowiadał również za redakcję kolejnych dokumentów: Listu 

70 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/202, k. 44, Protokół 73. KPEP, Warszawa, 14-15 
IX 1962 r.

71 List Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych przed wyjazdem na Sobór Wa-
tykański II, 30 września 1962 r., w: Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paris 
1975, s. 274-278.

72 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/207, k. 10, Protokół 78. KPEP, Jasna Góra, 27-28 
VIII 1963 r.
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pasterskiego o zwycięstwie nad sobą na rzecz Soboru, Listu pasterskiego po zakoń-
czeniu trzeciej sesji Soboru, Listu pasterskiego polskich Ojców soborowych do kato-
lickiej Polski oraz Listu po zakończeniu Soboru. Warto dodać, że w przypadku 
tych ostatnich dokumentów ich autorami byli najczęściej członkowie Komisji 
Soborowej – biskupi Jan Jaroszewicz czy Kazimierz Józef Kowalski – a więc 
bliscy współpracownicy metropolity poznańskiego73. Ostatnim dokumentem, 
który przygotowywał abp Antoni Baraniak, było Słowo biskupów polskich na 
rozpoczynający się Rok Święty w Rzymie74. Struktura obejmowała wprowadzenie 
oraz trzy rozdziały (I. Na czym polega wyzwolenie, które przynosi Zbawi-
ciel?; II. Człowiek może wyzwolić się z grzechu i osiągnąć swoje powołanie; 
III. Jubileusz Boga-Zbawiciela). Znalazły się w nim słowa o wyzwoleniu, 
odnowie człowieka i jego godności75.

3.2. Kształtowanie stosunków z władzami PRL

Abp Antoni Baraniak należał do grupy polskich biskupów krytycznie 
oceniających rzeczywistość społeczno-polityczną PRL76. Dał temu dowód 
podczas audiencji u papieża Jana XXIII w czasie I sesji Soboru Watykańskiego 
II: „Ojciec św. zapytał o wpływ komunizmu na młodzież. Informował Arc[y]
b[isku]p Baraniak; jak po usunięciu religii ze szkół zaradzamy potrzebom mło-
dzieży, organizując punkty katechetyczne, które są obłożone tylu trudnościami 
ze strony administracji wyznaniowej”77.

W okresie kulminacyjnego napięcia w relacjach państwo-Kościół, po opu-
blikowaniu w listopadzie 1965 roku Orędzia biskupów polskich do biskupów 
niemieckich, dał się poznać jako zdecydowany zwolennik linii działania kard. 
Stefana Wyszyńskiego78. W odpowiedzi na brutalną nagonkę władz komuni-
stycznych wymierzoną przeciwko prymasowi Polski podczas 90. Konferen-

73 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, Lublin 2019, s. 591, 606.

74 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/274, k. 40, Protokół 145. KPEP, Warszawa, 26-27 
XI 1974 r.

75 Słowo biskupów polskich na rozpoczynający się Rok Święty w Rzymie, w: Listy paster-
skie Episkopatu Polski 1945-1974, s. 819-820.

76 Podobnie postawę hierarchy ocenia R. Łatka, Arcybiskup Antoni Baraniak jako 
członek Episkopatu Polski, s. 185-199.

77 AAG, S. Wyszyński, „Pro Memoria 1962”, zapis z 25 XI 1962 r.
78 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-

-1977, s. 42 i n., 51-52.
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cji Plenarnej Episkopatu Polski podziękował kardynałowi za niezachwianą 
postawę i wyraził – w imieniu wszystkich biskupów – słowa solidarności: 
„Arcyb[isku]p Baraniak podziękował X. Prymasowi za przewodniczenie, 
a w szczególności za pokój ducha, jaki udzielał się obecnym, za rodziną atmos-
ferę konferencji i domu arcybiskupiego. Osoba Prymasa Polski jednoczy cały 
Episkopat, a biskupi mają pełne zaufanie, zrozumienie dla trudnej sytuacji 
oraz uznanie dla postawy pasterskiej swojego przewodniczącego”79.

Sprzeciwiał się wszelkim działaniom – inspirowanym przez aparat bezpie-
czeństwa – zmierzającym do rozbijania jedności episkopatu. W czasie obrad 
Komisji Głównej Episkopatu Polski w marcu 1966 roku mówił: „Jedność 
w Episkopacie z Prymasem jest faktem: w odezwaniach się do duchowieństwa 
trzeba znaleźć formę przekonującą duchowieństwo, że jest jedność. Należy 
przeciwdziałać, bo ludziom wbijają w głowę, jakoby podział był faktem. 
Należy się zastanowić, czy nie mają podstaw do dzielenia? Czy mają konkretne 
dowody, że biskupi wyłączają się z Kolegium? Nie ma nikt na to dowodów – 
sztucznie jednak chce się wywołać takie wrażenie”80.

Obowiązek przestrzegania przez wszystkich hierarchów zasady jedności 
i lojalności wobec prymasa Polski metropolita poznański wysuwał na pierw-
szy plan również w czasie dyskusji w dniu 22 czerwca 1966 roku dotyczącej 
niewydania paszportu dla kard. Stefana Wyszyńskiego na obchody millenijne 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Kanadzie: „A[rcy]b[isku]p Baraniak 
postuluje, by w piśmie tym mocno podkreślić, że nikt inny nie może repre-
zentować na uroczystościach millenijnych w USA Episkopatu Polski, tylko 
X. Prymas. Taka jest wola całego Episkopatu”81.

W kontekście kształtowania stosunków z władzami PRL szczególnie istotna 
była postawa abp. Antoniego Baraniaka wobec wielkich kryzysów społeczno-
-politycznych. Wydarzenia Marca 1968 roku postrzegał przede wszystkim 
jako wynik walk wewnętrznych frakcji w łonie PZPR82. Podobnie jak kard. 
Stefan Wyszyński ubolewał nad pogorszeniem wizerunku Polski za granicą 
za sprawą kampanii antysemickiej: „Pewne koła chcą przyczepić Kościołowi 

79 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/219, k. 134, Protokół 90. KPEP, Warszawa, 15-16 
XII 1965 r.

80 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/21, k .45, Protokół KGEP, Warszawa, 8 III 1966 r.
81 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/21, k. 60, Protokół KGEP, Warszawa, 8 III 1966 r.
82 Szerzej na ten temat: E. K. Czaczkowska, Marzec ´68 w dokumentach Episkopatu 

Polski, w: Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, Warszawa 2018, 
s. 143-156.
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antysemityzm, dlatego Episkopat powinien się wypowiedzieć. Polska nigdy 
nie była antysemicka”83.

W znaczący sposób wpłynął na kierunek debaty, w trakcie której roz-
ważano treść przygotowywanego przez Komisję Główną Episkopatu Polski 
specjalnego komunikatu: „Abp Baraniak uważa, że komunikat tak – ale nie 
może być w nim ani jednego słowa niedoprecyzowanego. Uważa, że obrona 
Żydów nie może być eksponowana w komunikacie, bo Żydom się krzywda 
nie dzieje. Stanowisko arcybiskupa popierają inni. Ks. Prymas uważa, że jeśli 
autorytatywnie określimy stanowisko [antysemityzmu], powstanie większy 
krzyk na świecie i to z powołaniem się na Episkopat Polski”84.

Krwawa pacyfikacja buntu stoczniowców i robotników sprzeciwiających 
się drakońskim podwyżkom cen żywności w grudniu 1970 roku spowodowała, 
że poznański hierarcha z jeszcze większą surowością oceniał rządy komuni-
stów85. W trakcie posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski 29 grudnia 
1970 roku bezkompromisowo i  jednoznacznie wypowiedział się na temat 
zmian na szczytach władzy – objęcia funkcji przewodniczącego Rady Państwa 
PRL przez dotychczasowego premiera Józefa Cyrankiewicza86. Mówił dobitnie 
o tej sytuacji: „(…) wydaje mi się, że należy pewne sprawy energicznie napięt-
nować. Tu nie chodzi o akt rewanżu czy zemsty. Trudno jednak pogodzić się 
z faktem, że zbrodniarz wyższej kategorii (Cyrankiewicz) ma stanąć na czele 
Rady Państwa. Wprawdzie tłumaczy się w kołach oficjalnych, że Cyrankie-
wicz musi pozostać na stanowisku ze względu na politykę wobec Niemiec 
i Zachodniej Europy. Wzgląd jednak na ciągłość polityki stanowi faktyczne 
ubliżenie ludziom, którzy tej postaci nie mogą znieść. My z takim partnerem 
nie możemy pertraktować, mimo że jak dotąd reprezentuje Radę Państwa. 
Cyrankiewicz jest w Poznaniu wprost znienawidzony. Robotnicy Poznania nie 
mogą zapomnieć wypowiedzi wygłoszonych podczas wypadków w 1956 roku. 
Nastawienie do Cyrankiewicza jest tak wrogie, że gdyby go dzisiaj wieszano, 
to uważano by to jedynie za minimalną satysfakcję. Obecnie zaś nowy rozkaz 
strzelania kładzie go już całkowicie”87.

83 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/23, k. 41, Protokół KGEP, Warszawa, 19 IV 
1968 r.

84 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/23, k. 54, Protokół KGEP, Gniezno, 27 VI 1968 r.
85 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, s. 285. 
86 P. Lipiński, Cyrankiewicz. Wieczny premier, Wołowiec 2016, s. 233 i n. 
87 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/25, k. 168, Protokół KGEP, Warszawa, 29 XII 

1970 r.
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W dalszej części domagał się jasnego i konkretnego stanowiska nawet 
za cenę utraty korzyści i przywilejów, jakie mógł uzyskać Kościół w Polsce: 
„Księża zwracają się do nas z różnymi pytaniami na temat obecnej sytuacji. 
Niektórzy bardziej łatwowierni uważają, że wszystko jest na najlepszej drodze. 
Tymczasem nie widać konkretnych świadectw i znaków. W tej sytuacji zacho-
dzi potrzeba określenia stanowiska Episkopatu, który winien napiętnować 
krzywdę, jaka spotkała robotników. Nie możemy milczeć również wtedy, 
gdyby chciano nam zezwalać na budowę nowych kościołów czy gdyby dawano 
nam inne koncesje. Krew robotników wylana na Wybrzeżu woła o pomstę do 
nieba. Potrząsanie sakiewką z siedmioma miliardami to nie wszystko. Potrzeba 
gruntownej zmiany w zasadniczym podejściu do robotnika i jego bytu”88.

Precyzyjnie, aczkolwiek w dość emocjonalnym tonie analizował mechani-
zmy funkcjonowania systemu, nie ukrywając przy tym całkowitej dezaprobaty 
dla rządów komunistycznych, które postrzegał jako zbrodnicze i zagrażające 
egzystencji narodu: „Obserwując rewolucyjny przebieg tych zmian, trzeba 
zastanowić się, czy to zawalanie się systemu nie jest przypadkowo upozoro-
wane, czy to nie jest przypadek zamierzony? Znamy już tego rodzaju metody! 
Gdy sobie uprzytamniamy, jak to komuniści byli zdolni wymordować gło-
dem kilka milionów Ukraińców; zaznaczam, nie karabinami, lecz głodem, to 
można zastanowić się, czy i obecnie załamanie się systemu ekonomicznego 
nie jest przez kogoś sprowokowane i z góry zamierzone. Odnosi się wrażenie, 
że w niczym nie odstąpili od swoich założeń. Owszem, rzucić jakiś ochłap 
licznym rodzinom, żeby sami mogli przetrwać kryzys, który powstał wokół 
partii, ale oni naprawdę chcą zniszczyć naród”89.

Po objęciu rządów przez ekipę Edwarda Gierka nie ulegał złudzeniom, ale 
realistycznie i trzeźwo dostrzegał pozorną normalizację, zapowiedzi przyspie-
szenia i wzrostu gospodarczego. Proponował również, by ograniczyć kontakty 
z dygnitarzami komunistycznymi, gdyż w odbiorze społecznym mogły być 
one postrzegane jako legitymizacja obozu rządzącego. Uważał, że partnerem 
w rozmowach dla kard. Stefana Wyszyńskiego jest przede wszystkim I sekretarz 
KC PZPR. Domagał się również wznowienia prac Komisji Wspólnej90. Wobec 
braku zapowiadanych zmian w relacji państwo-Kościół widział konieczność 

88 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/25, k. 168-169, Protokół KGEP, Warszawa, 
29 XII 1970 r.

89 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/25, k. 189, Protokół KGEP, Warszawa, 29 XII 
1970 r.

90 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/26, k. 77, Protokół KGEP, Warszawa, 19 IV 
1971 r. 
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informowania społeczeństwa, że władze komunistyczne nie wywiązują się 
ze składanych deklaracji91. We wszystkich płaszczyznach życia religijnego 
dostrzegał zaostrzenie polityki antykościelnej, przy jednoczesnym doborze 
przez aparat partyjno-państwowy bardziej subtelnych metod mających na celu 
ograniczenie praw Kościoła katolickiego i ludzi wierzących92. Wręcz negatyw-
nie odnosił się do prób nawiązania relacji między rządem PRL a Watykanem, 
widząc w takich działaniach chęć rozwiązania najbardziej nabrzmiałych pro-
blemów poza samym episkopatem. Dlatego 13 grudnia 1973 roku na forum 
Rady Głównej Episkopatu Polski abp Antoni Baraniak przekonywał, że naj-
pierw winna być uregulowana osobowość publiczno-prawna Kościoła, a samo 
ustanowienie w Polsce przedstawiciela Stolicy Apostolskiej nie przyniesie nic 
dobrego. Powołał się przy tym na casus komunistycznej Kuby, gdzie nuncjusz 
apostolski wszedł w bliskie relacje z Fidelem Castro93.

W podobnym tonie wypowiadał się w styczniu 1975 roku na zebraniu 
z księżmi archidiecezji poznańskiej: „Episkopat stoi na stanowisku, iż przede 
wszystkim powinna nastąpić normalizacja w kraju pomiędzy rządem a episko-
patem, a później w drugim etapie normalizacja w kraju między PRL a Watyka-
nem. (…) Rząd chce normalizacji, ale komunistycznej, poza episkopatem. Bez 
normalizacji w kraju, nie będzie normalizacji instytucjonalnej z Watykanem”94.

Do wątku rozmów abp.  Luigiego Poggiego z  władzami PRL wrócił 
ponownie podczas posiedzenia Rady Głównej Episkopatu Polski 9 kwietnia 
1975 roku: „(…) mówiąc o odwiedzinach Arcybiskupa Poggi w Poznaniu 
nakreślił zbliżony obraz zetknięcia się gościa z twardą naszą rzeczywistością. 
Najwięcej prawdy dowiedział się w spotkaniu z poradnictwem rodzin. Był 
urzeczony ich działalnością, ale i zaskoczony szczerością. Powiedziano mu, 
że jego wizyta i rozmowy z rządem wzbudzają w społeczeństwie obawy, by 
nie dał się oszukać. Partia bowiem symuluje, że jego obecność jest już norma-
lizacją”95.

91 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/26, k. 148, Protokół KGEP, Warszawa, 7 VI 
1971 r. 

92 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/27, k. 134, Protokół KGEP, Warszawa, 4 V 
1972 r. 

93 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/28, k. 95, Protokół KGEP, Warszawa, 13 XII 
1973 r. 

94 A. Dudek, R. Gruz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), s. 308. 
95 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/30, k. 36, Protokół KGEP, Warszawa, 9 IV 

1975 r. 
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Metropolita poznański odważnie wypowiadał się na tematy z pograni-
cza polityki zagranicznej i  stosunków międzynarodowych. I  tak w sierp-
niu 1974 roku – w kontekście oceny Ostpolitik Watykanu oraz przemian 
zachodzących w społeczeństwach Europy Zachodniej – zwracał uwagę na los 
diaspory katolickiej na terenach dawnych Kresów Wschodnich, utraconych 
w 1945 roku na rzecz Związku Sowieckiego: „Abp Baraniak stwierdził, że 
podnoszą się krytyczne głosy przeciwko papieżowi Janowi XXIII, co odbija się 
ujemnie na jego procesie beatyfikacyjnym. Jego stosunek do Rosji uważają za 
wielką pomyłkę. Uważają, że jego otwarcie na Wschód doprowadziło do tych 
kontestacji lewicujących na Zachodzie. Obowiązkiem więc naszym jest mówić 
Ojcu Świętemu [Pawłowi VI – M.B.] otwarcie o tragedii Kościoła katolickiego 
w Rosji (w bloku), bo mamy tego realny obraz. Sytuacja Kościoła na Wscho-
dzie z każdym dniem nieomal jest gorsza – Lwów, Wilno, Białoruś – ginie tu 
generacja, która ratowała dotąd pewne wartości katolickie i polskie”96.

3.3. Wkład w posoborową reformę statusu prawnego KEP

Nauczanie soborowe zawarte w Dekrecie o pasterskich zadaniach bisku-
pów w Kościele Christus Dominus stało się inspiracją do opracowywania Sta-
tutu Konferencji Episkopatu Polski. W marcu 1966 roku kard. Stefan Wyszyński 
wyraził opinię o konieczności powołania w tym celu Komisji Statutowej97. 
Początkowo jednak członkowie Komisji Głównej uważali, że nadesłany przez 
Sekretariat Stanu dokument wzorcowy nie może być zaadaptowany do polskich 
warunków, gdyż nie uwzględnia specyficznej sytuacji, w jakiej znajduje się 
Kościół w Polsce. Komisja Główna zleciła jednak metropolicie poznańskiemu 
przygotowanie pisma do Stolicy Apostolskiej, jako odpowiedzi na postulat 
opracowania i przesłanie statutu98. Powierzenie abp. Antoniemu Baraniakowi 
zadania przygotowania projektu statutu nie było przypadkowe i choć opierało 
się na rekomendacji prymasa Polski, to przede wszystkim zadecydowały pre-
dyspozycje i umiejętności hierarchy (biegła znajomość języka łacińskiego oraz 
prawa kanonicznego). Modo preliminario projektu statutu abp Antoni Bara-
niak przedstawił już podczas posiedzenia Komisji Głównej w dniu 18 listopada 

96 AAW, SPP, Protokoły KGEP. II 4/29, k. 117, Protokół KGEP, Jasna Góra, 16 VIII 
1974 r. 

97 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/21, k. 37, Protokół KGEP, Warszawa, 8 III 
1966 r. 

98 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/21, k. 85, Protokół KGEP, Warszawa, 3 X 1966 r.
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1966 roku99. W trakcie kolejnych obrad hierarcha przeczytał przygotowany 
przez siebie projekt, omówił trudności, wątpliwości oraz kontrowersyjne ele-
menty przesłanego z Watykanu archetypu. Po dyskusji członkowie Komisji 
Głównej zgłosili umiarkowane poprawki, które miały zostać uwzględnione 
w nowej przeredagowanej wersji100. Podczas kolejnych posiedzeń Komisji 
Głównej w projekcie statutu nanoszono poprawki, a następnie został on prze-
tłumaczony przez abp. Antoniego Baraniaka na język łaciński101. Dokument 
został przesłany do Stolicy Apostolskiej i tam zatwierdzony. Sugestie niewiel-
kich poprawek kard. Stefan Wyszyński zgodził się przyjąć, jednak dopiero po 
akceptacji całej Konferencji Episkopatu Polski102.

Ostatecznie pierwszy Statut Konferencji Episkopatu Polski uchwalony został 
13 lutego 1969 roku103, a zatwierdzony dekretem watykańskiej Kongregacji 
do Spraw Biskupów 15 marca 1969 roku104. Dokument ogłoszony w języku 
łacińskim, składał się ze wstępu, zakończenia oraz 38 punktów w numeracji 
ciągłej, podzielonych na sześć części odpowiadających rozdziałom105. Formal-
nie sankcjonował wyjątkową pozycję prawną prymasa Polski jako przewod-
niczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz potwierdzał jego przywództwo 
w Kościele katolickim w Polsce; systematyzował działalność poszczególnych 
organów Konferencji Episkopatu Polski oraz jej komisji specjalistycznych. 
Uporządkowanie kwestii statutowych pozwoliło na sprawniejszą działalność 
episkopatu oraz doprecyzowanie niejasności w sposobie jego funkcjonowania, 
częściowo spowodowanych brakiem stosownych regulacji.

99 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/21, k. 92, Protokół KGEP, Warszawa, 18 XI 
1966 r.

100 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/22, k. 4, Protokół KGEP, Warszawa, 14 II 1967 r.
101 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/22, k. 12, Protokół KGEP, Warszawa, 11 IV 

1967 r.
102 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/23, k. 75, Protokół KGEP, Warszawa, 14 XII 

1968 r.
103 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/242, k. 26, Protokół 113. KPEP, Warszawa, 12-13 

II 1969 r.
104 M. Stępień, Pozycja prawna Konferencji Episkopatu Polski. Studium prawno-histo-

ryczne, s. 123.
105 Archiwum Konferencji Episkopatu Polski, dokument łaciński: Statutum Confe-

rentiae Episcoporum Poloniae, Varsaviae, die 13 februarii Anno 1969; zob. też: J. Dyduch, 
Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski, s. 5.
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IV. Udział w pracach komisji specjalistycznych Episkopatu Polski

4.1. Przewodniczący Komisji Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji 
Uchwał Soboru Watykańskiego II (1959-1977)

Abp Antoni Baraniak kierował jedną z najważniejszych komisji specja-
listycznych Episkopatu Polski. Mowa bowiem o Komisji Soborowej. Ciało 
to powstało dość wcześnie, bo już 15 kwietnia 1959 roku. Tego dnia – na 
wniosek Komisji Głównej Episkopatu Polski – podczas 55. Konferencji Ple-
narnej Episkopatu Polski powołano jej skład106. Przewodniczącym został 
metropolita poznański, co było zapewne dowodem olbrzymiego zaufania, 
jakim darzył go kard. Stefan Wyszyński. Komisja Soborowa miała bowiem 
przygotować duchowo i merytorycznie do XXI Soboru Powszechnego nie 
tylko polskich hierarchów, ale cały Kościół w Polsce. Objęcie tej funkcji przez 
abp. Antoniego Baraniaka wiązało się ponadto z faktem, iż dostojnik – jak już 
o tym pisaliśmy – biegle znał język łaciński oraz włoski, miał doskonałe kon-
takty w dykasteriach watykańskich oraz mógł się wylegitymować wieloletnią 
praktyką w centralnych instytucjach Stolicy Apostolskiej. Relacje, wysokie 
notowania w środowiskach kościelnych Rzymu i gruntowne wykształcenie 
mogły być szczególnie przydatne chociażby z uwagi na międzynarodowy 
wymiar przygotowań do Soboru i globalny charakter samego wydarzenia. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje też fakt, że polska Komisja Soborowa 
została utworzona ponad miesiąc przed ustanowieniem w Watykanie Komisji 
Przedprzygotowawczej Soboru Watykańskiego II107.

W  skład Komisji Soborowej – poza abp. Antonim Baraniakiem – 
początkowo weszli: bp Michał Klepacz, bp Piotr Kałwa, bp Ignacy Świrski, 
bp Andrzej Wronka, bp Jan Jaroszewicz108. Natomiast według stanu na 15 marca 
1962 roku w skład tej komisji wchodzili: abp Antoni Baraniak (przewodni-
czący), bp Michał Klepacz, bp Piotr Kałwa, bp Ignacy Świrski, bp Andrzej 
Wronka, bp Jan Jaroszewicz oraz bp Lech Kaczmarek109. Po zakończeniu 
II sesji soborowej, która obradowała jesienią 1963 roku, doszło do rozszerzenia 
gremium poprzez włączenie kolejnych hierarchów: abp. Bolesława Kominka, 

106 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 
15 IV 1959 r.

107 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, s. 130.

108 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/184, k. 125, Protokół 55. KPEP, Warszawa, 
15 IV 1959 r.

109 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/200, k. 122, Komisje uzupełnione, 15 III 1962 r. 
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bp. Kazimierza Józefa Kowalskiego, bp. Karola Wojtyły, bp. Józefa Drzazgi, 
ks. Wincentego Granata i o. Bernarda Przybylskiego OP110. Już w okresie poso-
borowym w 1967 roku, oprócz przewodniczącego abp. Antoniego Baraniaka, 
pozostałymi członkami byli: kard. Karol Wojtyła, abp Bolesław Kominek, 
bp Piotr Kałwa, bp Jan Jaroszewicz, bp Lech Kaczmarek, bp Józef Drzazga, 
ks. Wincenty Granat i o. Bernard Przybylski OP111. Dane z 1970 roku informują 
nas natomiast, że – poza przewodniczącym – wchodzili: o. Bernard Przybyl-
ski OP (sekretarz), bp Jan Jaroszewicz, bp Józef Drzazga, bp Lech Kaczmarek, 
bp Jerzy Stroba, bp Julian Wojtkowski, ks. Wincenty Granat, ks. Czesław 
Domin, ks. Wacław Hipsz112. Komisja Soborowa zakończyła w praktyce swą 
działalność po śmierci pasterza Kościoła poznańskiego. Podczas posiedzenia 
161. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 15 grudnia 1977 roku powzięto 
uchwałę o jej zawieszeniu113.

Analiza Protokołów Komisji Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski oraz 
Protokołów Konferencji Plenarnych Episkopatu Polski pozwala na sformuło-
wanie celów, jakie stawiała przed sobą Komisja Soborowa. Wskazać należy 
sześć najważniejszych: 1) animowanie ogólnopolskich programów duszpa-
sterskich, zawierających elementy przygotowania pastoralnego do Soboru 
Watykańskiego II (m.in. „Czuwań Soborowych”); 2) koordynacja i porząd-
kowanie przygotowań do poszczególnych sesji soborowych, w szczególności 
redakcji schematów soborowych; 3) ogólne nadzorowanie prac studyjnych 
nad dokumentami soborowymi, w tym wydania ich edycji polskiej oraz 
komentarzy; 4) starania o tworzenie literatury popularyzującej i przybliżającej 
dorobek Soboru, a także powstawanie różnorodnych pomocy duszpasterskich; 
5) wyznaczanie głównych kierunków odnowy posoborowej, dostosowanie 
ich do możliwości i potrzeb duszpasterskich Kościoła katolickiego w Polsce 
oraz koordynowanie współdziałania w tym wymiarze poszczególnych komisji 
episkopatu; 6) formułowanie postulatów związanych z wdrażaniem reform 
posoborowych w Kościele Powszechnym, w tym odnoszących się do proble-
matyki poruszanej na Synodach Biskupów.

110 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/208, k. 55, Protokół 79. KPEP, Warszawa, 
18 XII 1963 r.

111 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/233, k. 18, Komisje Konferencji Episkopatu 
Polski na dzień 1 IX 1967 r. 

112 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/247, k. 32, Komisje Konferencji Episkopatu 
Polski, 20 III 1970 r.

113 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/290, k. 68, Protokół 161. KPEP, Warszawa, 14-15 
XII 1977 r.
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Jak już stwierdzono, podstawowym zadaniem Komisji Soborowej było 
wszechstronne przygotowanie duchowe, formacyjne oraz intelektualne 
duchowieństwa, osób konsekrowanych i świeckich do Soboru. Dlatego już 
12 maja 1959 roku w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie komisji, pod-
czas którego próbowano zdefiniować podstawowe problemy soborowe oraz 
dyskutowano na temat wkładu Episkopatu Polski w przyszłe prace Soboru 
Watykańskiego II. Na tym wstępnym etapie przygotowań do Soboru pod-
kreślić trzeba kilka ważnych inicjatyw Komisji Soborowej114. Z kolei podczas 
56. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 17 czerwca 1959 roku abp Antoni 
Baraniak referował wyniki pierwszych prac Komisji Soborowej. Zaakcep-
towane zostały wówczas gotowy list pasterski do wiernych oraz propozycja 
przygotowania wspólnego listu biskupów polskich do Jana XXIII w sprawie 
Soboru. Zdecydowano, że list do papieża będzie przygotowany na wrześniowe 
posiedzenie Episkopatu Polski i podpiszą go wszyscy hierarchowie. Komisja 
Soborowa miała ponadto zebrać materiał przygotowawczy, tak by nie czekając 
na wezwanie organów soborowych, móc zgłosić postulaty115.

Formą przygotowania do głębokiego duchowego przeżycia obrad sobo-
rowych były Maryjne czuwania modlitewne ujęte w ramy czteroletniego 
programu duszpasterskiego – tzw. Czuwań Soborowych116. Jak pokazało 
doświadczenie I sesji soborowej z  jesieni 1962 roku, ostatecznie program 
„Czuwań Soborowych” objął aż cztery odsłony, które odpowiadały czterem 
kolejnym sesjom Soboru Watykańskiego II. W 1962 roku – w czasie trwa-
nia I sesji soborowej – były to „Czuwania Soborowe z Maryją Jasnogórską”. 
W 1963 roku – w okresie obrad II sesji soborowej – realizowano „Soborowy 
Czyn Dobroci”. 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: „Oddanie 
w macierzyńską niewolę Maryi, Matce Kościoła za wolność Kościoła”. Każdej 
z akcji soborowych towarzyszyły konkretne znaki – symbole duchowej aktyw-
ności i przemiany. W czasie I sesji była to świeca. Podczas II sesji – „Parafialna 
księga Soborowych Czynów Dobroci” oraz hostia i świeca, które używane 

114 M. Przybysz, M. Saran, Pasterz cierpliwego dialogu. Biskup Michał Klepacz w pol-
skiej delegacji na Sobór Watykański II, w: Studia Soborowe, t. 2, cz. 2: Historia i recepcja 
Vaticanum II, Toruń 2015, s. 164-165.

115 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/185, k. 142, Protokół 56. KPEP, Warszawa, 
17 VI 1959 r.

116 A. Smagacz, Czuwania soborowe formą duchowej obecności Kościoła Polskiego na 
Soborze Watykańskim II, „Resovia Sacra” 21(2014), s. 387-411.
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były podczas nabożeństwa „Soborowej Wieczerzy Pańskiej”. W trakcie III sesji 
wiernym towarzyszyły krzyż i różańce. Jako znak IV sesji wybrano „Księgę 
świętego niewolnictwa” oraz kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
z aktem oddania rodziny w niewolę i błogosławieństwem prymasa117.

Znaczącym wydarzeniem intelektualnym – przygotowującym Kościół 
w Polsce do obrad Soboru Watykańskiego II – było zorganizowanie na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim specjalnej konferencji poświęconej planowa-
nemu Soborowi. Obradowała ona w dniach 23-25 sierpnia 1961 roku. Pierw-
szego dnia, po przemówieniu rektora KUL ks. prof. Mariana Rechowicza oraz 
zagajeniu kard. Stefana Wyszyńskiego, wysłuchano odczytów: członka Komisji 
Soborowej bp. Jana Jaroszewicza (Idea Soboru Powszechnego), bp. Wincen-
tego Urbana (Między I a II Soborem Watykańskim), ks. Andrzeja Bardeckiego 
(Przygotowania do II Soboru Watykańskiego). Drugiego dnia występowali: 
ks. prof. Wincenty Granat (Eklezjologia współczesna), bp Bolesław Kominek 
(Laikat w Kościele), bp Julian Groblicki (Sprawy duszpasterskie). Trzeci dzień 
wypełniły referaty: o. Franciszka Małaczyńskiego OSB (Reformy liturgiczne) 
i ks. prof. Mariana Rechowicza (Sprawa jedności chrześcijan)118. W wykładach 
uczestniczyło około 600 księży z całej Polski. Jedną z konsekwencji lubelskiego 
sympozjum było zgłoszenie przez duchownych przewodniczącemu Komisji 
Soborowej postulatu przeprowadzenia wśród wszystkich księży ankiety na 
temat: „Czego duchowieństwo polskie oczekuje od przyszłego Soboru?”. Pod-
czas obradującej w dniach 15-16 listopada 1961 roku 69. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski abp Antoni Baraniak przekazał list w tej sprawie wszystkim 
biskupom ordynariuszom119. Ostatecznie przyjęto – jako projekt Komisji 
Soborowej – List do wiernych o modlitwie w intencji Soboru oraz Ankietę do 
duchowieństwa o pracach i tematyce soborowej120.

W trakcie samych obrad Soboru Watykańskiego II abp Antoni Baraniak 
należał do wąskiej grupy dziesięciu polskich biskupów, którym dane było 

117 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, s. 135-137.

118 AAW, SPP, Watykan, II 17/322, k. 93-94, Program wykładów, KUL, 23-25 VIII 
1961 r.

119 AAW, SPP, Protokoły KPEP, II 4/198, k. 153, Protokół 69. KPEP, Warszawa, 
15-16 XI 1961 r. 

120 Ankieta zawierała dwadzieścia pytań odnoszących się do liturgii, katechizacji, 
duszpasterstwa, ewangelizacji przez media, stałego diakonatu, współpracy pomiędzy 
duchowieństwem a świeckimi. Badanie ankietowe miało dość dowolny charakter, gdyż 
w zależności od diecezji realizowano je w różny sposób.
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uczestniczyć we wszystkich czterech sesjach Soboru121. Już na początku I sesji 
– 16 października 1962 roku – został członkiem Komisji do Spraw Kościołów 
Wschodnich122. Było to znaczące wyróżnienie metropolity poznańskiego oraz 
podkreślenie jego kompetencji, wszak tylko siedmiu polskich dostojników 
weszło w skład komisji lub centralnych organów soborowych (kard. Ste-
fan Wyszyński, abp Antoni Baraniak, abp Bolesław Kominek, bp Herbert 
Bednorz, bp Michał Klepacz, bp Franciszek Jop, bp Edmund Nowicki)123. 
Komisji do Spraw Kościołów Wschodnich przewodniczył sam kard. Amleto 
Giovanni Cicognani, jedna z najbardziej wpływowych osobistości watykań-
skich, w latach 1961-1969 Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej. Kardynał 
chociażby z rozmów, jakie prowadzone były podczas pobytów polskich hie-
rarchów w Rzymie, znał doskonale abp. Antoniego Baraniaka. Na kartach Pro 
memoria prymas zanotował: „Arc[y]b[isku]p Baraniak, po powrocie z Komisji 
Orientalnej, informuje o wrażeniach swoich. Przewodniczy Kard. Cicognani. 
Charakteryzuje cel schematu – dać znak sympatii dla Kościołów wschodnich. 
Jest to instrukcja dla katolików, jakimi środkami pracować nad zbliżeniem 
oddzielonych. Wszyscy Ukraińcy prosili, by kardynał polski poparł schemat. 
– Arc[y]b[isku]p Baraniak przygotuje krótkie przemówienie, które wygłoszę 
w Auli Soborowej”124.

Głównym celem – jaki postawiono przed Komisją do Spraw Kościołów 
Wschodnich – było opracowanie schematu O Katolickich Kościołach Wschodnich, 
choć współuczestniczyła ona również w pracach nad schematami O jedności 
chrześcijan oraz O ekumenizmie. Finalnie więc największy wkład wniosła w przy-
gotowanie Dekretu o Katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesia-
rum, który został uchwalony przez ojców soborowych 21 listopada 1964 roku125.

Znaczną część czasu ojcom soborowym zajmowały same obrady w bazylice 
Watykańskiej. Przewodniczący Komisji Soborowej Episkopatu Polski należał 

121 J. Wąsowicz, Udział metropolity poznańskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka 
SDB, s. 211; M. Białkowski, Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń 2016, 
s. 49; M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, s. 196-197.

122 Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Ojciec Soboru Watykańskiego II (1962-
-1965). Wybór dokumentów, oprac. S. Wilk, A. Wójcik, Lublin 2013, s. 28. 

123 M. Białkowski, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 
1962-1965, s. 216.

124 AAG, S. Wyszyński, „Pro memoria 1962”, zapis z dnia 27 XI 1962 r. 
125 A.  A.  De Ville, Orientalium Ecclesiarum, w: The Reception of Vatican II, 

ed. M. L. Lamb, M. Levering, New York – Oxford University Press 2017, s. 324-346.



125

do najaktywniejszych polskich ojców soborowych126. Wygłosił 7 przemówień 
(częściej występowali: kard. Stefan Wyszyński – 10 razy, bp Michał Klepacz 
– 9 razy, bp/abp Karol Wojtyła – 8 razy)127. Dotyczyły one najbardziej aktu-
alnych i żywotnych problemów współczesnego Kościoła. Hierarcha zabrał 
głos w dyskusji nad schematem O liturgii (12 listopada 1962 roku); sche-
matem O Kościele (25 października 1963 roku); schematem O ekumenizmie 
(27 listopada 1963 roku); schematem O duszpasterskich obowiązkach biskupów 
(22 września 1964 roku); schematem O zakonach (12 listopada 1964 roku); 
schematem O wolności religijnej (17 września 1965 roku) oraz schematem 
O Kościele w świecie współczesnym (5 października 1965 roku)128. Z ramienia 
Episkopatu Polski odpowiadał – wraz z bp. Franciszkiem Jopem i bp. Zdzisła-
wem Golińskim – za kontakty z hierarchami włoskimi129.

Szczególną rolę Komisja Soborowa odegrała w okresie pomiędzy poszcze-
gólnymi sesjami soborowymi. Podczas posiedzenia 79. Konferencji Plenarnej 
Episkopatu Polski – zwołanego wkrótce po zakończeniu II sesji soborowej 
– abp Antoni Baraniak informował o utworzeniu 13 podkomisji, które miały 
opracowywać poszczególne schematy. Zespoły składały się z jednego do trzech 
biskupów, przeważnie członków Komisji Soborowej130. Natomiast podczas 
kolejnego posiedzenia Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski dostojnik 
informował, że składy utworzonych przez Komisję Soborową podkomisji 
zostały 5 lutego 1964 roku uzupełnione. Poprawki schematów soborowych 
należało, po uzgodnieniu z członkami poszczególnych podkomisji, nadesłać 
w dwóch egzemplarzach w języku łacińskim na ręce arcybiskupa131. Również 
po zakończeniu III sesji – w grudniu 1964 roku – abp Antoni Baraniak archi-

126 Ilościową i  jakościową analizę udziału w obradach oraz aktywności wszystkich 
polskich ojców soborowych zawierają artykuły: M. Białkowski, Polscy ojcowie Soboru 
Watykańskiego II, Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach 
sześćdziesiątych XX wieku, „Nasza Przeszłość” 132(2019), s. 269-315; tenże, Polscy ojcowie 
Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL 
w latach sześćdziesiątych XX wieku, „Studia Pelplińskie” 53(2019), s. 33-73.

127 Tenże, Protokoły konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-
-1965, s. 203-204.

128 B. Bejze, Kronika Soboru Watykańskiego II, Częstochowa 2000, s. 102-111. 
129 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/206, k. 6, Protokół 77. KPEP, Warszawa, 10 VI 

1963 r.
130 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/208, k. 55, Protokół 79. KPEP, Warszawa, 18-19 

XII 1963 r.
131 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/209, k. 67, Protokół 80. KPEP, Warszawa, 6-7 

II 1964 r. 
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wizował wygłoszone przez polskich hierarchów wystąpienia oraz koordynował 
kompletowanie sprawozdań dotyczących poszczególnych schematów soboro-
wych. Z jedenastu przygotowanych wówczas opracowań aż pięć było autorstwa 
członków Komisji Soborowej132. Jej przewodniczący przygotował dwa referaty. 
Pierwszy dotyczył schematu O dostosowanej odnowie życia zakonnego, drugi zaś 
schematu O Kościołach Wschodnich Katolickich133.

Abp Antoni Baraniak – jako przewodniczący Komisji Soborowej Episko-
patu Polski – postrzegał swoją działalność jako szczególną misję. Dlatego na 
każdym etapie prac nad kolejnymi projektami schematów zachowywał wielką 
dbałość o precyzję ich treści i troskę, by nie ulegały modnej wśród niektórych 
zachodnioeuropejskich ojców soborowych koniunkturalności, ale obiektywnie 
wyrażały stan zagrożeń katolicyzmu. Wiosną 1965 roku, gdy przygotowywano 
jedną z ostatnich wersji schematu O wolności religijnej, kard. Stefan Wyszyński 
w ten sposób opisywał działania metropolity poznańskiego: „Punkt «Komisja 
Soborowa» – B[isku]p Dąbrowski mówi o swoich impresjach ze spotkania 
z Ojcem św. Arc[y]b[isku]p Baraniak omawia plan prac Komisji Soborowej 
w Polsce. Arc[y]b[isku]p przygotowuje na Komisję Soborową projekt zastrze-
żeń do sch[ematu] De libertate religiosa”134.

Do kwestii tych arcybiskup powrócił również podczas samych obrad 
soborowych, m.in. kiedy debatowano nad schematem O Kościele w świecie 
współczesnym, „(…) poruszył zagadnienie współpracy katolików z rządami 
ateistycznymi i  totalistycznymi, które też się powołują na to, że «omnis 
potestas a Deo», zaś władzy swej i owoców współpracy używają do ateizacji 
społeczeństwa”135.

Abp Antoni Baraniak zwrócił więc uwagę na konieczność doprecyzowania 
norm i reguł, wedle których mają postępować i żyć katolicy mieszkający 
w państwach opartych na teoriach ateistycznych. Warto dodać, że wystąpienie 
zostało przedstawione w nieprzychylnym tonie przez prasę reżimową w kraju, 
a hierarsze zarzucono odcinanie się od polskich doświadczeń oraz brak zrozu-
mienia procesów dziejowych136.

132 AAW, SPP, Watykan, II 17/300, k. 3, Sesja sprawozdawcza Episkopatu Polski 
z III sesji Soboru Watykańskiego II (14 IX – 21 XI 1964.), Warszawa, 17 XII 1964 r. 

133 AAW, SPP, Watykan, II 17/300, k. 5-11, 13-19, Sesja sprawozdawcza Episkopatu 
Polski z III sesji Soboru Watykańskiego II (14 IX – 21 XI 1964.), Warszawa, 17 XII 1964 r.

134 AAG, S. Wyszyński, „Pro memoria 1965”, zapis z dnia 9 IV 1965 r.
135 Tamże, zapis z dnia 5 X 1965 r.
136 P. Rutkowski, Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II, Warszawa 2014, 

s. 271-273. 
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Przewodniczący Komisji Soborowej Episkopatu Polski dość krytycznie oce-
niał – niepoparte polskimi realiami – posoborowe roszczenia części środowisk 
katolików świeckich oraz wyrażane przez nich sympatie dla refom w Kościo-
łach holenderskim, niemieckim czy francuskim. Dlatego – opublikowany 
na łamach „Tygodnika Powszechnego” – wywiad z kard. Léonem-Josephem 
Suenensem na temat realizacji uchwał Soboru Watykańskiego II otrzymał 
surową ocenę samego hierarchy i został uznany przez biskupów zebranych na 
posiedzeniu Komisji Głównej 19 czerwca 1969 roku, za szkodliwy dla Kościoła 
w Polsce137.

Jesienią 1970 roku – podczas 121. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski 
– abp Antoni Baraniak, analizując stan odnowy posoborowej z perspektywy 
pięciu lat od zamknięcia Vaticanum II: „omówił również kierunki zadań, jakie 
aktualnie wyłaniają się przed Komisją, a mianowicie troska o popularyzowanie 
autentycznej nauki Soboru, właściwe rozeznanie i ocena dotychczasowego 
dorobku soborowego w Polsce oraz należne wskazywanie dalszych etapów 
odnowy soborowej w polskiej rzeczywistości kościelnej, troska o rejestrację sze-
roko pojętej dokumentacji soborowej, kontakty z zagranicznymi ośrodkami, 
a zwłaszcza rzymskimi itp.”138.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku Komisja 
Soborowa zmieniła nazwę na Komisja do Spraw Realizacji Uchwał Soboru 
Watykańskiego II, co miało zapewne odzwierciedlać charakter podejmowa-
nych wówczas prac, związanych już nie z samym Soborem Watykańskim II, 
ale z praktycznym wymiarem jego recepcji. Dlatego m.in. Komisja zabierała 
głos w sprawie sugestii zagadnień zgłaszanych na obrady II Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w 1971 roku. W dokumencie 
sporządzonym w maju 1971 roku abp Antoni Baraniak podnosił dwie kwe-
stie139. Pierwsza dotyczyła przygotowania listu pasterskiego skierowanego do 
kapłanów i wiernych, który wyjaśniałby cele Synodu Biskupów poświęconego 
kapłaństwu. Hierarcha proponował, by dokument taki naszkicował sufra-
gan łódzki bp Bohdan Bejze140. Druga sugestia odnosiła się do powołania 

137 AAW, SPP, Protokoły KGEP, II 4/24, k. 49-50, Protokół RGEP, Warszawa, 
19 VI 1969 r.

138 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/250, k. 40, Protokół 121. KPEP, Warszawa, 
3-4 IX 1970 r.

139 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/255, k. 8-9, Pismo arcybiskupa Antoniego Bara-
niaka do Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poznań, 8 V 1971 r. 

140 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/255, k. 10-11, Sugestie Komisji do Spraw Realizacji 
Uchwał Soboru Watykańskiego II dla Konferencji Episkopatu Polski, Poznań, 8 V 1971 r. 
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zespołu ekspertów, który śledziłby głosy prasy, zbierał materiał i przygotował 
publikację po zakończeniu obrad synodalnych. Tę pracę mógł – według prze-
wodniczącego Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II 
– wykonać Instytut Tomistyczny w Warszawie kierowany przez o. Bernarda 
Przybylskiego OP141.

Innym aktualnym wówczas zagadnieniem była popularyzacja nauczania 
soborowego. Problem dostępu do spuścizny Soboru Watykańskiego II wiązał 
się przede wszystkim ze skromną liczbą prac naukowych, ubogą ofertą książek 
popularnonaukowych oraz brakiem literatury zagranicznej. Dlatego omawia-
jąc – 13 września 1973 roku podczas 138. Konferencji Plenarnej Episkopatu 
Polski – prace Komisji, abp Antoni Baraniak: „(…) wspominał, iż wielu 
powołuje się dziś na dorobek Soboru Watykańskiego II, ale w gruncie rzeczy 
jest on znany zbyt ogólnie. Jedną z przyczyn tego stanu – to brak publika-
cji, która całą naukę Soboru przybliżałaby szerokim kręgom duchowieństwa 
i wiernych. Referent [abp Antoni Baraniak – M.B.] wyliczył dotychczasowy 
dorobek literacki i naukowy, poświęcony Soborowi, jak seria W nurcie zagad-
nień posoborowych, wydawana pod kierunkiem bp. Bejze, pracę kard. Wojtyły 
U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, publikacje w „Ateneum 
Kapłańskim”, opracowania dokumentów przez ośrodek krakowski itp., ale 
odczuwa się brak publikacji popularnej. Pragnąc zaradzić temu brakowi, 
Komisja przygotowuje popularny wykład całości nauki Soborowej w formie 
katechizmu. Chodzić w nim będzie o wydobycie z dokumentów soborowych 
zasadniczych treści i ułożenie ich logicznie”142.

Wyrażony przez hierarchę postulat był z  jednej strony odpowiedzią na 
konkretną potrzebę Kościoła w Polsce, z drugiej wpisywał się w nurt poso-
borowej refleksji katechizmowej. Zauważyć można, że właśnie w tym czasie 
– w kolejnych latach po zakończeniu Soboru Watykańskiego II – ukazało się 
bardzo wiele katechizmów narodowych. Ogniskowały się one wokół specyfiki 
danego kraju czy obszaru kulturowego, a więc siłą rzeczy były zawężone. 
I tak w 1966 roku opublikowany został katechizm holenderski, w 1981 roku 
– włoski, w 1985 roku – niemiecki, w 1986 roku – hiszpański, w 1987 roku – 
belgijski, a w 1991 roku – francuski.

141 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/255, k. 11-12, Sugestie Komisji do Spraw Reali-
zacji Uchwał Soboru Watykańskiego II dla Konferencji Episkopatu Polski, Poznań, 8 V 
1971 r. 

142 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/267, k. 42, Protokół 138. KPEP, Warszawa, 
13-14 IX 1973 r.
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W 1975 roku w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu ukazała się praca 
Nauka Soboru Watykańskiego II (w zarysie). Jej redaktorem, a zarazem twórcą 
koncepcji strukturalnej był – wspomniany już – o. Bernard Przybylski OP. 
Książka składała się z trzech części: I. Kościół pogłębia świadomość siebie 
samego; II. Kościół w odnowie; III. Kościół w dialogu143. Zamieszczając 
w przedmowie ogólną charakterystyki publikacji, abp Antoni Baraniak pod-
kreślał: „W trakcie pracy [nad książką – M. B.] ukazały się jakby dwa nurty 
soborowej myśli ściśle ze sobą złączone: jeden ideowy i doktrynalny, a drugi 
praktyczny i normatywny. Pragnąc te dwa nurty zachować, wysunięto projekt 
opracowania dzieła, które dawałoby w zarysie wykład całej nauki Soboru, 
zebranej ze wszystkich dokumentów i ułożonej według idei naczelnych oraz 
wiodących. Dzieło winna cechować wierność wobec myśli Soboru. Sobór sam 
ma przemówić w nim swoją autentyczną prawdą i swoim duchem”144.

Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku widoczne jest zmniejszenie 
aktywności Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II 
oraz jej przewodniczącego. Pewnym wyjaśnieniem był na pewno stan zdro-
wia arcybiskupa metropolity poznańskiego, którego siły coraz bardziej słabły 
w związku z kolejnymi chorobami i powikłaniami145. Nie można jednak zapo-
mnieć, że w przypadku komisji specjalistycznych Episkopatu Polski pogłębiał 
się proces podziału ich kompetencji oraz zadań dotyczących odnowy poso-
borowej. I tak odcinek reform liturgicznych realizowała Komisja Liturgiczna, 
a nowymi zadaniami świeckich w Kościele zajmowała się coraz prężniej 
działająca Komisja Apostolstwa Świeckich, powołana do życia z  inicjatywy 
kard. Karola Wojtyły i przez niego kierowana.

4.2. Członek Komisji Wydawnictw Katolickich (1959-1965)

Abp Antoni Baraniak był członkiem Komisji Wydawnictw Katolickich 
Episkopatu Polski. Komisja ta powołana została do życia podczas 44. Konfe-
rencji Plenarnej Episkopatu Polski 14 lutego 1957 roku146. W jej skład weszli: 
bp Edmund Nowicki (przewodniczący), bp Herbert Bednorz, ks. Czesław 

143 Nauka Soboru Watykańskiego II (w zarysie), Poznań 1975, ss. 144.
144 A. Baraniak, Przedmowa, w: Nauka Soboru Watykańskiego II (w zarysie), s. 7. 
145 K. Białecki, R. Łatka, R. Reczek, E. Wojcieszyk, Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-

-1977, s. 61-63. 
146 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/173, k. 37, Protokół 44. KPEP, Warszawa, 14 II 

1957 r.
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Piotrowski, ks. Roman Len SAC147. Natomiast w marcu 1962 roku tworzyli 
ją: bp Edmund Nowicki (przewodniczący), abp Antoni Baraniak, bp Wacław 
Wycisk, ks. Czesław Piotrowski, ks. Roman Len SAC, ks. Marian Wolniewicz 
oraz zbiorczo wydawcy katoliccy. Dodajmy, że w latach 1955-1957 w Polsce 
istniało 19 uznanych przez episkopat wydawnictw katolickich, realizujących 
konkretne plany wydawnicze. Z liczby tej aż trzy miały siedzibę w Poznaniu. 
Były to: Księgarnia św. Wojciecha, Wydawnictwo Pallottinum oraz Wydaw-
nictwo Seminarium Zagranicznego Chrystusowców148. Być może właśnie taka 
„geografia wydawnictw” oraz świadomość ogromnego wysiłku wydawniczego, 
jaki wiązano z zapowiadanymi reformami soborowymi, spowodowały, że już 
dziewięć dni po utworzeniu Komisji Soborowej oraz powołaniu abp. Anto-
niego Baraniaka na jej przewodniczącego wszedł on również w skład Komisji 
Wydawnictw Katolickich. Ponadto z protokołu posiedzenia Komisji Wydaw-
nictw Katolickich 24 kwietnia 1959 roku możemy odczytać, że na miejsce 
obrad wybrano pałac arcybiskupi w Poznaniu149. Dodatkową argumentację dla 
decyzji o uzupełnieniu komisji przez metropolitę poznańskiego odnajdujemy 
w protokole z posiedzenia, które miało miejsce w Wydawnictwie Pallottinum 
30 sierpnia 1959 roku. Podjęto wówczas rozmowy na temat publikacji doty-
czących millennium chrztu Polski oraz sposobu podziału tytułów pomiędzy 
wydawnictwa katolickie150. Ponieważ wydarzenia rocznicowe związane były 
z archidiecezją poznańską, która również przygotowywała się do millennium 
swojego istnienia, abp Antoni Baraniak był dość oczywistym kandydatem. 
Dodatkowo na nominacji zaważyła bardzo bliska współpraca z kard. Stefa-
nem Wyszyńskim, a samego arcybiskupa można postrzegać jako osobistego 
reprezentanta prymasa Polski w tej komisji. Kilkakrotnie przewodniczący 
komisji bp Edmund Nowicki proponował, by przewodniczenie przejął właś-
nie arcybiskup151. Ostatecznie 23 czerwca 1965 roku – z chwilą nominacji na 

147 AAW, SPP, Protokoły KEP, II 4/173, k. 13, Komisje biskupie do uzupełnienia.
148 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 31, Zestawienie przydzie-

lonego przez władze państwowe papieru wydawnictwom katolickim w latach 1955-1957. 
149 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 59, Protokół posiedzenia 

Komisji Episkopatu dla Spraw Wydawnictw Katolickich w dniu 24 IV 1959 r. w pałacu 
arcybiskupim w Poznaniu. 

150 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 61-64, Protokół posie-
dzenia Komisji Episkopatu Wydawnictw Katolickich, Poznań, 30 VIII 1959 r. 

151 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 67, pismo biskupa 
Edmunda Nowickiego do kardynała Stefana Wyszyńskiego, Gdańsk-Oliwa, 13 II 1960 r. 
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członka komisji bp. Tadeusza Ettera – metropolita poznański zakończył swoją 
pracę w komisji152.

Już w momencie powstania komisji wyznaczono jej kilka kluczowych 
zadań: 1) koordynowanie planów tematycznych katolickich instytucji wydaw-
niczych w celu unikania pojawiania się dubletów tytułów; 2) interweniowanie 
w instytucjach wydawniczych w razie ich szkodliwego działania dla sprawy 
katolickiego ruchu wydawniczego; 3) wskazywanie instytucjom wydawniczym 
i firmom ważniejszych dla Kościoła potrzeb wydawniczych; 4) interweniowa-
nie w sprawach wydawniczych u władz duchownych i państwowych w imieniu 
episkopatu w wypadkach mających według komisji znaczenie zasadnicze153. 
Wskazano także na metody pracy komisji. W imieniu komisji występować 
miał na zewnątrz jej przewodniczący, który działał na mocy uchwały lub 
w sprawach niecierpiących zwłoki z własnej inicjatywy. Członkowie komi-
sji informowali przewodniczącego o aktualnych problemach należących do 
zadań komisji. Starano się więc, by dominowała bieżąca, najbardziej nagląca 
tematyka. Zebrania miały odbywać się na zaproszenie przewodniczącego lub 
z inicjatywy dwóch członków komisji154.

Ważnym momentem w działalności abp. Antoniego Baraniaka na forum 
Komisji Wydawnictw Katolickich było spotkanie w jego rezydencji 10 marca 
1962 roku. Zgłoszono wówczas – na podstawie wniosków wyciągniętych 
z oceny kilku wcześniejszych lat pracy – projekt poszerzenia działalności 
komisji, ustalenie ramowych punktów statutu i  instrukcji oraz doprecyzo-
wanie szczegółów, przedstawienie całej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
Konferencję Episkopatu Polski155.

* * *
Zaprezentowana w niniejszym artykule postać abp. Antoniego Baraniaka 

należy wciąż do mało rozpoznawalnych sylwetek wśród polskich hierarchów 
działających w drugiej połowie XX stulecia. Przedstawiona analiza – oparta 
na materiałach źródłowych pochodzących z Archiwum Archidiecezjalnego 

152 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 198, Protokół posiedze-
nia Komisji Episkopatu dla Spraw Wydawnictw Katolickich, Poznań, 12 I 1966 r. 

153 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 1-2, Komisja Episkopa-
tu dla Spraw Wydawnictw Katolickich. Protokół I. 

154 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 2, Komisja Episkopatu 
dla Spraw Wydawnictw Katolickich. Protokół I. 

155 AAW, SPP, Komisja Wydawnictw Katolickich, II 4/87, k. 112-115, Projekt po-
szerzenia działalności Komisji Episkopatu Polski dla Spraw Wydawnictw Katolickich. 
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Warszawskiego oraz Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie – pozwala na 
pełniejsze odkrycie jego zaangażowania eklezjalnego i pastoralnego na forum 
Konferencji Episkopatu Polski oraz jej komisji specjalistycznych. Szczególnie 
ważne wydają się działania metropolity poznańskiego jako członka Komisji 
Głównej/Rady Głównej Episkopatu Polski. Będąc członkiem tego ściśle kie-
rowniczego ciała, przez wiele lat pełnił rolę zaufanego doradcy, sprawdzonego 
powiernika i najbliższego współpracownika prymasa Polski kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Ogromną rolę odegrał również jako przewodniczący Komisji 
Soborowej/Komisji do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II. 
Abp Antoni Baraniak współdecydował o przygotowaniach do Soboru, koor-
dynował udział hierarchów z Polski w tym wydarzeniu, a następnie wyznaczał 
kierunki i tempo wdrażania reform posoborowych.

PARTICIPATION OF ANTONI BARANIAK SDB  
IN THE WORK OF THE POLISH EPISCOPAL CONFERENCE  

AND ITS SPECIAL COMMITTEES (1951-1977)

Summary

Antoni Baraniak SDB played a significant role in the work of the Polish Episco-
pal Conference and its special committees. He was formally a member of the Polish 
Episcopal Conference from 1951, but in practice he has participated in its plenary 
sessions since 1957, when he was appointed Metropolitan Archbishop of Poznań. At 
the same time, he was a member of the General Committee/General Council of the 
Polish Episcopate. His involvement covered several areas of activity: pastoral teach-
ing, forming relations with the authorities of the Polish People’s Republic, contribu-
tion to the reform of the legal status of the Polish Episcopal Conference after the 
Second Vatican Council, and contacts with the Capital, episcopal conferences, and 
participation in Vatican committees.

An important part of the involvement in the Polish Episcopal Conference was 
his participation in the work of special committees. Since 1959, until his death in 
1977, Antoni Baraniak SDB chaired the Council Commission/Commission for the 
Implementation of Resolutions of the Second Vatican Council.

As part of the Commission he moderated the following activities: 1) animating 
nationwide pastoral programs containing elements of pastoral preparation for the 
Second Vatican Council (i.a. „Council Vigils”); 2) coordinating and organizing 
preparations for the various council sessions, in particular editing of council outlines; 
3) general supervision of the study work on the council documents, including their 
release in Polish edition with comments; 4) efforts to create literature promoting the 
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effects of the Council, as well as the creation of a variety of pastoral aids; 5) defining 
the main directions of post-conciliar renewal, adapting them to the current feasibil-
ity and pastoral needs of the Catholic Church in Poland, and coordinating various 
episcopal commissions in this dimension; 6) formulating postulates for the imple-
mentation of post-conciliar reforms in the Universal Church, including those relating 
to the issues raised at synods of bishops.

In addition, from 1959 to 1965, he was part of the Committee of Catholic Pub-
lications, which was directly related to the preparations for the Millennium of the 
Baptism of Poland and the work of the Second Vatican Council.

Słowa kluczowe:
 Antoni Baraniak, Episkopat Polski, Konferencja Episkopatu Polski, Komisja 
Główna/Rada Główna Episkopatu Polski, Komisja Soborowa/Komisja do Spraw 
Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II, Komisja Wydawnictw Katolickich.

Keywords:
 Antoni Baraniak, Polish Episcopate, Polish Episcopal Conference, General Com-
mission/General Council of the Polish Episcopate, Council Commission/Com-
mission on the Implementation of Resolutions of the Second Vatican Council, 
Catholic Publishing Commission.
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Kazimiera Jaworska

 Wkład zakonów męskich w pracę 
duszpasterską na Dolnym Śląsku 
po II wojnie światowej*

Wstęp

Zakończenie II wojny światowej zainicjowało nowy rozdział w dziejach 
Dolnego Śląska, który ponownie znalazł się w granicach państwa polskiego. 
Na mocy decyzji wielkich mocarstw nastąpiła bowiem zmiana granic państw 
w Europie Środkowo-Wschodniej. W odniesieniu do Polski – w zamian za 
województwa wschodnie utracone na rzecz Związku Sowieckiego Polska uzy-
skała ziemie poniemieckie. Zachodnią granicę przesunięto na linię Odry i Nysy 
Łużyckiej, natomiast wschodnią – na linię rzeki Bug. Konsekwencją zmian 
terytorialnych były trwające kilka lat przesiedlenia ludności na niespotykaną 
dotychczas skalę. W ich efekcie poniemieckie ziemie na zachodnich i północ-
nych rubieżach powojennej Polski – określane jako „Ziemie Zachodnie i Pół-
nocne” lub „Ziemie Odzyskane” – stały się swoistym tyglem ludnościowym. 
Miejsce Niemców wysiedlanych stąd za linię Odry zajmowała ludność polska 
przesiedlana głównie z Kresów Wschodnich oraz innych regionów Polski, 
a także reemigranci z państw zachodnich oraz Bałkanów. Konsekwencją tych 
przeobrażeń była wręcz radykalna zmiana struktury wyznaniowej. Ludność 

Prof. PWT dr hab. Kazimiera Jaworska – kierownik Katedry Historii Wychowania 
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu; e-mail: kazimiera.jaworska@gmail.
com.

* Wykład inauguracyjny, wygłoszony 11 października 2019 r. na rozpoczęcie roku 
akademickiego 2019/2020, w Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Ba-
gnie.
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polska była generalnie wyznania katolickiego w odróżnieniu od dotychcza-
sowych mieszkańców – w większości wyznania protestanckiego. Stanowiło to 
wielkie wyzwanie dla Kościoła katolickiego, z którym w pierwszym rzędzie 
zmierzył się prymas August Hlond. Na tych ziemiach, gdzie istniał kanoniczny 
zamęt, trwał rabunek mienia kościelnego, a napływająca tu ludność pozba-
wiona była w większości opieki duszpasterskiej. W sierpniu 1945 roku prymas 
ustanowił pięć administratur apostolskich i mianował ich rządców. Uczynił to 
na mocy specjalnych uprawnień przyznanych mu przez Stolicę Apostolską do 
uregulowania administracji kościelnej w powojennej Polsce1.

Decyzje kard. Augusta Hlonda umożliwiające tworzenie struktur pol-
skiej administracji kościelnej na zachodnich i północnych rubieżach państwa 
były ściśle powiązane z trudnym procesem organizowania życia polskiego na 
tym obszarze, w którym Kościół katolicki aktywnie uczestniczył. Pozytywne 
oddziaływanie duchowieństwa na stabilizowanie życia polskiego dostrzegały 
ówczes ne władze partyjno-państwowe na poziomie lokalnym i rządowym, 
a  nawet dowództwo stacjonujących na tym obszarze wojsk sowieckich. 
W Archiwum Archidiecezji Wrocławskiej znajduje się szereg pism adreso-
wanych do administratora apostolskiego we Wrocławiu wyrażających prośby 
o skierowanie kapłana do konkretnych miejscowości, gdyż nowo przybyła 
ludność polska nie chciała się osiedlać tam, gdzie nie było opieki duszpaster-
skiej. Jest to tym bardziej intrygujące ze względu na ówczesne uwarunkowania 
polityczne, gdyż konsekwencją narzucenia powojennej Polsce ideologii ate-
istycznej oraz ustroju komunistycznego było dążenie władz do marginalizacji 
Kościoła katolickiego w państwie niemal we wszystkich obszarach życia2. 
Według opinii ks. Antoniego Kiełbasy w skomplikowanych realiach powojen-
nych szczególną rolę w stabilizowaniu życia na omawianym terenie odgrywała 
obecność zakonów. Ze względu na specyfikę działania, przyczyniały się one do 
repolonizacji Śląska3.

1 Szerzej: S. Wilk, Kard. August Hlond jako organizator życia kościelnego w Polsce po 
II wojnie światowej. Nadzwyczajne uprawnienia papieskie dla Prymasa Polski (8.VII.1945), 
w: Il Primate di Polonia card. August Hlond di fronte ai grandi conflitti dell’ epoca: la Secon-
da guerra mondiale e la guerra fredda, red. K. Kuk, S. Zimniak, Roma 2012, s. 143-156.

2 Zob. K. Jaworska, Rola Kościoła katolickiego w integrowaniu społeczeństwa dolnoślą-
skiego w latach 1945-1951, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy” 9(2013), s. 14.

3 A. Kiełbasa, Salwatorianie na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1970, Rzym 
1970, s. 28.
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I. Mobilizowanie zakonów do podjęcia pracy na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych

Prymas August Hlond, dostrzegając niedostatek księży polskich na Zie-
miach Zachodnich i Północnych, chciał chociaż częściowo zaradzić temu pro-
blemowi przy pomocy duchowieństwa zakonnego. Zresztą niektóre z zakonów 
już wiosną 1945 roku wyprawiły swoich przedstawicieli na ten obszar, ale celem 
ich misji było przejęcie placówek swojego zgromadzenia dotychczas zarządza-
nego przez Niemców lub też odzyskanie placówek utraconych w przeszłości. 
Były także przypadki przybycia na te ziemie przedstawicieli wspólnot zakon-
nych z Kresów Wschodnich, które były zainteresowane objęciem nowych 
placówek zakonnych w ramach rekompensaty za mienie tam pozostawione. 
Jednym z zakonów, który zdecydował się na podjęcie pracy duszpasterskiej 
na nowym terenie, byli chrystusowcy. Tuż przed ich wyjazdem na Pomorze 
Zachodnie, w dniu 24 lipca 1945 roku w Poznaniu spotkali się z prymasem, 
który następującymi słowami przedstawił istotę ich posłannictwa: „Pójdziecie 
w warunki ciężkie. Ciężkie dla tego ludu, który się osiedla na Zachodzie, 
aby sobie budować nową zagrodę. Ten lud jest niespokojny, podrażniony, bo 
stwarza sobie byt wśród wielkich trudności. Żyje wśród obcych. Nikt mu nie 
pomaga. On na tego księdza patrzy jako na doradcę, jako na opiekuna, jako 
na ojca. Koło tego kapłana się skupia. Tym kapłanem stoi (…) Idźcie do nich 
z pełnym, kapłańskim, zakonnym sercem, sercem ojca godnego zaufania! 
Bądźcie dobrzy dla nich! Miejcie serce!”4.

Na konferencji Episkopatu Polski w dniach 3-4 października 1945 roku 
prymas poinformował zebranych o zwołaniu krajowej konferencji prowincja-
łów zakonnych i zgromadzeń zakonnych męskich, które miało być poświęcone 
współuczestnictwu zakonów w pracy duszpasterskiej na zachodnich i pół-
nocnych rubieżach Polski. Na konferencji zorganizowanej na Jasnej Górze 
5 grudnia 1945 roku prymas wypowiedział znamienne słowa: „Praca na tych 
terenach, to wielkie posłannictwo zakonów – może największe w historii Pol-
ski”5. Sugerował przełożonym, aby zakony i zgromadzenia zakonne otwierały 
placówki tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Istotnie, zakony pozytywnie 
odpowiedziały na apel głowy Kościoła katolickiego w Polsce i zadeklarowały 

4 Cyt. za: J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa. Ostatnie lata prymasa Polski kardynała Au-
gusta Hlonda 1945-1948, t. 2, Poznań 2009, s. 645.

5 A. Kiełbasa, Represje wobec salwatorianów na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956, 
w: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, 
red. S. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 108. 
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wolę uczestnictwa w organizowaniu życia kościelnego na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych. Postawiły jednak pewne warunki: chciały prowadzić tam 
życie zakonne, uznając je za ważny czynnik pracy duszpasterskiej. Dlatego 
też sugerowały tworzenie placówek, gdzie mogłoby działać wspólnie kilku 
zakonników, oraz wydzielenie okręgów, z których zakony otrzymywałyby 
zadania duszpasterskie. Ponadto postulowano tworzenie nowych domów 
zakonnych oraz zwrot zakonom ich dawnych klasztorów. Władza nad zakon-
nikami miała należeć do prowincjałów, którzy przedstawialiby kandydatów do 
pracy duszpasterskiej administratorom apostolskim. Bez zgody prowincjałów 
administratorzy apostolscy nie powinni byli przyjmować zakonników do 
pracy. Ewentualne przypadki przechodzenia duchowieństwa zakonnego w sze-
regi duchowieństwa świeckiego miały być uzależnione od zgody prowincjała. 
Prymas Hlond przychylił się do tych postulatów. Za zasadny uznał pomysł 
tworzenia placówek z kilkoma zakonnikami, umożliwiający zachowanie reguł 
zakonnych, przynajmniej w istotnych punktach. Zaznaczył, że do placówek 
powinny być kierowane „jednostki zdatne i pewne”, przy czym zezwolenie 
na mieszkanie poza domem zakonem miało być udzielane na rok. Na tym 
spotkaniu prymas negatywnie ocenił działania niektórych zakonów na wspo-
mnianym obszarze, podkreślając, że to ma być misja, a nie „wyprawa po złote 
runo”. Zwrócił uwagę na konieczność współdziałania zakonów z ordynariu-
szami. Zabronił zakonom szukania placówek, przyjmowania ich lub też ich 
opuszczania bez wiedzy ordynariusza. Poinformował również, że nie wolno im 
przejmować placówek ani też klasztorów na stałe, gdyż w ówczesnych warun-
kach nie dostrzegał takiej potrzeby i możliwości, ale w przyszłości tego nie 
wykluczał. Zaakceptował także propozycje zakonów, aby bez zgody prowin-
cjałów ordynariusze nie przyjmowali zakonników w szeregi duchowieństwa 
diecezjalnego. Apelował, aby zakony, realizując swoją misję na zachodnich 
i północnych rubieżach państwa polskiego, miały na względzie szerszy aspekt, 
a nie tylko własny interes6. W kolejnych latach okazało się, że administratorzy 
apostolscy nie zawsze przestrzegali przyjętej zasady co do konsultowania z pro-
wincjałami kwestii przechodzenia księży zakonnych w szeregi duchowieństwa 
diecezjalnego. W związku z tym pod koniec lat czterdziestych prowincjałowie 
rozważali nawet możliwość wycofania się z działalności duszpasterskiej na 
omawianym obszarze7.

6 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa, s. 646.
7 D. Zamiatała, Organizacja męskiego życia zakonnego na Ziemiach Zachodnich w pierw-

szych latach po II wojnie światowej na przykładzie administratury apostolskiej Dolnego Śląska 
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Swojego rodzaju przeglądu działalności zakonów na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych prymas August Hlond dokonał na konferencji prowincjałów, 
która odbyła się 22 maja 1946 roku w Krakowie. Na ogół poza nielicznymi 
wyjątkami ich pracę ocenił pozytywnie. Również w ostatnim liście episkopatu 
z 23 września 1948 roku, pisząc o dokonaniach duchowieństwa na omawianych 
terenach pomimo wielkich trudności, brał pod uwagę także kler zakonny8.

II. Objęcie placówek na Dolnym Śląsku

Duchowieństwo zakonne odegrało szczególną rolę w  organizowaniu 
polskiego życia kościelnego na Dolnym Śląsku. Jego przedstawiciele przy-
byli na Dolny Śląsk zaraz po zakończeniu II wojny światowej, jeszcze przed 
ustanowieniem administracji apostolskiej Dolnego Śląska. Już 16 czerwca 
1945 roku przyjechał do Wrocławia z polecenia prowincjała o. Marian Pirożyń-
ski, redemptorysta. Miał on roztoczyć opiekę nad klasztorem redemptorystów 
i przybywającymi tutaj Polakami. Również w tym czasie przyjechał do Wro-
cławia wraz z pierwszym polskim prezydentem tego miasta Bolesławem Drob-
nerem ks. Pius Piętka, salwatorianin, który w pierwszych miesiącach pobytu 
był odpowiedzialny za zabezpieczanie i ratowanie obiektów sakralnych przed 
szabrownictwem. Po przybyciu do Wrocławia administratora apostolskiego 
ks. inf. Karola Milika został on jego kapelanem, lecz ze względu na chorobę 
oczu w maju 1946 roku powrócił on do Krakowa9.

Od drugiej połowy 1945 roku na Dolnym Śląsku osiedlały się te wspólnoty 
zakonne, które w związku z przesunięciem granic Polski na zachód musiały 
opuścić swoje placówki na Kresach Wschodnich. Byli to m.in. jezuici, domi-
nikanie i karmelici bosi. Zabiegali oni – w ramach rekompensaty przesie-
dleńczej – o uzyskanie nieruchomości, w której mogliby kontynuować swoją 
działalność. Na tej podstawie prowincjał karmelitów bosych o. Józef Prus 
uzyskał zgodę na przejęcie dawnego klasztoru karmelitów we Wrocławiu. 
Również we Wrocławiu placówkę duszpasterską objęli kapucyni. Niektóre 
wspólnoty zakonne z Kresów Wschodnich szukały swojego miejsca tam, gdzie 
osiedlała się ludność z nimi związana, jak np. w przypadku dominikanów, któ-

– zarys problemu, w: Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951, red. K. Jaworska, Wrocław 2019, s. 169. 

8 J. Pietrzak, Pełnia prymasostwa, s. 647.
9 J. Pater, Ksiądz infułat dr Karol Milik jako rządca archidiecezji wrocławskiej w latach 

1945-1951, Wrocław 2012, s. 106.
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rzy osiedlili się w Prudniku10. Przybyli z Krakowa franciszkanie konwentualni 
objęli placówki m.in. w Legnicy, Lwówku Śląskim, Wrocławiu, Kowarach, 
Głogówku, Pieńsku, Szklarskiej Porębie11.

Przybycie niektórych zakonów na Dolny Śląsk było konsekwencją ini-
cjatywy pierwszego administratora apostolskiego, który dostrzegając nie-
dobór duchowieństwa na podległym sobie terenie, zwrócił się do wyższych 
przełożonych zakonnych z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. 
Swojego rodzaju ilustrację jego zabiegów w tym zakresie stanowi m.in. list 
z 16 maja 1946 roku do prowincjała karmelitów bosych: „(…) chętnie wyra-
żam zgodę na osiedlenie się Zakonu oo. karmelitów bosych we Wrocławiu 
i z radością przywitam przybycie większej grupy kapłanów gotowych do pracy 
pionierskiej na niwie kościelnej”12. Przeważnie odpowiedź prowincjałów była 
pozytywna, a ks. inf. Karol Milik, uwzględniając sugestie prymasa, poszcze-
gólnym wspólnotom zakonnym powierzał głównie parafie sąsiadujące ze sobą, 
a nawet całe dekanaty. I tak salezjanom powierzył dekanat lubiński, milicki 
i sycowski; kapucynom – kożuchowski, franciszkanom konwentualnym – 
jaworski i wleński, salwatorianom – trzebnicki, redemptorystom – głogowski, 
misjonarzom św. Wincentego a Paulo – żagański, a chrystusowcom – ziębicki. 
Tym samym księża zakonni sprawujący posługę jako duszpasterze parafialni 
w rozproszeniu – bez większego trudu mogli regularnie spotykać się we wła-
snej wspólnocie zakonnej. Zakonnicy pracujący pojedynczo lub po dwóch 
na parafii byli przydzielani do najbliższego domu zakonnego i utrzymywali 
kontakt z przełożonym tego domu13. Ks.  inf. Karol Milik zachęcał również 
zakonników z Barda Śląskiego, Trzebnicy i Wambierzyc do organizowania 
rekolekcji i dni skupienia dla duchowieństwa diecezjalnego14. Po II wojnie 
światowej na Dolny Śląsk przybyły 4 zgromadzenia zakonne, które wcześniej 
nie prowadziły działalności na tym terenie. Byli to: Misjonarze św. Rodziny, 
Towarzystwo św. Salezego (salezjanie), Zgromadzenie Najświętszych Serc 

10 D. Zamiatała, Organizacja męskiego życia zakonnego, s. 166.
11 Szerzej: R. Pałaszewski, Bracia mniejsi konwentualni w archidiecezji wrocławskiej 

w latach 1945-1972, Kraków 2012, s. 45-52. 
12 Cyt. za: W. Szetelnicki, Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 

1945-1972. Rola duchowieństwa i wiernych, Roma 1975, s. 69.
13 W. Szetelnicki, Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-

-1972, s. 69. 
14 J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku. Czasy najnowsze, t. 4, cz. 1, 

Warszawa 2014, s. 158.
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Jezusa i Maryi (sercanie) i Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej 
(chrystusowcy)15.

Jak już wcześniej wspomniano, zakonnicy przejmowali placówki od swo-
ich niemieckich współbraci wyjeżdżających do Niemiec. We Wrocławiu w ten 
sposób polskim oblatom została przekazana placówka współbraci niemieckich 
przy ul. Popowickiej, a polscy redemptoryści przejęli klasztor od niemiec-
kich redemptorystów już w czerwcu 1945 roku. Także bonifratrzy z prowincji 
krakowskiej zamieszkali w dobrach bonifratrów niemieckich. Z kolei polscy 
pallotyni objęli po niemieckich pallotynach dom zakonny w Ząbkowicach 
Śląskich, a do Henrykowa ponownie przybyli polscy cystersi16.

Również w jedynej w przedwojennej archidiecezji wrocławskiej placówce 
zgromadzenia zakonnego salwatorianów w Bagnie zamieszkali ich polscy 
współbracia. Kiedy wobec zbliżającego się frontu niemieccy zakonnicy opu-
ścili klasztor, pozostał w nim brat Feliks Sierny, Ślązak spod Rybnika. Jako 
jedyny pozostał w nim w chwili, kiedy w jego mury 26 stycznia 1945 roku 
wkroczyły wojska sowieckie. Po opuszczeniu przez nich klasztoru podjął on 
starania o przejęcie obiektów klasztornych przez polską prowincję salwa-
torianów. W odpowiedzi na jego list w lipcu 1945 roku do Bagna przybył 
prowincjał ks. Celestyn Rogowski, który rozeznał sytuację. Na spotkaniu we 
Wrocławiu z przedstawicielami niemieckiej kurii arcybiskupiej dowiedział 
się o możliwości przejęcia dużego obiektu w Dobroszycach. Dnia 23 lipca 
1945 roku w Mikołowie odbyła się pierwsza konferencja salwatorianów, która 
po zapoznaniu się z relacją prowincjała podjęła decyzję o wysłaniu zakonni-
ków na Dolny Śląsk: ks. Wawrzyńca Bochenka do Trzebnicy, ks. Tomasza 
Klimasa do Bagna, ks. Tomasza Kasprzyckiego do Dobroszyc. W tych trzech 
ośrodkach salwatorianie podjęli duszpasterstwo parafialne. Ponadto w Trzeb-
nicy objęli opieką sanktuarium św. Jadwigi, w Bagnie otworzyli nowicjat, 
w Dobroszycach zorganizowali gimnazjum17. W pierwszych miesiącach powo-
jennych szczególną rolę w dziejach Kościoła wrocławskiego odegrała bazylika 
pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi w Trzebnicy, w której znajduje się 
grób św. Jadwigi, patronki Śląska. Ponieważ katedra wrocławska była w ruinie, 
właśnie w bazylice trzebnickiej w niedzielę 14 października 1945 roku, w przed-
dzień święta patronalnego św. Jadwigi Śląskiej, odbył się ingres ks. inf. Karola 
Milika do administratury apostolskiej Dolnego Śląska. Pomimo niesłychanie 

15 A. Kiełbasa, Represje wobec salwatorianów, s. 108. 
16 D. Zamiatała, Organizacja męskiego życia zakonnego, s. 166.
17 A. Kiełbasa, Represje wobec salwatorianów, s. 109-110. 

Kazimiera Jaworska | Wkład zakonów męskich w pracę duszpasterską…



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 14 – 2020142

trudnych realiów powojennych w tej uroczystości wzięły udział tysiące wier-
nych18. Gospodarz trzebnickiej bazyliki ks. Wawrzyniec Bochenek decyzją 
rządcy Kościoła wrocławskiego formalnie został administratorem parafii oraz 
dziekanem dekanatu trzebnickiego. Bez wątpienia ten długoletni proboszcz, 
dziekan trzebnicki i kustosz sanktuarium odegrał wielką rolę w dziejach tej 
ziemi, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju zgromadzenia zakonnego 
salwatorianów na Dolnym Śląsku19.

Zaangażowanie duchowieństwa zakonnego w pracę duszpasterską na 
Dolnym Śląsku w pierwszych latach powojennych doskonale oddają słowa 
franciszkanina pracującego w Lwówku Śląskim. Oto one:

„Jako kapłani zakonni, zaangażowani w duszpasterstwie diecezjalnym 
w tak ciężkich początkowo warunkach, nie mogliśmy specjalnie uwydatniać 
swojego charakteru zakonnego w życiu parafialnym. Po prostu pod wzglę-
dem duszpasterskim zrównaliśmy się w pracy z kapłanami diecezjalnymi. 
Nawet nie podkreślaliśmy specjalnie tego naszego charakteru zakonnego na 
zewnątrz w życiu parafialnym poza noszeniem zakonnego habitu i spełnianiu 
obowiązków, wypływających z przepisów zakonnych w życiu wewnętrznym. 
Używano dla nas często tytułu «ksiądz», a nie «ojciec». Pracowaliśmy nor-
malnie w parafii, jak tego wymagało życie parafialne i prowadzenie parafii. 
Jedynie ten fakt, że wierni miejscowi, jak i z okolicznych parafii, wiedzieli, że 
jesteśmy kapłanami zakonnymi, prosili nas o spowiedź i pomoc duszpasterską 
w ich parafiach. Kapłani diecezjalni innych parafii prosili nas częściej, jako 
zakonnych, z kazaniami odpustowymi, rekolekcjami, powierzali referaty na 
konferencjach dekanalnych i sami korzystali z posługi w spowiedzi św.

Ponadto zawsze nasz dom zakonny był ośrodkiem gościnności dla innych 
kapłanów diecezjalnych. Tu nie można było myśleć o wyodrębnianiu się 
zakonnym, lecz trzeba było orać i siać, ile tylko sił starczyło. A w takich samych 
warunkach żyli i pracowali kapłani diecezjalni. Niezależnie od tego mogę 
powiedzieć, że specjalnie duch zakonny na tym wcale nie ucierpiał. Może 
nie zawsze udało się dopełnić wszystkich powinności przepisanych regułą 
i przepisami zakonnymi. Ale pod względem zakonnych ślubów zachowało 
się wszystko i to raczej było korzystniejsze w naszej pracy parafialnej. Przede 
wszystkim ślub zakonnego ubóstwa dawał nam szansę odsuwania podejrzeń 

18 Tenże, Rozwój kultu św. Jadwigi w Polsce po 1945 r., w: Księga Jadwiżańska, Mię-
dzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska”, Wro-
cław-Trzebnica, 21-23 września 1993 roku, red. M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wrocław 
1995, s. 445.

19 Szerzej: A. Kiełbasa, Ksiądz Wawrzyniec Bochenek (1915-1996), Trzebnica 2005. 
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o względy materialne w działalności duszpasterskiej. Wspólność życia, stołu, 
mieszkania, dochodów i rozchodów, regulowanych zakonnymi przepisami, 
stwarzała atmosferę o wiele korzystniejszą dla nas samych, jak i dla wiernych, 
aniżeli to było u księży diecezjalnych. (…) Ogólnie można powiedzieć, że 
praca nasza w duszpasterstwie parafialnym nie osłabiła ducha zakonnego 
aczkolwiek w domach zakonnych centralnych sądzi się, że zakonnik, pracujący 
na parafii, jest już stracony dla Zakonu (…)”20.

Według danych z 1952 roku w administraturze apostolskiej Dolnego Ślą-
ska działalność duszpasterską realizowało 233 zakonników, należących do 
18 różnych zakonów i zgromadzeń za konnych21. Ponadto według wyliczeń 
Wacława Szetelnickiego w tym czasie w szeregach duchowieństwa świeckiego 
było 46 ekszakonników22.

Męskie zakony i zgromadzenia zakonne na Dolnym Śląsku (1952)23

L.p.  Zakon (zgromadzenie) Ilość księży Placówki

1. benedyktyni (OSB) 2 Krzeszów

2. franciszkanie (OFM) 21 Wrocław, Duszniki Zdrój, Kłodzko, 
Lipinki Łużyckie, Wrocław Żerniki, 
Świdnica, Stare Strącze

3. franciszkanie konwentualni 
(OFMConv.) 

24 Wrocław, Jawor, Kowary, Legnica, 
Szklarska Poręba, Lwówek Śląski, 
Lipa Jaworska, Mściwojów, Pomocne, 
Roztoka, Słup, Pławna, Wleń, Zbylutów

4. kapucyni (OFMCap.) 12 Wrocław, Bolków, Nowa Sól, Kożuchów, 
Mirocin Górny, Nowe Miasteczko

5. bonifratrzy (OH) 17 (oraz 
20 braci 

zakonnych)

Wrocław, Namysłów, Poświętne, 
Ścinawa, Ząbkowice Śl.

6. karmelici bosi (OCD) 7 Wrocław 

7. Towarzystwo Jezusowe (SJ) 21 Wrocław, Sobótka, Kłodzko, 
Wambierzyce

20 Cyt. za: J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, s. 158.
21 Schematyzm duchowieństwa i kościołów archidiecezji wrocławskiej, Wrocław 1952, 

s. 292-300.
22 W. Szetelnicki, Odbudowa kościołów w archidiecezji wrocławskiej w latach 1945-

-1972, s. 71.
23 Schematyzm duchowieństwa i kościołów archidiecezji wrocławskiej, s. 292-300.
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L.p.  Zakon (zgromadzenie) Ilość księży Placówki

8. Towarzystwo Chrystusowe 
(TCh) 

6 Ziębice 

9. cystersi (OCist) 1 Henryków

10. misjonarze  
św. Wincentego a Paulo (CM)

16 Wrocław, Żagań, Witoszyn Dolny, Iłowa, 
Jabłonowo, Nowogród Bobrzański, 
Brzeźnica, Drągowina, Gozdnica, 
Żmigród

11. oblaci Maryi Niepokalanej 
(OMI)

 2 Wrocław

12. misjonarze św. Rodziny (MSF) 5 Szczytna Śl. 

13. Stowarzyszenie Apostolstwa 
Katolickiego – pallotyni (SAC)

9 Wałbrzych, Ząbkowice Śl. 

14. pijarzy (SP) 3 Cieplice 

15. Zgromadzenie Najświętszego 
Odkupiciela – redemptoryści 
(CSSR)

17 Wrocław, Bardo Śl., Głogów, Jakubów, 
Żabiec

16. Towarzystwo św. Franciszka 
Salezego – salezjanie (SDB)

34 Wrocław, Lubin, Chocianów, Szklary 
Górne, Zimna Woda, Miłoradzice, 
Pogorzeliska, Środa Śląska, Twardogóra, 
Bukowice, Cieszków, Drołtowice, 
Goszcz, Kuźnica Czeszycka, Międzybórz, 
Sułów

17. Towarzystwo Boskiego Zbawi-
ciela – salwatorianie (SDS)

 12 Bagno (Mikorzyce), Dobroszyce, 
Oborniki Śl., Trzebnica 

18. Zgromadzenie Najśw. Serc 
Jezusa i Maryi oraz Wieczystej 
Adoracji Najśw. Sakramentu 
Ołtarza – sercanie (SSCC)

 4 Sokołówka

Razem: 213 
kapłanów 
+ 20 braci 
zakonnych

Duchowieństwo zakonne, analogicznie jak duchowieństwo diecezjalne, 
prowadziło pracę duszpasterską w trudnych powojennych realiach. Obsługi-
wało zazwyczaj kilka kościołów rozsianych na większym terytorium. Aktywnie 
uczestniczyło również w procesie odbudowy świątyń katolickich oraz w dosto-
sowaniu kościołów poprotestanckich do potrzeb kultu katolickiego. Zakony 
i zgromadzenia zakonne podejmujące prace duszpasterską na Dolnym Śląsku 
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były pozytywnie przyjmowane przez mocno przeciążone pracą duchowieństwo 
świeckie. Tak było w przypadku Legnicy, do której w 1947 roku przybyli fran-
ciszkanie z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię i przejęli klasztor, 
kościół pw. św. Jana i parafię z rąk ks. Tadeusza Łączyńskiego, administratora 
parafii pw. św. apostołów Piotra i Pawła. W ówczesnych okolicznościach przy-
bycie do Legnicy franciszkanów oraz utworzenie trzeciej parafii w mieście 
położyło kres prowizorium duszpasterskiemu24.

III. Współorganizatorzy struktur wrocławskiej kurii biskupiej

Księża zakonni nie tylko aktywnie uczestniczyli w procesie organizowania 
polskiego życia kościelnego na Dolnym Śląsku w powierzonych im placów-
kach duszpasterskich. Byli również w gronie bliskich współpracowników 
administratora apostolskiego ks. Karola Milika, bezpośrednio uczestnicząc 
w organizowaniu wrocławskiej kurii biskupiej oraz jej agend. Poza wspomnia-
nymi wcześniej – ks. Piusem Piętką i o. Marianem Pirożyńskim, w tym gronie 
był także pallotyn, ks. Joachim Lichy, który od połowy września 1945 roku 
kierował referatem duszpasterskim oraz objął urząd notariusza kurialnego25. 
Redemptorysta o. Marian Pirożyński został odpowiedzialny za organizowanie 
pomocy charytatywnej dla przesiedleńców oraz Niemców. Już 2 września 
1945 roku otrzymał od administratora apostolskiego polecenie zorganizo-
wania na terenie administratury dolnośląskiej Związku Caritas, a w począt-
kach października został mianowany jej dyrektorem. Z kolei w okresie od 
15 stycznia 1946 roku do 24 września 1948 roku był także dyrektorem „Caritas 
Academica”26. Ponadto jesienią 1945 roku zainicjował działalność pierwszego 
duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu. Otoczył on studentów nie 
tylko opieką duchową, ale również materialną. Zajmując się akcją charyta-
tywną, otworzył trzy stołówki studenckie oraz kilka domów akademickich. 
Od 1946 roku opiekę nad duszpasterstwem akademickim przejął przybyły 

24 L. Nowak, Życie religijne w latach 1945-1995, w: Legnica. Zarys monografii miasta, 
red. S. Dąbrowski, Legnica 1998, s. 580.

25 J. Pater, Ksiądz infułat dr Karol Milik, s. 105-106.
26 D. Zamiatała, Pirożyński Marian (1899-1964), redemptorysta, w: Leksykon ducho-

wieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 
2002, s. 220.
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ze Lwowa jezuita o. Stanisław Mirek, proboszcz kościoła akademickiego we 
Wrocławiu. Angażował się również w działalność „Caritas Academica”27.

IV. Oddziaływanie na społeczeństwo

Zakony uczestniczyły także w szeroko zakrojonych działaniach na rzecz 
społeczeństwa, po części wynikających również z  ich charyzmatu. Zakon-
nicy brali udział w procesie wychowania młodego pokolenia, bezpośrednio 
podejmując pracę w charakterze katechetów lub poprzez pośrednie oddzia-
ływanie wychowawcze. Ponadto byli zatrudniani m.in. w szpitalach, domach 
starców, stołówkach, sierocińcach i innych placówkach wychowawczych. Ich 
działalność duszpasterska oraz praca zawodowa na rzecz społeczeństwa była 
przedmiotem zainteresowania aparatu partyjno-państwowego. W ocenie funk-
cjonariuszy partyjnych, w początkach 1949 roku duchowieństwo Wrocławia, 
wśród którego wymieniano zakonników piętnastu zgromadzeń zakonnych 
zaangażowanych w instytucjach o charakterze społecznym, wywierało duży 
wpływ na ludność miasta. Dlatego też funkcjonariusze z uwagą śledzili poczy-
nania duchowieństwa zakonnego i podejmowali działania zmierzające do 
ograniczenia jego aktywności, kolidującej z obowiązującą w Polsce ideologią 
marksistowsko-leninowską. Świadczy o tym m.in. obszerne pismo sporzą-
dzone przez Referat Sprawozdawczy PZPR we Wrocławiu, w którym czytamy: 
„(…) Komitet Miejski posiada charakterystyki przełożonych w/w zakładów, 
obejmujące 125 kleryków. Jak wynika z charakterystyk, tylko 8-miu księży 
jest pozytywnie ustosunkowanych do dzisiejszej rzeczywistości. Większość 
zaś to wrogowie dzisiejszego ustroju. Wpływ kleru na ludność miasta jest 
duży. Trudno określić, w jakich częściach miasta i na jakie warstwy ludno-
ści jest on większy. (…) Na terenie miasta Wrocławia działają następujące 
organizacje klerykalne: Caritas, Caritas Akademica, Sodalicja Mariańska 
(męska i żeńska) oprócz tego w ramach kościołów Krucjata Eucharystyczna 
(4 koła), koła ministrantów (3 koła), koło 7-miu różańców i 2 koła Żywego 
Różańca. Najaktywniejszą jest Caritas Academica. Organizacja ta liczy około 
2 tys. studentów. Bezpośrednią opiekę nad Caritasem Academica sprawują 
księża – Mirek i Pirożyński. (…) Praca prowadzona jest głównie wewnętrznie. 
Obecnie Caritas przestało istnieć jako organizacja legalna, tym niemniej są 

27 T. Reroń, Duszpasterstwo akademickie we Wrocławiu, „Dolny Śląsk” 8(2000), 
s. 216-217.
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dane o dalszej konspiracyjnej działalności”28. Niepokój aparatu partyjnego 
wzbudzała także aktywnie działająca Sodalicja Mariańska, która swoim zasię-
giem obejmowała różne środowiska, w tym także studenckie29. Wobec osób 
mających wpływ na kierunek działania zarówno „Caritas Academica”, jak 
i Sodalicji Mariańskiej były stosowane represje, z aresztowaniem włącznie. 
Wśród represjonowanych byli także wspomniani zakonnicy30. W tym miejscu 
warto wspomnieć, iż w pierwszych latach powojennych jezuici wrocławscy 
mieli duży wpływ na kształtowanie postaw młodego pokolenia. Prowadzone 
przez nich duszpasterstwo akademickie proponowało studentom ofertę pro-
gramową interesującą zarówno pod względem religijnym (msze akademickie, 
rekolekcje, spotkania formacyjne, kursy teologiczno-filozoficzne), egzysten-
cjalnym (pomoc w znalezieniu mieszkania na czas studiów, w razie potrzeby 
pomoc materialną i medyczną), jak i towarzyskim (spotkania, zabawy, a nawet 
wspólne wycieczki i obozy wakacyjne). Funkcjonariuszy aparatu władzy nie-
pokoił fakt, iż studenci związani z duszpasterstwem odważnie występowali 
w obronie praw katolików na wrocławskich uczelniach i stronili od inicjatyw 
lansowanych przez komunistów31.

* * *
Zakony męskie odegrały wielką rolę w dziejach Kościoła katolickiego 

na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej. 
Pozytywnie odpowiedziały na prośbę prymasa Augusta Hlonda o podjęcie 
działalności duszpasterskiej na zachodnich i północnych rubieżach państwa 
polskiego. Uczestniczyły w procesie organizowania życia polskiego Kościoła 
wszystkich szczebli, a także świeckich organizacji kościelnych. Duchowieństwo 
zakonne organizowało pomoc charytatywną na rzecz mocno dotkniętego 
wojną społeczeństwa. Z wielkim zaangażowaniem realizowało się w pracy 

28 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu (cyt. dalej: AIPN Wr) 
032/211, Wrocław, dnia 15.I.1949 r., Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ref. Spra-
wozdawczy. Notatka informacyjna o działalności kleru na terenie województwa opraco-
wana na podstawie ankiety, k. 78-80. 

29 Tamże, k. 80.
30 AIPN Wr 032/211, Wrocław, dnia 12.II.1951 r., [Pismo] do Naczelnika Wydz. V. 

Dep. V MBp w Warszawie, k. 167; AIPN Wr 032/211, Wrocław, dnia 19.II.1951 r., 
[Pismo] do Naczelnika Wydz. V. Dep. V MBp w Warszawie, k. 172. 

31 AIPN Wr 032/16, t. 1, Notatka informacyjna dot. OO. Jezuitów Wrocław Plac Nan-
kiera 17, k. 10-14; AIPN Wr 032/16, t. 1, Plan profilaktycznych przedsięwzięć operacyjnych 
do sprawy jezuitów i młodzieży akademickiej we Wrocławiu, k. 17-29.
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duszpasterskiej, znajdując posłuch i uznanie wśród wiernych z różnych grup 
wiekowych. Szczególną troską duszpasterską otaczało młode pokolenie. 
W związku z przeobrażeniami ustrojowymi, które dokonały się w powojennej 
Polsce, zachęcało je do wierności zasadom życia chrześcijańskiego.

CONTRIBUTION OF MEN’S RELIGIOUS ORDERS TO PASTORAL 
WORK IN LOWER SILESIA AFTER WORLD WAR II

Summary

In the face of the deficit of the secular Catholic clergy in the Western and North-
ern Territories after the end of World War II, Primate of Poland, archbishop August 
Hlond inspired the superiors of the men’s religious orders to work in this area. As 
a result, they played an important role in the process of organizing Polish ecclesial 
life on this terrain, trying not to lose the charism of their congregations. In the first 
years after the war, men’s religious orders operating in Lower Silesia engaged in vari-
ous charitable projects for a war-torn society. With great dedication they carried out 
pastoral work, finding esteem and recognition among the faithful. They were par-
ticularly concerned with the younger generation, encouraging them to be faithful to 
the principles of Christian life, despite the ideological indoctrination carried out by 
the apparatus of the communist state.

Słowa kluczowe:
 Kościół katolicki, zakony męskie, męskie zgromadzenia zakonne, Dolny Śląsk, 
Wrocław, kard. August Hlond, ks. inf. Karol Milik.

Keywords:
 Catholic Church, men’s religious orders, men’s religious congregations, Lower 
Silesia, Wroclaw, Cardinal August Hlond, Protonotary apostolic Karol Milik.
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S. Jana Agnieszka Gabriel SMCB 
Karolina Samborska-Zaleska

 Stulecie obecności Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza z Trzebnicy w domu 
zakonnym w Małuszynie

Każde zgromadzenie, a w tym i każdy dom zakonny, ma swoją niepowta-
rzalną historię. Jest ona pisana przez konkretnych ludzi, wśród których są i chary-
zmatycy, i ci, którzy cicho realizują swoje powołanie życiowe. Niniejszy artykuł, 
redagowany w stulecie obecności Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 
z Trzebnicy w domu zakonnym w Małuszynie, stawia sobie za cel przybliżenie 
realiów życia i posługi, której w tym czasie oddawały się siostry na tym terenie. 
Najpierw zostanie przedstawiony zarys historii Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia Św. Karola Boromeusza (1), następnie zarys historii Małuszyna (2) oraz na 
końcu losy wspólnoty zakonnej sióstr boromeuszek na ziemi małuszyńskiej (3).

I. Zarys powstania i cel działalności Kongregacji Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (Congregatio 
Sororum Misericordiae Sancti Caroli Borromaei, nazywana krótko siostry 

S. Jana Agnieszka Gabriel SMCB – lek. med., absolwentka Akademii Medycznej 
(Uniwersytetu Medycznego) we Wrocławiu, specjalistka chorób wewnętrznych w Szpi-
talu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; przełożona domu zakonnego w Małuszynie; 
e-mail: s.janasmcb@wp.pl.

Mgr Karolina Samborska-Zaleska – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na 
Uniwersytecie Wrocławskim, od ponad dwóch dekad pracująca w strukturach admini-
stracji samorządowej – wpierw we Wrocławiu, obecnie w gminie Trzebnica.
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boromeuszki)1 powstała w 1652 roku w Nancy we Francji. Jej patronem został 
gorliwy biskup czasów kontrreformacji Karol Boromeusz (1538-1584), oddany 
bez reszty dziełu reformy trydenckiej i wyniesiony na ołtarze w 1610 roku. 
Kongregacja Sióstr Boromeuszek zawiązana została w okresie najskrajniejszej 
nędzy oraz epidemii dżumy, jakie pustoszyły m.in. ziemie francuskie po tzw. 
wojnie trzydziestoletniej (1618-1648). Wszechobecna nędza i wysoka śmier-
telność, zwłaszcza wśród osób starszych i dzieci, odcisnęły piętno także na 
młodym, wrażliwym Józefie Chauvenel (1620-1651). Przed bardzo majętnym 
i świetnie wykształconym Józefem Chauvenel – adwokatem i członkiem par-
lamentu w miejscowości Metz, rysowała się świetlana przyszłość, włącznie 
z imponującą karierą polityczną. Jednak Józefa wychowano na żarliwego kato-
lika i cechowała go wielka, rzadko spotykana dobroć i miłosierdzie. Chciał, 
a co ważne – miał też czym dzielić się z ubogimi, a ponieważ przyszło mu 
żyć w czasach olbrzymiej biedy, wyzysku ubogich i wielkich nierówności 
społecznych, które z czasem doprowadziły nie tylko do odebrania tronu Bur-
bonom, ale także do całkowitej transformacji ustrojowej w ramach rewolucji 
francuskiej – wrażliwy Józef został członkiem Bractwa Adwokatów Ubogich 
w Nancy. Styczność z nędzą i cierpieniem całkowicie zmieniła jego plany 
życiowe, a on sam – choć nie miał jeszcze wtedy o tym pojęcia – wkroczył 
właśnie na trudną drogę prowadzącą do świętości. W domu swego ojca, rów-
nie głęboko wierzącego wdowca Emanuela Chauvenel, założył przychodnię 
i aptekę. Wszyscy ubodzy chorzy mogli za darmo otrzymać tam lekarstwa 
i inne potrzebne środki do życia. Jego poświęcenie dla innych nie skończyło 
się jednakże tylko na rozdawaniu lekarstw. Pomimo szalejącej dżumy osobiście 
zaangażował się w pielęgnację chorych, pracując ciężko przy opatrywaniu ran, 
rozdzielaniu żywności i lekarstw, mając do pomocy m.in. szlachetne, ofiarnie 
pomagające chorym kobiety – często wdowy, które same utraciły bliskich. 
Młody Józef szybko zrozumiał, że wobec takiego rozmiaru nędzy i epidemii 
nie wystarczy doraźna pomoc, ale potrzebne jest nadanie jej instytucjonalnej 
formy. Niestety, nie zdążył wcielić swojego planu w życie. Sam bowiem zaraził 
się dżumą i zmarł w wieku zaledwie 31 lat. Ubogim i chorym poświęcił życie 
doczesne, a co więcej – w testamencie przeznaczył na ich rzecz cały swój 
majątek. Jego ojcu, Emmanuelowi Chauvenel, przypadło w udziale wypełnić 
ostatnią wolę syna i kontynuować jego dzieło, dzięki czemu rodzina Chauve-

1 S. Janusiewicz, G. Kasperek, Boromeuszki, w: Encyklopedia katolicka, t. II, red. 
F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1985, kol. 819-821; J. Marecki, Zakony 
żeńskie w Polsce, Kraków 1997, s. 17-19.
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nel wybitnie przyczyniła się do wypełniania dzieł Bożego miłosierdzia wpierw 
we Francji, potem zaś w innych państwach Europy.

Dokładnie 8 czerwca 1652 roku współpracowniczkom Józefa, które 
porwane przykładem jego szlachetności wraz z nim pielęgnowały chorych, 
przekazano fundację Dom Miłosierdzia pw. Świętej Rodziny, a jego pierwszą 
przełożoną została Barbara Thouvenin, wdowa i matka jedenaściorga dzieci. 
Zgodnie z  aktem fundacyjnym członkinie wspólnoty miały: „odwiedzać 
ubogich, chorych i opuszczonych, pomagać im, pocieszać i zatroszczyć się 
o to, by otrzymali święte sakramenty Kościoła”. Dziesięć lat później Ema-
nuel Chauvenel przekazał na potrzeby rozwijającego się towarzystwa kolejny, 
większy budynek zwany Domem św. Karola Boromeusza – od figury świętego 
umieszczonej na fasadzie budynku. Całkiem przypadkowo miejscowa ludność 
przeniosła imię ze statuy na wspólnotę i tak powstała nazwa „boromeuszki”, 
choć może właściwiej jest uznać, że przypadki nie istnieją, jest tylko prze-
znaczenie. Rzeczywiście dopiero z czasem, z dalszej perspektywy, zauważalne 
zaczęło być podobieństwo pomiędzy Karolem Boromeuszem, także świetnie 
wykształconym, pochodzącym z majętnego domu, całkowicie oddanym wie-
rze i pomocy dla ubogich, a Józefem Chauvenel, który złożył młode życie na 
ołtarzu dokładnie tych samych wartości. W kontekście nieustannych potrzeb 
społecznych – względem zwalczania ubóstwa, chorób, a zarazem rosnącego 
doświadczenia stowarzyszenia – było tylko kwestią czasu, by zainicjowane przez 
Józefa Chauvenel dzieło przekształciło się we wspólnotę zakonną. W 1663 roku 
biskup Toul-Andre de Saussay erygował Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 
Świętej Rodziny. Od 1679 roku pierwsze siostry zaczęły składać śluby: wytrwa-
łości i służby ubogim, opuszczonym i chorym; w kolejnych latach dołączyły 
śluby podstawowe: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Co ważne, po dziś 
dzień składany jest jako pierwszy ślub miłosierdzia, jako bezpośredni łącznik 
z ideą służenia ubogim, chorym oraz z osobą Józefa Chauvenel. Do 1810 roku 
zgromadzenie rozwijało się tylko we Francji. W XIX wieku siostry borome-
uszki dotarły także do Niemiec i Czech, a następnie na ziemie polskie pod 
rozbiorem. W 1848 roku trzy siostry przybyły do Nysy, aby prowadzić biskupi 
szpital. Podjęły się opieki nad chorymi w domach, udzielały pomocy ubogim, 
uczestniczyły w wychowaniu dzieci. W 1871 roku siostry boromeuszki dotarły 
do Trzebnicy. Tu też został przeniesiony dom generalny2. Około 300 lat po 

2 Szerzej na temat powstania zgromadzenia sióstr boromeuszek, ich przybycia do 
Trzebnicy i podejmowanej działalności zob.: A. Nadolska, Jubileusz 150-lecia obecności 
i posługi sióstr Boromeuszek w Trzebnicy (1861-2011), „Studia Salvatoriana Polonica” 
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erygowaniu zgromadzenia (11 października 1970 roku) wszystkie boromeuszki 
z Francji, Austrii, Czech, a także dwie tzw. gałęzie z Niemiec i dwie gałęzie 
sióstr boromeuszek w Polsce (tzw. gałąź mikołowska oraz gałąź trzebnicka) 
finalnie połączyły się w federację3.

II. Od Malussino po Małuszyn, czyli krótki zarys historii Małuszyna

Pierwsze wzmianki o  Małuszynie pojawiły się w  już średniowieczu, 
w wieku XIII. Dokładnie w rok po tym, jak piastowski książę Henryk Bro-
daty pod wpływem swojej żony, św. Jadwigi Śląskiej, ufundował w Trzebnicy 
klasztor dla pierwszego w Polsce zakonu żeńskiego cysterek, w historycz-
nych źródłach z 1203 roku pojawiła się wzmianka o przynależącej do gminy 
Trzebnica, okolonej dzikimi borami, wsi Malussino. Książę Henryk I Brodaty 
nie skąpił bowiem zakonowi ziem i w skład podarowanych siostrom włości 
wszedł właśnie także Małuszyn. W 1204 roku na prawie polskim osiedlił 
w nim siedmiu „gości”, tj. wolnych chłopów zobowiązanych do świadczeń 
pieniężnych i w naturze na rzecz klasztoru. W połowie XIII wieku za zgodą 
księcia Henryka III Białego wieś została przeniesiona na prawo niemieckie, 
jednak dopiero wiek później, w 1384 roku, wymieniono w dokumentach dzie-
dzicznego sołtysa Mitzko, a w 1453 sołtysa Mathisa. W czasach nowożytnych 
nie było tu dóbr szlacheckich, nadal dominowała własność gminna, a do 
klasztoru trzebnickiego należał jeden z dwóch istniejących we wsi folwar-
ków. Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 roku nadal przeważały we wsi 
gospodarstwa chłopskie, głównie ogrodnicze i sadownicze. Zarówno tuż przed 
II wojną światową, jak i pół wieku później, Małuszyn był jedną z mniejszych 
wsi całego hrabstwa, mając ledwie 91 lub 93 mieszkańców. Na przełomie XIX 
i XX wieku istniało w Małuszynie 15 zagród chłopskich, wiatrak i stacja kolejki 
wąskotorowej Wrocław–Trzebnica–Prusice4. Zabudowania mieszkalno-gospo-

6(2012), s. 123-140; Historia zgromadzenia, https://boromeuszki.pl/historia/ historia-
-zgromadzenia/ [dostęp: 26.02.2020].

3 Zob. Siostry nazywane boromeuszkami, http://www.nasza-arka.pl/2010/rozdzial.
php?numer=11& rozdzial=8 [dostęp: 26.02.2020]; Joseph Chauvenel – założyciel Kongre-
gacji, https://boromeuszki.pl/historia/ joseph-chauvenel-zalozyciel-kongregacji/?lang=en 
[dostęp: 12.03.2020].

4 Zob. Wrocławska Kolej Wąskotorowa 1894-1945, 1945-1991; Breslau-Trebnitz-Prau-
snitzer Kleinbahn; Trachenberg-MilitscherKreisbahn, red. J. Gołaszewski, M. Jerczyński, 
T. Pol, M. Zajfert, Z. Tucholski, Poznań 2010, s. 407.
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darcze stanowiły: „dom nr 13, XIX/XX w., pierwotnie budynek mieszkalno-
-gospodarczy dawnego folwarku, założonego na rzucie zbliżonym do litery U; 
murowany z cegły, dwukondygnacyjny; obok niego dwa budynki gospodarcze, 
ok. 1910 i ok. 1920 ; – dom nr 14, ok. 1900, położony na pd.-wsch. krańcu 
wsi, usytuowany kalenicowo względem drogi, murowany z cegły, podpiwni-
czony, półtorakondygnacyjny; elewacja frontowa pięcioosiowa z dekoracją 
ceramiczną i płytkim ryzalitem wejściowym poprzedzonym drewnianym gan-
kiem; obok budynek gospodarczy, ok. 1900”5. Pierwotny układ ruralistyczny 
ulicówki przekształcił się z czasem w układ wielodrożny, z trójkątnym placem 
na skrzyżowaniu dróg w zachodniej części wsi.

W Małuszynie po dziś dzień zwracają uwagę dwie budowle – strażnica 
i przydrożna kapliczka. Pierwsza pochodzi z okresu wojennego, niestety nie 
jest znana dokładna data jej powstania. Ze wspomnień najstarszej miesz-
kanki wsi Ireny Janikowskiej wynika, że gdy wraz z mężem wprowadziła się 
w 1945 roku do Małuszyna, ta już stała. Wspominała też, że jeszcze w latach 
pięćdziesiątych XX wieku mieszkańcy pełnili na niej warty. Miały one na 
celu ostrzeganie przed pożarami, ale głównie przed rabusiami i napadami. 
Kapliczka przydrożna została natomiast wybudowana już po wojnie, w 1948 
roku z cegieł spalonego domu jednego z mieszkańców Małuszyna. Był to znak 
wiary mieszkającej tu ludności, a także prośba skierowana do Boga o opiekę 
nad wioską i mieszkańcami. Jak podkreśla I. Janikowska: „Właśnie przy niej 
w dawnych czasach były odśpiewywane nabożeństwa majowe. Aktualnie pro-
cesyjnie przychodzi się do niej w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, na 
Boże Ciało, czy też obowiązkowo przy poświęceniu pól”6.

Wieś na przestrzeni lat zmieniała nieznacznie nazwę. Oprócz pierwszego 
wzmiankowanego źródła, w którym wieś określono jako Mallusino, powraca 
na kartach historii także jako Malusici (1266), Malschicz (1410) czy Malu-
schütz (1803-1936). W ramach deslawizacji na ziemiach należących do III Rze-
szy 13 listopada 1936 roku dotychczasowa nazwa zostaje przemianowana na 
Erbenfelde, po tym jak NSDAP bezapelacyjnie wygrywa wybory w Landkreis 
Trzebnica, zdobywając 20 129 głosów na 32 900 oddanych, a Niemcy idą 
niepohamowanie w stronę otwartej wojny.

5 Katalog zabytków sztuki. Województwo wrocławskie (dolnośląskie). Powiat trzebnicki, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocław-
skiego, red. J. Harasimowicz, Warszawa 2018, s. 146-147; M. Rademacher, Deutsche 
Verwaltungsgeschichte Schlesien. Landkreis Trebnitz (poln. Trzebnica); https://treemagic.
org/rademacher/www.verwaltungsgeschichte.de/trebnitz.html [dostęp: 12.01.2013].

6 Rozmowa z Ireną Janikowską spisana przez s. Janę A. Gabriel [21.02.2020].
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III. Wspólnota sióstr boromeuszek w Małuszynie

3.1. Początek wspólnej historii

Dokładnie 11 lipca 1920 roku losy Małuszyna i Zgromadzenia Sióstr Boro-
meuszek splotły się nierozerwalnie, pisząc dla nich nowy rozdział historii. 
Dom Macierzysty Sióstr św. Karola Boromeusza w Trzebnicy zakupił bowiem 
dla swoich potrzeb gospodarstwo rolne w tej właśnie wsi. Umowa została 
zawarta między Paulem Rennochem, właścicielem majątku z Małuszyna, 
a s. Amandą Müller z Trzebnicy, posiadającą pełnomocnictwo od M. Aloisii 
Ruprecht, ówczesnej przełożonej generalnej. Za 150 tysięcy marek zakupiono 
79 morgów pola. Zakup ziemi nie był kwestią przypadku. Kupno gospo-
darstwa rolnego miało pomóc wyżywić siostry mieszkające w Małuszynie 
i w Trzebnicy, ale także chorych przebywających w szpitalu mieszczącym się 
przy klasztorze. Wraz z ziemią uprawną zakupiono cały dobytek, tj. mały wóz 
i dom z wyposażeniem, a także zwierzęta hodowlane. Siostry stały się właści-
cielkami 20 sztuk bydła, 3 dobrych koni, 6 świń, 40 kur, 16 gęsi, 25 kaczek, 
40 młodych piskląt oraz owcy. I tak się zaczęła historia domu zakonnego 
w Małuszynie. Od samego początku przez długie dekady po wojnie (łącznie 
około 90 lat) Małuszyn to miejsce ciężkiej, fizycznej pracy „u podstaw” na 
uprawianych blisko 30 hektarach pola. Siostry przez lata hodowały krowy, 
świnie, byki i kury. Na krótko pojawiły się perliczki, indyki, a nawet pawie. 
Ponieważ siostry postawiły sobie za cel nowoczesne uprawianie ziemi, doku-
pywano nowe sprzęty, bezustannie remontowano dom oraz pomieszczenia dla 
zwierząt. Dzięki podjętym wysiłkom także siostry w domu generalnym oraz 
pacjenci w szpitalu byli stale zaopatrywani w świeże mleko, masło, sery, mięso, 
jajka itp. Taka samowystarczalność była bezcenna nie tylko w okresie wojny, 
ale także w późniejszych latach socjalizmu.

Ciężką pracę fizyczną, jak to na wsi – od wczesnych godzin rannych do 
późnych godzin nocnych, siostry oddawały i zawierzały Bogu. Oczywiście 
najważniejsza pozostawała modlitwa i udział w Najświętszej Eucharystii. Sio-
stry uczestniczyły we Mszy św. w klasztorze w Małuszynie, którą odprawiał 
akurat mieszkający tam lub dojeżdżający z Trzebnicy kapłan. Od 1945 roku 
drogi sióstr boromeuszek splotły się z salwatorianami, którzy 25 sierpnia tegoż 
roku przybyli do Trzebnicy. To właśnie oni najczęściej stawali za małuszyń-
skim ołtarzem. To wzajemne bytowanie i ubogacanie się miało wiele barw. 
I tych głębokich, duchowych, i tych, które rodzą uśmiech na twarzach. I tak 
w kronikach są wymieniani: bp Bolesław Kominek, abp Henryk Gulbinowicz 
(poświęcił miejsce pod budowę kaplicy), bp Edward Janiak (poświęcił kom-
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bajn), ks. Hieronim Kocyłowski, ks. Dąbrowski, ks. Feliks Sroka, ks. Kazimierz 
Bożek SDS, ks. Konrad Kachel SDS, ks. Ryszard Laby SDS, ks. Wawrzyniec 
Bochenek SDS, ks. Waldemar Podlasz SDS, ks. Jan Blokesz SDS (wieloletni 
kapelan), ks. Grzegorz Podsiadło SDS, ks. Józef Kmieć SDS, ks. Antoni Kieł-
basa SDS, ks. Zbigniew Zdanowicz SDS (wieloletni kapelan), ks. Antoni 
Myśliwiec SDS, ks. Hubert Kaliszewski SDS, ks. Tadeusz Skwarczek SDS, 
ks. Bogdan Giemza SDS i wielu, wielu innych księży, którzy odwiedzali ten 
dom zakonny lub też przebywali w nim przy okazji rekolekcji, rekonwalescen-
cji czy też odwiedzin sióstr.

Nie zabrakło kapłanów charyzmatycznych i wspominanych do dnia dzi-
siejszego. Wielkim sentymentem i życzliwością był obdarzany przez miesz-
kańców Małuszyna (w tym również siostry boromeuszki) ks. Zbigniew Zda-
nowicz. Jego ludzkość, wymiar cierpienia i odchodzenia wyrył się w sercach 
tych, wśród których służył. Wiele mówiącym gestem był wieniec pogrzebowy 
robiony własnoręcznie przez mieszkańców Małuszyna. Był w kształcie serca 
i liczył sobie tyle róż, ile lat przeżył zmarły duszpasterz (62). Czasem kapelani 
zamieszkiwali na stałe w domu zakonnym w Małuszynie, czasem dojeżdżali 
– najczęściej właśnie z Trzebnicy oddalonej o 4 kilometry. Podczas funkcjo-
nowania kolejki wąskotorowej Wrocław–Trzebnica–Prusice kapelan niejed-
nokrotnie przyjeżdżał nią w jedną stronę, potem zaś wracał, łapiąc tak zwaną 
okazję. Nieraz to siostry same musiały dojeżdżać na mszę do Trzebnicy wozem. 
W kronice z 1957 roku czytamy: „Opuścił nas Kapelan (…). Teraz musimy 
do Trzebnicy jechać na Mszę św. na tym wozie, którym jeździmy na pole, bo 
innego nie mamy”7. Nieraz któraś z sióstr siadała za kierownicą i przywoziła 
księdza do wioski.

W 1927 roku nadarzyła się okazja powiększenia gruntów w Małuszynie. 
Zgromadzenie zakupiło przylegającą parcelę należącą wcześniej do Richarda 
Pelza, miejscowego właściciela fabryki cementu. Fabryka została uwieczniona 
na fotografii, która przetrwała wojenne zawirowania. Wraz z fabryką na zdję-
ciu widać prawdopodobnie także fragment wąskotorówki, której istnienie 
potwierdzają przedwojenne świadectwa. Parcela została oddana pod opiekę 
św. Wendelina, a na jej terenie powstała ferma dla drobiu. Jednak nie był jej 
pisany długi los, gdyż została zniszczona podczas II wojny światowej. Raz 
odebrana siostrom, już nigdy do nich nie wróciła.

Lata wojenne – jak we wszystkich państwach, gdzie toczone były walki 
– zostawiły ślad także w historii klasztoru małuszyńskiego oraz niemieckich 

7 Kronika Domu Zakonnego w Małuszynie z 1957 roku.
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mieszkańców całej wioski. Długo udawało się wszystkim żyć spokojnie swoim 
rytmem, z dala od głównego frontu. Aż wreszcie „parasol ochronny” się skoń-
czył i rzeczywistość z całą bezwzględnością wojny spadła także na Małuszyn 
– wtenczas Erbenfeld. Po wojnie, wraz z przesunięciem granic, w Małuszy-
nie całkowicie zmienił się skład ludności. Niemieckie siostry zostały same, 
a ich habit nie chronił ani przed rabunkami, ani przed przemocą. Niektórzy 
z wysiedlonych Niemców jeszcze po ponad półwieczu potrafili przyjeżdżać na 
Dolny Śląsk śladami swoich przodków. Małuszyn musiał być zatem wiecznie 
żywym tematem ich rozmów; zostawili w nim nie tylko cały dobytek, ale 
też wspomnienia i serce. Tak jak większość ludzi po wojnie – czy to Polacy, 
czy Niemcy, którzy doświadczyli wielkiej straty. Wspaniałym świadectwem 
historycznym tamtych dni jest nieoczekiwanie odnaleziony po latach list 
s. Rogaty Gamroth (przełożonej domu w latach 1920-1950), datowany na 
6 lipca 1947, a pisany do byłego sąsiada z Małuszyna. List nie ujrzałby pewnie 
nigdy światła dziennego, gdyby do powojennego Małuszyna nie przywiózł go 
po latach, w ramach tzw. podróży sentymentalnej, syn niemieckiej wysiedlonej 
mieszkanki z rodziny Schlinsog8:

„Moi Kochani!
W tych dniach otrzymałam Wasz pierwszy list. Jakże często myśleliśmy 

o Was, o tym, gdzie się podziewacie, gdyż udaliście się ostatni w drogę. Ale 
teraz już wiemy, gdzie się znajdujecie. Mamy nadzieję, że szczęśliwie dotarliście 
z Waszymi rzeczami i nie zostaliście obrabowani jak większość małuszynian, 
którzy udali się w kierunku Sudetów. Dojechali tam bowiem na początku 
1945 roku bez koni i z niewielkim dobytkiem. Większość lepszych rzeczy 
zostawili z nadzieją, że przywiozą je, gdy nastąpią spokojniejsze czasy. Ale to 
nie nastąpiło, gdyż Bóg poprowadził inaczej. I tak cały dobytek już tam został.

We wsi zostałyśmy zatem tylko my, rodzina Barbisch i Rublandern. Jak 
tylko mogłyśmy i umiałyśmy – karmiłyśmy pozostawione, ryczące z głodu 
bydło. W niedzielę wszyscy oprócz nas udali się w drogę, a w czwartek w połu-
dnie wtargnęli Rosjanie. Nasz strach i  lęk może sobie wyobrazić tylko ten, 
kto sam to przeszedł. Dzień i noc żadnego spokoju; byli wszędzie. Cały dom 
splądrowany, wszystko wyniesione. Wioska paliła się z każdej strony. Trauma 
na całe życie. Nasze dziewczęta spędzały noce najczęściej w zimnie pod gołym 
niebem. W następną niedzielę w nocy uciekły w łachmanach do klasztoru. 
Nie mogły uratować nawet okruchów ze swoich rzeczy. Zostałyśmy jeszcze 

8 Kopia listu znajduje się w posiadaniu Domu Zakonnego w Małuszynie. Oryginał 
znajduje się u rodziny Schlinsog.
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całe dnie z Jugosłowianami, ale nie zostało nam nic innego jak tylko wyjechać. 
Rodzina Barbisch też nie chciała zostać. Dzięki Bogu naszym dziewczętom 
ani nam nic się nie stało, chociaż dzień i noc wisiało nad nimi niebezpieczeń-
stwo. Dziewczęta schowały się w trzebnickim klasztorze, gdyż w tak wielkim 
budynku zawsze się znajdzie jakiś schowek. Musiałyśmy zostawić gospodarkę 
tak jak stała, albowiem lepiej stracić wszystko niż swoją niewinność. Nasz 
klasztor stał się siedzibą rosyjskiej komendantury. Nie mogłyśmy uratować 
ani konia, ani krowy, ani nawet owcy. Wszystko tam zostało. Wendelin cały 
spalony. Rodzina Steinich wróciła w maju ze wszystkimi małuszynianami 
z powrotem i zostali już w klasztorze w Małuszynie.

W czerwcu tego samego roku przyszedł rozkaz do Trzebnicy, że wszyscy 
muszą opuścić klasztor – tym razem chodziło o klasztor trzebnicki. Mowa 
o 60 siostrach, 38 pracownikach, między innymi o nas i naszych pracownikach. 
W klasztorze w Trzebnicy i tak wszystko już było splądrowane. Zaś te rzeczy, 
które mogliśmy zabrać ze sobą, zostały nam odebrane w drodze. Także te 
cztery konie, które mieliśmy ze sobą. Po czternastodniowej, trzystukilometro-
wej wędrówce dotarliśmy do Wittichenau w Saksonii. Stamtąd siostry, które 
mówiły po polsku, zostały przeniesione po dwóch miesiącach do Trzebnicy. 
Rodzina Steinich, Anton Hedel i Lenchen są u sióstr w Goerlitz. O Annie 
i Marcie nic nie wiemy, tylko tyle że Anna była u swojego rodzeństwa.

W końcu po dwóch latach odzyskaliśmy swoje dobra i od Wielkanocy 
jesteśmy tutaj, choć bez konia; mamy jedną krowę, jedną kozę, pięć kur i cztery 
gęsi. Cała gospodarka pusta, dom zabity deskami, najpotrzebniejsze meble dał 
nam klasztor, choć sami za wiele nie mają. Jak słyszeliśmy – całe wyposażenie 
szpitala została wywiezione. Tego się nie da opisać – to trzeba przeżyć. Jesteśmy 
biedni, najbogatsi są teraz razem z najbiedniejszymi. Wy na pewno uratowali-
ście więcej swoich rzeczy niż my i pewnie macie swoje konie. Obsiewamy nasze 
pola z pracownikami z Trzebnicy jak tylko to możliwe, modląc się do Boga, by 
ziemia ta została naszą własnością. Wszystko w Jego rękach.

Rodzina Lachmann jest z  Polakami na swojej gospodarce. Dorchen 
pomaga nam, gdyż nie możemy wyjść z tego bałaganu, pomimo iż całą już 
zimę sprzątamy. Rosjanie wynieśli się 12 września poprzedniego roku. We 
wszystkich gospodarstwach można było zobaczyć nasze maszyny i meble, któ-
rych oni nie wywieźli. Nasi kochani małuszynianie, którzy musieli pracować 
do końca listopada dla Rosjan, musieli patrzeć, jak wszystko jest plądrowane 
i grabione. Takich czasów jeszcze nie przeżywaliśmy, a i przyszłość jest niewia-
doma. Rosjanie nic nam nie zwrócili z naszych zwierząt, nawet jednej gęsi. 
Klasztor kupił konie – jednego dużego i dwa małe.
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Muszę już kończyć, nie można wszystkiego opisać. Tak byśmy się cieszyły, 
gdyby chociaż Steinichowie, albo ktoś z naszych ludzi, był przy nas. Chciałoby 
się zacząć wszystko od początku, gdyby się miało pewność na dobrą przy-
szłość. Tęsknimy za nimi, a oni za nami. Wy, wszyscy Klose, Posmanski, pani 
Münch, pani Buttermilch wrócilibyście chętnie do Ojczyzny, ale nie w tych 
warunkach. Wasz dom jest spalony. Mieszkają tam teraz dwie rodziny, ale nie 
znamy się i nie spotykamy.

Wiele pozdrowień dla wszystkich moich kochanych, wiernych sąsiadów od 
Waszych sióstr – Rogaty, Egfriedy i Alany”.

3.2. „Tylko w Bogu nadzieja”, czyli trudne lata powojenne klasztoru 
w Małuszynie

Wracając do listu s. Rogaty Gamroth – jej złe przeczucia co do przyszłości 
zgromadzenia w Małuszynie już wkrótce miały się spełnić. Lata pięćdziesiąte 
i sześćdziesiąte XX wieku nie tylko nie przyniosły tak upragnionego spokoju, 
ale wiązały się z dodatkowym nękaniem duchowieństwa przez komunistów. 
Po zniszczeniach wojennych praktycznie pusty klasztor oraz pomieszczenia dla 
zwierząt trzeba było na nowo wyposażyć w sprzęty potrzebne do codziennego 
użytku. Po blisko dziesięciu latach ciężkiej pracy, kiedy siostry mogły wreszcie 
pracować we względnym spokoju i w godnych warunkach, nadeszła kolejna 
tragedia. Związana była ściśle ze zmianami ustrojowymi w Polsce. Dokładnie 
we wtorek 3 sierpnia 1954 roku, w ramach tzw. akcji specjalnej, bez podania 
jakichkolwiek podstaw prawnych, Zgromadzeniu zostało z dnia na dzień ode-
brane gospodarstwo rolne w Małuszynie przez ówczesny rząd komunistyczny9. 
Całość ww. majątku rolnego oddano na 3 lata do dyspozycji Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Małuszynie oraz Polskiego Gospodarstwa Rolnego w Nowym 
Dworze. Nieruchomości i lokale zostały przejęte przez Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej. Nastąpiły trzy lata darmowego „użytkowania” całego domu 
zakonnego, pomieszczeń dla zwierząt, sprzętu, pola. Po raz kolejny siostry 
zakonne, oprócz pracowitości i zawierzenia Panu Bogu, musiały wykazać się 
też ponadprzeciętną odwagą, mądrością, sprytem i konsekwencją w działaniu, 
tym razem w walce z komunistami o to, co klasztorne. Na tym tle szczególnie 
wyróżniała się s. M. Annuntiata Musiał, która niczym lwica walczyła o przy-

9 Szerzej na temat represji wobec sióstr zakonnych zorganizowanych przez służby bez-
pieczeństwa w latach 1954-1956 zob.: A. Mirek, Siostry zakonne w obozach pracy w PRL 
w latach 1954-1956, Lublin 2009.
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wrócenie Małuszyna do majątku klasztornego i o wszelkie prawa, które mu 
się należały. Nie była to walka z równym przeciwnikiem, lecz siostra wykorzy-
stywała wszelkie możliwe środki i sposoby. Ponadto miała też zawsze Kogoś 
większego aniżeli władze komunistyczne za swoimi plecami – samego Pana 
Boga. Dramat zawłaszczenia przez ówczesne władze majątku sióstr opisała 
bardzo obrazowo ówczesna przełożona klasztoru w Trzebnicy, s. M. Theodulfa 
Klara Śmieszek, w piśmie z 16 stycznia 1961 roku. Wprost wskazała rozmiary 
dewastacji i co gorsza zmarnowania ciężkiej pracy sióstr:

„Zwrócone nam gospodarstwo po trzyletnim użytkowaniu przez członków 
Spółdzielni Produkcyjnej w Małuszynie znajdowało się w stanie niewymaga-
jącym dalszych wyjaśnień. Klasztor Sióstr Boromeuszek wielkim nakładem 
pracy i kosztów odremontował zdewastowane budynki mieszkalne i gospo-
darcze, zainstalował nową – na miejsce zniszczonej – instalację elektryczną, 
założył od nowa zniszczone centralne ogrzewanie, obejście gospodarstwa 2 ha 
ogrodził nową siatką drucianą na miejsce zniszczonej, względnie zabranej. 
Warto przy tym przypomnieć, że uzupełnienie sprzętu gospodarczego i polo-
wego, jak również uzupełnienie inwentarza żywego pociągnęły ze sobą znaczne 
fundusze pochodzące z skrajnej oszczędności sióstr zakonnych zatrudnionych 
w zakładach użyteczności publicznej”10.

Dodatkowo w małuszyńskiej kronice zakonnej z 1957 roku możemy prze-
czytać: „2 sierpnia zamieszkały nasze siostry znowu w klasztorze w Małuszynie. 
(…) Przez dwa miesiące pracowali już nasi rzemieślnicy, aby doprowadzić 
dom jako tako do porządku. Naprawione ogrzewanie centralne, kanalizacja, 
światło, a dom sióstr wymalowany od strychu aż po piwnicę. Drzwi i okna 
też trzeba było naprawić. Dużo pomagały przy malowaniu młode siostry 
z Trzebnicy. Nie było pokoju, w którym nie byłyby wybite szyby. Maszyny 
są w niemożliwym do użytku stanie. Wszystko trzeba reperować, a tu ani 
gwoździa, ani deski, ani narzędzi – pomóżcie – św. Józefie i św. Jadwigo”11.

I tak oto 8 sierpnia 1957 roku o godzinie 10.00 została odprawiona uroczy-
sta Msza św. przez ks. dziekana Wawrzyńca Bochenka, a w godzinach popo-
łudniowych odwiedził siostry abp Bolesław Kominek z Wrocławia. Matka 
Annuntiatia otrzymała od ks. arcybiskupa gratulacje za odzyskanie własności, 
a s. Illidia Sojka – ustanowiona kolejną przełożoną klasztoru w Małuszynie, 
usłyszała słowa otuchy i instrukcję: „Bądź mądra i bystra, łaskawa i sprawie-

10 Archiwum Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy.
11 Kronika Domu Zakonnego w Małuszynie z 1957 roku.
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dliwa, cierpliwa i ofiarna, miłosierna i bezinteresowna, pobożna i odważna, 
wyrozumiała i niezłomna. Jak to wykonasz – to już pozostawiam Tobie”12.

Rzeczywiście – czasem łatwiej rzec, trudniej wykonać. Siostry w ubogim, 
z trudem odtworzonym po dewastacji zakonie w Małuszynie same nie wie-
działy, do czego się zabrać i jak wykonywać posługę. S. Illidia Sojka, obejmując 
w sierpniu 1957 roku zdemolowany de facto dom zakonny, zgodziła się na to 
tylko w wyniku usilnych próśb, wręcz błagań, ówczesnej matki generalnej. 
Żadna z sióstr nie miała bowiem wtenczas ochoty iść do klasztoru w Mału-
szynie. Kolejne lata stanowił czas mniej lub bardziej spokojnej pracy przy 
zwierzętach oraz w polu, przeplatany modlitwą wspólną i osobistą. Mozol-
nie przywracano klasztor do poprzedniego stanu. Oprócz sióstr zakonnych 
w Małuszynie zawsze pracował personel świecki – w większej lub mniejszej 
liczbie. Ponieważ wykorzystywano każdą parę rąk, często byli to ludzie biedni, 
niejednokrotnie z nałogami. Niejednokrotnie – jak wspominała chociażby 
p. Janikowska – miały miejsce nieprzyjemne, a czasem i niebezpieczne sytu-
acje. Na ogół życie płynęło jednak we względnej harmonii. Liczyła się obfitość 
plonów lub jej brak; bociany, które przyfruwały i odlatywały; piękno lata i sro-
gość zimy. Siostry wyczulone były zwłaszcza na piękno przyrody. W zapiskach 
klasztornych widnieje wpis, jak to 10 sierpnia 1966 roku miał miejsce sejmik 
ptaków – zebrało się ok. dwustu bocianów. Przyfrunęły po południu, zostały 
całą noc; nad ranem ruszyły w dalszą podróż.

W owym czasie na plan pierwszy wysunęła się rosnąca potrzeba wybu-
dowania kaplicy, ponieważ w wiosce zamieszkało więcej wiernych. Do czasu 
powstania nowej kaplicy siostry udostępniały swoje pomieszczenia, w tym 
refektarz, aby powiększyć pomieszczenie służące za kaplicę. Wiązało się 
to z cotygodniowym trudem przekształcania i dostosowania pomieszczeń 
pomimo wielu zajęć przy gospodarstwie. Nade wszystko siostrom przyświe-
cała jednak troska o dusze ludzi, wśród których przyszło im żyć w Małuszy-
nie. W kronice czytamy, że chęć wybudowania kaplicy i podjęcie takiego 
wysiłku było możliwe: „jedynie z myślą, że to dla dobra dusz, żeby mogli 
uczestniczyć w mszy świętej”. Dojrzewająca potrzeba wybudowania własnej 
kaplicy wzbudziła entuzjazm mieszkańców, zwłaszcza gdy 18 stycznia 1979 
roku abp Henryk Gulbinowicz odwiedził dom sióstr i pobłogosławił miejsce 
przeznaczone pod budowę kaplicy. Jednak po tym wydarzeniu przez 2 kolejne 
lata sprawy nie posunęły się do przodu, dlatego w 1981 roku s. Magdalena 
Hinc, pisząc kronikę, wyraziła wątpliwości, aby kiedykolwiek doszło do jej 

12 Tamże.
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wybudowania. „Propozycja na dobudowę kaplicy nie wiadomo czy dojdzie 
do skutku, z różnych względów”13. Sytuacja zmieniła się jednak diametralnie 
wraz z objęciem przełożeństwa przez siostrę s. Rafaelę Małgorzatę Mandok 
1 września 1982 roku. Przejmując rządy w Małuszynie, s. Rafaela nie była 
niedoświadczoną „młódką”. Przeciwnie – to właśnie 53 lata jej doświadczeń 
i mądrości życiowej znakomicie predestynowały ją do tej trudnej, wymagającej 
funkcji. Jak szybko się okazało – dla nowej przełożonej nie istniały sprawy 
„nie do załatwienia”, a wybudowanie kaplicy stało się jej priorytetem. Od tego 
momentu sprawy potoczyły się lotem błyskawicy. A przecież należy pamiętać, 
że budowanie w czasach socjalizmu wymagało o wiele bardziej wydłużonego 
czasu w stosunku do nowoczesnych technik, a zgromadzenie potrzebnych 
materiałów do budowy w ogóle graniczyło z cudem. Co więcej – w żadnym 
z oficjalnych pism, dokumentów czy projektów ani razu nie pada nazwa 
„kaplica”! Wszelkie dokumenty dotyczą formalnie budowy jadalni. Wszystko 
po to, aby nie tylko nie rozsierdzić ówczesnych władz komunistycznych, ale 
w ogóle zyskać pozwolenie na budowę. Już wiosną, 21 kwietnia 1983 roku, 
została poświęcona pierwsza cegła pod budowę kaplicy, a rok później, 12 kwiet-
nia 1984 roku, przygotowano wykop pod budowę kaplicy. Prace szły jak burza. 
Jesienią 6 listopada 1985 roku wmontowano w ścianę kaplicy tabernakulum. 
Dokładnie 26 stycznia 1986 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy 
pw. św. Izydora. Dokonał go ks. dziekan Wawrzyniec Bochenek SDS na pole-
cenie kard. Henryka Gulbinowicza, a data 26 stycznia okaże się, jak pokaże 
czas, znamienna dla historii sióstr boromeuszek w Małuszynie – tego to dnia 
trzydzieści dwa lata później umiera s. Rafaela.

W kronice domu zakonnego z 1986 roku czytamy: „Rozpoczęcie samej 
uroczystości o godz. 9.30. Śpiew, modlitwy na wyjście, poświęcenie wody 
oraz wnętrza kaplicy od środka i z zewnątrz, namaszczenie krzyżmem świę-
tym ołtarza, poświęcenie krzyża i tabernakulum. W kazaniu Ksiądz Dziekan 
naświetlił obecność Pana Jezusa wśród nas w tabernakulum. Skierował słowo 
podziękowania do matki generalnej – S. M. Stellamaris i do przełożonej 
z Małuszyna – S. M. Rafaeli. Podkreślił trud i poświęcenie związane z budową 
kaplicy. W sposób szczególny wyraził wdzięczność s. Rafaeli, która bezpośred-
nio czuwała nad realizacją planu budowy. Podczas Mszy Świętej konsekrowano 
drugą hostię – do tabernakulum. Po komunii świętej zaśpiewano Te Deum. 
Same uroczyste obrzędy były bardzo wzruszające”14.

13 Kronika Domu Zakonnego w Małuszynie z 1981 roku.
14 Kronika Domu Zakonnego w Małuszynie z 1986 roku.
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Po s. Rafaeli Mandok 18 października 2006 roku rządy objęła s. M. Claret 
Król. Nie była długo na tym stanowisku, bo tylko do 13 lipca 2009 roku. 
Wtenczas, w 2009 roku, s. Claret rozpoczęła urząd przełożonej domu general-
nego w Trzebnicy. Posługę w Małuszynie pełniła z pełnym oddaniem i znajo-
mością pracy na roli, sama bowiem wychowała się na wsi, na gospodarstwie 
rolnym i w tym kierunku ukończyła szkołę średnią. W 2007 roku doszedł 
s. Claret kolejny obowiązek – posługa mistrzyni postulatu, albowiem dom 
w Małuszynie rozpoczął nową działalność. Odtąd prowadzono w nim także 
działalność formacyjną. To właśnie tu, w Małuszynie, aż do 2011 roku miesz-
kały najmłodsze siostry Zgromadzenia. Oprócz pracy w ogrodzie, przeróżnych 
wolontariatów w domu generalnym, korzystały też z uroków życia na wiosce, 
blisko natury. Miejsce s. Claret zajęła na mniej więcej rok kolejna przełożona 
– s. M. Maksymiliana Walczuk (13.07.2009-28.10.2010), a następnie na 3 lata 
s. M. Franciszka Łęgowska (28.10.2010-27.12.2013). Obydwie charakteryzo-
wały się z wielką miłością do ludzi, zwierząt, ogrodu. O wielkiej więzi z ziemią 
i miłości do wszelkich Bożych istnień świadczy chociażby opis Wigilii zakon-
nej w Małuszynie: „Kiedy nadchodziła pora Wigilii, siostra przełożona starym 
zwyczajem przygotowywała pokrojone jabłka i chleb. Następnie szła do obory, 
do chlewa, kurnika, karmiąc zwierzęta przygotowanym wcześniej posiłkiem, 
śpiewając im przy tym kolędy”15.

Za czasów przełożeństwa s. Franciszki dom przeszedł kolejne metamor-
fozy, dostosowując się do nowych realiów. Jesienią 2011 roku zapadła decyzja 
odnośnie do wydzierżawienia pola, gdyż siostrom nie starczało już sił na 
prowadzenie wszystkich dzieł. W lutym 2012 roku dodatkowo zdecydowano 
o końcu hodowania zwierząt. Nie były to łatwe decyzje, zwłaszcza w kontekście 
rozstania się z pierwszym celem, dla którego zakupiono ten dom (prowadzenie 
gospodarki oraz pomoc w utrzymaniu i zaopatrzeniu domu generalnego i szpi-
tala w swojskie produkty). Zmieniły się czasy, Małuszyn nie był już w stanie 
prowadzić gospodarki nawet na własne potrzeby, a tym bardziej pomagać 
domowi generalnemu. Z jednej strony był to koniec pięknego i ważnego 
rozdziału w posłudze sióstr boromeuszek, z drugiej jednak – powtarzając za 
ks. Janem Twardowskim: „Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno”.

Właśnie takie przysłowiowe „nowe okno na świat” i nowy sens istnienia 
otworzył się bowiem w klasztorze w Małuszynie po zlikwidowaniu hodowli 
i roli. Z jednej strony – była to pogłębiona współpraca w różnych wymiarach 
z ludźmi z wioski, której nigdy nie brakowało, z drugiej zaś do domu zaczęły 

15 Kronika Domu Zakonnego w Małuszynie z 2000 roku.
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przyjeżdżać osoby chętne na indywidualne i grupowe rekolekcje. Pierwsza 
zorganizowana sesja miała miejsce w styczniu 2012 roku. Z czasem odbyło 
się kilkadziesiąt sesji rekolekcyjnych, w których wzięło udział kilkaset osób. 
W 2013 roku – zaraz po Bożym Narodzeniu, 27 grudnia, stanowisko przełożo-
nej domu zakonnego w Małuszynie objęła s. Jana Agnieszka Gabriel. Okres jej 
rządów to czas rozwijania działalności rekolekcyjnej domu i przysposabiania 
do tego pomieszczeń; zaaprobowana decyzją Zarządu Generalnego z 28 lutego 
2017 roku.

* * *
Tak w dużym skrócie przeminęło sto lat obecności sióstr boromeuszek 

na ziemi małuszyńskiej. Sto pięknych, ale i trudnych lat. Sto lat współpracy 
z ludźmi, ale i doświadczania wrogości, kradzieży, niesprawiedliwości. Sto lat, 
które przeszły już do historii wioski, parafii, gminy. Bogu i  ludziom niech 
będą dzięki za całe dobro będące udziałem poszczególnych sióstr oraz całego 
zgromadzenia. Niech heroiczna postawa sióstr będzie dla nas wzorem, jak 
przyjmować każdy kolejny dzień, który niesie i to, co oczekiwane, i to, co nie-
spodziewane. Niech służba miłosierdzia będzie naznaczona wielkim zaufaniem 
do Boga oraz mądrością wobec drugiego człowieka.

THE CENTENARY OF THE PRESENCE OF THE SISTERS  
OF CHARITY OF ST. CHARLES BORROMEO FROM TRZEBNICA  

IN THE RELIGIOUS HOUSE IN MAŁUSZYN

Summary

This article consists of three points. First, the history of the creation of the Con-
gregation of the Sisters of Charity of St. Charles Borromeo is outlined. Then follows 
a brief presentation of the history of the small village of Małuszyn, located near Trzeb-
nica in the Lower Silesia province. Dating back to the Middle Ages, the history of the 
village has intertwined with the history of the sisters since 1920, when they bought 
a farm in Małuszyn. The history of the religious house in Małuszyn is primarily the 
story of people and their mutual relations: the sisters forming the community, the 
villagers and the guests coming to the monastery. Cementing these relationships was 
hard work on the farm, faith in God, and such seemingly insignificant events as the 
arrivals and departures of storks. There were also painful events, e.g. forced expulsion 
of sisters by the communist authorities in 1954.
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Ks. Ireneusz Kiełbasa SDS

 90-lecie obecności i posługi Kongregacji 
Sióstr Boskiego Zbawiciela w Polsce 
(1929-2019)

I. Wstęp

Każdy jubileusz jest okazją do spojrzenia wstecz, sięgnięcia do źródeł, do 
korzeni dzieła, jakim jest Towarzystwo Boskiego Zbawiciela1 oraz jego żeńska 
gałąź, czyli Kongregacja Sióstr Boskiego Zbawiciela (zwana również potocznie 
siostrami salwatoriankami). Bogactwo dokumentacji archiwalnej oraz wyni-
ków badań historycznych opublikowanych z okazji jubileuszu 100-lecia sióstr 
salwatorianek2, 50-lecia3 i 70-lecia posługi córek duchowych bł. Marii od Apo-
stołów w Polsce4 są inspiracją do pogłębienia wiedzy historycznej, ale przede 
wszystkim do pewnej refleksji nad osobistym przeżywaniem i realizowaniem 
na co dzień charyzmatu Sługi Bożego ojca Jordana i bł. Marii od Apostołów. 
Wyruszając w tę podróż w czasie, warto sięgnąć do samego źródła, jakim jest 
Dziennik Duchowy ojca Jordana, na którego pierwszej stronie znajdujemy 

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

1 Oficjalna łacińska nazwa brzmi Societas Divini Salvatoris (skrót – SDS).
2 Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela (Salwatorianki), red. A. Kiełbasa, 

Trzebnica 1987.
3 Siostry Salwatorianki w Polsce (1929-1979), red. A. Kiełbasa, Rzym – Kraków 1980.
4 Zbawieniem Twoim Jestem Ja. Dzieje Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek w latach 

1929-1999, red. M. Piela, Kraków 2000.
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takie słowa: „Potwierdzam to, co potwierdza Kościół święty, i odrzucam to, co 
odrzuca Kościół święty. Fr. A Cr.”5.

Były one mottem przewodnim oraz inspiracją wszelkich działań i starań 
ojca Jordana na drodze realizacji swojego powołania założycielskiego. Znamy 
z historii jego ciągłe pragnienie potwierdzania swoich zamysłów i planów 
przed Ojcem Świętym, kardynałami i biskupami. W publikacjach wyników 
badań historycznych ks. A. Kiełbasy SDS i ks. M. Pieli SDS znajdujemy 
liczne przykłady spotkań z dostojnikami kościelnymi, którym ojciec Jordan 
przedstawiał swoje plany apostolskie, prosił o opinię oraz błogosławieństwo6. 
To nawiązanie do całkowitego posłuszeństwa Kościołowi było tak bardzo 
ważne i  istotne w późniejszej relacji pomiędzy ojcem Jordanem i bł. Marią 
od Apostołów.

Nie bez znaczenia dla powołania do życia żeńskiej gałęzi dzieła apostol-
skiego ojca Jordana była ogromna troska Założyciela o popularyzowanie swo-
jego przedsięwzięcia. Nazwałbym to, nawiązując do dzisiejszych realiów, public 
relations ojca Jordana, co przejawiało się w:

– trosce ojca Jordana o możliwie jak największą reklamę swojego dzieła;
– publikowaniu informacji o KTN – ATN – SDS7 w licznych czasopi-

smach;
– założeniu własnej drukarni w Rzymie (1881 r.);
– publikowaniu własnych czasopism: „Il piccolo Monitore Cattolico” 

(1880 r.); „Il Monitore Romano” (1881 r.); „Nuntius Romanus” (1882 r.); „Der 
Missionär” (1882 r.)8.

Dzięki badaniom naukowym ks. A. Kiełbasy SDS9 wiemy, jak ogromną 
rolę w kwestii budzenia powołań u początków zgromadzenia odegrały publi-
kacje prasowe, a w późniejszym okresie periodyki salwatoriańskie kolporto-
wane w językach niemieckim i polskim. Dla wielu kandydatów z Górnego 

5 Franciszek Maria od Krzyża Jordan, Dziennik Duchowy, Kraków 1994, s. 23.
6 A. Kiełbasa, Ksiądz Franciszek Maria od Krzyża Jordan (1848-1918) założyciel Sal-

watorianów. Jego idee, plany i realizacja, Kraków 1994, s. 68-105.
7 Nazwa dzieła apostolskiego ojca Jordana ewoluowała wraz z etapami przekształcania 

dzisiejszego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w zgromadzenie zakonne. Począwszy od 
Apostolskiego Towarzystwa Nauczania (ATN), poprzez Katolickie Towarzystwo Na-
uczania (KTN) aż po obecnie funkcjonującą nazwę Towarzystwo Boskiego Zbawiciela 
(Societas Divini Salvatoris – SDS).

8 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od 
Krzyża Jordan (1848-1918). Życie i dzieło cz. 1, Kraków 2014, s. 175-186.

9 A. Kiełbasa, Salwatorianie z ziem polskich w latach 1881-1903, Wrocław 1998.
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Śląska i Opolszczyzny była to jedyna okazja do poznania dzieła ojca Jordana 
i realizacji swojego powołania. Jak wiemy z historii sióstr salwatorianek, rów-
nież bł. Maria dowiedziała się o istnieniu ATN z ogłoszenia umieszczonego 
w czasopiśmie „Kölnische Volkszeitung”10.

II. Nieudane próby założenia żeńskiej gałęzi dzieła ojca Jordana

Zanim doszło do założenia Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, doszło 
do dwóch, nieudanych prób powołania żeńskiej gałęzi dzieła apostolskiego 
ojca Jordana. Pierwsza z nich miała miejsce w Johannesbrunn w diecezji raty-
zbońskiej, gdzie Tekla Bayer (abonentka „Der Missionär” od 11 kwietnia 1882 
roku) nawiązała kontakt z ks. Bonawenturą Lüthenem i przez niego poznała 
ojca Jordana. Dnia 16 czerwca 1882 roku złożyła ona w Monachium śluby 
zakonne na ręce Założyciela salwatorianów i stała się pierwszą kobietą oficjal-
nie przyjętą do dzieła ojca Jordana. Wobec konfliktu z miejscowym biskupem 
Ignatiusem von Senestrey wspólnota została rozwiązana w 1883 roku, a Tekla 
Bayer została wydalona z Apostolskiego Towarzystwa Nauczania. Mamy tu 
dobitny dowód realizacji tego postanowienia ojca Jordana, aby w pełni pod-
porządkować się Kościołowi katolickiemu i jego osądowi. Nie forsował on na 
siłę swojej woli, lecz poddał się osądowi biskupa, choć zapewne wiele go to 
kosztowało.

Druga próba miała miejsce już w Rzymie, gdzie 18 marca 1883 roku, miały 
miejsce obłóczyny i profesja zakonna Franciszki Streitel. Wobec nieporozu-
mień i przejęcia dnia 17 września 1885 roku kierownictwa nad wspólnotą sióstr 
przez prałata George’a Jacquemin, ojciec Jordan zrezygnował z kierownictwa 
nad tą wspólnotą. Te dwie historie są jedynie zasygnalizowane, bez wchodze-
nia w szczegóły, ponieważ ograniczony zakres naszej refleksji nie pozwala na 
ukazanie szerszej perspektywy tych wydarzeń. Zainteresowanych tą tematyką 
odsyłam do tomu pierwszego Positio11 ks. Michała Pieli SDS, który w roz-
działach 16-18 szczegółowo omówił te wydarzenia12. Jednak, nawiązując do 
zapisu z Dziennika Duchowego ojca Jordana, który przytoczyłem na początku, 

10 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907), Grupa Studyjna Marii od Aposto-
łów, Rzym 2002, s. 39-40.

11 Positio, (łac. Positio super Virtutibus) dokument lub zbiór dokumentów w Koście-
le katolickim wykorzystywanych w procesie beatyfikacyjnym, w którym osobie zmarłej 
przysługuje tytuł Sługi Bożego.

12 M. Piela, Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus), s. 251-327.
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możemy tutaj znaleźć potwierdzenie bezgranicznego posłuszeństwa Kościo-
łowi, które ojciec Jordan okazywał i realizował w praktyce.

III. Założenie wspólnoty Sióstr Boskiego Zbawiciela

Mimo tych niepowodzeń ojciec Jordan nie ustawał w staraniach o założe-
nie żeńskiej gałęzi przyszłej Rodziny Salwatoriańskiej. Pomyślne uwieńczenie 
jego starań było możliwe dzięki temu, iż tak wytrwale zabiegał o promocję 
swego dzieła w prasie katolickiej. Baronówna Teresa von Wüllenweber miała 
podobne jak on doświadczenia w poszukiwaniach możliwości realizacji swo-
jego powołania. Również ona miała za sobą niepowodzenia i rozczarowania 
w innych wspólnotach13. W Wielkanoc 12 kwietnia 1882 roku przeczytała 
w „Kölnische Volkszeitung” o nowym czasopiśmie „Der Missionär”, redago-
wanym przez ks. B. Lüthena, członka Apostolskiego Towarzystwa Nauczania. 
Tak opisała te wydarzenia w swojej autobiografii: „Wciąż miałam nadzieję 
i modliłam się dalej, aż na Wielkanoc 1882, 12 kwietnia przeczytałam ogło-
szenie o Apostolskim Towarzystwie Nauczania w Monachium. Napisałam do 
Czcigodnego o. B. Lüthena (25.4.1882 r.). Ofiarowałam mój klasztor z zamia-
rem prowadzenia z moimi siostrami domu dla przyszłych misjonarzy…”14.

Widzimy tutaj niesamowitą determinację w realizacji swego powołania, 
ale równocześnie ogromne zaufanie Bogu, któremu w modlitwie powierzała 
swoje radości i niepowodzenia. Konsekwencją tego były kolejne kroki baro-
nówny z Neuwerk. Dnia 20 kwietnia została współpracowniczką Apostol-
skiego Towarzystwa Nauczania, a 5 września 1882 roku wstąpiła do dzieła ojca 
Jordana i złożyła śluby prywatne na jeden rok. 31 maja 1883 roku Teresa złożyła, 
w Neuwerk na ręce ojca Jordana, śluby wieczyste i przyjęła imię Marii Teresy 
od Apostołów15.

Zapewne nie byłoby możliwe rozpoczęcie tego ciągu wydarzeń, które 
doprowadziły do dnia 8 grudnia 1888 roku, kiedy to oficjalnie założono Kon-
gregację Sióstr Boskiego Zbawiciela w Tivoli16, gdyby nie pierwsze spotkanie 
przyszłych założycieli, które miało miejsce 4 lipca 1882 roku w Neuwerk. Jakie 

13 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907); M. Piela, Kobieta o apostolskim 
sercu, Błogosławiona Maria od Apostołów (Teresa von Wüllenweber) 1833-1907, Kraków 
1996, s. 92-176.

14 Tamże, s. 128-129.
15 Tamże, s. 135-240.
16 Siostry Salwatorianki w Polsce (1929-1979), s. 88.
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wrażenie wywarł na bł. Marii 34-letni wówczas ojciec Jordan? Możemy je 
poznać, czytając fragmenty jej dziennika: „4 lipca, po wymianie listów, przy-
był tutaj z Rzymu przez Monachium Założyciel Apostolskiego Towarzystwa 
Nauczania, gdzie Towarzystwo ma również dom. Większej radości nie mogłam 
oczekiwać! Zrobił na mnie wrażenie pokornego, prawdziwego, gorliwego 
apostoła. Moim wymarzonym, jedynym życzeniem jest, aby coraz mocniej 
przynależeć do tego Towarzystwa aż do śmierci. Kochany Boże, Tobie niech 
będą wieczne dzięki! (…) On (Jordan) powiedział, że chciał założyć również 
Kongregację żeńską. Wydawał mi się jak święty posłany przez Boga”17.

Mając świadomość kontekstu tego spotkania młodego, niedoświadczonego 
kapłana, do tego pochodzącego z ubogiej, wiejskiej rodziny, z o 15 lat starszą 
Teresą, urodzoną w bogatej, arystokratycznej rodzinie, możemy zrozumieć, 
jak wielkim charyzmatem i zapałem musiał być obdarzony Założyciel salwa-
torianów i salwatorianek.

Studiując materiały archiwalne, dostrzegamy ciekawą analogię, którą warto 
zauważyć. Wydarzenia, które miały miejsce bezpośrednio przed momentem 
założenia Kongregacji Sióstr, żywo przypominają nam te, które wspominamy 
w roku jubileuszowym. Otóż 12 października 1888 roku ojciec Jordan otrzymał 
długo oczekiwaną aprobatę Kurii Rzymskiej na założenie żeńskiej gałęzi swego 
dzieła. Jednak z zastrzeżeniem, iż ma to uczynić poza Rzymem (gdzie żywa 
była jeszcze sprawa Franciszki Streitel)18. Dlatego natychmiast polecił listownie 
bł. Marii, aby wraz z Urszulą Rabis przyjechały do Rzymu. Dnia 21 listopada 
1888 roku, 41 lat przed założeniem domu w Trzebini, opuściły one Neuwerk 
i przez Monachium, gdzie dołączyły do nich 4 kandydatki z diecezji Bamberg, 
udały się do Rzymu19. Studium dzienników bł. Marii oraz korespondencji daje 
nam możliwość zauważenia, iż nie były zachwycone tym, że muszą opuścić 
Rzym i zamieszkać w Tivoli. Jednak posłuszne woli Kurii Rzymskiej i ojca 
Jordana, 27 listopada zamieszkały w wynajętym mieszkaniu w domu przy 
Piazza San Francesco. Tam dwa dni później rozpoczęły rekolekcje przygoto-
wujące kandydatki do złożenia profesji i założenia Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela20.

17 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907), s. 40.
18 Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 45.
19 Dzienniki Bł. Marii od Apostołów (1875-1907), s. 67-68.
20 Tamże, s. 71-72.
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IV. Uwarunkowania historyczne początków salwatorianek 
na ziemiach polskich

Nakreślone powyżej tło historyczne daje nam możliwość dostrzeżenia, jak 
wiele było podobieństw pomiędzy początkami sióstr salwatorianek a sytuacją 
pionierek salwatoriańskich w Trzebini w 1929 roku.

4.1. Sytuacja Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w 1929 roku

Dla Kongregacji Sióstr był to okres dość intensywnego rozwoju pod rzą-
dami trzeciej w kolejności przełożonej generalnej m. Liborii Hansknecht 
SDS (1921-1947). Była ona przepojona duchem bł. Marii oraz ojca Jordana, 
ponieważ jej mistrzynią nowicjatu była Założycielka, a ojca Jordana miała 
okazję często spotykać i osobiście słuchać jego konferencji oraz przemówień. 
Za jej czasów, 2 lutego 1923 roku, zakupiono i następnie rozbudowano dom 
generalny na Monte Verde w Rzymie. Po tym jak Stolica Apostolska 29 kwiet-
nia 1926 roku udzieliła ostatecznej aprobaty Kongregacji Sióstr, koordynowała 
podział na prowincje oraz dbała o rozwój nowych placówek. W tym czasie sal-
watorianki posługiwały w następujących krajach: Włochy, Szwajcaria, Austria, 
Węgry, Belgia, Niemcy i USA. W 1925 roku, 10 lat po zaprzestaniu działalności 
misyjnej w Assam (Indie) z powodu wybuchu I wojny światowej, Kongregacja 
uzyskała znów tereny misyjne w Azji (Chiny)21.

W związku z faktem, iż wiele powołań do Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela pochodziło z ziem polskich, kwestią czasu wydawało się założenie 
domu w odrodzonej po zaborach II Rzeczypospolitej. Dzięki kwerendzie 
historycznej s. Leticji Urban SDS, która pod kierunkiem ks. A. Kiełbasy SDS 
współtworzyła publikację wydaną w 1979 roku z okazji 50-lecia posługi salwa-
torianek w Polsce, możemy podać, iż w latach 1888-1914 do Kongregacji wstą-
piło 45 dziewcząt i kobiet z ziem polskich. W latach 1914-1929 z samej tylko 
diecezji wrocławskiej liczba powołań wynosiła 53 osoby. Zestaw sporządzony 
na potrzeby tej publikacji na podstawie Księgi personalnej Sióstr Boskiego 
Zbawiciela w Rzymie obejmuje aż 156 nazwisk22. Szczegółowa kwerenda, 
przeprowadzona przez ks. M. Pielę SDS przy okazji publikacji jubileuszowej 
70-lecia Kongregacji Sióstr w Polsce, wykazała, że liczba kandydatek z ziem 

21 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 34-51.
22 L. Urban, Powstanie i rozwój prowincji polskiej, w: Siostry Salwatorianki w Polsce 

(1929-1979), s. 97-100, 217-224.
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polskich była większa i wynosiła 168 nazwisk. Szczegółowy wykaz w formie 
tabelek oraz inne analizy personalne znajdują się w księdze jubileuszowej 
wydanej w 2000 roku23.

4.2. Obraz Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela 
w 1929 roku

Mając już zarysowany pewien obraz sytuacji personalnej Kongregacji Sióstr 
w roku 1929, warto spojrzeć również na stan Prowincji Polskiej Salwatorianów 
w tymże roku. To właśnie z tej prowincji wyszło zaproszenie do podjęcia 
posługi w domu rekolekcyjnym w Trzebini. Była to jeszcze raczkująca, dwu-
letnia jednostka administracyjna, erygowana 16 sierpnia 1927 roku24.

Salwatorianie przybyli na ziemie polskie, do Krakowa, w 1900 roku25. 
W grodzie Kraka stawiali swoje pierwsze kroki, działali duszpastersko, ale 
przede wszystkim aktywnie szukali miejsca na założenie pierwszego kolegium. 
W 1903 roku założyli pierwszy dom zakonny w Trzebini, jednak po dwóch 
latach byli zmuszeni zmienić lokum i w 1905 roku zamieszkali w miejscu, 
gdzie obecnie znajduje się bazylika, sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
oraz Centrum Formacji Duchowej26. Od 1922 roku istniał również dom na 
Zakrzówku oraz w Lipniku, który salwatorianie otrzymali w pakiecie z bursą 
św. Jacka na Zakrzówku jako warunek sine qua non27 od bp. Sapiehy28.

W Krakowie-Zakrzówku mieścił się nowicjat i klerykat, a alumni stu-
diowali na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Małe 
Seminarium. W 1928 roku prowincjał ks. Benigny Dziadek SDS zakupił par-
celę budowlaną i niewielki dom w Krakowie (przy ul. Biskupiej 20), ponieważ 
miał plan jego rozbudowy i stworzenia domu formacyjnego dla kandydatów 
do zgromadzenia29. Jego nagła śmierć 12 grudnia 1929 roku30 zniweczyła te 

23 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 53-81.
24 Archiwum Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie (cyt. dalej: APPSK), 

Dokumentacja Prowincjalatu.
25 A. Kiełbasa, Pierwszy rok salwatorianów w Polsce, Trzebnica 1990, s. 17-36.
26 APPSK, Trzebinia, Dokumentacja i dekrety.
27 Pasterz archidiecezji krakowskiej wyraził zgodę na przejęcie bursy św. Jacka w Kra-

kowie-Zakrzówku, pod warunkiem że salwatorianie podejmą się posługi duszpasterskiej 
w parafii w Lipniku k. Bielska-Białej.

28 APPSK, Kraków-Zakrzówek, Dokumentacja i dekrety.
29 Tamże.
30 Tamże, Akta Personalne Zmarłych (cyt. dalej: APZ), Benigny Dziadek.
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plany, gdyż kolejny prowincjał ks. Antonin Michalik SDS31 postawił na Miko-
łów, gdzie w 1931 roku rozpoczęto budowę domu zakonnego32.

Stan personalny młodej polskiej prowincji był następujący: 11 księży, 
12 braci i 10 kleryków. Nowicjat był w tymże roku pusty33. Taka sytuacja 
zdarzyła się w polskiej prowincji jeszcze tylko w okresie okupacji (1940 i 1945) 
oraz obecnie (2019/2020).

V. Starania o przybycie sióstr salwatorianek do Trzebini

W 1927 roku ks. Czesław Małysiak SDS został przeniesiony do Trzebini34, 
gdzie powierzono mu funkcję superiora oraz zadanie dokończenia budowy 
kościoła. Prace budowlane rozpoczęto w 1910 roku i w 1911 roku poświęcono 
prezbiterium, oratorium i zakrystię35. Budowa świątyni została przerwana 
z powodu wybuchu I wojny światowej. Jednak na miejscu ks. Małysiak zaan-
gażował się w rozwój idei rekolekcji zamkniętych i przedstawił zarządowi 
prowincji pomysł utworzenia domu rekolekcyjnego.

Dnia 24 stycznia 1928 roku konsulta prowincjalna zatwierdziła projekt 
ks. Małysiaka, zatem ten natychmiast przystąpił do przebudowy zabudowań 
gospodarczych, czyli stajni i stodoły36. Szybko przygotowano dom rekolek-
cyjny, który mógł pomieścić ok. 50 osób, i oddano pod opiekę św. Józefa. Baza 
rekolekcyjna była bardzo uboga, do dyspozycji było prezbiterium niedokoń-
czonego kościoła, mała kapliczka w domu rekolekcyjnym oraz oratorium nad 
zakrystią. Jednak mimo tak spartańskich warunków pierwsza seria rekolekcji 
odbyła się już w 1928 roku. Początkowo obsługę domu rekolekcyjnego w zakre-
sie gotowania oraz prac porządkowych stanowili dwaj bracia salwatorianie 
z miejscowej wspólnoty. Jednak szybko okazało się, iż przy tak dużej liczbie 
rekolektantów, nie dają rady pogodzić ze sobą wszystkich obowiązków37.

Podczas konsulty prowincjalnej, która obradowała 18 czerwca 1928 roku 
w Lipniku, podjęto decyzję o zaproszeniu sióstr salwatorianek do Trzebini 

31 Tamże, Antonin Michalik.
32 Tamże, Mikołów, Dokumentacja i dekrety.
33 Salwatorianie w Polsce 1900-1975, red. A. Kiełbasa, Rzym – Kraków 1975, s. 157.
34 APPSK, APZ, Czesław Małysiak.
35 Tamże, Trzebinia, Dokumentacja budowy kościoła.
36 Tamże, Trzebinia, Dom rekolekcyjny św. Józefa.
37 J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Salwatoriański Dom Słowa. Historia i współczesność domu 

rekolekcyjnego w Trzebini, Kraków 2015, s. 21-23.
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i powierzeniu im obsługi domu rekolekcyjnego. Ks. Benigny Dziadek SDS 
podkreślał konieczność szerszej współpracy z siostrami z powodu łączącej nas 
więzi zakonnej. Decyzję tę przedstawiono Generalatowi Salwatorianów, który 
zaaprobował te plany i ks. Pankracy Pfeiffer SDS rozpoczął rozmowy w celu 
uzyskania zgody na wysłanie sióstr do Trzebini. Za pozwoleniem przełożonego 
generalnego ks. Małysiak rozpoczął również korespondencję z m. Liborią, 
w celu uzyskania zgody na przyjazd sióstr do Trzebini38.

W liście, z dnia 17 października 1928 roku, przedstawił on matce generalnej 
szczegółowy wykaz obowiązków oraz warunki mieszkania i utrzymania sióstr 
w Trzebini. Siostry miały otrzymać swoje mieszkanie oraz utrzymanie zapew-
nione przez miejscową wspólnotę. Do ich obowiązków należało: gotowanie, 
pranie, przekazywanie uczestnikom rekolekcji porządku dnia. Dwie serie 
rekolekcji w miesiącu. Oprócz tego pranie bielizny miejscowej wspólnoty (ok. 
20 osób), pranie bielizny kościelnej i troska o paramenty liturgiczne39.

Mimo tych ustaleń i pozytywnej reakcji m. Liborii na propozycję sal-
watorianów wyjazd sióstr wciąż się przeciągał z powodu niespodziewanych 
trudności personalnych w Kongregacji Salwatorianek. W liście z 22 marca 
1929 roku m. Liboria informowała ks. Pankracego Pfeiffera SDS, iż z powodu 
choroby kilku sióstr w Lochau i braku zastępstwa dla nich wyjazd do Trzebini 
nie dojdzie na razie do skutku40. Jednak już na początku lipca 1929 roku 
w liście do ks. Cz. Małysiaka SDS m. Liboria napisała, że trudności personalne 
zostały zażegnane i siostry mogą przyjechać jeszcze w tym roku41.

W liście z 2 lipca 1929 roku m. Liboria jasno sprecyzowała swoje oczeki-
wania w stosunku do warunków pracy sióstr. W odpowiedzi na przedstawiony 
zakres prac przez superiora z Trzebini siostry miały mieć zagwarantowane: 
odpowiednie pomieszczenie do mieszkania, wyposażenie, darmowe wyży-
wienie, światło i opał, dla każdej siostry odpowiednia kwotą (dla przykładu 
podała, iż w Niemczech jest to ok. 20 marek); do tego para butów, trzy fartu-
chy i opieka lekarska, i w razie choroby bezpłatna opieka lekarska. Paszporty 
dla sióstr miała opłacić wspólnota w Trzebini. Na końcu dodała, że zdaje sobie 

38 APPSK, Księga Konsult Prowincji Polskiej 1927-1940, Protokół z Konsulty odby-
tej w Lipniku 18 czerwca 1928 r., s. 20-21.

39 Archiwum Prowincji Polskiej Sióstr Salwatorianek w Goczałkowicach (cyt. dalej: 
APPSG), Korespondencja Rzym-Trzebinia 12 X 1928 – 18 XII 1929, Ks. Cz. Małysiak 
do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 17 X 1928 r.

40 Tamże, M. L. Hansknecht do Ks. P. Pfeiffera, Wiedeń, 22 marca 1929 r.
41 Tamże, M. L. Hansknecht do Ks. Cz. Małysiaka, Rzym, 2 lipca 1929 r.
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sprawę, że wspólnota w Trzebini dopiero zaczyna swoje dzieło, ale siostry 
również, więc są jeszcze bardziej ubogie.

5.1. Sylwetki pionierek salwatoriańskich

Po ustaleniu wszystkich szczegółów m. Liboria Hansknecht dokonała 
wyboru sióstr, które miały rozpocząć pionierską posługę w naszej ojczyźnie. 
Były to s. Maria Szymborowska i s. Bonfilia Cofałka.

Maria Szymborowska SDS (1890-1952), imię zakonne Sabina. Urodziła 
się 8 marca 1890 roku we Wrzosach k. Torunia w rodzinie Piotra i Wiktorii 
z d. Nideckiej. Po ukończeniu gimnazjum wstąpiła 19 grudnia 1909 roku 
do Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w Rzymie. Pierwsze śluby złożyła 
10 lipca 1911 roku w Rzymie. Kilka lat spędziła m.in. w Rzymie, Torri, Wied-
niu, Meranie i Euskirchen, pełniąc tam urzędy zakonne. Dnia 20 listopada 
1929 roku wraz z s. Bonfilią Cofałką została skierowana do domu rekolekcyj-
nego w Trzebini. Dzięki jej staraniom udało się zakupić w Goczałkowicach 
budynek, który przeznaczony został na klasztor salwatorianek. Dnia 12 grud-
nia 1935 roku utworzono w Goczałkowicach Polski Komisariat Kongregacji 
Sióstr Boskiego Zbawiciela, a s. Sabina została jego pierwszą przełożoną, urząd 
ten pełniła do 1946 roku. W czasie sprawowania funkcji przełożonej s. Sabina 
zajmowała się organizowaniem katechezy, opieką nad chorymi, prowadzeniem 
kursów dla dziewcząt i kobiet. Ponadto zorganizowała wraz ze związkiem 
diecezjalnym „Caritas” w 1945 roku w Katowicach dwutygodniowe turnusy 
wypoczynkowe dla najbiedniejszych dzieci, ludzi starszych oraz wielodziet-
nych matek. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu dekretem Kongregacji 
ds. zakonów z dnia 26 czerwca 1947 roku ustanowiono Polską Prowincję Sióstr 
Salwatorianek w Goczałkowicach. Zmarła 31 stycznia 1952 roku w Goczałko-
wicach i tam została pochowana42.

Bonfilia Cofałka (Franciszka) SDS (1893-1959). Urodziła się 22 kwiet-
nia 1893 roku w Chorzowie w rodzinie Józefa i Franciszki z d. Mucha. Po 
ukończeniu miejscowej szkoły powszechnej, 4 sierpnia 1915 roku, wstąpiła 
do Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela w Meranie. Tam też, 3 stycznia 
1917 roku, złożyła pierwsze śluby zakonne. Następnie została przeniesiona do 
Wiednia, gdzie opiekowała się chorymi dziećmi. Dnia 20 listopada 1929 roku 
wróciła do Polski i rozpoczęła pracę w domu rekolekcyjnym w Trzebini. Dzięki 
jej staraniom zakupiono budynek w Goczałkowicach, który stał się domem 

42 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 329.
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zakonnym zgromadzenia. W nim też w 1935 roku został ustanowiony Polski 
Komisariat Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela. W jego skład weszło 
5 sióstr, w tym s. Bonfilia Cofałka pełniąca funkcję zastępcy przełożonej. 
W 1947 roku utworzono w Goczałkowicach Prowincję Sióstr Salwatoria-
nek. Jej przełożoną została s. Bonfilia, pełniąca tę funkcję do 1950 roku. Po 
skończonej kadencji została przeniesiona do Krakowa, gdzie prowadziła dom 
księży salwatorianów na Zakrzówku. Dnia 29 września 1957 roku powróciła 
do Goczałkowic i ponownie została przełożoną domu zakonnego. Zmarła 
20 listopada 1959 roku w Goczałkowicach i tam została też pochowana43. 

VI. Trudne początki salwatorianek w Trzebini

Tak więc nadszedł w końcu dzień, kiedy 20 listopada 1929 roku o godz. 
8:30 siostry: Sabina Szymborowska SDS i Bonfilia Cofałka SDS, wysiadły 
z pociągu w Trzebini. Dzięki kronice sióstr, dość obfitej korespondencji pio-
nierek z m. Liborią oraz wspomnień zanotowanych przez s. Emerię Kuchar-
czyk44 i s. Bertradę Wiśnicką możemy dość szczegółowo odtworzyć pierwsze 
chwile pionierek salwatoriańskich w Trzebini. Na dworcu czekał na nie br. 
Bobola SDS, który serdecznie je przywitał, a następnie dorożką zabrał je do 
pobliskiego klasztoru. W tym okresie w Trzebini oraz w pobliskim Chrzano-
wie dość liczna była ludność żydowska, dlatego jak zaznaczyła s. Emeria, nasze 
pionierki udały się do klasztoru z żydowskim fiakrem. Tam, pod nieobecność 
superiora, przywitali je serdecznie br. Rufin Magiera SDS (były misjonarz 
w Assam)45 oraz ks. Odilon Jakubiec SDS (w 1930 roku przeszedł do prowin-
cji czechosłowackiej)46. Po krótkiej adoracji w kościele i przyjęciu komunii 
świętej, a następnie skromnym śniadaniu zostały oprowadzone po włościach 
salwatoriańskich47. Dzięki zachowanej w archiwum kartce pocztowej (z pro-
jektem kościoła w Trzebini), którą s. Sabina wysłała do m. Liborii oraz listowi, 
wysłanemu 24 listopada 1929 roku48, możemy poznać warunki, jakie zastały 

43 Tamże, s. 329-330.
44 Tamże, Wywiad z s. E. Kucharczyk SDS, s. 92-93.
45 APPSK, APZ, Rufin Magiera.
46 Tamże, Akta personalne byłych członków prowincji (cyt. dalej: APB), Odilon 

Jakubiec.
47 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 1-2.
48 Tamże, Korespondencja Rzym-Trzebinia 12 X 1928 – 18 XII 1929, S. S. Szymbo-

rowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 24 XI 1929 r.
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siostry w Trzebini, oraz ich odczucia. Dowiadujemy się z nich, że siostry 
były zaskoczone tym, że w Trzebini powszechnie używany jest język polski, 
co oznaczało dla nich pilną potrzebę podszkolenia się w języku literackim. 
Zapewne wystąpił ten sam problem, co w przypadku pionierów salwatoriań-
skich, którzy posługiwali się gwarą. S. Sabina nie ukrywała rozczarowania 
spartańskimi warunkami, jakie zastały w Trzebini (domek z 5 pokojami, refek-
tarz dla rekolekcjonistów, sala konferencyjna i kuchnia). Brakowało kaplicy, 
rozmównicy, spiżarki, a woda była tylko w studni.

Jakby tego było mało, na samym początku doszło do sytuacji konfliktowej 
sióstr z dotychczasową zarządczynią domu rekolekcyjnego Ireną Parasiewicz, 
która była przyszłą współzałożycielką Sióstr Rodziny Betańskiej49. Po przeka-
zaniu siostrom wszystkich obowiązków poinformowała je, że będą mieszkać 
w jednym pokoju. Dzięki kronice sióstr oraz korespondencji z m. Liborią 
dowiadujemy się, że s. Sabina zareagowała bardzo stanowczo i powołując się 
na wcześniejsze ustalenia m. Liborii z salwatorianami, przypomniała ks. Mały-
siakowi o konieczności klauzury dla sióstr. Jednocześnie zastrzegła, że jeśli 
ten warunek nie zostanie spełniony, siostry powrócą do Wiednia50. Chcąc 
zażegnać sytuację konfliktową, ks. Małysiak SDS odesłał Irenę Parasiewicz 
do Poznania. W Wielki Czwartek, 17 kwietnia 1930 roku, w Puszczykowie 
koło Poznania ks. Czesław Małysiak SDS przy współudziale Ireny Parasiewicz 
założył Zgromadzenie Sióstr Betanek51.

Szczególnie obfity w wydarzenia był grudzień 1929 roku. Oprócz codzien-
nych obowiązków, które siostry wykonywały z niegasnącym zapałem, oraz 
coraz liczniejszych grup rekolekcyjnych, którym siostry musiały zapewnić wikt 
i opierunek, miały miejsce wydarzenia, które, jak wynika z korespondencji 
z m. Liborią, wywarły duże wrażenie na siostrach. Niespodziewanie odwiedził 
je 6 grudnia św. Mikołaj z diabłem oraz ks. superiorem. Podczas tego spotka-
nia św. Mikołaj przemawiał do sióstr i nakazał im rozmawiać tylko po polsku 
(co nie było dla nich łatwe) oraz obdarował je prezentami: każda z sióstr otrzy-
mała różaniec oraz modlitewnik i książkę O naśladowaniu Chrystusa w języku 
polskim52. Następnego dnia siostry znów miały niespodziewane odwiedziny. 

49 A. Kiełbasa, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej 1930-1980, Kraków 1980.
50 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, Korespondencja Rzym-Trzebinia 

12 X 1928 – 18 XII 1929, S. S. Szymborowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 24 XI 
1929 r.

51 A. Kiełbasa, Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej, s. 21-23; A. Różanka, Aby 
odnowić oblicze ziemi, Lublin 1992, s. 51-52.

52 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 3-4.
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Tym razem przybył do nich książę metropolita Adam Sapieha, który odwiedził 
dom rekolekcyjny i zapragnął przywitać je na terenie swojej diecezji. Sprawił 
on dużą radość siostrom, którym udzielił błogosławieństwa oraz życzył owoc-
nej posługi. Ogromnie wzruszającym przeżyciem była celebracja, wraz z liczną 
grupą wiernych, rocznicy założenia salwatorianów i salwatorianek, kiedy to 
podczas uroczystej Mszy św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne53.

Krańcowo odmiennym przeżyciem dla pionierek była informacja o nagłej 
śmierci prowincjała ks. Benignego Dziadka SDS, jaka dotarła 12 grudnia do 
Trzebini. Szok był tym większy, iż jak relacjonowała s. Sabina w liście do 
ks. P. Pfeiffera SDS 18 grudnia 1929 roku54, jeszcze dwa tygodnie wcześniej 
był u nich z posługą spowiednika. Relacjonując dalej, pisała o wzruszają-
cym przeżyciu, jakim był dla sióstr pogrzeb prowincjała w Krakowie. Były 
pod wielkim wrażeniem tłumów ludzi, szczególnie ubogich, którzy ze łzami 
w oczach uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez bp. Rosponda oraz 
pogrzebie poprowadzonym przez abp. Adama Sapiehę.

Dzięki zapisom w kronice sióstr możemy wejść w rodzinny klimat Wigi-
lii oraz Bożego Narodzenia, które córki duchowe bł. Marii przeżywały po 
raz pierwszy w nowym miejscu. Jak zapisały, mimo nawału prac s. Bonfilii 
w kuchni oraz reszty obowiązków, które podejmowała s. Sabina, były pod 
wielkim wrażeniem Wigilii przeżywanej z całą wspólnotą księży, braci oraz 
kandydatów. Zupełną nowością dla nich była możliwość wspólnego kolę-
dowania i składania sobie życzeń ze wspólnotą salwatorianów. Podkreślały 
atmosferę radości oraz wdzięczność najmłodszych członków wspólnoty, którzy 
dla wszystkich odegrali jasełka w dniu św. Szczepana w salce domu reko-
lekcyjnego55. Ciekawostką jest, iż w gronie kandydatów do zgromadzenia 
salwatorianów były przyszłe tuzy polskiej prowincji salwatorianów, jak: ks. Jan 
Drozd SDS (znany biblista i tłumacz ksiąg w Biblii Tysiąclecia), ks. Waw-
rzyniec Bochenek SDS i ks. Grzegorz Czech SDS (salwatoriańscy pionierzy 
na Ziemiach Odzyskanych w 1945 roku). Wszyscy trzej otrzymali święcenia 
12 maja 1940 roku w okresie okupacji niemieckiej56.

53 Tamże, s. 4.
54 Tamże, Korespondencja Rzym-Trzebinia 12 X 1928 – 18 XII 1929, S. S. Szymbo-

rowska do ks. P. Pfeiffera, Trzebinia, 18 XII 1929 r.
55 Tamże, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 5-6.
56 APPSK, APZ, Jan Drozd; Wawrzyniec Bochenek; Grzegorz Czech.
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VII. Charakterystyka posługi sióstr salwatorianek w Trzebini

Ograniczone ramy naszej refleksji nie pozwalają nam zbyt szczegółowo 
zagłębiać się w opisywanie ogromu wysiłku i pracy, jaki włożyły siostry sal-
watorianki w propagowanie idei ruchu rekolekcji zamkniętych w Trzebini. 
Jednak mając świadomość, iż odpowiadały one za to, aby wszyscy uczestnicy 
rekolekcji mieli zapewniony wikt oraz miejsce do spania, możemy na podsta-
wie danych statystycznych uświadomić sobie, jaka była skala ich codziennych 
obowiązków. Wydawane w Trzebini czasopisma: „Drogowskaz” i „Dzwonek 
Rekolekcyjny”, zawierają szczegółowe dane dotyczące liczby wygłoszonych 
serii rekolekcji oraz liczby osób w nich uczestniczących. Dzięki tym źró-
dłom możemy przytoczyć dane statystyczne, dotyczące domu rekolekcyjnego 
w Trzebini w pierwszych latach jego działalności:

– 1929 r. – 33 serie rekolekcji – 1201 uczestników,
– 1930 r. – 54 serie rekolekcji – 1858 uczestników,
– 1931 r. – 53 serie rekolekcji – 1801 uczestników,
– 1932 r. – 54 serie rekolekcji – 1664 uczestników,
– 1933 r. – 49 serii rekolekcji – 1709 uczestników,
– 1934 r. – 42 serie rekolekcji – 1104 uczestników57.
Ofiarna posługa sióstr oraz dobre świadectwo, jakie dawały wśród miejsco-

wej ludności oraz uczestników rekolekcji, nie pozostały bez odzewu. Wyrazem 
szczególnego uznania dla postawy salwatorianek była propozycja władz miej-
skich Trzebini, które już w 1930 roku chciały powierzyć siostrom prowadzenie 
przedszkola wraz z placem zabaw. Jednak po konsultacjach z przełożonymi 
ustalono, iż w tej sytuacji personalnej nie podołałyby one aż tylu obowiązkom58.

Ciekawy jest fakt, iż mimo tak wyczerpującej pracy, podejmowanej 
w trudnych warunkach, wśród sodalisek pomagających okresowo siostrom 
w czasie najliczniejszych serii rekolekcji znalazły się dwie, które zgłosiły swoją 
chęć wstąpienia do Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela: Felicja Głogowska 
(s. Ryszardyna) i Karolina Nowak (s. Leopoldyna)59. Był to zapewne efekt 
dobrego świadectwa sióstr, które pracując w domu rekolekcyjnym, głosiły 
Ewangelię nie słowami, ale codzienną, mozolną pracą podejmowaną z miłości 
do Boga i bliźniego.

57 Tamże, „Drogowskaz”; „Dzwonek Rekolekcyjny”; J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Sal-
watoriański Dom Słowa, s. 32-34.

58 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 98.
59 APPSG, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, Relacje pisemne sióstr salwatorianek.
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Dzięki temu, że salwatorianki każdego dnia dawały dobre świadectwo 
sobie i swojej Kongregacji, znajdowali się dobrodzieje, którzy bardzo chętnie 
je wspierali. Studiując korespondencję sióstr60 oraz zapiski w kronice domowej 
salwatorianek61, widzimy wdzięczność, z  jaką siostry wspominały o wielu 
dobrodziejach i ofiarodawcach, którzy widząc warunki, w jakich posługują 
salwatorianki, często wspierali je datkami oraz najpotrzebniejszymi w codzien-
nym życiu rzeczami. Dobre kontakty z uczestnikami rekolekcji okazały się 
bardzo pomocne w poszukiwaniach miejsca, gdzie siostry mogłyby założyć 
drugi dom w Polsce.

Warto również wspomnieć inne inicjatywy związane z ruchem rekolekcji 
zamkniętych oprócz zwykłych serii rekolekcji dla wszystkich stanów. Ponieważ 
były one również ogromnym wyzwaniem dla sióstr, które dbały zawsze o całą 
logistykę tych spotkań.

Jednym z nich były tzw. Dni rekolekcyjne. Była to wspaniała okazja do 
promocji domu św. Józefa w Trzebini, gdyż zapraszano na nie licznych dusz-
pasterzy oraz dostojników kościelnych. Na pierwszym takim spotkaniu, które 
odbyło się 25 sierpnia 1929 roku w Trzebini, obecny był bp Stanisław Rospond 
z Krakowa. Kolejny taki dzień odbył się, już z udziałem sióstr salwatorianek, 
30 sierpnia 1931 roku w Trzebini. Było to nie lada wyzwanie dla naszych 
pionierek, ponieważ przybyli na nie tacy dostojnicy jak prymas kard. August 
Hlond, abp Adam Sapieha z Krakowa oraz bp Stanisław Adamski z Katowic, 
a także liczne grono duchowieństwa i dobrodziejów domu w Trzebini62.

Ciekawą inicjatywą, kontynuowaną dziś przez Centrum Formacji Ducho-
wej Salwatorianów w Krakowie pod nazwą Szkoły Wychowawców, były 
tzw. kursy instrukcyjne dla rekolekcjonistów. Zachęcany przez dostojników 
kościelnych ks. Małysiak SDS postanowił zorganizować spotkania, podczas 
których dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z kapłanami pragnącymi 
włączyć się w ruch rekolekcyjny w Polsce. Dane statystyczne dotyczące tych 
spotkań wyglądają następująco:

– I Kurs – 26.10.1931 r. – 37 księży,
– II Kurs – 21-23.04.1932 r. – 32 księży,
– III Kurs – 19-20.04.1933 r. – 43 księży.

60 Tamże, Korespondencja Rzym-Trzebinia 24 I 1930 – 7 V 1934.
61 Tamże, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela. 
62 APPSK, „Drogowskaz”; „Dzwonek Rekolekcyjny”; J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, 

Salwatoriański Dom Słowa, s. 40-41.
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Nie możemy pominąć także innych znaczących akcji duszpasterskich, 
które były związane z domem św. Józefa:

– Związek rekolekcyjny – stowarzyszenie założone w 1932 roku dla reko-
lektantów. Miał on na celu konsolidację uczestników rekolekcji oraz promocję 
idei rekolekcji zamkniętych dla wszystkich stanów w Polsce. W 1933 roku 
związek ten obejmował swoją działalnością 718 członków.

– Związek rekolekcjonistów – stowarzyszenie powołane dla kapłanów 
uczestniczących w rekolekcjach oraz promujących idee rekolekcji w swoich 
diecezjach, powołany do życia w 1932 roku.

– Wieniec rekolekcyjny – powołany dla dobrodziejów, wspierających ideę 
rekolekcji. W pierwszych latach funkcjonowania domu św. Józefa był on 
ważnym wsparciem dla nowo powstałego apostolatu salwatorianów i salwa-
torianek63.

W okresie 80-letniej posługi sióstr salwatorianek w Trzebini, w latach 
1929-2009, podejmowały one gorliwie liczne posługi w zakresie obsługi domu 
rekolekcyjnego, kuchni, pralni, pomocy w kancelarii oraz zakrystii i kościele. 
Na szczególną uwagę zasługuje ogromne zaangażowanie sióstr salwatorianek 
w organizowane przez ks. Stanisława Szarka SDS, od 13 maja 1950 roku64, 
nabożeństwa fatimskie w Trzebini. Kościół salwatorianów stał się, drugim 
po Turzy na Górnym Śląsku w Polsce, ośrodkiem szerzenia kultu Madonny 
z Fatimy65. Trzeba także wspomnieć o dużym zaangażowaniu sióstr salwatoria-
nek w posługę duszpasterską, erygowanej 28 marca 1958 roku66 parafii NSPJ 
w Trzebini oraz powołanego do życia, na mocy decyzji prowincjała w 2006 
roku, Centrum Formacji Duchowej67. Omawiając posługę sióstr salwatorianek 
w Trzebini, nie można pominąć s. Stanisławy Kołodziej SDS, która prawie 
całe swoje życie zakonne (w latach 1947-2009) poświęciła gorliwej i oddanej 
posłudze w domu zakonnym w Trzebini68.

63 Tamże, „Drogowskaz”; „Dzwonek Rekolekcyjny”; R. Falkiewicz, Rekolekcje za-
mknięte, w: Salwatorianie w Polsce 1900-1975, s. 225-236.

64 Tamże, APZ, Stanisław Szarek.
65 I. Kiełbasa, Polska Prowincja Salwatorianów w służbie promowania orędzia z Fatimy, 

„Studia Salvatoriana Polonica” 10(2016), s. 83-97.
66 APPSK, Trzebinia, Dekret erygowania parafii pw. NSPJ w Trzebini z dnia 28 marca 

1958 roku.
67 J. Wawrzyniak, P. Ślęczka, Salwatoriański Dom Słowa, s. 67-75.
68 APPSG, S. Stanisława Kołodziej – Curriculum vitae.
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VIII. Zarys rozwoju Polskiej Prowincji Sióstr Salwatorianek

W grudniu 1934 roku s. Sabina Szymborowska SDS prowadziła dość 
ożywioną korespondencję z m. Liborią Hansknecht SDS69. Powodem tych 
wzmożonych konsultacji była okazja kupna hotelu w Goczałkowicach, z moż-
liwością zaadoptowania go na dom zakonny dla wspólnoty sióstr. Siostry 
z Trzebini wskazywały na dogodne położenie domu ze względu na pobliskie 
sanatorium, gdzie mogłyby podjąć się posługi, a także lokalizację w pobliżu 
miejscowego kościoła. Wskazywały na możliwość otwarcia przedszkola oraz 
życzliwość mieszkańców, która daje nadzieję na pozyskanie nowych powołań. 
Nie bez znaczenia był fakt, że pomysł ten podsunęły siostrom osoby uczest-
niczące w rekolekcjach w Trzebini, które nie tylko gorąco popierały pomysł 
osiedlenia się sióstr w Goczałkowicach, ale obiecywały pomoc w znalezieniu 
dobrodziejów wspierających zakup i utrzymanie domu70. Przełożona generalna 
zaaprobowała pomysł kupna domu i rozwoju apostolatów sióstr w Polsce. 
Jednak nie mogła wspomóc tej inicjatywy finansowo, ponieważ Kongregacja 
Sióstr Boskiego Zbawiciela nie posiadała w tym momencie kwoty potrzebnej 
do zakupu domu w Goczałkowicach71.

Po uzyskaniu zgody Generalatu siostry rozpoczęły starania i żmudne pro-
cedury, które doprowadziły do szczęśliwego finału 25 lipca 1935 roku. Wówczas 
to, za pośrednictwem Polskiej Prowincji Salwatorianów w sądzie Grodzkim 
w Pszczynie zakupiono dom w Goczałkowicach za sumę 24 tysięcy złotych. 
Pośrednictwo przełożonego polskiej prowincji salwatorianów było konieczne, 
ponieważ żadna z sióstr nie posiadała polskiego obywatelstwa. Jak wielkie 
było zaufanie w Bożą Opatrzność s. Sabiny, niech świadczy fakt, iż w dniu 
kupna domu w Goczałkowicach miała tylko 50 złotych w gotówce72. Na mocy 
dekretu z 15 października 1935 roku bp. Stanisława Adamskiego z Katowic 
erygowano w Goczałkowicach pierwszy dom sióstr salwatorianek w Polsce73.

69 Archiwum Generalne Sióstr Salwatorianek w Rzymie (cyt. dalej: AGSR), Poland, 
Administration, 1935-1958 (I), S. S. Szymborowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 
14 grudnia 1934, 15 grudnia 1934.

70 APPSG, Korespondencja Rzym-Goczałkowice 4 I 1934 – 11 XII 1939, S. S. Szym-
borowska do M. L. Hansknecht, Trzebinia, 4 stycznia 1935.

71 Tamże, M. L. Hansknecht do S. S. Szymborowska, Rzym, 11 stycznia 1935.
72 L. Urban, Powstanie i rozwój polskiej prowincji, s. 102-105.
73 APPSG, Kuria Diecezjalna w  Katowicach (od 1935), Kuria Diecezjalna do 

S. S. Szymborowskiej, Katowice, 15 października 1935.
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Dom w Goczałkowicach stał się więc centrum Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela w Polsce. Kiedy trwały przygotowania do poświęcenia domu, które 
miało miejsce 15 grudnia 1935 roku74, z Rzymu nadeszła radosna wiadomość. 
Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej, wydanej 12 grudnia 1935 roku75, utwo-
rzono komisariat sióstr salwatorianek w Polsce. Przełożoną pięciu sióstr, które 
weszły w skład tej jednostki administracyjnej mianowano s. Sabinę Szymbo-
rowską SDS. W kolejnych latach trwał rozwój komisariatu sióstr salwatorianek 
w harmonijnej współpracy z polską prowincją salwatorianów. Powstały kolejne 
placówki sióstr: w Krakowie-Zakrzówku (15 lutego 1935 roku76); Mikołowie (od 
3 stycznia 1938 roku do sierpnia 1991 roku77) oraz Zakopanem (lipiec 1939 – maj 
1940; 1969-197178).

Niełatwy okres II wojny światowej był dla sióstr salwatorianek naznaczony 
tragedią męczeńskiej śmierci s. Stanisławy Falkus SDS i s. Leopoldy Ludwig 
SDS79. Kiedy już się wydawało, że czarny okres okupacji niemieckiej dobiega 
końca, zostały one zamordowane przez sowieckich bandytów, broniąc swojej czci 
i honoru. Mimo tych traumatycznych przeżyć komisariat sióstr salwatorianek 
dalej się rozwijał. Przełomowym momentem dla wspólnoty polskich sióstr była 
decyzja konsulty generalnej salwatorianek z dnia 26 czerwca 1947 roku, na mocy 
której powołano do życia Polską Prowincję Sióstr Boskiego Zbawiciela80. Na 
czele prowincji, liczącej wówczas: 13 sióstr profesek i 3 kandydatki, stanęła Matka 
Bonfilia Cofałka SDS a na siedzibę prowincjalatu wyznaczono Goczałkowice81.

W ciągu tych dziewięciu dekad posługi sióstr salwatorianek w Polsce 
podejmowały one wiele różnych apostolatów. Ze względu na ograniczony 
zakres tego opracowania nie można ich szczegółowo omówić. Ograniczę się do 
przedstawienia listy placówek, w których salwatorianki realizowały charyzmat 
ojca Jordana i bł. Marii od Apostołów, począwszy od tych, które już zostały 
zniesione, a kończąc na obecnie istniejących:

– Bielsko-Biała (1998-2012) – posługa na parafii salwatorianów,
– Dobroszyce (1949-1950) – Małe Seminarium Salwatorianów,

74 Tamże, Kronika Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 14-15.
75 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 121-122.
76 Stulecie Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela, s. 48.
77 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 137-139.
78 Tamże, s. 139-142.
79 Represje systemu komunistycznego wobec zakonów w Polsce. Referaty ze spotkania pro-

wincjalnego salwatorianek w Goczałkowicach-Zdroju, red. J. Figiel, Kraków 2016.
80 APPSG, Korespondencja z Rzymem 1928-1950.
81 Zbawieniem Twoim Jestem Ja, s. 195-196.
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– Gary (USA) (1972-1974) – prowadzenie kuchni w domu salwatorianów,
– Kalwaria Zebrzydowska (1970-1978) – posługa pielęgniarek w Zakładzie 

Bonifratrów,
– Kwidzyń (2018-2019) – praca w świetlicy środowiskowej i prowadzenie 

szkoły podstawowej,
– Mikołów (1938-1991) – Małe Seminarium Salwatorianów, kuchnia, kate-

cheza,
– Piastów (1984-1989) – praca na parafii, katecheza, posługa pielęgniarki,
– Racibórz (1971-1972) – zakrystianka i katechetka,
– Trzebinia (1929-2009) – dom rekolekcyjny, troska o dom i kościół, kate-

cheza, Centrum Formacji Duchowej,
– Trzebnica (1961-1972) – prowadzenie domu i kuchni, troska o paramenty 

liturgiczne,
– Wróblowice (1980-1991) – posługa na parafii,
– Warszawa Powązki (do 1990) – posługa na parafii,
– Zakopane (lipiec 1939 – maj 1940; 1969-1971) – prowadzenie kuchni oraz 

troska o kościół salwatorianów,
– Ziemięcice (1965-1983) – katechizacja, kuchnia, zakrystia, organistka,
– Zabrze (1977-1992; 1994-1998) – pielęgniarki, posługa na parafii82.
Obecnie siostry salwatorianki posługują w następujących wspólnotach: 

Goczałkowice-Zdrój (dom prowincjalny, katecheza, prowadzenie żłobka, kate-
chizacja w szkołach specjalnych oraz wśród dzieci niesłyszących); Częstochowa 
(praca w Radiu Jasna Góra); Gaszowice (katechizacja, posługa w kościele, 
opieka nad chorymi); Międzywodzie (dom rekolekcyjno-wypoczynkowy); 
Olsztyn (prowadzenie przedszkola); Zawoja (katechizacja, praca w zakrystii); 
Żywiec (katechizacja, opieka nad chorymi, praca w parafii); Bagno (prowadze-
nie kuchni i pralni w WSD Salwatorianów); Kraków-Zakrzówek (Centrum 
Formacji Duchowej), Warszawa (katecheza w szkole, praca w parafii i praca 
w Radzie Szkół Katolickich); Katowice (praca w szpitalu); Zielona Góra (praca 
w domu biskupim).

Poza granicami naszej ojczyzny polskie salwatorianki pracują w następują-
cych krajach: Kongo (2 siostry), Izrael (1 siostra), Węgry (1 siostra), Włochy –  
Rzym (3 siostry) oraz Niemczech – Berlin (3 siostry)83.

82 Tamże, s. 303-308.
83 Zob. http://www.siostry.pl/wspolnoty/dom-prowincjalny-goczalkowice-zdroj/ 

[dostęp: 30.03.2020]. 
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* * *
Opracowanie to powstało na bazie refleksji oraz prezentacji multimedial-

nej, które piszący te słowa przygotował i poprowadził w listopadzie 2019 roku 
na zaproszenie sióstr salwatorianek podczas jubileuszu w Goczałkowicach. 
Mam nadzieję, że w roku jubileuszu 120 lat obecności i posługi salwatorianów 
na ziemiach polskich stanie się ono impulsem do pochylenia się nad pięknymi 
kartami historii oraz inspiracją do ożywienia harmonijnej współpracy polskich 
salwatorianek i salwatorianów w dziele głoszenia Ewangelii w duchu bł. Marii 
od Apostołów i Czcigodnego Sługi Bożego ojca Franciszka Marii od Krzyża 
Jordana.

90TH ANNIVERSARY OF THE PRESENCE AND PASTORAL WORK  
OF THE CONGREGATION OF THE SISTERS OF THE DIVINE SAVIOR 

IN POLAND (1929-2019)

Summary

The jubilee of the 90th anniversary of the presence and ministry of the salvatorian 
sisters in Poland has become an opportunity to look at historical studies on this sub-
ject and to update the current bibliography. This study is an invitation to reflect on 
the realization of the charism of the Venerable Servant of God Fr. Mary of the Cross 
Jordan and the Blessed Mary of the Apostles in the context of the abundant history 
of cooperation within the Salvatorian Family. For us Salvatorians this is a particularly 
current topic in the year of the 120th anniversary of the presence and ministry of 
Salvatorians on Polish lands. In times of vocational crisis, which painfully affects our 
provinces, the history of the dynamic growth of the retreat house in Trzebinia can be 
an inspiration to revive the harmonious cooperation of our provinces, along the lines 
of the first salvatorian sisters so generously serving together with the Salvatorians in 
the popularization of the idea of closed retreats and other apostolates in such difficult 
conditions of the 1920s.

Słowa kluczowe:
siostry salwatorianki, Trzebinia, salwatorianie, dom rekolekcyjny św. Józefa.

Keywords:
salvatorian sisters, Trzebinia, Salvatorians, retreat house of St. Joseph.
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Ks. Roman Słupek SDS

 Bibliografia polskojęzycznych publikacji 
naukowych i popularnonaukowych 
dotyczących salwatorianów (2000-2019)1

W ramach poszczególnych kategorii publikacji zastosowano klucz chrono-
logiczny. Bibliografia nie zawiera katechez, homilii czy nabożeństw związanych 
ze zgromadzeniem salwatorianów.

1. Książki
2. Opracowania zbiorowe
3. Artykuły
4. Prace dyplomowe

1. Książki

2000

– Kiełbasa A., Brat Feliks Sierny salwatorianin 1887-1968, Trzebnica 2000, 
ss. 116.

– Kubat K., Listy z Afryki i nie tylko, Oborniki Śl. 2000, ss. 291.

2001

– Kiełbasa A., Salwatorianie w Polsce, Bagno 2001, ss. 23.

Ks. dr hab. Roman Słupek SDS – kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej 
i Religiologii na PWT we Wrocławiu, rektor i wykładowca teologii fundamentalnej i re-
ligiologii 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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2002

– Byrczek A., Skupień H., Pilecki K., Kościół salwatorianów Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002, ss. 44.

2003

– Kos J. B., Refleksje o życiu godziwym. Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. prof. 
Antoniego Kiełbasy SDS, Wrocław 2003, ss. 11.

2004

– Giemza B., Kurendy z wyższej grzędy, Kraków 2004, ss. 103.
– Verona 1964-2004. 40 lat klasztoru Salwatorianów, Kraków 2004, ss. 37.

2005

– Kiełbasa A., Ksiądz Wawrzyniec Kazimierz Bochenek 1915-1996, Trzebnica 
2005, ss. 40.

– Kiełbasa A., Przeszłość przyszłości. 75 lat domu zakonnego w Bagnie 1930-
-2005, Kraków-Bagno 2005, ss. 102.

– Kondziołka J., Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Miko-
łowie w latach 1951-2000, Kraków 2005, ss. 186.

2006

– Wójtowicz K., Ożywić tożsamość salwatoriańską, Kraków 2006, ss. 43.

2007

– Kiełbasa A., Ksiądz dr Jan Dragosz (1933-2007), salwatorianin, Trzebnica 
2007, ss. 4.

– Kiełbasa A., Śp. Ksiądz Józef Przybyło 1935-2007, salwatorianin, Trzebnica 
2007, ss. 4.

– Kiełbasa A., Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Gerarda Rogowskiego, Trzebnica 
2007, ss. 4.

– Ryba P., Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Mikuszowi-
cach Śląskich, Kraków 2007, ss. 234.
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2008

– Piela M., Działalność misyjna Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Apostolskiej 
Prefekturze Assamu w Indiach (1889-1915), Wrocław 2008, ss. 562.

2009

– Kiełbasa A., Ksiądz Augustyn A. Promiński 1922-2009. Salwatorianin w służ-
bie duchowości benedyktyńskiej, Trzebnica 2009.

– Siwek H., Krwawiące drzewo, Kraków 2009, ss. 155.
– Siwek H., Moja piękna Afryka, Kraków 2009, ss. 239.

2010

– 50 lat salwatorianów na Warmii i Mazurach 1960-2010, Węgorzewo 2010, ss. 32.
– Giemza B., Dlaczego modlimy się za kapłanów. Znaczenie dnia kapłańskiego, 

Kraków 2010, ss. 141.

2011

– Jesteśmy jego dłużnikami. Wspomnienia o ks. Wawrzyńcu Bochenku SDS 
(1915-1996), oprac. A. Kiełbasa, red. B. Giemza, Kraków 2011, ss. 360.

– Kijaczek M., W blasku hebanowego krzyża, Kraków 2011, ss. 189.
– Restrepo D., Fr. Bonaventura Lüthen SDS. Stulecie jego przejścia do wiecz-

ności 1911-2011, Roma 2011, ss. 57.
– Zgudziak Z., Listy z Tanzanii, Kraków 2011, ss. 256.

2012

– Jakubiec B., Kwiatki księdza Tadeusza. Zwyczajne wspomnienia o nie-
zwykłym człowieku księdzu profesorze Tadeuszu Styczniu, salwatorianinie, 
Lublin-Kraków 2012, ss. 132.

– Martyna M., Wspomnienie miejsc i ludzi, do których posłał mnie nasz Zba-
wiciel, Kraków 2012, ss. 123.

– Zespół pałacowy w Bagnie. Wyższe Seminarium Duchowne salwatorianów, 
tekst: D. Sikorski, zdjęcia: R. M. Sołdek, Kraków 2012, ss. 54.
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2013

– Karuzo R., Stulecie Kościoła Dobrego Pasterza 1913-2013. Wydanie Jubile-
uszowe, Olsztyn 2013, ss. 31.

– Kiełbasa I., Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010), życie 
oraz działalność naukowa i duszpasterska, Kraków 2013, ss. 449.

– Węglarz W., Bazylika mniejsza Najświętszego Serca Pana Jezusa i  sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini, Kraków 2013, ss. 71.

2014

– Przewodnik po Domu Generalnym Salwatorianów, Roma 2014, ss. 22, 
https://www.sds.org/pl/pomoce/publikacje/dom-generalny [dostęp: 
18.12.2017].

– Siwek H., Tam, gdzie lwy mówią dobranoc, Brzeg Dolny 2014, ss. 304.

2015

– Stanoszek P., Ksiądz Józef Celestyn Rogowski 1902-1988. Życie znaczone tru-
dem i czynami, Kraków 2015, ss. 61.

– Wawrzyniak J., Ślęczka P., Salwatoriański dom Słowa. Historia i współczes-
ność domu rekolekcyjnego w Trzebini, Kraków 2015, ss. 100.

– Zonta M., Dając świadectwo miłości i dobroci Boga, naszego Zbawiciela. List 
pasterski do salwatorianów, 25 grudnia 2014 r., Rzym 2015, ss. 26.

– Zonta M., Uczyniłem Cię światłem narodów oświetlającym teraźniejszość 
i planującym przyszłość. List do salwatorianów, 8 grudnia 2015 r., Rzym 2015, 
ss. 26.

2016

– Zonta M., Owoce i pytania XIV Synodu Generalnego. List pasterski do sal-
watorianów, 8 grudnia 2016 r., Rzym 2016, ss. 30.

2017

– Zonta M., Odkryć na nowo życiowe źródło. Charyzmat salwatoriański prze-
żywany z pasją i autentycznością. List pasterski do salwatorianów, 8 grudnia 
2017 r., Rzym 2017, ss. 26.
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2018

– Giemza B., Ks. Paschalis Schmid SDS. Ojciec Soboty Kapłańskiej, Kraków 
2018, ss. 23.

– Kiełbasa I., Ksiądz Tymoteusz Weigang. Wytrwały i wierny charyzmatowi 
Założyciela, Kraków 2018, ss. 31.

2019

– Zonta M., Gotowi do wspólnego wznowienia drogi Misji. List pasterski do 
salwatorianów, 8 grudnia 2019 r., Rzym 2019, ss. 31.

Brak roku wydania

– Falkiewicz R., Kościół jest misyjny – cały i wszędzie, Kraków b.r.w., ss. 84.
– Jones S., Ojciec Bonawentura Luethen SDS. Wierny wizji, Roma b.r.w., ss. 

26, https://www.sds.org/files/171/SWK-Book/30/Ojciec-Bonawentura-
-Luethen-PL.pdf [dostęp: 18.12.2017].

– Jones S., Ojciec Otto Hopfenmuller. Misjonarz Boskiego Zbawiciela, Roma 
b.r.w., ss. 36, https://www.sds.org/pl/apostolstwo/rok-misyjny/otto-hop-
fenmueller [dostęp: 18.12.2017].

2. Opracowania zbiorowe

2001

– Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, 
Lublin 2001, ss. 574.

– Wczoraj i dziś salwatorianów w Polsce, red. J. Chrząściel, A. Dąbrowski, 
S. Soczyński, Kraków 2001, ss. 120.

2002

– Stulecie Salwatorianów w Polsce. Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu 
8 września 2000 roku, red. A. Kiełbasa, Trzebnica 2002, ss. 70.
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2004

– Międzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu, Kluczowe elementy salwato-
riańskie. Charyzmat – misja – duchowość – tożsamość, Kraków 2004, ss. 108.

2005

– „Dobrze, sługo dobry…” (Mt 25,21). Księga pamiątkowa ku czci ks. dr. 
Huberta Ordona SDS, red. K. Mielcarek, Kielce 2005, ss. 240.

2010

– Indie – Kościół – Salwatorianie. Z przeszłości ku przyszłości, red. J. Wawrzy-
niak, Kraków 2010, ss. 141.

2011

– Servus sanctae Hedvigis fidelis. Księga dedykowana Księdzu Antoniemu Kieł-
basie, red. J. Swastek, M. Piela, Wrocław 2011, ss. 631.

2013

– Skok na głęboką wodę. Przepis na wolontariusza misyjnego, red. P. Fiącek, 
Kraków 2013, ss. 298.

2017

– Kluczowe elementy salwatoriańskie, cz. 6, https://www.sds.org/pl/pomoce/
ijcc-pl/kluczowe-elementy-salwatorianow-czesc-6 [dostęp: 18.12.2017].

3. Artykuły

2000

– Kiełbasa A., Badania nad pochodzeniem kandydatów do stanu duchownego 
na przełomie XIX i XX wieku. Powołania kapłańskie i zakonne z terenu 
Górnego Śląska na przykładzie Salwatorianów, w: Milenium Kościoła na 
Śląsku, red. J. Kopiec, Opole 2000, s. 155-185.
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– Kiełbasa A., Z obrad Kapituły Generalnej Salwatorianów w Grazu, „Brzask” 
7-8(2000), s. 205-210.

– Piskorz J., Znaczenie słowa drukowanego w działalności apostolskiej salwa-
torianów polskich, „Roczniki Biblioteczne” 44(2000), s. 175-201.

– Prokop K. R., Świadek Sonderaktion Krakau (ks. Pius Piętka), „Alma 
Mater” 2000 nr 25, s. 23-25.

2001

– Filipak M., Bibliografia prac Księdza Profesora Tadeusza Stycznia, w: 
Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, 
Lublin 2001, s. 18-42.

– Giemza B., Działalność apostolska prowincji na przełomie stuleci, w: Wczoraj 
i dziś salwatorianów w Polsce, red. J. Chrząściel, A. Dąbrowski, S. Soczyń-
ski, Kraków 2001, s. 45-119.

– Jan Paweł II, List do Księdza Profesora Tadeusza Stycznia, w: Codzienne 
pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza 
Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, Lublin 2001, 
s. 45.

– Kiełbasa A., Historia salwatorianów w Polsce, w: Wczoraj i dziś salwatoria-
nów w Polsce, red. J. Chrząściel, A. Dąbrowski, S. Soczyński, Kraków 2001, 
s. 10-43.

– Kiełbasa A., Rola Polaków w Rzymskiej wspólnocie zakonnej salwatorianów 
na przełomie XIX i XX wieku, w: Lux Romana w Europie Środkowej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2001, s. 276-294.

– Kiełbasa A., Stulecie salwatorianów w Polsce, „Brzask” 9(2001), s. 139-151.
– Nagy S., Widziane z  boku, życzliwie i  z  braterskim zatroskaniem, w: 

Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, 
Lublin 2001, s. 46-49.

– Półtawska W., Pochwała przyjaźni. Adres okolicznościowy na 70. rocznicę 
urodzin Księdza Profesora Tadeusza Stycznia, w: Codzienne pytania Anty-
gony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 
70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 50-53.

– Tomasik H., Dziękuję, Księże Profesorze, w: Codzienne pytania Antygony. 
Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. 
urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 68-71.
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– Ślipko T., Ks. Tadeusz Styczeń SDS, w: Polska filozofia powojenna, t. 2, red. 
W. Mackiewicz, Warszawa 2001, s. 257-272.

– Urbański A., Kazanie na Jubileusz 100-lecia Polskiej Prowincji Salwatoria-
nów, „Wiadomości Salwatoriańskie” 2001 nr 4, s. 1-4.

– Wierzbicki A. M., Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń – Osoba i Dzieło, w: 
Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora 
Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, 
Lublin 2001, s. 12-17.

– Wojtarowicz T., Profesor, mędrzec, przyjaciel, w: Codzienne pytania Anty-
gony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 
70. urodzin, red. A. Szostek, A. Wierzbicki, Lublin 2001, s. 72-73.

2002

– Giemza B., W drodze do życia w komunii braterskiej dla Boskiego Zbawi-
ciela. Przesłanie instrukcji „Rozpocząć na nowo od Chrystusa” w odniesieniu 
do życia i działalności Polskiej Prowincji Salwatorianów, „Wiadomości 
Salwatoriańskie” 2002 nr 7 (Załącznik 1).

– Kiełbasa A., Aprobata kościelna salwatorianów, w: Veritati Salvificae Service. 
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. E. Góreckiemu z okazji 70 rocznicy 
urodzin, Wrocław 2002, s. 279-297.

– Kiełbasa A., Czubak Jan (1914-1972), w: Leksykon duchowieństwa represjo-
nowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, 
s. 42-43.

– Kiełbasa A., Działalność dydaktyczno-wychowawcza salwatorianów w Miko-
łowie na tle rozwoju szkolnictwa zakonów męskich na Górnym Śląsku 
w pierwszej połowie XX wieku, w: Kultura edukacyjna na Górnym Ślą-
sku, red. A. Barciak, Katowice 2002, s. 148-180.

– Kiełbasa A., Kłaput Franciszek (1932-1993), w: Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 
2002, s. 111-112.

– Kiełbasa A., Piątkowski Józef (1914-1995), w: Leksykon duchowieństwa repre-
sjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 2002, 
s. 215-216.

– Kiełbasa A., Salwatorianie w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem ich 
działalności w archidiecezji wrocławskiej, w: Stulecie Salwatorianów w Pol-
sce. Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu 8 września 2000 roku, red. 
A. Kiełbasa, Trzebnica 2002, s. 13-23.
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– Kiełbasa A., Stan badań nad historią salwatorianów, w: Kościół w Polsce. 
Dzieje i kultura, t. 1, red. J. Walkusz, Lublin 2002, s. 107-124.

– Kiełbasa A., Ślusarczyk Tomasz (1911-1972), w: Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, t. 1, red. J. Myszor, Warszawa 
2002, s. 282-283.

2003

– Agudelo M., Pracować z dziećmi w duchu Ojca Jordana i Matki Marii, 
„Informationes SDS” 2003 nr 34, s. 1-2.

– Anderton A., Wszystkimi sposobami i środkami, „Salwatoriański Biuletyn 
Postulacyjny. Wersja polska” 16(2003), s. 16-17.

– Gregoor G., Refleksja na temat odnowy, „Informationes SDS” 2003 nr 29, 
s. 7-9; 2003 nr 30, s. 7-8.

– Kiełbasa A., 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie (1953-2003), 
„Salwator” 2003 nr 6, s. 11-13.

– Ksiądz Donald (Earl) Skwor, siódmy Generał Towarzystwa (1928-2002), 
„Informationes SDS” 2003 nr 29, s. 1-3.

– Piela M., Boże Narodzenie – główne święto Towarzystwa Boskiego Zbawi-
ciela, „Salwatoriański Biuletyn Postulacyjny. Wersja polska” 16(2003), s. 5.

2004

– Agudelo M., Rodzina salwatoriańska, „Wiadomości Salwatoriańskie” 2004 
nr 4 (Załącznik 1).

– Boesing A., Duchowość salwatoriańska. Pojęcie rozległe i szerokie, w: Mię-
dzynarodowa Komisja ds. Charyzmatu, Kluczowe elementy salwatoriańskie. 
Charyzmat – misja – duchowość – tożsamość, Kraków 2004, s. 76-94.

– Dłubała R., Urbanik J., Praca przy odbudowie Kościoła – salwatorianie na 
Węgrzech, „Annales Societatis Divini Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) 
nr 3, s. 47-50.

– Dobrowolski T., W posłudze Kościołowi na Białorusi, „Annales Societatis 
Divini Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) nr 3, s. 13-16.

– Gerke L. F, Duch Towarzystwa, w: Międzynarodowa Komisja ds. Chary-
zmatu, Kluczowe elementy salwatoriańskie. Charyzmat – misja – duchowość 
– tożsamość, Kraków 2004, s. 35-48.

– Giemza B., Ukraina – otwarte zaproszenie, „Annales Societatis Divini 
Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) nr 3, s. 17-23.
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– Hoffmann K., Salwatorianie w Berlinie, „Annales Societatis Divini Salva-
toris” (wyd. pol.) XV(2004) nr 3, s. 37-40.

– Kiełbasa A., Ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan, Założyciel salwatoria-
nów – Salwatorianie w Polsce – Początki salwatoriańskiej wspólnoty zakonnej 
w USA, w: Verona 1964-2004. 40 lat klasztoru salwatorianów, Kraków 2004, 
s. 16-37.

– Kiełbasa A., Represje wobec salwatorianów na Dolnym Śląsku w latach 1945-
1956, w: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolsz-
czyźnie 1945-1989, red. S. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, 
s. 105-118.

– Kiełbasa I., Kościół w Albanii – z nadzieją na przyszłość. Misja salwatorianów 
w Albanii, „Annales Societatis Divini Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) nr 
3, s. 6-12.

– Matanoha K., „Wierzymy, że nie opuści nas Boża pomoc”. Salwatorianie 
w Czechach, „Annales Societatis Divini Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) 
nr 3, s. 33-36.

– Olszówka J., Świeccy współpracownicy salwatoriańscy, „Wiadomości Salwa-
toriańskie” 2004 nr 4 (Załącznik 2).

– Pawlus I., Salwatorianie na Syberii, „Annales Societatis Divini Salvatoris” 
(wyd. pol.) XV(2004) nr 3, s. 24-32.

– Piela M., „Posłani z głębi apostolskiego ducha Założyciela, naznaczeni Jego 
przemożnym pragnieniem zbawienia dusz”, „Annales Societatis Divini 
Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) nr 3, s. 51-55.

– Rupp B., Historyczne doświadczenia w prześladowanej Rumunii, „Annales 
Societatis Divini Salvatoris” (wyd. pol.) XV(2004) nr 3, s. 41-46.

– Skwor D., Salwatoriańskie credo, w: Międzynarodowa Komisja ds. Chary-
zmatu, Kluczowe elementy salwatoriańskie. Charyzmat – misja – duchowość 
– tożsamość, Kraków 2004, s. 49-52.

2005

– Chudy W., Kapłan – uczeń – przyjaciel – wychowawca, „Ethos” 2005 nr 3-4, 
s. 268-275.

– Folkert J., Wydawnictwo „Salwator”, „Wiadomości Salwatoriańskie” 2005 
nr 4 (Załącznik 1).

– Kiełbasa A., Generał bez broni – obrońca Rzymu. Ksiądz Pankracy Pfeiffer, 
„Salwator” 2005 nr 4, s. 12-15.
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– Kiełbasa A., Ks. Wawrzyniec Kazimierz Bochenek jako odnowiciel kultu św. 
Jadwigi Śląskiej, w: Ludzie wrocławskiego Kościoła po II wojnie światowej. 
W 30-lecie śmierci Kardynała Bolesława Kominka, red. I. Dec, K. Matwi-
jowski, J. Pater, Wrocław 2005, s. 86-103.

– Kiełbasa A., Wrocław w przełomowym okresie 1945 roku, w: Żyjemy dla 
Pana. Księga pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej 
OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Rosik, Wrocław 2005, 
s. 189-203.

– Mielcarek K., Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz wybrana biblio-
grafia dra Huberta Ordona SDS, w: „Dobrze, sługo dobry…” (Mt 25,21). 
Księga pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, red. K. Mielcarek, 
Kielce 2005, s. 9-17.

– Merecki J., Wrażliwość kapłańskiego serca, „Ethos” 2005 nr 3-4, s. 264-267.
– Urbański A., Tanzania. 50 lat obecności salwatorianów, „Salwator” 2005 nr 

4, s. 10-11.
– Zięba A., Salwatoriański Referat Misji Zagranicznych, „Wiadomości Salwa-

toriańskie” 2005 nr 4 (Załącznik 2).

2006
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gm. Oborniki Śląskie, Wrocław 2009, ss. 140 (magisterium).

2010

– Jamroży D., Historia domu zakonnego salwatorianów w Nałęczowie, Wro-
cław 2010, ss. 112 (magisterium).

2011

– Gołębiowski M., Błogosławiony ksiądz Bernhard Lichtenberg i ksiądz Pas-
chalis Schmid – rozwój idei „Dnia Kapłańskiego”, Wrocław 2011, ss. 67 
(magisterium).

– Szydłowski W., Historia salwatorianów w Brasławiu i rozwój kultu obrazu 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Jezior, Wrocław 2011, ss. 91 (magiste-
rium).

2012

– Wawrzyniak J., Ksiądz Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS – teoretyk 
i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego, Wrocław 2012, ss. 190.

2013

– Kiełbasa I., Ks. profesor PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS (1938-2010) 
– życie i działalność naukowa i duszpasterska, Wrocław 2013, ss. 512 (dokto-
rat).

– Vogel H., Prowincjalat jako organ sprawujący władzę, Wrocław 2013, ss. 97 
(magisterium).

2014

– Jaje D., Historia nabożeństw pokutnych w sanktuarium Matki Bożej Fatim-
skiej w Trzebini (1950-2013), Wrocław 2014, ss. 139 (magisterium).

Ks. Roman Słupek SDS | Bibliografia polskojęzycznych publikacji…
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2015

– Antoniuk P., Ksiądz dr hab. Józef Wacław Boguniowski (1933-2007) – historyk 
liturgii, Wrocław 2015, ss. 135 (magisterium).

2017

– Barbořák P., Salwatorianie w Czechach i na Morawach w latach 1895-2014 
(stan personalny), Wrocław 2017, ss. 177 (magisterium).

– Zhukouski Y., Działalność duszpasterska salwatorianów w Witebsku (2001-
-2016), Wrocław 2017, ss. 86 (magisterium).

POLISH-LANGUAGE BIBLIOGRAPHY OF ACADEMIC AND POPULAR 
PUBLICATIONS CONCERNING SALVATORIANS (2000-2019)

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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Jean-Hervé Lorenzi, Mickaël Berrebi, Przyszłość naszej wolności. 
Czy należy rozmontować google’a… i kilku innych?,  

tłum. J. Nowakowska, Warszawa 2019, ss. 270.

Współczesny postęp cywilizacyjny dotyczy niemal wszystkich płaszczyzn 
ludzkiego życia, tak jednostkowego, jak i zbiorowego. Jednocześnie to bogac-
two jest niezwykle dynamiczne, odkrywcze i twórcze. Czasem jest ono nawet 
trudne do osobowego objęcia i podążania jego drogami. Niemniej człowiek 
w tym indywidualnie uczestniczy, choćby jako odbiorca, często z tego korzy-
sta, a niekiedy i to pozytywnie współtworzy.

Autorzy prezentowanej książki są wybitnymi i szeroko znanymi ekonomi-
stami wywodzącymi się z francuskiego środowiska badawczego. Są autorami 
licznych i popularnych publikacji oraz uczestnikami interesujących konferen-
cji, wykładów i sympozjów. Wspólnie wydali w Polsce Świat przemocy. Gospo-
darka światowa 2016-2030 (2018). J.-H. Lorenzi jest autorem m.in. Le fabuleux 
destin d’une puissance intermediaire (2011), a M. Berrebi m.in. La nouvelle 
resistance: Face a la violence technologique (2019).

Całość studium otwiera wstęp, opatrzony wręcz symbolicznym tytułem: 
Nowa kondycja ludzka (s. 5-19). To pytanie o odwieczne proroctwo lepszego 
świata i powracającą nieustannie debatę nad postępem i społeczeństwem. 
W tym kontekście z pewnością zasadne jest pytanie o to, kto faktycznie 
ukształtuje XXI wiek. Oczywiście ludzkim odczuciem wobec jawiącej się 
przyszłości są lęki i nadzieje, które w pewnym sensie towarzyszą narodzinom 
nowego świata.

Po tym wstępie całość studium podzielono na osiem rozdziałów. Te zaś 
z kolei na paragrafy, ale ich tytuły są zazwyczaj symboliczne, a zatem czytając 
je, trudno rozeznać ich podstawową zawartość treściową.

Pierwszy rozdział nosi tytuł: Stagnacja – wielka, ale nie wieczna (s. 21-50). 
Autorzy pytają najpierw o stagnację sekularną albo drogi ku wolności. Zauważa 
się w tej drodze okres przejściowy, wyrażający się m.in. w zapowiedzi rewo-
lucji przemysłowej. Wskazano także na znaczenie wzrostu wpływu serwisów 
społecznościowych.
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Technologiczny raj to tytuł drugiego rozdziału studium (s.  51-92). To 
pytania o sztuczną inteligencję albo dehumanizację. Kolejny paragraf nosi 
symboliczny tytuł: Łańcuch bloków albo nowe zaufanie. Kontynuacja tych 
myśli została nazwana „Big data” albo unicestwienie wolnej woli. Wskazano na 
manipulacje genetyczne, które stają wręcz wobec prawdy: człowiek-Bóg.

Trzeci rozdział omawianej książki opatrzono tytułem: Przemiany rynku 
pracy (s. 93-125). Wskazując na swoisty powrót do przeszłości, autorzy akcentują 
liczne marzenia o powszechnym dostępie do władzy. Jakby równolegle biegną 
marzenia o powszechnej przedsiębiorczości. W to jednocześnie wpisana jest 
eksplozja niskich kwalifikacji. Szerszym zagadnieniem jest nowy stosunek pracy.

Kolejny rozdział podejmuje temat: Ludzki geniusz w akcji (s. 126-149). 
Współczesność to czasy wielkiej rewolucji naukowej. Zauważa się przeję-
cie kontroli przez serwisy społecznościowe. Odczuwa się także i zauważa 
powszechną ingerencję.

Społeczeństwa rezygnacji? to pytanie retoryczne zadane w piątym rozdziale 
(s. 150-164). Współcześnie zauważa się fakt świata o wielu prędkościach. Waż-
nym fenomenem jest dość szeroko widoczny upadek klasy średniej. Jednocze-
śnie triumfuje populizm.

W szóstym rozdziale omawianej książki autorzy starają się odpowiedzieć 
na pytanie: Kto rządzi – politycy czy technoprorocy? (s. 165-188). Autorzy wska-
zują, że przyszłość społeczeństw jest w rękach dużych przedsiębiorstw tech-
nologicznych. Zatem rysuje się obraz społeczeństwa kontrolowanego przez 
technologicznych gigantów. Zarysowano także marzenie o ucieczce przed 
systemem podatkowym.

Kolejny, dość krótki rozdział opatrzono tytułem: Dwie możliwe drogi, 
ogromna rozbieżność (s. 189-205). Jego paragrafy prezentują te drogi w postaci 
wymownych, wręcz symbolicznych tytułów: Brave Westworld i Anthropos.

Rehumanizacja świata została ukazana w ósmym rozdziale studium (s. 206-
-239). Najpierw jest pytanie o rozbicie technologicznego monopolu i przede-
finiowanie globalnej etyki, a następnie o przywrócenie prawdziwej „privacy” 
oraz ponowne wykorzystanie techniki w służbie człowieka. Zdaniem autorów 
rehumanizacja wymaga także działań w kierunku powołania nowej władzy 
publicznej.

Dalsze elementy książki to aneksy (s.  241-247), wybrana bibliografia 
(s. 249-254), indeks osób (s. 255-263) oraz indeks przedsiębiorstw i instytucji 
(s. 265-267). Całość prezentowanego studium zamyka spis treści (s. 269-270).

Już na początku autorzy zauważają: „Racjonalny świat przemija, ekstre-
mizm i populizm rosną w siłę, a myśl techniczna jawi się jako jedyna nadzieja 
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na lepsze jutro. Właśnie o tym będzie niniejsza książka: o ryzyku, na jakie 
wystawia nasze społeczeństwa naiwna i uproszczona wizja technologicznego 
raju, w którym politycy ustępują miejsca nowym prorokom – piewcom 
postępu – kreślącym nam przed oczami takie obraz świata, jakiego pragną 
sami dla siebie” (s. 5). To ważna konstatacja wprowadzająca w lekturę. Czyżby 
jednak był już tutaj postawiony wniosek końcowy?

Autorzy starają się także wskazać cel swego działa: „I taki jest cel tej książki, 
żeby oprócz świata zdominowanego przez technikę i  jej proroków, ukazać 
także świat, w którym człowiek ma wpływ na ową technikę i definicję postępu, 
a rozwój jednego i drugiego jest podstawową wartością postępowego społe-
czeństwa” (s. 19). Jest to jednak znamię nadziei pokładanej także w człowieku, 
zwłaszcza jeśli dostrzegamy bogactwo wartości ludzkich, indywidualnych oraz 
społecznych.

Lektura książki Jeana-Hervego Lorenziego i Mickaela Berrebiego m.in. 
nasuwa pytanie: Czy technologiczni giganci są w stanie konkurować z pań-
stwami? Raczej jest to wątpliwe. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych 
państw duże farmy technologiczne nie znają granic nie tylko terytorialnych, 
ale przede wszystkim kresu swej obecności i oddziaływania. Ich wpływy sięgają 
niemal każdego zakątka na świecie. W tym kontekście dość wyraźnie dostrzega 
się, że stawką w tej grze jest głównie władza.

Autorzy zwracają uwagę na firmy określane jako GAFA (Google, Amzon, 
Facebook i Apple), o dużej sile szerokiego oddziaływania. W ciągu ostatnich 
dwudziestu lat firmy te wyróżniały się nie tylko wielkością swoich zasobów 
finansowych, ale przed wszystkim zdolnością do zdobywania władzy, zwięk-
szania siły oddziaływania i siły słów, praktycznie nie zwracając na siebie uwagi. 
W tym kontekście autorzy pytają m.in. już we wstępie: „Czy nadużywanie 
techniki i wizjonerski dyskurs są czymś wyjątkowym w dziejach ludzko-
ści?” (s. 10).

Obraz walki często pojawia się w tej książce. Ostatecznie „technologia 
przeciwko ludzkości to konflikt, który trwa wiecznie, ponieważ jedynym 
prawdziwym celem władzy jest ustawianie zasad życia dla kolejnych poko-
leń” (s. 10). „Czy jesteśmy zatem świadkami ustawicznego konfliktu między 
postępem i społeczeństwem? Na czyją stronę przechyli się szala zwycięstwa 
w nadchodzących latach?” (s. 13), pytają J.-H. Lorenzi i M. Berrebi. Mimo to 
jednak zasadne jest optymistyczne stwierdzenie w tytule książki: „Przyszłość 
naszej wolności”. Jednak aktualne są jej zagrożenia, zwłaszcza technologiczne.

Prezentowana książka, mimo swej szerokiej otwartości na nowoczesne 
technologie, jest obroną postępu mieszczącego się w antropologicznych prze-
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słankach. To właśnie one powinny łączyć twórczo osiągnięcia genetyki, ener-
getyki czy nanotechnologii. „Nigdy wcześniej problem nie był tak konkretny, 
zasadniczy. Przemoc ma dziś nie tyle wojenne, ile intelektualne oblicze” (s. 15). 
W końcowych fragmentach książki autorzy dodają: „Jednak uważamy, że – 
podobnie jak całym postępem naukowym – wcielaniem w życie tych odkryć 
muszą kierować zasady przyjęte w drodze konsensusu, często na poziomie glo-
balnym. (…) Postęp naukowy, jak to miało miejsce prawie zawsze w historii 
ludzkości, musi stwarzać warunki dla postępu gospodarczego i społecznego, 
mając na uwadze dobro wszystkich” (s. 238-239).

Jednak z książki J.-H. Lorenziego i M. Berrebiego tchnie duże zatroskanie 
o harmonię wolności i przyszłości we współczesnym świecie technologicz-
nym. Chodzi o właściwe miejsce dla wszystkich pozytywnych nurtów szeroko 
pojętej cywilizacji, zwłaszcza w praktycznych aplikacjach do życia społecznego 
i prywatnego. Zdaje się, że ludzkość ma jeszcze te zdolności, ale powstaje 
pytanie, czy potrafi z nich korzystać, i to osobowo, w sposób twórczy i jedno-
cześnie otwarty ku innym.

Może m.in. dlatego autorzy piszą w ostatnim zdaniu swej książki: „Wnio-
ski zawarte w tej książce są tak wiążące: przyszłość społeczeństw jest – jak 
zawsze – bardzo złożona, składają się na nią próby i błędy, badania i debaty, 
a być może od wieków nie mieliśmy do czynienia z takimi przełomami jak 
obecnie” (s. 239). Wydaje się, że każdy czas jest przełomowy, jedyny i niepo-
wtarzalny. Każdy przynosi nowe nadzieje i perspektywy.

Trzeba zauważyć, że w niektórych opisach w bibliografii pominięto wska-
zanie tłumacza (s. 249, 250). Natomiast interesującym zabiegiem edytorskim 
są dodatkowe przypisy sporządzone przez tłumaczkę (s. 14, 21, 52, 93, 117, 
119, 208). Oprócz aneksu także w tekście zamieszczono tabele i zestawienia 
(s. 36-40, 46, 106-109, 159-160). Jest to dobry materiał poglądowy dotyczący 
prowadzonych analiz badawczych.

Słusznie autorzy stwierdzają, że „pierwszym nieodzownym etapem w roz-
woju ludzkości, bez którego byłaby ona skazana na pozostanie w «stanie 
natury», a który zdaniem filozofów czyni człowieka człowiekiem i społeczeń-
stwo społeczeństwem, jest niewątpliwie etyka” (s. 199-200). Tak sformuło-
wane oczekiwanie zdaje się budzić nadzieję cywilizacyjną co do przyszłości 
i wolności. Z drugiej jednak strony wielość współczesnych eksperymentów 
np. z zakresu inżynierii genetycznej, jest zaprzeczeniem etyki. Czy zatem 
rozmontowanie wskazane w podtytule raczej nie jest oczekiwane i upragnione, 
a tylko wybrzmiewa jako pewne ostrzeżenie. Wydaje się, że autorzy nie są 
w tym, mając zwłaszcza na względzie człowieka, jednoznaczni etycznie.
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Na kartach studium jawi się obraz świata pełnego napięć i rywalizacji. Nie 
jest to już rywalizacja zbrojna, ale może dlatego jest jeszcze groźniejsza. Jej 
działanie nie zawsze bywa zewnętrznie widoczne, ale z drugiej strony bardzo 
skuteczne, i to w skutkach dalekosiężnych, a nawet trudnych do dalekofalo-
wego przewidzenia. Do pewnego stopnia pewne rzeczywistości kreuje nawet 
sama rzeczywistość. Zatem słuszne jest pytanie o przyszłość naszej wolności.

Bp Andrzej F. Dziuba
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Monika K. Waluś, Polska droga maryjna. Tradycja mariologiczna 
i maryjna XIX wieku na ziemiach polskich, Poznań 2019, ss. 374.

Szczególna refleksja naukowa wokół prawd wiary i moralności podejmo-
wana jest przez teologię. Podstawowe naukowe narzędzia badawcze oraz inne 
elementy treściowe oraz formalne i metodologiczne pozwalają na mówienie 
o naukach teologicznych. Dyscyplina ta od wieków wpisana jest w kanony 
bogactwa ludzkiej refleksji naukowej.

Jednym ze szczegółowych działów tej dyscypliny jest teologia dogmatyczna, 
a w niej mariologia. Takie umiejscowienie tej ostatniej wręcz podpowiada 
nauczanie Soboru Watykańskiego II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele 
Lumen gentium.

Wokół tej problematyki proponuje swoje badania dr Monika K. Waluś. 
Już we wstępie zaznacza: „Refleksja mariologiczna i maryjna była stale obecna 
w  teologii i  doświadczeniu Kościoła katolickiego na ziemiach polskich. 
W ciągu stuleci rozwijała się zawsze w określonym kontekście społeczno-
-politycznym, otrzymując różne inspiracje i  impulsy rozwoju, jednocześnie 
napotykając na trudności” (s. 21).

Autorka jest teologiem o szerokich zainteresowaniach, zajmuje się m.in. 
chrystologią, pneumatologią i oczywiście mariologią. W swej działalności 
dydaktycznej związana jest Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Jest autorką studiów, rozpraw i szkiców, a także książek: Spiritus 
Sanctificator. Człowiek wobec Ducha Świętego według Ksiąg Symbolicznych 
luteranizmu 1529-1539 (Lublin 2000) oraz Inspiratorki – liderki – założy-
cielki. Aktywność przedstawicielek wspólnot i ruchów kobiecych w Polsce (1805-
-1963) (Lublin 2013).

Prezentowane studium ukazało się jako 199. tom w ramach serii „Studia 
i Materiały” wydawanej przez Wydział Teologicznym Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Po spisie treści w języku polskim (s. 5-9) i angielskim 
(s. 11-16) zamieszczono wykaz skrótów (s. 17-20). Treściowo rozprawę otwiera 
dość obszerny wstęp (s. 21-41). Następnie proponowany materiał badawczy 
zorganizowano w 11 rozdziałów, a te z kolei podzielono na paragrafy i mniejsze 
jednostki.
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Pierwszy rozdział nosi tytuł: „Bogurodzicielka i  Przyjaciółka Boża”. 
Biblijno-patrystyczny obraz Maryi w nauczaniu arcybiskupa mohylewskiego 
Ignacego Hołowińskiego (1807-1885) (s. 43-73). To pierwszy przedstawiciel pol-
skiej szkoły maryjnej. Wskazano na kontekst jego nauczania. Przypomniano 
ogólnie wezwania i tytuły maryjne. Szczegółowo przeanalizowano tytuły: 
Boża Rodzicielka, Przyjaciółka Boża, Mocna Pośredniczka i Obrończyni oraz 
Nauczycielka prawdziwych cnót. Całość zamyka krótkie podsumowanie.

Cały rok liturgiczny z Maryją. Duchowość maryjna według o. Prokopa 
Leszczyńskiego OFMCap (1812-1895) to tytuł drugiego rozdziału (s. 75-99). 
To kolejny prezentowany badacz i propagator szeroko pojętej mariologii, 
która jest wyraźnie obecna w jego piśmiennictwie. Ukazano tytuły i wezwania 
maryjne oraz ogólne nauczanie o Matce Bożej. Przybliżono także propozy-
cje nabożeństw maryjnych. Te wszystkie uwagi i propozycje przedstawiono 
głównie na podstawie Żywotów świętych. Podobnie jak poprzednio, i tutaj jest 
podsumowanie.

Trzeci rozdział prezentuje: „Namiestniczki i  służebniczki Bogarodzicy”. 
W  szkole duchowości maryjnej z  bł. Edmundem Bojanowskim (1814-1871) 
(s. 101-123). On także wpisuje się w polską duchowość maryjną swego czasu. 
Jego własny termin to „Namiestniczki Bogarodzice” w służbie Najświętszej 
Maryi Panny, a Ona sama jest także ich drogą formacji. Jednocześnie wska-
zano na środki nabożeństwa maryjnego. Bogarodzica Dziewica jest patronką 
wspólnoty narodowej i zakonnej. Ważne jest, aby być znakiem obecności 
Maryi. Błogosławiony jest założycielem służebniczek dla Bogarodzicy. Ciekawy 
jest komentarz do wezwania „Lilia między cierniem” oraz podsumowanie.

Mariologia przez stulecia śpiewana. Obraz Maryi i pobożność maryjna XIX w. 
w pieśniach kościelnych to szersza analiza ważnej płaszczyzny problematyki 
mariologicznej i maryjnej (s. 125-156). To głównie dzieło ks. M. M. Mio-
duszewskiego w postaci Śpiewnika kościelnego. Ciekawe są tematy i tytuły 
maryjne. Matka Boża m.in. ukazywana jest w zwiastowaniu, Adwencie, jako 
Święta Panna, Królowa i Pani, Matka Boleściwa, niepokalana Zwyciężczyni 
szatana oraz w prawdzie zaśnięcia i wniebowzięcia. Wskazano także na Wianek 
Maryi Panny Różańcowej oraz podano krótkie uwagi o znaczeniu wspomnia-
nego śpiewnika.

Rozdział piąty zatytułowano: Najświętsza Panna Różańcowa dla Polski, 
Gietrzwałd 1877 (s. 157-173). Przywołano czas i miejsce objawień, które wskazy-
wały na codzienną czujność serca: różaniec i abstynencję. Wymowny jest fakt, 
że Matka Boża w tym miejscu i kontekście polityczno-kulturowym mówiła 
po polsku.

Bp Andrzej F. Dziuba | RECENZJE



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 14 – 2020222

Autorka w rozdziale szóstym podjęła temat: „Mistrzyni twej duszy”. Naucza-
nie o Matce Bożej w piśmiennictwie bł. Marii Angeli Truszkowskiej (1829-1899), 
założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (s. 175-214). To ważna 
nauczycielka duchowości maryjnej, jeśli weźmiemy pod uwagę dotychczasowe 
badania oraz wagę tej tematyki w jej pismach. To bogactwo tytułów: Niepoka-
lana Uczennica Chrystusa, Mistrzyni duszy, „fiat” na całe życie, Serce Maryi, 
Oto Matka Twoja, cierpiąca, Przewodniczka czy inne. Wskazano także na 
Matkę Bożą Częstochowską, Ciało Jezusa – jak Maryja czy akty oddania Pan-
nie w pełni oddanej. I tutaj nie zabrakło uwag ogólnych i podsumowujących.

Duchowość Maryi. „Fiat” i „Magnificat” jako droga i cel w piśmiennictwie 
m. Elizy Cejzik – ten temat Monika K. Waluś podjęła w rozdziale siódmym 
(s. 215-235). Na obrazie Boga jawi się tematyka maryjna. Wielość tytułów. 
Oddzielna analiza dwóch wezwań: „Ecce ancilla Domini…” i „Magnificat”. 
Z tego ostatniego wdzięczność i uwielbienie, ale także wsparcie w trudnych 
doświadczeniach. Wskazano na oryginalność myśli oraz ich znaczenie w ducho-
wości.

Rozdział ósmy koncentruje się wokół tematu: „Niepokalaność jej i nasza”. 
Immakulistyczne inspiracje w nauczaniu ks. Zygmunta Goliana (1824-1885) 
(s. 237-261). W kontekście jego działalności występuje także wielość tytułów 
maryjnych, a zwłaszcza: Obiecana Boża Rodzicielka, Niepokalaność jako 
odbicie świętości Boga samego, a także jako dar dla ludzi, Pośredniczka łask. 
Szczególnie wybrzmiewa prawda Niepokalanego Poczęcia.

Pośrednicy do pośredniczki. Władczyni Karmelu w nauczaniu św. Rafała 
Józefa Kalinowskiego ukazana została w kolejnym rozdziale omawianego stu-
dium (s. 263-288). Centrum jest karmel Maryi Panny widzianej jako Założy-
cielka Zakonu oraz Władczyni Karmelu. Klasztory karmelitańskie winny być 
świecznikami Matki Bożej, Matki Zbawiciela. Podano także uwagi o formach 
czci szkaplerza Najświętszej Maryi Panna z góry Karmel. Królowa Karmelu 
jest także dana w dziełach jednania. Wskazano na oryginalność duchowości 
misyjnej i jej znaczenie.

Rozdział dziesiąty nosi tytuł: „Porywający przykład Matki Jezusowej”. Kaza-
nia maryjne ks. Jana Kurczewskiego (1864-1916) (s. 289-314). Mariologia jest 
obecna w kontekście nauki o Bogu, zwłaszcza w przejawach proponowanej 
duchowości. Zauważa się bogactwo tematyczne: Boża Rodzicielka Słowa 
Bożego czy Matka Miłosierdzia jako Pośredniczka Łask. Uwagi o czci oddawa-
nej Maryi wskazują na różaniec jako szkołę prawdziwej pobożności i miejsce 
kobiety w rodzinie w kontekście nauczania o Maryi. Zwrócono uwagę na 
twórczy charakter proponowanej mariologii.
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„Tryumf Maryi przygotować w narodzie”. Znaczenie kultu Królowej Polskiej 
dla odrodzenia narodu wg. św. abp. Józefa Bilczewskiego to tematyka ostatniego 
rozdziału studium Moniki K. Waluś (s. 315-334). Tematyka mariologiczna 
i maryjna zawsze wpisana jest w kontekst nauki o Bogu. Główne analizo-
wane tytuły to: Boża Rodzicielka i Naśladowczyni Syna, Niepokalana Pani 
Zwycięska, Królestwo Najświętszego Serca Jezusa i Królowej Korony Polskiej. 
Zwrócono także uwagę na koronacje w kościele, narodzie i sercach. Wskazano 
również na udział J. Bilczewskiego w rozwoju polskiej szkoły maryjnej.

Książkę zamyka zakończenie (s. 335-348) oraz bibliografia (s. 349-370) 
i Summary (s. 371-374).

Autorka dość ambitnie podała, że „celem niniejszej pracy jest zbadanie 
piśmiennictwa wybranych przedstawicieli polskiej drogi maryjnej XIX w. dzia-
łających pod zaborami na ziemiach polskich” (s. 35). To ważne zastrzeżenie, 
bowiem podczas lektury natychmiast zrodziło się pytanie o wielu przedsta-
wicieli żyjących i tworzących na emigracji. Były to środowiska bardzo dyna-
miczne i oddziałujące na mieszkańców ziem polskich pod zaborami.

Co do „wybranych przedstawicieli”, jednak bardzo mocno odczuwa się 
zwłaszcza brak bł. o. Honorata Koźmińskiego. Niezależnie od uwagi autorki 
(s. 35) ta nieobecność nie pozwala na pełną analizę obrazu mariologii i maryj-
ności u niektórych prezentowanych autorów. Nie chodzi tutaj tylko o postać 
bł. Marii Angeli Truszkowskiej (s. 175-214). Oczywiście, ma tutaj miejsce 
także specyficzny problem wewnątrzzakonny, który nie był przedmiotem 
prezentowanej rozprawy. Jednak oczekiwana byłaby choćby własna synteza 
 dotychczasowych badań nad mariologią i maryjnością o. Honorata Koźmiń-
skiego.

Trzeba też zauważyć dobór przywołanych i zaprezentowanych postaci 
z tradycji mariologicznej i maryjnej XIX wieku na ziemiach polskich. Zdecy-
dowana większość to mieszkańcy ziem pod zaborem rosyjskim i austriackim, 
i są to – w sensie szerszym – wyłącznie osoby duchowne. Z zaboru pruskiego 
jedynie Edmund Bojanowski. Można tutaj, ale w zupełnie innym sensie, 
wskazać jeszcze na objawienia w Gietrzwałdzie. Wydaje się, że oczekiwana 
tutaj była pewna proporcja, aby pełniej wybrzmiał obraz ziem polskich pod 
zaborami.

We wstępie wyrażona została nadzieja: „Autorka ufa, że niniejsze studium 
będzie przyczynkiem do pełniejszego zrozumienia i poznania polskiej drogi 
maryjnej XIX wieku na ziemiach polskich, na której wychowało się wielu 
świętych, błogosławionych, sławnych oraz zupełnie nieznanych bohaterów 
stulecia trudnego dla naszego kraju” (s. 41). Nie ulega wątpliwości, iż Matka 
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Boża była szczególnie obecna w polskiej duchowości i pobożności, a zatem 
oddziaływała także na życie wielu konkretnych ludzi. Wystarczy przywołać 
choćby św. Maksymiliana Marię Kolbego, św. Jana Pawła II czy Sługę Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski (s. 335).

Bardzo ważnym elementem omawianej książki jest bibliografia, która 
została podzielona na źródła i literaturę pomocniczą. Te pierwsze podzielono 
dodatkowo na: Dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i nauczanie 
wybranych przedstawicieli polskiej drogi maryjnej. Szkoda, że autorka nie 
korzysta z najnowszego tłumaczenia dokumentów Soboru Watykańskiego II 
(Poznań 2002) (s. 349). Przyjęte w wykazie skróty nie są konsekwentnie sto-
sowane w bibliografii (s. 348). Pytanie budzi opis „Dzieje teologii katolickiej 
w Polsce” (s. 18, 360). W przypadku uwag o objawieniach w Gietrzwałdzie 
trudno pominąć najnowsze prace ks. dr. hab. Krzysztofa Bielawnego m.in. 
Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu (Warszawa 2018) czy Niezwyciężone sank-
tuarium maryjne w Gietrzwałdzie (Olsztyn 2019).

Dobrze, że niemal konsekwentnie w analizie mariologii i maryjności przy-
jęto odniesienia do teocentryzmu i z elementami chrystocentryzmu. Nato-
miast za mało wyraźnie wybrzmiały elementy pneumatologiczne. Wydaje się, 
że tamten czas był bardzo inspirowany tymi przesłankami teologicznymi. Być 
może nie zawsze świadomie wpisywały się one w ówczesną sytuację społeczno-
-polityczną Polaków żyjących pod zaborami (s. 339-340).

Można w prezentowanym obrazie stosunkowo łatwo zauważyć wrażliwość 
na ówczesne Magisterium Kościoła oraz mariologię europejską. To bardzo 
dobry znak świadczący o dojrzałości własnych propozycji i swoistej ich kon-
frontacji z innymi propozycjami. Może dlatego wybrzmiały w wielu postaciach 
swoiste hasła klucze przywołane w tytułach poszczególnych rozdziałów. Czy 
udałoby się sformułować takie hasło dla całej prezentowanej polskiej drogi 
maryjnej? Byłby to jednocześnie z pewnością bardzo nośny tytuł całej książki, 
a jego elementy byłyby dalszym objaśnieniem i może kolejnym doprecyzowa-
niem.

Tradycja mariologiczna i maryjna jest ważnym elementem całej polskiej 
tradycji religijnej. To wręcz, jak głosi tytuł prezentowanej książki: „Polska 
droga maryjna”. Dobrze, że jest ona wpisana w dość szeroki i wielowarstwowy 
kontekst. Jednak w zakończeniu autorka stwierdza: „Przedstawione i omó-
wione piśmiennictwo polskiej drogi maryjnej XIX w. dowodzi istnienia już 
przed Vaticanum II początków uprawiania mariologii eklezjotypicznej, antro-
potypicznej, narracyjnej, symbolicznej, historiozbawczej, która została roz-
winięta przez nauczanie Soboru Watykańskiego II. Wydaje się, że w refleksji 
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nad polską drogą maryjną zbyt mocno zaznaczano aspekt przerwy czy wręcz 
zerwania pewnej tradycji” (s. 348). Wydaje się, że droga ta trwa od wieków 
i konsekwentnie rozwija się także w refleksji teologicznej.

Bp Andrzej F. Dziuba
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Bp Andrzej F. Dziuba, Tylko Bóg. Z nauczania pasterskiego, 
Warszawa 2018, ss. 332.

Przepowiadanie Jezusa Chrystusa było podstawowym narzędziem zwia-
stowania orędzia Ewangelii, a więc Nowego Przymierza, zresztą zadanego 
w nowości czasów zbawczych. Uznał On, że właśnie głoszone słowo będzie 
szczególną formą przekazu tego, co Jezus Chrystus chciał dać w ewangeliza-
cyjnym dziele zwiastowania, zwłaszcza w orędziu miłości Boga i bliźniego. 
To pozostaje jako ciągle żywa prawda ewangelizacyjnego przesłania, które 
adresowane jest do wszystkich ludzi i całego świat.

W to dzieło i tę drogę wpisuje się wspólnota pielgrzymującego Kościoła 
Nowego Przymierza, a więc Nowego Ludu Bożego. To jest nowa, wspólnotowa 
jakość ewangelizacyjna niesiona przez wszystkich ochrzczonych, obdarzonych 
kapłaństwem powszechnym i jednocześnie bogactwem indywidualnych powo-
łań. Jednocześnie nowość ta w niczym nie odcina się od całego bogactwa 
tradycji i dziejów zbawienia. Wręcz przeciwnie, tam szuka swego fundamentu 
i autentycznej tożsamości, będąc oczywiście już Nowym Przymierzem w Jezu-
sie Chrystusie, który jest ostateczną pełnią Przymierza.

Prezentowana książka, jak podkreśla podtytuł, jest kolejnym zbiorem 
nauczania pasterskiego biskupa łowickiego Andrzeja F. Dziuby. To zbiór za 
lata 2015-2016. Szkoda, że tego nie zaznaczono w podtytule książki. Autor jest 
profesorem zwyczajnym w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Kieruje tam Katedrą Historii Teologii Moralnej. Warto także 
dodać, że jest autorem wielu publikacji, w tym artykułów, szkiców i książek, 
nie tylko z zakresu teologii moralnej, oraz zbiorów homiletycznych. W swych 
publikacjach jest bardzo bliski aktualnym dziejom Kościoła i ewangelizacyjnej 
odpowiedzialności wobec świata.

Omawiany zbiór zawiera teksty ewangelizacyjne z lat 2015 i 2016. Jest ich 
w sumie 27 z roku 2015 oraz 29 z roku 2016. To znaczny i interesujący przegląd 
z przepowiadania biskupa łowickiego w prezentowanym okresie. Oczywiście, 
możliwy byłby inny dobór czy formuła publikacji, np. tematyczna czy oko-
licznościowa. Niemniej jednak trzeba przyjąć tę propozycję, a  jednocześnie 
ewentualnie zaczerpnąć z innych zbiorów, choćby z „Wiadomości Diecezji 
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Łowickiej” czy „Gościa Niedzielnego” w łowickiej edycji oraz „Anamnesis”. 
W tym periodykach także publikowane są teksty biskupa łowickiego, niekiedy 
choćby tylko we fragmentach.

Z proponowanego nauczania pasterskiego tchnie szczególne rozeznanie 
hasła czy zawołania biskupiego autora „Soli Deo”. Faktycznie, to ciągła pamięć 
i zarazem zadanie służby Jedynemu Bogu. Zatem świadomość prawdy Trójo-
sobowego Boga i zarazem niesienie w sobie tego szczególnego zobowiązania, 
także w przepowiadaniu homiletycznym. To jest bowiem wyjątkowe wpisanie 
się we wskazane przez Chrystusa zadanie, wręcz zobowiązanie: „Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Ono pozostanie na zawsze aktualne 
i oczekujące odpowiedniej realizacji.

Autor głosił słowo Boże w bardzo różnych środowiskach i miejscowo-
ściach; były to: Rybno, Łowicz, Tum, Mąkolice, Chrusty, Bełchów, Łódź, 
Rawa Mazowiecka, Gniezno, Sadkowice, Orłów, Warszawa, Skuły, Kalisz, 
Skierniewice, Jasna Góra. Zatem jest to przegląd głoszonego słowa w diecezji 
i poza jej granicami. Znakomicie wybrzmiewa w tym przepowiadaniu aktuali-
zacja miejsca i okoliczności. Trzeba przyjąć to bardzo pozytywnie, to bowiem 
owo komunikacyjne „hic et nunc” daje moc dynamiki i twórczego ożywienia.

W tej aktualizacji autor odwołuje się niekiedy do patrona świątyni czy 
parafii, czasem liturgicznego patrona dnia. Niekiedy wspomina ważne dla 
współczesnych dziejów Kościoła postacie, m.in. św. Jana Pawła II, św. Maksy-
miliana Marię Kolbego czy św. Matkę Teresę z Kalkuty. Obecne są znaczące 
postacie, np. z dziejów parafii czy wspólnoty zakonnej. Wydaje się, że te 
odwołania są cenną aktualizacją orędzi Ewangelii poprzez konkretne i znane 
oraz wręcz popularne przykłady.

Omawiany zbiór umiejętnie ukazuje także wplecione w Boże Słowo 
stosunkowo liczne wątki natury historycznej. Autor prezentuje tutaj pewną 
skłonność ku tej narracji. Wydaje się, iż taki zabieg ma jednak nie tylko walor 
wspomnieniowy, ale przede wszystkim znaczenie ewangelizacyjne. Sięganie 
do tej sfery pamięci pozwala autorowi na owo „Sitz im Leben” zwiastowanego 
przekazu „hic et nunc”.

Bp Andrzej F. Dziuba w swym przekazie homiletycznym staje jako prorok, 
zwiastun Bożego orędzia. Nie jest on zatem schematycznym homiletą, sztywno 
wpisanym w określone reguły czy zasady sugerowane przez teoretyków. Taki styl 
go nie zadowala. Autor szuka zatem dalej i głębiej i jest przekonany o spodzie-
wanych nowych owocach paschalnych ewangelizacyjnego słowa.

Warto zauważyć, jak różne są okoliczności przepowiadanego słowa, które 
jest prezentowane w tej książce. To m.in. jubileusze, Boże Ciało, odpusty, 
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śluby zakonne, Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, piel-
grzymki, bierzmowania, rocznice. Te wszystkie okoliczności wyzwalają spe-
cyfikę homiletyczną zwiastowanego słowa, która jest żywo i twórczo obecna, 
uwzględniając te konteksty i okoliczności. Zatem wydaje się wręcz naturalne 
dostrzeganie specyfiki zgromadzenia i dostosowania do niego zwiastowanego 
orędzia homiletycznego.

Godny uwagi jest także przekaz bogatych treści biblijnych. Dobrze, że 
przy każdym tekście podano zwiastowane w liturgii czytania mszalne. Autor 
znakomicie sięga do nauczania biblijnego, czyniąc z niego podstawowy ele-
ment swego przekazu homiletycznego i ewangelizacyjnego. Ostatecznie Pismo 
Święte jest przecież podstawą treścią przepowiadania. Każde inne rozwiązanie 
będzie odejściem od Tradycji i Magisterium Kościoła. Niestety, współcześnie 
nie zawsze homilie mają charakter przepowiadanego słowa Bożego, są bowiem 
często tylko radosnymi dywagacjami.

Autor daleki jest od odwoływania się do kwestii politycznych. Można 
wręcz odnieść wrażenie, iż nie akceptuje takich treści w nauczaniu ewange-
lizacyjnym. Oczywiście, są bardzo subtelne wątki społeczne czy kulturowe. 
Zatem nie jest możliwe przypisanie biskupa łowickiego do określonej opcji 
politycznej. Przepowiadane treści zawsze jednak mają liczne odniesienia histo-
ryczne i wpisane są w społeczne nauczanie Kościoła. Zresztą autor, jako teolog 
moralista, z pewnością traktuje to jako praktyczny wykład moralnej teologii 
społecznej.

Jako teologowi moraliście autorowi szczególnie bliskie są zagadnienia 
z zakresu tej dyscypliny teologicznej. Można zatem napotkać ciekawe partie 
praktycznego wykładu tych zagadnień, m.in. o pokoju, rodzinie, małżeństwie, 
grzechu, pojednaniu, sakramentach, pracy, wierze i  innych cnotach. Są to 
kwestie bardzo bliskie chrześcijańskiemu życiu i świadectwu; zapewne właśnie 
dlatego są tak pozytywnie przyjmowane.

Prezentowany zbiór homiletyczny pokazuje, po poprzednich pięciu 
tomach, stałość stylu kaznodziejskiego obecnego biskupa łowickiego. Jest on 
z jednej strony oryginalny, a z drugiej klasyczny, w sensie oczekiwań Stolicy 
Apostolskiej, a zwłaszcza adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Evange-
lii gaudium z 24 listopada 2013 roku. W praktyce tego nauczania widać, że 
można pozytywnie przyjąć i jednocześnie twórczo pogodzić wszystkie nurty 
homiletyczne, ostatecznie wypracowując swój własny i niepowtarzalny styl 
przepowiadania. Trzeba być bowiem w tym względzie sobą. I to jest szczegól-
nie cenne i oryginalne, a jednocześnie twórcze.



229

Łowicki biskup nie epatuje swym hierarchicznym zobowiązaniem we 
wspólnocie Kościoła. Biskupstwo nie jest dla niego argumentem, ale raczej 
realizacją powołania chrześcijańskiego, drogą życia i świadectwem. Jest ewan-
gelicznie pokorny, i może dlatego jeszcze bardziej przekonujący oraz twórczy 
w swym zwiastowanym słowie. Niemniej jako zadanie aktualne zawsze i wszę-
dzie każdy świadek zawsze pozostaje żywym autentyzmem chrześcijaństwa 
oraz jego orędzia Ewangelii.

Właśnie z orędzia Ewangelii wyraźnie tchnie problematyka godności czło-
wieka jako indywidualnej osoby, ale jednocześnie także i całego jej wymiaru 
społecznego. Oczywiście tych dwóch płaszczyzn nie można oddzielić, one 
wręcz wzajemnie siebie wymagają, a nawet się wyjaśniają. Faktycznie bowiem 
to w praktyce wiary jest jedna z fundamentalnych antropologicznych prawd, 
która płynie z orędzia Ewangelii.

Z książki bp. Andrzeja F. Dziuby, a właściwie już z  jej tytułu, rodzi się 
pytanie o obecność Boga w życiu osobowym i społecznym oraz wspólnoto-
wym. Chodzi o Boga w Trójcy Świętej, w bogactwie osobowej prawdy. Zatem 
cała Trójca stanowi znamiona osobowego Boga, otwartego na człowieka. 
Wybrzmiewa to w przesłaniu autora książki. Zawołanie biskupie „Soli Deo” 
jest w wielu partiach dzieła ukazywane i pogłębiane, zazwyczaj jako wysubli-
mowana formuła dziękczynienia.

Zapewne z racji 1050-lecie chrztu Polski na okładce umieszczono fotografię 
chrzcielnicy z katedry łowickiej z 1658 roku. Zresztą to jeden z aktualnych 
wątków obecnych wówczas w proponowanych homiliach. Także żywo pre-
zentowane są kwestie sakramentalne, zwłaszcza wokół Eucharystii, chrztu św. 
i sakramentu bierzmowania. To ostatnia posługa w znacznym stopniu wypeł-
nia liturgiczne funkcje biskupa, choć współcześnie szafarzami tego sakramentu 
są niekiedy, także już w Polsce, np. wikariusze biskupi czy kapłani specjalnie 
oddelegowani przez biskupa diecezjalnego.

Zbiór homiletyczny biskupa łowickiego jest jeszcze jednym przykładem 
współczesnego pełnienia posługi głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. 
Właśnie oto różne środowiska i adresaci wyraźnie pokazują, iż nadal jest ona 
oczekiwana, choć niekiedy odrzucana czy deprecjonowana. Dlatego Kościół, 
jako wspólnota zbawcza, nie powinien uchylać się od takiej otwartości i zaan-
gażowania. Jest to oczywiste znamię jego tożsamości oraz duchowej żywotności. 
Ewangelia, jako orędzie uniwersalne, jest przecież przeznaczona dla każdego 
człowieka i wszystkich środowisk oraz grup, a także czasów i okoliczności.

Przekaz homiletyczny skoncentrowany na prawdzie Jedynego Boga jest 
znakomitym obrazem syntezy całego chrześcijaństwa. Przecież katechizmowe 
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„Credo – Wyznanie wiary” rozpoczyna się od wskazania prawdy: „Wierzę 
w jedynego Boga…”. Tak rozpoczyna się przekaz kompleksu prawd wiary. 
Bp Andrzej F. Dziuba konsekwentnie jest zwiastunem tej prawdy, ale już 
w szerokim bogactwie całego Credo oraz jego konsekwencji w życiu etyczno-
-moralnym oraz sprawowanym kulcie, a zwłaszcza Eucharystii.

O. Augustine H. Serafini
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Jarosław Merecki SDS, Osoba i dobro. Szkice o filozofii i teologii 
osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2019, ss. 264.

Książka ks. dr. hab. Jarosława Mereckiego SDS jest kolejnym, szóstym 
tomem z  serii „Papieża Wojtyły Posługa Myślenia”. Na tom składają się 
artykuły poświęcone myśli filozoficznej i nauczaniu Karola Wojtyły – Jana 
Pawła II i ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS. Autor jest profesorem Papieskiego 
Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie na 
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Wojtyła uważał, że aby zrozumieć człowieka w jego pełni, należy zacząć od 
danych, które są dostępne w doświadczeniu, ale nie rozumianym wąsko, jak to 
ma miejsce w naukach szczegółowych, lecz szeroko, jako wszystko to, co jest 
poznawczo dostępne. Wyjątkowa jest sytuacja poznawcza człowieka, gdy obej-
muje nie tylko, co jest poza nim, ale poznaje również swoje wnętrze. Człowiek, 
gdy poznaje przedmiot zewnętrzny, doświadcza tym samym samego siebie. 
W takim podejściu ujawnia się to, że Wojtyle nie zależało na przynależności do 
jakiejś szkoły filozoficznej, ważniejsza dla niego była rzeczywistość, a systemy 
filozoficzne interesowały go w zakresie, w jakim lepiej pozwalały ją zrozumieć.

W jego twórczości filozoficznej ukazany jest człowiek jako osoba, która 
doświadcza siebie jako takiej. Czyn osoby jest oknem, przez które można 
„zaglądnąć” do wnętrza ludzkiego. Merecki zauważa, „że całą intelektualną 
działalność Wojtyły (…) charakteryzuje głębokie pragnienie zrozumienia tego, 
kim jest człowiek”.

W analizie czynu ukazuje dynamiczne odniesienie osoby do prawdy, która 
ukazuje się w najwyższy sposób jako normatywna. Osoba staje się świadkiem 
prawdy, którą poznała i uznała. Wojtyła wychodzi poza sztywne przeciw-
stawienie prawdy obiektywnej ludzkiemu subiektywizmowi. W sumieniu 
obiektywna prawda staje się moją subiektywną prawdą. Koncepcję tę później 
– już jako Jan Paweł II – nazwie „antropologią adekwatną”. W niej Wojtyła 
spotyka się z fenomenologią, której metodę uznaje za odsłanianie ludzkiej 
subiektywności. Św. Tomasz pokazuje, że zarówno Bóg, jak i człowiek są 
osobami, ale w jego filozofii nie znajdujemy dostatecznie przenikliwego opisu 
tego, w jaki sposób człowiek jest osobą.
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Pierwsze szkice, które spotykamy w jego studiach na temat koncepcji 
etycznych Kanta i Schelera, można odczytać jako próbę zachowania i zinte-
growania trafnych intuicji, które znajdujemy u tych myślicieli. W ten sposób 
rodzi się koncepcja etyki zarazem empirycznej i normatywnej, koncepcja, 
która w następnych latach będzie rozwijana przez Wojtyłę i jego uczniów i jest 
dzisiaj znana jako etyka personalistyczna szkoły lubelskiej.

Zarówno bowiem przeżycie „coś dzieje się we mnie”, jak i przeżycie „ja 
działam” są przedmiotem bezpośredniego doświadczenia i mogą stać się 
przedmiotem fenomenologicznego opisu. Jeśli u Schelera to drugie przeży-
cie pozostaje w cieniu, wynika to z  jego założeń epistemologicznych, a nie 
z ograniczeń samej metody fenomenologicznej. W konsekwencji analiza 
doświadczenia moralnego pokazuje, że naszych decyzji nie podejmujemy na 
podstawie emocjonalnej siły, z jaką dana nam jest wartość, lecz na podstawie 
przekonania o jej prawdziwości. Wojtyła pokazuje, że normatywność nie jest 
czymś, co zostaje narzucone osobie od zewnątrz, lecz czymś, co rodzi się w jej 
wnętrzu, stanowi moment, który przy całej swojej obiektywności pozostaje 
jednocześnie subiektywny.

Pytanie, czy Wojtyła był tomistą, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie-
którzy uważają, że teksty św. Tomasza nie były głównymi tekstami, którymi 
inspirował się nasz filozof, choć często do nich sięgał, zwłaszcza w początko-
wym okresie swojej twórczości. Inni ukazują, że tomizm był głównym źródłem 
jego inspiracji.

Zdaniem Mereckiego Wojtyła uważał, że filozoficzna refleksja nad człowie-
kiem nie może ograniczać się do obiektywnej analizy – wyłącznie w katego-
riach metafizyki ogólnej – tego konkretnego podmiotu, jakim jest człowiek, 
ale musi brać pod uwagę fakt, że człowiek przeżywa swoje człowieczeństwo 
od wewnątrz.

Dla personalizmu osoba ma swoją wartość i godność, dlatego nigdy nie 
może być traktowana tylko jako środek – również jako środek, który mógłby 
komuś pomóc w osiągnięciu własnego szczęścia – ale powinna być zawsze 
traktowana jako cel sam w sobie. Norma personalistyczna mówi: „Osoba jest 
takim bytem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi 
miłość”. Owym sednem godności okazuje się właśnie specyficzna dla osoby 
ludzkiej samoświadomość, w której wyraża się jej odrębność wobec wszystkich 
innych bytów. Świadomość, która budzi się w człowieku w zetknięciu ze 
światem, jest od samego początku świadomością ciała. Nie istnieje czysta 
świadomość, lecz świadomy podmiot, który w świadomości przeżywa swoją 
cielesność.
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Jednym z tematów, które omawia nasz filozof, jest alienacja. Wojtyła jest 
przekonany, że najgłębszych przyczyn alienacji należy szukać nie tyle w orga-
nizacji życia społecznego, ile w samym człowieku i w jego relacji z drugim 
człowiekiem. Pisze Wojtyła: „(…) alienacja przyczynia się (…) do tego, że 
człowiek zostaje pozbawiony w jakimś zakresie możliwości spełniania siebie 
we wspólnocie (…), oznacza (…) ograniczenie lub unicestwienie tego wszyst-
kiego, przez co człowiek jest dla człowieka drugim «ja»”.

Człowiek potrzebuje do życia otwartej przestrzeni, zamknięcie kojarzy 
nam się zawsze z  przenośnym lub dosłownym ograniczeniem wolności, 
a zatem ograniczeniem lub nawet unicestwieniem naszego bycia. Dla czło-
wieka ta otwarta przestrzeń ma jednak nie tylko sens fizyczny, lecz również 
duchowy – należy do niej także życzliwość, z jaką spotyka się ze strony innych. 
Osoby istnieją w przestrzeni uznania. Dlatego człowiek starszy potrzebuje 
nie tylko zaspokojenia swoich potrzeb materialnych (co mogą mu zapewnić 
odpowiednie instytucje specjalizujące się w opiece nad ludźmi starszymi), ale 
nade wszystko uznania i życzliwości ze strony tych, którzy są mu bliscy.

Człowiek, który kocha, przeżywa swoją zależność od drugiego, nie jest przez 
to mniej wolny od kogoś, kto nie poznał znaczenia miłości. Odwrotnie, wolność 
jest w nim bardziej dojrzała. Najwyższą formę takiej wolności, która spełnia się 
w miłości, mamy w osobie Chrystusa, którego „pokarmem” jest pełnienie woli 
Ojca. Wolność bywa dzisiaj rozumiana jako całkowita autonomia człowieka – 
jako niezależność człowieka od Boga i od innych ludzi. Pojęta jako całkowita 
autonomia nie prowadzi jednak do samospełnienia, lecz raczej do alienacji.

Wstyd seksualny pełni funkcję ochronną wobec osoby, ponieważ osoba 
nie chce być widziana wyłącznie jako przedmiot pożądania, lecz pragnie być 
postrzegana i afirmowana jako podmiot. Możemy zatem powiedzieć, jak rela-
cjonuje Merecki, że ludzkie ciało od samego początku mówi językiem, który 
jest językiem osoby. Afirmować godności osoby nie można, nie afirmując jej 
życia w ciele, które jest sposobem jej istnienia. Człowiek żyje, tj. istnieje, tylko 
wówczas, gdy istnieje w ciele. Dlatego afirmacja chwały Bożej w widzialnym 
świecie nie jest możliwa bez afirmacji człowieka w jego cielesności.

Seksualność jako obiektywna cecha ciała ludzkiego służy do prokreacji, 
czyli przedłużania istnienia gatunku ludzkiego na ziemi. Dla Wojtyły przy-
jemność seksualna jest sama w sobie wartością pozytywną, nie może stać się 
jednak celem samym w sobie, ponieważ oznaczałoby to traktowanie drugiej 
osoby wyłącznie jako środka do celu. Osoba pragnie, aby jej wartość seksualna 
nie była doceniana w oderwaniu od jej wartości jako osoby, ale jako jedna 
z właściwości, w których wyraża się jej godność.

Ks. Rafał Masarczyk SDS | RECENZJE



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 14 – 2020234

Myśl tę krakowski filozof kontynuuje jako Jan Paweł II. Papież pokazuje, 
że ciało nie jest po prostu jednym z narzędzi, którymi posługuje się osoba 
do osiągania swoich celów (niejako pierwszą rzeczą, którą osoba posiada), 
lecz że jest samą osobą, jej znakiem, czy też – jak mówi papież – jej „sakra-
mentem”. W doświadczeniu miłości, które nie sprowadza się wyłącznie do 
erotycznego pożądania, podmiot staje się podmiotem wspólnotowym, nie 
jest już zamknięty w sobie, lecz przyjmuje do swego wnętrza inny podmiot, 
a  jednocześnie daje siebie drugiemu. Z dwojga „ja” powstaje jedno „my”. 
Miłość ma swoją prawdę, swoje potrzeby, swój język. Jan Paweł II był jej 
głębokim analitykiem.

Wiemy, że kiedy mamy do czynienia z trudnym problemem egzystencjal-
nym, dobrze jest zwrócić się o radę do przyjaciela, który życzy nam dobrze, 
ale nie jest bezpośrednio zaangażowany w konkretną sytuację i dlatego może 
ocenić ją z największą obiektywnością. Takim przyjacielem był Jan Paweł II. 
W swoim niestrudzonym pielgrzymowaniu papież przypominał nam o naszej 
wielkości i mobilizował do życia na jej miarę. Merecki tutaj bardzo trafnie 
posumowuje dorobek intelektualny Wojtyły – Jana Pawła II.

Druga część książki Mereckiego poświęcona jest Tadeuszowi Styczniowi. 
Omawianie jego myśli zaczyna od analizy poznania. Według tego myśliciela 
na początku liczy się tylko doświadczenie, tylko wgląd. Jest to doświadczenie 
świata i zarazem siebie w nim – przez kontrast z nim. Tak ujęte doświad-
czenie człowieka w świecie wyprzedza wszelką teorię. Zdaniem profesora 
wgląd winien poprzedzać pogląd. To właśnie wglądy – bezpośredni kontakt 
z rzeczywistością – decydują o tym, co można, a czego nie można uznać za 
rzetelną koncepcję doświadczenia. Styczeń pisze: „Pytamy o ostateczne racje 
faktu. O to, przez co i dlaczego coś takie jest, a także dlaczego coś raczej jest, 
niż nie jest. Pytania takie stawiamy przede wszystkim pod adresem – i pod 
naporem – tego faktu, którym każdy z nas jest sam dla siebie. Pojęcie osoby 
nie jest bowiem pojęciem empirycznym, lecz pojęciem teoretycznym, które 
pozwala na wyjaśnienie tego, co empirycznie dane, tego, co człowiek przeżywa 
w doświadczeniu samego siebie”.

Zdaniem profesora odpowiedź na pytanie: „kim jestem?”, nie jest wcale 
taka prosta, a spełnienie postulatu „poznania samego siebie” wymaga od 
człowieka wiele wysiłku. W przypadku osoby przedmiot refleksji filozoficz-
nej możemy poznawać nie tylko od zewnątrz, ale również od wewnątrz. 
Idąc za metodologiczną sugestią swojego mistrza, Styczeń uważał zatem, 
że filozofia człowieka powinna być syntezą filozofii świadomości i filozofii 
bytu.
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Styczeń włączył się do dyskusji o możliwość etyki niezależnej (T. Kotarbiń-
ski). W związku z tym opracował swoją oryginalną koncepcję etyki, która jest 
epistemologicznie niezależna od religii i filozofii, a jednocześnie na podstawie 
bezpośredniego doświadczenia moralnego zadaje ona pytania, na które odpo-
wiadają różne dziedziny wiedzy, w tym filozofia i religia. Dlatego etyka musi 
szukać wiedzy o człowieku, która byłaby odpowiednia dla jej potrzeb.

Styczeń pokazuje, że w każdym sądzie, który wydajemy, obecny jest 
moment asercji (stwierdzamy: tak właśnie jest), a w akcie asercji osoba nie 
tylko stwierdza prawdę, ale zarazem staje się równocześnie jej świadkiem.

Pozycja Mereckiego jest dobrą prezentacją myśli dwóch polskich filozofów. 
Dla osób, które nie znają ich poglądów, jest to przybliżenie ich dorobku 
naukowego i zachęta do dalszej lektury. Osoby, które wcześniej spotkały 
się z  ich myślą, mają okazję przypomnieć sobie wiele szczegółów. Jednakże 
prezentując poglądy Wojtyły – Jana Pawła II, pomija się fakt, że oprócz feno-
menologii i tomizmu miała na niego wpływ filozofia dialogu. Trudno się 
też zgodzić ze stwierdzeniem autora, że „Mam nadzieję, że książka ta nie 
zawiera nic nowego. Tam bowiem, gdzie w grę wchodzą sprawy dobrego życia, 
naprawdę nowe bywa tylko to, co fałszywe” (R. Spaemann). Takie podejście 
zamykałoby jakąkolwiek dalszą dyskusję, a etyka byłaby tylko prezentacją 
wcześniejszych pogldów.

Ks. Rafał Masarczyk SDS
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Ks. Andrzej Urbański SDS

 Powstanie i cele Kolegium Uniwersyteckiego 
im. Jordana w Morogoro (JUCO)1

Pragnę wyrazić moją wdzięczność wobec przełożonych JUCO2 za zapro-
szenie mnie do wygłoszenia tego wystąpienia dotyczącego początkowych 
inspiracji i celu stojącego za jego utworzeniem, jak również wstępnych przy-
gotowań do stworzenia tego, co dziś nazywamy JUCO. W swoim wystąpie-
niu postaram się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, dotyczących 
m.in. tego, jak zrodziła się sama idea tego dzieła, kto je rozpoczął, dlaczego 
w ogóle ono powstało, dla kogo je otwarto, kto wspierał tę ideę oraz kto 
wydał konieczne pozwolenia. Odpowiem również, dlaczego JUCO znajduje 
się w miejscowości Cola, kto sfinansował projekt, kto go wybudował i przez 
kogo jest prowadzony. Innymi słowy, postaram się dać najlepsze, jakie potrafię, 
przedstawienie początków obecnego JUCO.

I. Jak zrodziła się idea, dlaczego i dla kogo?

Po długim czasie, kiedy misjonarzami byli wyłącznie obcokrajowcy, zgro-
madzenia zakonne w Tanzanii podjęły decyzję o przyjmowaniu rodzimych 
kandydatów do swoich wspólnot. Wraz ze stopniowym wzrostem liczby 

Ks. Andrzej Urbański SDS (1947-2019) – salwatorianin, wieloletni misjonarz 
w Tanzanii, przełożony generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w latach 1999-2013.

1 Tekst stanowi zapis wykładu wygłoszonego 1 lutego 2019 roku z okazji srebrnego 
jubileuszu Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana w Morogoro (Jordan University 
College).

2 JUCO – skrót wywodzący się od angielskiej nazwy Kolegium Uniwersyteckiego im. 
Jordana w Morogoro – Jordan University College.
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przyjęć rodzimych kandydatów owe zgromadzenia zakonne stanęły przed 
ogromnym problemem znalezienia miejsca dla kandydatów w diecezjalnych 
wyższych seminariach duchownych, których w tamtym czasie było niewiele. 
Dla przykładu w 1990 roku aż 56 kandydatów do kapłaństwa nie mogło zostać 
przyjętych do istniejących wówczas seminariów duchownych ze względu na 
brak miejsc.

Jako przełożony misji salwatorianów w Tanzanii w tamtym okresie dowie-
działem się o tych wyzwaniach w czasie spotkania Stowarzyszenia Przełożonych 
Zakonnych w Tanzanii (RSAT3) w 1986 roku. W czasie kolejnego spotkania 
RSAT w 1987 roku zasugerowałem pozostałym przełożonym zakonnym, że 
salwatorianie mogą rozważyć otwarcie wyższego seminarium duchownego dla 
kandydatów zakonnych. W naszym wypadku liczba misjonarzy przybywa-
jących z polskiej prowincji zaczęła rosnąć, natomiast inne zgromadzenia już 
cierpiały na znaczny spadek misjonarzy przybywających z Europy Zachodniej. 
W wielu przypadkach nie było już nowych misjonarzy przybywających do 
Tanzanii. Równocześnie salwatorianie czuli się zobowiązani do pomocy innym 
zgromadzeniom zakonnym w kraju, ponieważ niektóre z nich podjęły się 
wykształcenia naszych kandydatów w niższych seminariach prowadzonych 
przez nie, jak również pomogły w formacji braci zakonnych w swoich szkołach 
zawodowych.

Dla nas, salwatorianów, nie było potrzeby zakładania seminarium 
duchownego jedynie po to, by przyjmować naszych kandydatów, ponieważ 
nie posiadaliśmy wystarczającej liczby kleryków do stanu kapłańskiego, aby 
uzasadnić takie działanie dla własnych potrzeb. Wiele zgromadzeń zakonnych 
ciepło przyjęło ideę otwarcia studium teologicznego dla młodych członków 
z różnych zgromadzeń.

W 1987 roku, po dłuższym rozpatrywaniu sprawy oraz zasięgnięciu opinii, 
członkowie RSAT podjęli decyzję, że takie wyższe seminarium duchowne 
powinno podlegać całkowitej odpowiedzialności jednego tylko zgromadzenia 
i że nie powinno być międzyzakonne. W takiej sytuacji zdecydowano, że 
salwatorianie nabędą ziemię pod zarządem swoich zarejestrowanych powierni-
ków4 oraz postawią budynki. Równocześnie będą zarządzać nowym instytutem 
przy możliwie jak największej współpracy z tymi zgromadzeniami zakonnymi, 
które zadeklarują wolę wysłania swoich kleryków na studia przygotowujące do 

3 Religious Superiors Association of Tanzania.
4 Registered Trustees of Salvatorian Fathers and Brothers in Tanzania – Zarejestrowa-

ni Powiernicy Księży i Braci Salwatorianów w Tanzanii.
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kapłaństwa. Ustalono również, że salwatorianie zajmą się zorganizowaniem 
większości zarządu administracyjnego, aby w ten sposób mieć rolę decyzyjną 
w zarządzaniu seminarium. Ustalono, że urzędy rektora i kwestora będą rów-
nież obejmowane przez salwatorianów, ale wszystkie inne urzędy i stanowiska 
będą otwarte dla pozostałych zaangażowanych zgromadzeń zakonnych.

Podjęto również decyzję, że przy okazji corocznych spotkań RSAT, przeło-
żeni zakonni zgromadzeń posyłających swoich kleryków do tego seminarium 
będą się spotykać w celu omówienia kwestii dotyczących seminarium. Na 
tych spotkaniach będą wybierać delegata, który będzie przewodził oficjalnej 
wizytacji wyższego seminarium duchownego wspólnie z przełożonym misji 
salwatoriańskich bądź jego delegatem.

W dniu 11 czerwca 1988 roku podczas pierwszego spotkania zaintereso-
wanych przełożonych wyższych przedyskutowano i zatwierdzono następujące 
kwestie: dodanie kursu filozofii do zatwierdzonego już kursu teologii, struk-
turę administracyjną seminarium, program formacji religijnej oraz program 
nauczania akademickiego. Podjęto również decyzję, że studia będą się odbywać 
w języku angielskim.

W związku z tym, że wiele innych zgromadzeń zakonnych chciało ustanowić 
w pobliżu własne domy formacyjne dla swoich kleryków, zasugerowano, że cało-
ściowy plan wyższego seminarium duchownego powinien uwzględniać pragnie-
nie niektórych zgromadzeń zakonnych, aby ich klerycy mieszkali w oddzielnych 
skrzydłach budynków dla zachowania odpowiedniej  tożsamości i charyzmatu 
każdego zgromadzenia. Wspólnota studencka, zarówno  salwatoriańska, jak 
i niesalwatoriańska, będzie prowadziła życie oparte na wspólnym uczestnictwie 
w Eucharystii, wykładach oraz wspólnych posiłkach.

Trzynaście zgromadzeń zakonnych i opactw (70 procent z ogólnej liczby 
zgromadzeń) zgłosiło chęć wysłania swoich kandydatów do nowego semina-
rium duchownego. Osiem z nich od razu zaczęło budować lub opracowywać 
plany budowy swoich własnych domów formacyjnych w okolicy. Pozostali 
studenci i ich formatorzy zostali zakwaterowani w części mieszkalnej udostęp-
nionej przez salwatorianów. Niemniej jednak niektóre zgromadzenia zakonne 
korzystały z prawa wysyłania swoich kleryków do seminariów duchownych 
w innych krajach afrykańskich.

W dniach 9-10 grudnia 1987 roku kapituła misji salwatoriańskiej, która 
odbyła się w Masasi-Migongo, przedyskutowała całe zagadnienie i podjęła 
decyzję, iż misja salwatoriańska w Tanzanii rozpocznie studium teologiczne 
dla zakonników z możliwością późniejszego dołączenia studium filozoficznego. 
VI Synod Generalny Salwatorianów, który odbył się w czerwcu 1989 roku, 
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wyraził swoje poparcie dla tego planu. Zawarł je w następujących słowach: 
„Przedstawiona propozycja założenia seminarium duchownego przygoto-
wującego kandydatów do kapłaństwa, zarówno dla naszego Towarzystwa jak 
i  innych zgromadzeń zakonnych, jest niezbędna dla Kościoła w Tanzanii 
i zasługuje na wsparcie wszystkich prowincji”.

Złożono prośbę o wydanie zgody na utworzenie Wyższego Seminarium 
Duchownego na terenie miasta Morogoro i została ona zatwierdzona przez 
bp. Adriana Mkoba, ordynariusza diecezji Morogoro, 22 lutego 1988 roku. 
Następnie w lipcu 1988 roku, uzyskaliśmy nihil obstat oraz błogosławień-
stwo od abp. Anthony’ego Mayala, który był przewodniczącym Konferencji 
Episkopatu Tanzanii. Dnia 2 września 1990 roku Ojciec Święty Jan Paweł II 
poświęcił kamień węgielny pod budowę seminarium w kościele św. Piotra 
w Dar-es-Salaam. Papież poświęcił temu wydarzeniu część swojego przemó-
wienia skierowanego do osób konsekrowanych w Tanzanii. Przekazał również 
kwotę 10 tysięcy dolarów na budowę.

Były ordynariusz diecezji Nachingwea, która następnie przerodziła się 
w diecezję Tunduru-Masasi, gdzie salwatorianie pracowali przez wiele lat, 
kard. Polycarp Pengo, bardzo mocno wspierał pomysł utworzenia studium 
teologicznego. Podzielił się on również ze mną oraz z Radą Misji swoim 
doświadczeniem ustanowienia Wyższego Seminarium Duchownego w Sege-
rea, którego był pierwszym rektorem. Nadal pamiętam jego rady w kwestii 
zasad studium teologicznego, jego struktur i podjęcia pierwszych kroków 
w  jego ustanowieniu. Jego Ekscelencja, późniejszy arcybiskup Vincenzo 
Moreni, który w tamtym czasie był nuncjuszem apostolskim w Tanzanii, 
udzielił nam stałego wsparcia do utworzenia wyższego seminarium duchow-
nego dla zakonników. Aby oddać sprawiedliwość, muszę również wyrazić 
szczególną wdzięczność mojemu współbratu, ks. Zdzisławowi Traczowi, z któ-
rym dzieliłem marzenia o seminarium duchownym. Od samego początku 
tego projektu otrzymywałem od niego niezmiernie wielkie wsparcie i doping. 
Później wyjaśnię bardziej szczegółowo jego wkład.

Mam nadzieję, że informacje, którymi się właśnie z wami podzieliłem, 
odpowiadają na pytania jak, dla kogo, dlaczego i kto ustanowił Salwatoriań-
skie Wyższe Seminarium Duchowne w Morogoro. Podsumowując: zostało 
ono założone przez misję salwatoriańską w Tanzanii, głównie dla kandydatów 
do kapłaństwa pochodzących z różnych zgromadzeń zakonnych w Tanza-
nii, jednak drzwi były zawsze otwarte na inne możliwości w przyszłości, do 
których inspiruje Duch Święty i których mogą wymagać potrzeby Kościoła 
w Tanzanii. Te drzwi są otwarte aż do teraz.
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II. Budowa i finansowanie Wyższego Seminarium Duchownego 
w Morogoro

Jako były przełożony misji salwatoriańskiej w Tanzanii, z pomocą śp. 
ks. Wojciecha Kowalskiego, szukałem odpowiedniego miejsca na budowę 
seminarium w  rejonie Morogoro. Uczyniliśmy tak, ponieważ rozmowy 
z zainteresowanymi przełożonymi wyższymi dotyczące lokalizacji seminarium 
wyraźnie pokazały, że niemal wszyscy z nich optowali za miejscem w centralnej 
części kraju, które będzie łatwiej dostępne dla wszystkich, niż początkowo 
rozważane przez nas miejsce w diecezji Tunduru-Masasi, gdzie salwatorianie 
posługują od 1955 roku.

Po konsultacjach z kapucynami z Morogoro zainteresowani przełożeni 
zakonni wybrali i zatwierdzili Cola Hill w Morogoro jako najlepszą możliwą 
lokalizację. Administracja misji salwatoriańskiej poprosiła odpowiednie urzędy 
ds. gruntów w Morogoro o wykupienie terenu i uzyskała od miasta 68,40 akra 
ziemi pod budowę seminarium. Od Urzędu Gruntów Okręgu Morogoro 
uzyskaliśmy dodatkowe 300 akrów ziemi w Kiyegeya, około 17 kilometrów 
od miasta, do utworzenia tam ewentualnego gospodarstwa rolnego bądź do 
wykorzystania na przyszły rozwój seminarium. Oba tereny zostały urzędowo 
zarejestrowane jako własność Zarejestrowanych Powierników Księży i Braci 
Salwatorianów w Tanzanii. Odpowiednie służby gruntowe umieściły znacz-
niki graniczne na obu terenach.

Nasz czcigodny Założyciel, ojciec Franciszek Jordan, otrzymał od Boga 
charyzmat ogromnego zapału apostolskiego i w ciągu całego swojego życia 
poświęcił się głoszeniu dobroci i  łaskawości Boga, objawionego w osobie 
Jezusa Chrystusa i skierowanego do wszystkich ludzi każdego czasu i każdego 
miejsca. Jednak jak każda istota ludzka, ojciec Jordan miał również swoje 
ograniczenia i nie był zbyt obdarowany w kwestii zarządzania finansami.

Założył niektóre nasze misje i domy zakonne bez zapewnienia wystar-
czających środków finansowych. Zamiast tego miał niezachwianą ufność 
o pomoc Bożej Opatrzności, czyli w coś, co go nigdy nie zawiodło. Podobna 
sytuacja zaistniała przy projekcie budowy seminarium w Morogoro. Pro-
jekt został rozpoczęty bez jakichkolwiek realnych środków finansowych, lecz 
przy wielkim zaufaniu w Bożą Opatrzność, i to zadziałało. W pierwszych 
latach budowy seminarium środki pochodziły z kontrybucji przysyłanych 
z  różnych salwatoriańskich referatów misyjnych, które w  tamtym czasie 
miały nieco więcej pieniędzy niż obecnie. Kontrybucje spływały również 
z  różnych prowincji salwatoriańskich, od niektórych diecezji w Europie 
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oraz od różnych prywatnych dobroczyńców, szczególnie z Niemiec i Szwaj-
carii.

Misja salwatoriańska w Tanzanii nie była wówczas samowystarczalna i była 
finansowo zależna od salwatoriańskich referatów misyjnych ze Stanów Zjedno-
czonych i Europy. Nie miała odpowiednich samodzielnych projektów, a więc 
nie była w stanie ani nie przyczyniła się do budowania seminarium. Niemniej 
jednak nie możemy zapomnieć, że niektórzy członkowie misji salwatoriańskiej 
w Tanzanii byli ogromnie zaangażowani na początkowym etapie budowy, np. 
śp. br. Donald Maurer i br. Bertrand Hanf, jak również pierwszy tanzański 
brat salwatorianin br. Vincent Mrope oraz br. John Mkapa. Na późniejszych 
etapach budowy ogromnie pomogli ks. Stanisław Góral, ks. Gabriel Kamień-
ski, jak również br. Albin Laga. Tak wielki projekt wymagał zatrudnienia 
odpowiedniej liczby specjalistów, dlatego też ks. Zdzisław Tracz, ekonom 
misji, oraz br. Andreas Kurzendorfer z opactwa Benedyktynów w Ndanda, 
nawiązali kontakt z profesorem Herbertem Kramelem, dyrektorem Wydziału 
Architektury Politechniki ETH w Zurychu, i poprosili go o przygotowanie 
planów nowego budynku z pomocą swoich asystentów i studentów. Z życz-
liwością zgodził się naszkicować plany. Uczynił to w wielką szczodrością, 
ponieważ nie wziął za to żadnego wynagrodzenia.

Plany te uwzględniały różne wydziały Instytutu, takie jak blok administra-
cyjny, centrum akademickie, aulę przeznaczoną do różnych celów, bibliotekę, 
sale wykładowe oraz mieszkania dla wykładowców i studentów, jak możecie to 
dzisiaj zobaczyć. Należy powiedzieć, że projekt zawierał unikalne rozwiązania 
architektoniczne, szczególnie dachu, dostosowane do klimatu Morogoro. Jeśli 
chodzi o zaplecze biblioteczne, większość książek została zebrana i wysłana do 
Morogoro przez salwatoriański referat misyjny w Stanach Zjednoczonych. 
Wiele książek otrzymano z zamykanych w tym czasie seminariów duchownych 
na terytorium USA.

Dnia 22 sierpnia 1990 roku nasi bracia salwatorianie oficjalnie rozpoczęli 
prace budowlane. Ostatnim etapem zaplanowanych robót była budowa 
kościoła, który po ich ukończeniu został poświęcony 11 października 1999 roku 
przez kard. Polycarpa Pengo. Tego ważnego dnia był również obecny były prezy-
dent Tanzanii pan Benjamin Mkapa razem z wieloma innymi zacnymi gośćmi.

Ks. Zdzisław Tracz od samego początku służył jako nadzorca budowy 
i osoba kontaktowa z prof. Kramelem oraz różnymi firmami budowlanymi. 
Dnia 19 września 1991 roku ks. Zdzisław podpisał kontrakt z pierwszą firmą 
budowlaną o nazwie System Construction Ltd., której właścicielem był pan 
Nicola Colangelo. Pierwszy etap budowy ukończono w połowie 1993 roku.
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Wszystkimi sprawami finansowymi zarządzał ekonom prowincji niemiec-
kiej ks. Richard Zehrer. Środki finansowe trzymał w Monachium, a wszelkie 
płatności były dokonywane bezpośrednio przez niego. Jeden z jego krewnych 
otworzył „Fundusz Morogoro” („Morogoro Fund”), który się przydał przy 
dalszych budowach. Ks. Richard Zehrer, który był dwukrotnie wikariuszem 
generalnym salwatorianów i wielokrotnym prowincjałem i ekonomem pro-
wincji niemieckiej, ma dziś 90 lat i  jest nadal aktywny, mieszkając obecnie 
w Monachium. On właśnie byłby najlepszą osobą do udzielenia odpowiedzi 
na dalsze pytania dotyczące finansów przeznaczonych na budowę seminarium 
w Morogoro. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem wyżej, daje niezbędne 
informacje na temat źródeł finansowania wymaganych do realizacji tak 
 wielkiego projektu, jakim była budowa seminarium duchownego w Moro-
goro.

III. Wczesne lata dzisiejszego JUCO

W dniu 11 października 1993 roku, we wspomnienie Matki Zbawiciela, 
ważne święto salwatoriańskie, pierwsza grupa około trzydziestu kandydatów 
do kapłaństwa rozpoczęła studia teologiczne w Morogoro. Grupa ta składała 
się głównie z członków zgromadzeń zakonnych. Trzy lata później było już 
osiemdziesięciu kandydatów pochodzących z trzynastu różnych zgromadzeń 
zakonnych. Wśród nich były również siostry zakonne, klerycy z diecezji Moro-
goro oraz kilku świeckich studentów.

Już w roku 1994 na spotkaniu zainteresowanych przełożonych zakonnych 
w czasie corocznego spotkania RSAT, wyrażono jednogłośne życzenie dodania 
studium filozoficznego do istniejącego już programu teologicznego, jak to 
wcześniej było omawiane. Salwatorianie natychmiast zgodzili się na tę prośbę 
i właśnie rok 1994 jest obecnie uważany za początek Salwatoriańskiego Wyż-
szego Seminarium Filozoficzno-Teologicznego, dlatego teraz świętujemy jego 
srebrny jubileusz.

Pierwszym rektorem był pochodzący z amerykańskiej prowincji salwato-
rianów śp. ks. David Brusky. W maju 1996 roku ks. Stanisław Golus z polskiej 
prowincji został mianowany drugim rektorem. Dnia 8 września 1999 roku 
ks. Julian Bednarz, również z polskiej prowincji, został rektorem na następne 
sześć lat. Zastąpił go ks. Bernard Witek. Zespół wykładowców został stworzony 
z salwatorianów, członków kilku innych zgromadzeń zakonnych, jak również 
z wykładowców diecezjalnych oraz kilkorga świeckich pochodzących z róż-
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nych krajów. W 1995 roku studium teologiczne naszego seminarium zostało 
afiliowane do Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w Rzymie. W roku 1999 
oficjalnie zmieniono nazwę z  Salwatoriańskiego Wyższego Seminarium 
Duchownego na Salwatoriański Instytut Filozoficzno-Teologiczny.

W marcu 2001 roku zmieniony został status salwatoriańskiej misji w Tan-
zanii i stała się ona tanzańską pro-prowincją misyjną. Tego samego roku 
ks. James Weyker, prowincjał tanzańskiej pro-prowincji misyjnej wraz ze 
swoją radą, złożył wniosek o to, aby generalat salwatorianów przejął całkowitą 
odpowiedzialność za Salwatoriański Instytut Filozoficzno-Teologiczny. Jed-
nym z powodów tej prośby był fakt, że w ten sposób łatwiej będzie pozyskać 
wykładowców, jeśli międzynarodowy zarząd Towarzystwa Boskiego Zba-
wiciela będzie odpowiedzialny za Instytut. Generalat przyjął ten wniosek 
i w związku z tym Salwatoriański Instytut Filozoficzno-Teologiczny stał się 
oficjalnie międzynarodowym apostolatem Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. 
W konsekwencji tanzańska pro-prowincja misyjna 20 września 2000 roku 
ustanowiła Salwatoriańską Wspólnotę Formacyjną Instytutu, składającą się 
z formatorów salwatoriańskich oraz kleryków. Następnie 20 lutego 2001 roku 
ustanowiono Wspólnotę Kadrową (Staff Community), za którą odpowiadał 
generalat salwatorianów.

W tym samym czasie niektóre ze zgromadzeń zakonnych wysyłających 
swoich studentów do Instytutu były w stanie otworzyć swoje własne kolegia 
lub z różnych powodów zdecydowały się wysyłać swoich kandydatów na 
studia seminaryjne do sąsiednich krajów, co skutkowało tym, że Instytut stanął 
w obliczu spadającej liczby studentów zakonnych. W czasie gdy taka sytuacja 
zaistniała, przychodziły do nas kolejne prośby o przyjmowanie większej liczby 
świeckich studentów, jak również sióstr i braci zakonnych na studia na kie-
runkach świeckich, co mogłoby pomóc w realizacji ich apostolatów, np. jako 
nauczycieli. Sytuacja ta doprowadziła nas do podjęcia ważnej decyzji o utwo-
rzeniu Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana (Jordan University College 
– JUCO) w miejsce Salwatoriańskiego Instytutu Filozoficzno-Teologicznego. 
Decyzja ta została podjęta w czasie spotkania ks. Pieta Cuijpersa, wikariusza 
generalnego salwatorianów, oraz generalnego sekretarza ds. misji wspólnie 
z zainteresowanymi przełożonymi zakonnymi oraz biskupami Konferencji 
Episkopatu Tanzanii. Ja również byłem obecny na tym spotkaniu. Negocjacje 
z biskupami zakończyły się pomyślnie i podjęto decyzję, że Instytut stanie się 
autonomiczną częścią Katolickiego Uniwersytetu w Mwanza i będzie znany 
pod nazwą Kolegium Uniwersyteckiego im. Jordana (nazwa odnosząca się 
do naszego Założyciela). Siostry i bracia zakonni w tej nowej strukturze zwa-
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nej JUCO zaczęli przyjmować studentów różnych wyznań chrześcijańskich, 
a nawet przedstawicieli różnych religii, głównie muzułmanów.

W niniejszym wystąpieniu ograniczyłem się jedynie do zaprezentowania 
samych początków JUCO, które miały miejsce dwadzieścia pięć lat temu, 
i mam nadzieję, że następne wystąpienia w bardziej szczegółowy sposób nakre-
ślą drogi rozwoju w mniej odległych latach, szczególnie okres rozwoju Kole-
gium po 2011 roku, kiedy zakończyłem swoją posługę w Rzymie i wróciłem 
do pracy jako misjonarz w Tanzanii.

IV. Wnioski

Chciałbym zakończyć swoje wystąpienie, formułując trzy szczególne wnio-
ski oraz podając uwagi końcowe.

1. W zamyśle nasz projekt w Morogoro nigdy nie miał być jedynie prywat-
nym uniwersytetem świeckim, ale wyrósł z potrzeb życia religijnego i szerszych 
wymagań Kościoła w Tanzanii.

2. Został on ustanowiony zgodnie z międzynarodowym charyzmatem 
salwatorianów, dlatego też jego obecna struktura służy wszystkim rasom, 
narodom i drogom życia. Nasz charyzmat zobowiązuje nas, salwatorianów, do 
nauczania ludzi o zbawieniu i prawdach wiecznych. To uwzględnia wykorze-
nienie analfabetyzmu, ignorancji i ciemności wszelkich uprzedzeń. Wszystkim 
tym rodzajom zła przeciwdziała dobra edukacja, a przez nią przyczyniamy się 
do postępu narodu tanzańskiego.

3. Historia tego projektu jest dość złożona. Został on zainicjowany na 
tanzańskiej ziemi dzięki naszej administracji misyjnej w Tanzanii, we współ-
pracy z zainteresowanymi przełożonymi zakonnymi, był finansowany przez 
salwatorianów, przy udziale wielu hojnych dobroczyńców i kilku diecezji 
europejskich, jego posiadłości są zarejestrowane prawnie na Zarejestrowanych 
Powierników Księży i Braci Salwatorianów w Tanzanii, i ostatecznie stał się 
międzynarodowym apostolatem salwatorianów, a nasz generalat obejmuje go 
pełną odpowiedzialnością.

Nie znam przyszłości tego złożonego projektu, który rozpoczął się skrom-
nie jako zwykły wydział teologiczny, ustanowiony do sprostania szczególnym 
potrzebom, ale wiem, że zależy ona od dobrej woli wszystkich zaintereso-
wanych. Dlatego też z okazji jego srebrnego jubileuszu ośmielam się prosić 
o waszą dobrą wolę i o waszą prawdziwie chrześcijańską i religijną współ-
pracę. Na koniec gratuluję całemu Kolegium JUCO z okazji jego uroczystości 
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 rocznicowych i modlę się o Bożą opiekę i błogosławieństwo w jego dalszym 
rozwoju.

Kwa nafasi ya Yubilei ninamtakia JUCO baraka ya Mwenyezi na matunzo 
yake kwa siku za mbele (w języku suahili: Z okazji jubileuszu życzę JUCO 
błogosławieństwa Wszechmogącego i Jego opieki na przyszłość).

Tłumaczenie z języka angielskiego
ks. Adam Ziółkowski SDS
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Fr. Andrew Urbański SDS

 Establishment and Purpose of the Jordan 
University College in Morogoro (JUCO)1

I am grateful to the leaders of JUCO for inviting me to give a talk at this 
seminar on the original inspiration and the purpose behind its establishment, 
as well as the initial preparation for the commencement of what we now call 
JUCO. In my talk I will try to answer some basic questions such as how the 
idea came into being, by whom it was started, why it was started, for whom it 
was begun, who supported the idea, and who gave the necessary permission. 
I will also try to cast some light on the topics of why it was located in Cola, 
who financed the project, who constructed it, and by whom is it run. In other 
words, I will try to give the best account of the beginnings of the present-day 
JUCO.

I. How the Idea Came about, Why and for Whom?

After a  long period, during which members of religious communities 
in Tanzania were exclusively foreign missionaries, many religious congre-
gations in that country decided to accept indigenous candidates into their 
communities. As the number of these locally recruited candidates gradually 
grew these religious congregations faced great difficulty in finding places for 
these candidates in the existing diocesan major seminaries, which in those 
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Tanzania, Superior General of the Society of the Divine Savior in years 1999-2013.

1 This text represents a lecture given on the 1st of February 2019 on the occasion of 
the silver jubilee of the Jordan University College in Morogoro.
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days were relatively few, e.g. in 1990, 56 candidates for the priesthood were 
unable to be accepted into the existing major seminaries, because of the 
shortage of places.

At that time I was the Mission Superior of the Salvatorians in Tanzania 
and I  learned about these challenges when I attended the meeting of the 
RSAT (Religious Superiors Association of Tanzania) in 1986 and again at the 
meeting of the RSAT in 1987. I suggested to the other religious superiors that 
Salvatorians might consider starting a major seminary for religious candidates. 
In our case the number of missionaries coming from our Polish Province was 
beginning to increase, while at the same time other religious congregations 
had already suffered a severe decrease in numbers of missionaries from West-
ern Europe. In many cases no new missionaries were coming to them. The 
Salvatorians also felt an obligation to help other religious congregations in the 
country, since some of them had taken on the education of our candidates 
in their junior seminaries, as well as the training of our religious brothers in 
their trade schools.

We, Salvatorians, did not need to start a major seminary only to meet 
our own needs, because we did not have a sufficient number of students for 
the sacramental priesthood to justify doing so only for ourselves. The many 
religious congregations warmly welcomed this idea of starting a Theologate 
for the young members of our various societies.

After considering the matter at some length the members of the RSAT in 
1987 decided that such a major seminary should be the complete responsibility 
of just one religious congregation and should not be inter-congregational. In 
this case it was resolved that the Salvatorians would acquire the land under 
their registered trustees and would construct the buildings as well running 
the new institute with as much collaboration as possible of those religious 
congregations, which intended to send their students for studies to the priest-
hood. It was also agreed that Salvatorians would form the majority of the 
administrative board so that they could have a decisive role in running a major 
seminary. It was accepted that the office of rector and bursar would also 
be held by Salvatorians, but that all the other offices would be open to the 
members of the other religious congregations involved.

It was also decided that on the occasion of the annual meetings of the 
RSAT the religious superiors of the congregations, which sent their students to 
the major seminary, would meet to discuss matters concerning the seminary. 
At that meeting they would elect one delegate to conduct an official visitation 
of the seminary together with Salvatorian Mission Superior or his delegate.
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On the 11th of June 1988 during the first meeting of the concerned major 
superiors the following themes were discussed and agreed upon: adding 
a philo sophical course to the theological course, which had already been 
approved; administration structure for the major seminary; a program for 
religious formation, as well as the academic curriculum. It was also resolved 
that English would be the language of the studies.

While many of the other religious congregations intended to establish 
their own formation houses for their scholastics in the neighborhood, it was 
also suggested that the master plan for the major seminary should take into 
account the desire of some of the religious congregations that while not having 
their own houses their scholastics should live in separate sections of the build-
ings to preserve the proper identity and charism of each congregation. The 
resident student community (both Salvatorian and non-Salvatorian) would 
live a life based on the common participation in the Eucharist, attending the 
lectures and taking their meals together.

Thirteen religious congregations and abbeys (70% of the total) volunteered 
to send their candidates to the new major seminary. Eight of them began 
immediately to construct or plan the construction of their own religious 
formation houses in the neighborhood. The remaining students and their 
formators were accommodated in the living quarters provided by the Salvato-
rians. Nevertheless, some religious congregations exercised their right to send 
their students to major seminaries in other African countries.

On the 9th and 10th of December 1987 the Salvatorian Mission Chapter 
held in Masasi-Migongo discussed the whole matter and decided that our Sal-
vatorian Mission in Tanzania would start the theological courses for religious 
with the possibility of later adding philosophical courses. The VI General 
Synod of the Salvatorians in June 1989 decided to offer its encouragement to 
the plan. As it stated, “The proposed seminary for the training of priests both 
for our Society and for other Religious Orders is very necessary for the Church 
in Tanzania and merits the support of all the Provinces”.

The permission to establish the major seminary in the city of Morogoro was 
applied for and received from the late Bishop Adrian Mkoba, the ordinary of 
Morogoro Diocese on 22nd of February 1988 and then in July 1988, we received 
the nihil obstat and blessings from Archbishop Anthony Mayala, who was the 
Chairman of the Tanzania Episcopal Conference. The Holy Father John Paul 
II blessed the foundation stone at St. Peter’s Church in Dar-es-Salaam on the 
2nd of September 1990 and a part of his talk to the Religious in Tanzania was 
dedicated to this event. He also contributed $10,000 towards its construction.
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His Eminence Cardinal Polycarp Pengo, the former Ordinary Bishop of 
Nachingwea Diocese, which had become Tunduru-Masasi Diocese, where 
the Salvatorians worked for many years, was very supportive of the estab-
lishment of the Theologate and shared with me and the Mission Council his 
experience of setting up Segerea Major Seminary, where he had been the first 
Rector. I still remember his advice in the matters of rules of the Theologate, its 
structures and taking the first steps to establish it. Also, His Excellency the late 
Archbishop Vincenzo Moreni, who was at that time the Apostolic Nuncio in 
Tanzania, gave us constant encouragement to establish the major seminary for 
religious. I would also like to express special gratitude to my fellow confrere, 
Father Zdzisław Tracz, with whom I shared my dreams about the major 
seminary. He gave me valuable support and encouragement from the very 
beginning of this project. Later, I will explain more about his involvement.

I hope that the information, which I have just shared with you, helped to 
answer the questions of how, for whom, why and who established the Salva-
torian Major Seminary. To summarize: it was established by the Salvatorian 
Mission in Tanzania mostly for candidates to the priesthood from the various 
religious orders in Tanzania, but a door was always open for other possibilities 
in the future, which the Holy Spirit would inspire and which the needs of the 
Church in Tanzania may require. This door continues to be open until now.

II. The Construction and Financing of the Major Seminary

As the former Mission Superior of the Salvatorians in Tanzania, together 
with the help of the late Father Wojciech Kowalski, I searched for a suitable 
place for the construction of the major seminary in the area of Morogoro. We 
did so because the consultation with the concerned major superiors regarding 
the location of the seminary had shown clearly that almost all of them opted 
for a central place in the country, which would be easily accessible to all, 
instead of the original place suggested by us, which was in the Tunduru-Masai 
Diocese, where Salvatorians had served since 1955.

After consulting the Capuchins in Morogoro, Cola Hill in Morogoro was 
chosen and approved by the concerned religious superiors as the best possible 
place. The Salvatorian Mission Administration requested and obtained from 
the proper land office in Morogoro city 68.40 acres of land for the construc-
tion of the major seminary. We also obtained another 300 acres of land from 
the Morogoro District Land Office in Kiyegeya, 17 km away from the city, 
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possibly for a farm or for the future development of the major seminary. 
Both plots of land were registered under the title of the Registered Trustees of 
Salvatorian Fathers and Brothers in Tanzania and the boundary markers were 
put in place by the proper land officers.

Our Venerable Founder, Father Francis Jordan received from God the 
charism of great apostolic zeal and throughout his life he dedicated himself to 
announcing the goodness and kindness of God, which has appeared in Jesus 
Christ and is intended for all people in every time and place. But like every 
other human person he also had his limitations and was not much gifted in 
the administration of finances.

He started some of our missions and religious houses without having 
sufficient financial resources; instead he had unshakable trust in the help 
of the Divine Providence, something, which never failed him. Something 
similar occurred with the project in Morogoro. It was started without any real 
finances, but with great trust in God’s Providence and it worked. In the first 
years of the construction the finances came from contributions from the var-
ious Salvatorian Mission Procuras, which at that time had a bit more money 
than they have these days. Contributions also came from various Salvatorian 
Provinces of the Society of the Divine Savior, from some dioceses in Europe, 
and different private benefactors especially in Germany and Switzerland.

The Salvatorian Mission in Tanzania was at that time not self-sufficient 
and depended on financial support from the Salvatorian Mission Procura in 
the USA and Europe. It did not have adequate self-reliance projects and so 
could not and did not contribute to the actual construction of the major sem-
inary. Nevertheless, we can never forget that some members of the Salvatorian 
Mission in Tanzania were greatly involved in the initial stage of construction, 
e.g. late Brother Donald Maurer and Brother Bertrand Hanf, as well as the 
first Tanzanian Salvatorian Brother Vincent Mrope together with Brother 
John Mkapa. In later stages of the construction Fathers Stanisław Góral and 
Gabriel Kamieński, as well as Brother Albin Laga, helped tremendously. 
For such big project as a major seminary, a good number of professionals 
were needed, therefore Father Zdzisław Tracz, Mission Treasurer together 
with Brother Andreas Kurzendorfer from the Benedictine Abbey in Ndanda 
approached Professor Herbert Kramel, head of the Architecture Department 
of ETH-Zurich University in Switzerland and requested him to prepare plans 
for the new building with help of his assistants and students. He generously 
agreed to draw up the plans; something he most generously did without any 
payment.
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These plans included all the various departments of the Institute such 
as the administration block, the academic center, the multipurpose hall and 
library, the classrooms, and the living quarters for both the lecturers and 
the students, as you can see today. His plans included some unique designs 
particularly of the roof, which were adapted to the climate of Morogoro. 
Concerning the stocking of the library most of the books were collected and 
sent to Morogoro by the Salvatorian Mission Procura in the USA. Many 
books were received from a recently closed seminary in the USA.

22nd of August 1990 was the official date of commencement of the con-
struction work by our Salvatorian Brothers. The final stage of the planned 
work included the church, which was blessed after its completion on the 
11th of October 1999 by His Eminence Cardinal Polycarp Pengo. The former 
president Mr. Benjamin Mkapa with many other distinguished guests were 
also present on that important day.

Father Zdzisław Tracz served from the very beginning as the supervisor of 
the construction and the contact person with Professor Kramel and the vari-
ous construction companies. On the 19th of September 1991 Father Zdzisław 
signed the contract with the first company called System Construction Ltd, 
owned by Mr. Nicola Colangelo and the first stage of the building work was 
completed in the middle of 1993.

All the finances were administered by the treasurer of our German Prov-
ince, Father Richard Zehrer, and were kept by him in Munich and the pay-
ments were made directly by him. One of his relatives set up a “Morogoro 
Fund”, which was useful for further construction. Father Richard Zehrer, who 
was twice the Vicar General of the Salvatorians and many times the Provincial 
Superior and treasurer in Germany, is still active at the age of 90 years and 
presently lives in Munich. He would be the best person to answer any further 
questions concerning the finances provided for the construction of the major 
seminary. I hope that the above gives the necessary information about the 
financial sources required for such a large project as the construction of the 
Salvatorian Major Seminary.

III. The Early Years of the Present Day JUCO

On an important Salvatorian feast, the Mother of the Savior, on the 11th 
of October 1993 the first group of approximately thirty candidates for the 
sacramental priesthood began their theological studies in Morogoro. This 
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group consisted mostly of members of religious orders. Three years later there 
were already eighty candidates admitted from thirteen different Religious 
Congregations. Among them there were also some religious sisters, some 
seminarians from Morogoro Diocese and a few lay students.

Already in 1994, at the meeting of the concerned religious superiors during 
the RSAT annual meeting, a wish was unanimously expressed that, as had 
been previously discussed, a course of philosophy should now be added to 
the existing theological program. The Salvatorians immediately agreed to this 
request and so it was that the year 1994 is now regarded as the beginning of 
the Salvatorian Major Seminary of Philosophy and Theology, therefore now 
we celebrate its silver jubilee.

The first rector was the late Father David Brusky from the USA Province 
of Salvatorians. In May 1996 Father Stanisław Golus of the Polish Province 
was nominated as the second rector. On the 8th of September 1999 Father 
Julian Bednarz of the Polish Province became the rector for the following six 
years. He was then succeeded by Father Bernard Witek. The team of lecturers 
was made up of Salvatorians and members from several other religious con-
gregations as well as some diocesan lecturers and several lay people coming 
from various countries. In 1995 the theological course of our seminary was 
affiliated to the Urbaniana University in Rome. In 1999 the name was officially 
changed from the Salvatorian Major Seminary to the Salvatorian Institute of 
Philosophy and Theology.

In March of 2001, the status of the Salvatorian Mission in Tanzania was 
changed to the Tanzanian Mission Pro-province and in the same year Father 
James Weyker, the Provincial Superior of the Tanzanian Mission Pro-province 
and his Council requested that the Generalate of SDS take full responsibility 
for Salvatorian Institute of the Philosophy and Theology. One of the reasons 
for this request was that it will be easier to get lecturers if the international gov-
ernment of the Society of the Divine Savior was responsible for the Institute. 
The Generalate accepted this responsibility and thus the Salvatorian Institute 
of Philosophy and Theology officially became an international apostolate of 
the Society of the Divine Savior. Consequently, on the 20th of September 
2000 the Tanzanian Mission Pro-province established a Salvatorian Formation 
Community in the Institute consisting of the Salvatorian formators and the 
scholastics and then on the 20th of February 2001 a Staff Community was 
established, for which the Generalate of the SDS was responsible.

In due time some of the religious congregations, which were sending their 
students to our Institute, were able to start their own colleges or decided for 
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various reasons to send their candidates for priestly studies to neighboring 
countries and consequently our Institute started to face a decreasing number 
of religious students. At the same time as this was occurring repeated requests 
were being made for us to accept more lay students as well as religious sisters 
and brothers for the study of lay subjects, which would be useful in their 
apostolates, e.g. as teachers. This situation led us to the important decision to 
establish Jordan University College in place of the Salvatorian Institute of Phi-
losophy and Theology. This decision was taken during a meeting with Father 
Piet Cuijpers, the Vicar General and the General Mission Secretary of the 
Salvatorians together with the concerned religious superiors and the bishops 
of the Tanzania Episcopal Conference. I was also present at this meeting. The 
negotiations were made successfully with the bishops that our institute would 
become an autonomous part of Mwanza Catholic University and be known 
as Jordan University College (named after our Founder). Besides religious 
sisters and brothers, JUCO in this new structure started to accept lay students 
from various Christian dominations and even from various religions, mostly 
Muslims.

In this talk, I have limited myself to inform you of the beginnings of 
JUCO, which occurred twenty-five years ago and I hope that the next lectures 
will describe in more detail the developments of more recent years, especially 
the growth that has occurred since 2011 when I completed my ministry in 
Rome and returned to work as a missionary in Tanzania.

IV. Conclusion

I would now like to complete my talk with three conclusions and some 
final remarks.

1. Our project in Morogoro was never intended to be a purely private lay 
university but grew out of the needs of religious life and the requirements of 
the wider Church in Tanzania.

2. It was established in accordance with the international charism of the 
Salvatorians and therefore its present structure serves all races, nations and 
walks of life. Our charism obliges us Salvatorians to teach people about salva-
tion and the eternal truths. This includes eradicating illiteracy, ignorance and 
the darkness of prejudices. All these evils are counteracted by good education, 
and in this way, we make our contribution to the progress of the Tanzanian 
people.
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3. The history of this project is quite complex. It was started on Tanzanian 
soil by our Tanzanian Mission Administration in collaboration with the con-
cerned major superiors. It was financed by the Salvatorians with the help from 
many generous benefactors and some European Dioceses. Its properties are 
registered in the name of the Registered Trustees of Salvatorian Fathers and 
Brothers in Tanzania and finally it has become an international apostolate of 
the Salvatorians and our Generalate holds ultimate responsibility for it.

I do not know the future of this complex project, which started humbly 
as a simple theology faculty set up to meet a particular need, but I do know 
that its future depends on the good will of all concerned. On its silver jubilee 
I therefore kindly ask for your good will, and your truly Christian and reli-
gious collaboration. In my final words I congratulate JUCO on its anniversary 
celebrations and I invoke God’s care and blessings for its further growth.

Kwa nafasi ya Yubilei ninamtakia JUCO baraka ya Mwenyezi na matunzo 
yake kwa siku za mbele (translated from Swahili: On the jubilee, I wish JUCO 
many blessings of the Almighty and His care in the future.)
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Kazimiera Jaworska

 Salwatorianie w powiecie trzebnickim w polu 
zainteresowania aparatu bezpieczeństwa 
w latach 1945-1960

I. Polityka państwa wobec Kościoła w latach 1945-1960

Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce po zakończeniu II wojny światowej, 
radykalnie zmieniły sytuację Kościoła katolickiego w państwie. Nowe granice 
państwa polskiego, nowi sojusznicy, nowy ustrój oparty na światopoglądzie 
materialistycznym stwarzały skomplikowaną rzeczywistość, w której musiała 
odnaleźć swoje miejsce największa i najstarsza instytucja wyznaniowa w Polsce.

Co prawda, formalnie w pierwszych latach powojennych, pomimo zerwa-
nia konkordatu, w latach 1945-1947 władze partyjno-państwowe w Polsce 
oficjalnie nie deklarowały niechęci wobec Kościoła. Doceniały nawet zaan-
gażowanie duchowieństwa w organizowanie życia polskiego na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych. Równocześnie funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa gromadzili informacje o ludziach Kościoła i ich kontaktach z ugrupowa-
niami opozycyjnymi. Taka postawa rządzących wobec Kościoła katolickiego 
w Polsce była zagrywką taktyczną w związku z nieustabilizowaną sytuacją 
w państwie. Władze komunistyczne były słabe, natomiast z Kościołem kato-
lickim identyfikowało się ok. 90 procent społeczeństwa. Stąd też w okresie 
walki o zalegalizowanie nowego ustroju podkreślano szacunek dla uczuć 
religijnych. Wraz z umacnianiem się władzy komunistycznej w Polsce nastę-
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powało stopniowe zaostrzanie polityki wobec Kościoła katolickiego. Zdaniem 
Kazimierza Kozłowskiego „przygotowywana w latach 1945-1948 w centralach 
walka o «rząd dusz» z Kościołem, postrzeganym jako wróg kształtującego się 
państwa socjalistycznego, po powstaniu PZPR natychmiast ogarnęła partyjny 
aparat wszystkich szczebli. Wydzielone komórki tego aparatu z dużą deter-
minacją przystąpiły do łamania niezależności Kościoła, współpracując z UB, 
prokuraturą, sądami, urzędami administracji lokalnej i prasą”1.

Lata 1949-1956 były szczególnie trudne w dziejach Kościoła katolickiego 
w Polsce. Był to czas srogich represji reżimu komunistycznego wobec ducho-
wieństwa – zarówno hierarchii, jak i duchowieństwa niższego oraz zakonów 
męskich i żeńskich. 25 września 1953 roku komuniści zdecydowali się nawet 
na aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Powrócił on do Warszawy po 
trzech latach, na fali przeobrażeń politycznych, które dokonały się w Polsce 
w październiku 1956 roku. Wówczas nastąpiła krótkotrwała „odwilż” w rela-
cjach pomiędzy państwem a Kościołem katolickim. Pamiętać należy jednak, 
iż szykany stosowane wobec duchowieństwa w kolejnych latach nie osiągnęły 
już skali sprzed 1956 roku.

II. Polityka władz komunistycznych wobec zakonów

Szczególnym obiektem zainteresowania władz komunistycznych były 
zakony, zarówno męskie, jak i żeńskie. W tym miejscu warto wspomnieć, że 
niemal od najdawniejszych czasów polityka władz państwowych zawsze była 
bardziej ostra w odniesieniu do zakonów niż wobec całego Kościoła. Zazwy-
czaj walkę z Kościołem rozpoczynano od zwalczania zakonów (np. kasata 
templariuszy w średniowieczu, kasata jezuitów w epoce oświecenia, traktowa-
nie zakonów w czasie rewolucji francuskiej, kulturkampfu czy józefinizmu). 
Zakony to instytucje zorganizowane, bardzo dyspozycyjne wobec Kościoła, 
zazwyczaj posiadające pokaźny majątek. Tak więc uderzenie w zgromadzenia 
zakonne, poprzez zniszczenie ich bytu materialnego, ograniczenie lub pozba-
wienie prawa do prowadzenia działalności stanowiącej istotę ich istnienia, 
w dalszej perspektywie prowadziło do ich likwidacji2.

1 K. Kozłowski, Między racją stanu a stalinizmem. Pierwsze dziesięć lat władzy politycz-
nej na Pomorzu Zachodnim 1945-1955, Szczecin 2000, s. 253. 

2 J. Kowalik, Polityka władz PRL wobec zakonów, „Chrześcijanin w Świecie” 24(1994), 
s. 136.
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Pewne analogie były dostrzegalne także w czasach PRL. Przeobrażenia 
ustrojowe w Polsce, zniszczenia wojenne oraz przesiedlenia w zasadniczy 
sposób zdeterminowały działalność zgromadzeń zakonnych w Polsce w okre-
sie powojennym3. Co prawda zaraz po 1945 roku, szczególnie na Ziemiach 
Zachodnich, widoczne były symptomy poprawnych relacji pomiędzy zako-
nami a władzą państwową. Władze dostrzegały zaangażowanie zakonów 
w odbudowę tych ziem, ale po kilku latach właśnie w tym regionie polityka 
państwa wobec zakonów uległa radykalnemu pogorszeniu (np. Akcja „X-2”)4. 
Wydawane przez władze rozporządzenia zaczęły wyraźnie zagrażać bytowi 
tychże instytucji. Władze państwowe zdawały sobie sprawę z siły oddziaływania 
zgromadzeń zakonnych na społeczeństwo. W związku z tym przede wszystkim 
podjęły działania zmierzające do uniemożliwienia oddziaływania wspólnot 
zakonnych (zarówno męskich, jak i żeńskich) na dzieci i młodzież. Nadzieję na 
zmianę kierunku polityki państwa wobec zakonów przyniósł rok 1956, ale już 
wkrótce władze podjęły działania zmierzające do przywrócenia wcześniejszego 
„porządku”, tylko przy zastosowaniu nieco innych metod. Rugując stopniowo 
lekcje religii ze szkół, w pierwszym rzędzie (w 1958 r.) usunięto katechetów 
zakonnych5. Zakonnicy zostali również pozbawieni możliwości pracy w innych 
placówkach wychowawczych, opiekuńczych i szpitalach. Nawet nie starano się 
ukryć, iż habit zakonny był zasadniczą przeszkodą w wykonywaniu zawodów 
medycznych. Systematycznie likwidowano seminaria i szkoły prowadzone 
przez zakony. Uniemożliwiono działalność wydawniczą, zamykano nawet 
zakonne konta PKO6. Opodatkowanie pod koniec lat pięćdziesiątych kościel-
nych osób prawnych i osób duchownych wyznania rzymskokatolickiego 
oraz innych wyznań wyraźnie zagroziło podstawom materialnym zakonów. 
Nadmierne podatki, niemożliwe wręcz do płacenia, próba ich bezwzględnego 
egzekwowania oraz obowiązek prowadzenia obok ksiąg rachunkowych ksiąg 
inwentarzowych mocno skomplikowały funkcjonowanie zakonów7.

Aparat bezpieczeństwa państwa starał się „zadbać” o uzasadnienie decyzji 
podejmowanych także wobec duchowieństwa zakonnego, ukazując w tenden-

3 W. Zdaniewicz, Zgromadzenia zakonne w Polsce, w: Kościół i religijność Polaków 
1945-1999, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000, s. 212.

4 Zob. Represje wobec sióstr zakonnych w PRL. Obozy pracy dla zakonnic (1954-1956), 
red. A. Mirek, Lublin 2005.

5 Zob. K. Jaworska, Zakaz zatrudniania zakonników jako katechetów szkolnych, „Per-
spectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2013 nr 2, s. 237-242.

6 J. Kowalik, Polityka władz PRL wobec zakonów, s. 140-155.
7 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s. 111-112.
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cyjnym świetle jego działalność. Pierwsze instrukcje dotyczące „rozpracowywa-
nia” duchowieństwa zostały wydane w 1946 roku8. Od 1958 roku realizowano 
Wytyczne w dziedzinie zwalczania wrogiej działalności kleru i aktywu kościel-
nego9, natomiast w lipcu 1963 roku zostało opublikowane zarządzenie ministra 
spraw wewnętrznych, które systemem inwigilacji objęło wszystkich księży 
i kleryków seminariów duchownych10, obowiązujące do końca PRL. Główną 
siłą zwalczającą przeciwników politycznych i  ideologicznych były organy 
bezpieczeństwa publicznego11. Na szczeblu centralnym stanowiły je kolejno: 
Resort/Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego przy Radzie Ministrów, 
a także funkcjonująca w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tajna 
policja polityczna – Służba Bezpieczeństwa – z rozbudowanymi strukturami 
wojewódzkimi i powiatowymi12.

III. Salwatorianie w powiecie trzebnickim w latach 1945-1960

Obiektem zainteresowania aparatu bezpieczeństwa stało się także zgro-
madzenie zakonne salwatorianów, posiadające od 1930 roku swój klasztor 
w Bagnie w archidiecezji wrocławskiej. Po zakończeniu II wojny światowej 
staraniem polskich władz zakonnych obiekt ten pozostał w rękach salwato-
rianów. Szczególną rolę w tym zakresie odegrał br. Feliks Sierny, Ślązak spod 
Rybnika, który jako jedyny nie opuścił go wraz z niemieckimi salwatorianami 
uciekającymi przed zbliżającym się frontem. On również otworzył jego drzwi 
żołnierzom sowieckim 26 stycznia 1945 roku. Po opuszczeniu przez nich klasz-
toru podjął starania o przejęcie obiektów klasztornych przez polską prowincję 

8 Szerzej: J. Żurek, „Teczki” na księży i ich likwidacja, „Ateneum Kapłańskie” 2004, 
z. 3, s. 435-443.

9 Wytyczne w dziedzinie zwalczania wrogiej działalności kleru i aktywu katolickiego, 
Warszawa dnia 17 lipca 1958 r., ściśle tajne, w: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpie-
czeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989, red. A. Dziurok, War-
szawa 2004, s. 211.

10 Zob. Zarządzenie Nr 00114/63 ministra spraw wewnętrznych z dnia 6 lipca1963 
roku w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego, 
w: Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa, s. 336-337.

11 Szerzej: H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 
w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.

12 S. Bogaczewicz, Działania resortu bezpieczeństwa wobec ks. kard. Bolesława Komin-
ka, w: Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckie-
go, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2009, s. 52.
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salwatorianów. W odpowiedzi na jego list w lipcu 1945 roku do Bagna przybył 
prowincjał ks. Celestyn Rogowski, który rozeznał sytuację13. W drodze powrot-
nej na Śląsk spotkał się we Wrocławiu z przedstawicielami niemieckiej kurii 
arcybiskupiej. Dowiedział się wówczas o możliwości przejęcia przez salwatoria-
nów dużego obiektu w Dobroszycach. Jego relacja z pobytu na Dolnym Śląsku 
przedstawiona na pierwszej konferencji salwatorianów w Mikołowie 23 lipca 
1945 roku była podstawą decyzji o wysłaniu zakonników na teren powiatu 
trzebnickiego: ks. Wawrzyńca Bochenka do Trzebnicy, ks. Tomasza Klimasa 
do Bagna, ks. Tomasza Kasprzyckiego do Dobroszyc. W tych trzech ośrodkach 
salwatorianie podjęli duszpasterstwo parafialne. Ponadto w Trzebnicy objęli 
opieką sanktuarium św. Jadwigi, w Bagnie otworzyli nowicjat, w Dobroszy-
cach gimnazjum14. Wkrótce gospodarz trzebnickiej bazyliki ks. Wawrzyniec 
Bochenek decyzją rządcy Kościoła wrocławskiego formalnie został admini-
stratorem parafii, a w 1946 roku – dziekanem trzebnickim. Bez wątpienia ten 
długoletni proboszcz, dziekan trzebnicki i kustosz sanktuarium odegrał wielką 
rolę w dziejach tej ziemi15. W powiecie trzebnickim salwatorianie prowadzili 
80 procent parafii parafii16.

Z Trzebnicą były związane również żeńskie zgromadzenia zakonne: siostry 
boromeuszki, które w tym mieście miały swój dom macierzysty, oraz siostry 
serafitki. Wszystkie zgromadzenia zakonne funkcjonujące w powiecie trzebnic-
kim były obiektami zainteresowania aparatu bezpieczeństwa. Jego aktywność 
odzwierciedla obszerna dokumentacja zgromadzona w Oddziale Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Przedmiotem szczególnego 
zainteresowania był klasztor salwatorianów w Bagnie, w którym był prowa-
dzony nowicjat, a następnie Wyższe Seminarium Duchowne. Zainteresowanie 
funkcjonariuszy wzbudzał także sam obiekt zakonny. W pierwszej połowie lat 

13 A. Kiełbasa, Salwatorianie w Archidiecezji Wrocławskiej, „Studia Salwatoriana Po-
lonica” 3(2009), s. 266-267.

14 Tenże, Represje wobec salwatorianów na Dolnym Śląsku w  latach 1945-1956, 
w: Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945-1989, red. 
S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004, s. 109-110

15 Szerzej: A. Kiełbasa, Ksiądz Wawrzyniec Bochenek (1915-1996), Trzebnica 2005. 
16 D. Zamiatała, Organizacja męskiego życia zakonnego na Ziemiach Zachodnich 

w pierwszych latach po II wojnie światowej na przykładzie administratury apostolskiej Dol-
nego Śląska – zarys problemu, w: Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951, red. K. Jaworska, Wrocław 2019, 
s. 168. 
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pięćdziesiątych był rozważany nawet pomysł jego przejęcia i urządzenia w nim 
prewentorium lub szkoły dla dzieci leśników.

W niniejszym przedłożeniu zaprezentowano 4 dokumenty znajdujące się 
we wspomnianym archiwum w zespole akt Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych – sygnatura IPN Wr 032/26/1. Ukazują one działalność zako-
nów w powiecie trzebnickim w latach 1945-1960, ze szczególnym uwzględnie-
niem salwatorianów, opisaną przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa. 
Tekst źródłowy nr 1 to Postanowienie o założeniu teczki zagadnieniowej [na 
całokształt zagadnienia bazy wrogiego kleru i aktywu świecko-klerykalnego i zare-
jestrowanie jej w Departamencie X (Wydziale X)] z 15 maja 1960 roku. Został on 
sporządzony przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Milicji Obywatelskiej 
ds. Służby Bezpieczeństwa. Pierwszym dokumentem zamieszczonym w tej 
teczce był tekst źródłowy nr 2: Charakterystyka kontrwywiadowcza Zgroma-
dzenia księży Salwatorianów z terenu woj. wrocławskiego sporządzona we Wro-
cławiu 31 stycznia 1956 roku przez funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu 
Bezpieczeństwa. Na wstępie ukazuj on dzieje zgromadzenia, a następnie pre-
zentuje działalność salwatorianów z Bagna w powiecie trzebnickim w latach 
1945-1955, z uwzględnieniem realiów społeczno-politycznych w czasach stali-
nowskich. Został sporządzony na kilka miesięcy przed wydarzeniami, które 
doprowadziły do zmiany ekipy rządowej i radykalnej – jak na ówczesne czasy 
– zmiany w relacjach pomiędzy państwem a Kościołem w Polsce. Ponadto 
dokument ten zawiera informacje na temat księży salwatorianów pracujących 
w Trzebnicy oraz w innych miejscowościach tego powiatu.

Kolejny tekst źródłowy (nr 3) to Notatka informacyjna dot. założenia teczki 
zagadnieniowej po klerze z grudnia 1960 roku (bez podania daty dziennej, 
ale podpisana przez dwóch wysokich rangą funkcjonariuszy Służby Bezpie-
czeństwa), stanowiąca uzasadnienie podjęcia działań operacyjnych wobec 
salwatorianów pracujących w powiecie trzebnickim, szczególnie wobec Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Bagnie, a także wobec sióstr boromeuszek, 
których dom macierzysty znajduje się w Trzebnicy. Z kolei tekst źródłowy nr 4 
(Uzupełniająca charakterystyka kontrwywiadowcza po zagadnieniu kleru za rok 
1960 [Trzebnica, dnia 1 marca 1961 r.] ) ukazuje specyfikę działalności ducho-
wieństwa w powiecie trzebnickim w 1960 roku, która kolidowała z pryncy-
piami ustrojowymi komunistycznego państwa. Zaangażowanie duchowieństwa 
zakonnego w zainteresowanie środowiska świeckiego działalnością w radach 
parafialnych, kółkach różańcowych i in., a także propagowanie nowych form 
religijności wśród wiernych kolidowało z realizowaną przez państwo progra-
mową laicyzacją społeczeństwa. W związku z tym w ocenie funkcjonariuszy 
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niekorzystną dla państwa, z powodów ideowych, była na przykład praca 
wykonywana przez osoby zakonne w placówkach służby zdrowia. Ponadto 
przedmiotem ich zainteresowania był stopniowy proces rugowania lekcji reli-
gii z przestrzeni szkolnej, zainicjowany wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
1958/1959. Proces ten zakończyło uchwalenie 15 lipca 1961 roku ustawy o roz-
woju systemu oświaty i wychowania, w której znalazł się zapis o świeckości 
szkoły i innych placówek oświatowo-wychowawczych. Wówczas rozpoczął się 
trwający aż do końca istnienia PRL pozaszkolny etap katechizowania młodego 
pokolenia, które również było ograniczane przez władze.

Przedstawione materiały źródłowe ukazują poziom zainteresowania aparatu 
bezpieczeństwa działalnością duchowieństwa zakonnego w powiecie trzebnic-
kim w latach 1945-1960. Są one odzwierciedleniem polityki komunistycznego 
państwa realizowanej na poziomie lokalnym.

W niniejszym przedłożeniu dokumenty zostały przedstawione w układzie 
chronologicznym. Zostały opatrzone przypisami tekstowymi i rzeczowymi. 
Ponadto korekcie poddano błędy maszynowe i ortograficzne. Ujednolicono 
również skróty, a także uzupełniono interpunkcję. Biogramy księży salwa-
torianów zostały sporządzone na podstawie elektronicznego zestawienia 
opracowanego do użytku wewnętrznego pt. Nekrologi polskich salwatorianów 
(wersja z 3.04.2019 r.), udostępnionego przez Wyższe Seminarium Duchowne 
Salwatorianów w Bagnie.

Wykaz skrótów:
AIPN Wr –  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we 

Wrocławiu
k.  – kartka
mps – maszynopis
rkps – rękopis
sygn. – sygnatura
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Nr 1
Postanowienie o założeniu teczki zagadnieniowej „Na całokształt 
zagadnienia bazy wrogiego kleru i aktywu świecko-klerykalnego 

i zarejestrowanie jej w Departamencie X (Wydziale X)”.
ŚCIŚLE TAJNE

POSTANOWIENIE
o założeniu teczki zagadnieniowej

Pow. [powiat] Trzebnica 15 maja 1960 r.

Z-ca [zastępca] Kom. [Komendanta] PKMP [Powiatowej Komendy Milicji 
Obywatelskiej] d/s Bezp. [Bezpieczeństwa] Publ. [Publicznego] w Trzebnicy 
kpt. Grzegorczyk Tadeusz

Rozpatrzywszy materiał dot. [dotyczący] bazy wrogiego kleru i aktywu 
świecko-klerykalnego, stwierdziłem: Na terenie powiatu Trzebnica znajdują się 
2 większe skupiska kleru zakonnego – jak zakon męski Księży Salwatorianów 
w miejscowości Bagno, w którym jest wyższe seminarium duchowne – skupia 
przeciętnie około 65 kleryków, 19 księży wykładowców. Drugi zakon żeński 
z zakonu „Boromeusza” w mieście Trzebnica – stan 135 zakonnic, spośród 
których 59 osób jest zatrudnionych w Szpitalu Powiatowym, oraz 2 – mniejsze 
placówki zakonne tzw. zgromadzenia córek NMP (S.S. Serafitki III-go zakonu 
św. Franciszka z Asyżu). Poza tymi placówkami w zasięgu administracyjnego 
podziału kleru katolickiego znajduje się 12 parafii z siedzibą dekanatu w mie-
ście Trzebnica – administruje 35 księży, w tym w 5-ciu parafiach księża zakonni, 
ogólny stan 26 księży zakonnych, a 9-ciu świeckich, wokół których równocześ-
nie skupia się aktyw świecko-klerykalny – byłych organizacji przykościelnych.

W celu zabrania i usystematyzowania materiałów dotyczących organizacji 
pracy kontrwywiadowczej wnoszę o założenia teczki:

Na całokształt zagadnienia bazy wrogiego kleru i aktywu świecko-
-klerykalnego i zarejestrowanie jej w Departamencie X (Wydziale X).

Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO
MILICJI OBYWATELSKIEJ

d/s Bezpieczeństwa Publicznego
w Trzebnicy

[Pieczęć i podpis nieczytelny]
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--------------------------------------------------------------------------------------------
Zarejestrowano w „Wydziale X” dnia 24 grudnia 1960 r. pod Nr 206 – nieczy-
telny podpis pracownika

Źródło: AIPN Wr 032/26, t.1, Postanowienie o założeniu teczki zagadnie-
niowej, k. 6, rkps.

Nr 2
Charakterystyka kontrwywiadowcza Zgromadzenia Księży Salwatoria-

nów z terenu woj. wrocławskiego

Wrocław, dnia 31 stycznia 1956 r.
ŚCIŚLE TAJNE

CHARAKTERYSTYKA
kontrwywiadowcza Zgromadzenia Księży Salwatorianów  

z terenu woj. wrocławskiego

Zgromadzenie ks. Salwatorianów (urzędowa nazwa Towarzystwo Boskiego 
Zbawiciela) powstało w 1881 roku w Rzymie i przyjęło początkowo nazwę 
„Katolickie Towarzystwo Nauczania”. Od początku istnienia i działalności 
zgromadzenia panuje w nim duch niemiecki we wszystkich domach za granicą. 
Prawie wszędzie na stanowiskach przełożonych, jak również na najwyższych 
stanowiskach zgromadzenia w Rzymie są Niemcy, językiem urzędowym jest 
język niemiecki. To samo miało miejsce w Polsce do 1945 roku. Pierwszymi 
Salwatorianami, którzy przybyli z Rzymu do Krakowa w 1900 roku byli 
obywatele niemieccy. Odtąd aż do 1939 roku z Rzymu przysyłano do Polski 
przeważnie salwatorianów obywatelstwa niemieckiego. Ogólnym celem zgro-
madzenia salwatorianów jest apostolstwo, które członkowie zgromadzenia 
mają realizować przez wychowanie młodzieży, udzielanie misji i rekolekcji oraz 
przez pracę misyjną wśród pogan.

 Wg konstytucji – celem zgromadzenia jest szerzenie wiary katolickiej. 
Siedzibą generała i rady generalskiej jest Rzym. Prowincja Polska ma swoją 
siedzibę w Krakowie. Na terenie woj. wrocławskiego Salwatorianie rozmiesz-
czeni są w przeważającej części na terenie pow. Trzebnica.

Na terenie Bagna znajduje się klasztor zgromadzenia, który dawniej był 
własnością niemieckich salwatorianów (są to dwa duże budynki dwupiętrowe 
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połączone w całość, kilka cieplarni ogrodniczych, kilku hektarowy park, 
budynki gospodarcze jak stajnia, obora, stodoła, wszystko murowane, kryte 
dachówką w bardzo dobrym stanie. Kubatura domu wynosi 8010, 450 m3. 
Wewnątrz znajduje się 15 małych pokoi o powierzchni 25-30 m2 , 6 dużych sal 
o powierzchni 70 m2 . Całość wyposażona w elektryczność i łazienki, piwnice, 
windy kuchenne.

Dom ten przejęli Salwatorianie bezpośrednio od zakonu niemieckiego. 
Formalności prawne związane z przejęciem zostały dokonane w Urzędzie 
Ziemskim w Jeleniej Górze w lipcu 1945 r.17 przez ks. Klimasa Tomasza18, 
ówczesnego przełożonego klasztoru w Bagnie. Salwatorianie prowadzili tam 
Niższe Seminarium Zakonne liczące kilkudziesięciu kleryków, podzielone na 
trzy roczniki filozofii, z tym, że roczniki II i III przeniesione zostały z Trzebini 
k. Krakowa.

17 Jest to błędna data formalnego przejęcia obiektu w Bagnie przez polskich salwa-
torianów. Faktycznie prawny proces przejmowania obiektu został zainicjowany przez 
ks. Tomasza Klimasa w początkach października 1945 r. Wówczas podjął on starania 
w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Legnicy, z siedzibą w Cieplicach koło Jeleniej 
Góry, o przejęcie budynków klasztornych wraz z majątkiem spod zarządu państwowego 
na rzecz zgromadzenia, które od piętnastu lat było jego prawnym właścicielem. W 1945 r. 
zgodnie z ówczesnymi zasadami, w ramach przekazywania władzom polskim przez armię 
radziecką wszystkich posiadłości rolniczych wraz z zabudowaniami, sprzętem rolniczym 
i inwentarzem żywym, także własność salwatorianów w Bagnie została przekazana pod 
zarząd Głównego Urzędu Ziemskiego. Po przedstawieniu przez przełożonego prowin-
cji polskiej stosownych dokumentów poświadczających prawa salwatorianów do tego 
obiektu i po stwierdzeniu tytułu własności Wojewódzki Urząd Ziemski we Wrocławiu 
z siedzibą w Cieplicach rozstrzygnął o sprawie. Pismem z dnia 14 marca 1946 r. zobo-
wiązał komisarza ziemskiego w Wołowie do przekazania obiektów klasztornych salwato-
rianom prowincji polskiej. Własność zgromadzenia stanowiły zabudowania klasztorne 
nabyte w Bagnie przez salwatorianów w latach 1930-1945 oraz ziemia orna na obszarze 
ok. 60 hektarów. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany w Wołowie 20 kwietnia 
1946 r. Zob. A. Kiełbasa, Salwatorianie w Archidiecezji Wrocławskiej, s. 262-266. 

18 Ks. Tomasz Klimas (imię zakonne Williband) urodził się 17 września 1897 r. 
w Sochodni k. Opola. Nowicjat rozpoczął 18 marca 1927 r. w Passau w Niemczech, świę-
cenia kapłańskie otrzymał 23 kwietnia 1933 r. tamże. Realizował następujące apostolaty 
i funkcje zakonne: pracował jako prefekt w małym seminarium duchownym w Krakowie 
na Zakrzówku i w Mikołowie; jako ekonom w Trzebini; był superiorem i proboszczem 
w Bagnie; ojcem duchownym alumnów w Krakowie na Zakrzówku; kapelanem sióstr 
boromeuszek w Trzebnicy i w miejscowym szpitalu. Zmarł 25 września 1971 r. w Trzeb-
nicy w 43. roku życia zakonnego, 38. roku kapłaństwa. Został pochowany w grobowcu 
salwatorianów w Bagnie. 
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Ponieważ klasztor w Bagnie był zarejestrowany jako Małe Seminarium, 
wtedy gdy zamykano małe seminaria, zamknięto i dom w Bagnie, a znajdu-
jących się tam kleryków władze przeniosły do Krakowa. Na to zarządzenie 
Salwatorianie założyli protest u władz centralnych, motywując, że zamknięto 
im nie seminarium, a nowicjat. W wyniku interwencji prowincjała ks. Piętki 
i kardynała Wyszyńskiego dom w Bagnie został im zwrócony i po objęciu 
go utworzyli tam nowicjat dla kleryków, do którego przyjmowali chłopców 
w wieku 15-16 lat, aby mieć z nich narybek zakonny. Z drugiej zaś strony, tak 
wykazują posiadane informacje, aby oderwać ich od udziału w brygadach 
P.O. (SP)19.

Zaznaczyć należy, że klerycy ci nie posiadają średniego wykształcenia, 
które uzupełniają w latach filozofii, np. wykłada im się takie przedmioty jak: 
chemia, fizyka, matematyka, jest to więc raczej kontynuowanie programu 
Małego Seminarium. Fakt likwidacji małych seminariów wykorzystali Salwa-
torianie do wrogiej propagandy, rozpowszechniając kłamstwa o rzekomym 
prześladowaniu kościoła w Polsce, o krzywdzie, jaką wyrządził im Rząd, zamy-
kając im bezprawnie nowicjat, a nie seminarium. Odnośnie atmosfery, jaka 
panuje wśród kleryków, zaznaczyć należy, że wychowywani są oni wyłącznie 
w kierunku religijnym, nie mają do dyspozycji radia, ani żadnej prasy. Wykład 

19 Powszechna Organizacja „Służba Polsce” została utworzona 25 lutego 1948 r. na 
podstawie ustawy o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży. Powszechny obowiązek przyspo-
sobienia zawodowego obejmował naukę, wykonywanie pracy okresowej (do 6 miesięcy 
przez młodzież w wieku przedpoborowym, zaś przez starszą przez okres nie dłuższy od 
trwania zasadniczej służby wojskowej), dorywczej, do 3 dni w ciągu miesiąca. Wśród osób 
zwolnionych od tego obowiązku byli m.in. duchowni. Działalnością tej organizacji była 
objęta młodzież w wieku 16-21 lat. Zadaniem PO „SP” było m.in. szkolenie wojskowe, 
praca na wielkich budowach (np. odbudowa Warszawy, uczestnictwo w budowie Nowej 
Huty, osuszanie Żuław) oraz w rolnictwie, połączone z indoktrynacją polityczną. Struk-
turę organizacyjną „Służby Polsce” tworzyły komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie 
i gminne. Hufce zajmowały się organizowaniem w poszczególnych miejscowościach 
szkoleń, prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. Prowadziły także 
werbunek do szkół przysposobienia zawodowego. Patronat nad tą organizacją objęło 
Ministerstwo Obrony Narodowej, a pierwszym jej komendantem był płk Edward Bra-
niewski. W praktyce pieczę nad jej działalnością sprawowała Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza oraz Związek Młodzieży Polskiej. Młodzież pracowała w brygadach bez wy-
nagrodzenia. Państwo gwarantowało jedynie wyżywienie, zakwaterowanie i umunduro-
wanie. W 1949 r. szeregi tej organizacji liczyły ok. 1,2 mln osób. Szerzej: K. Lesiakowski, 
Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948-1955): powstanie, działalność, likwidacja, 
t. 1-2, Łódź 2008. 
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o Polsce i świecie współczesnym odbywa sie raz na dwa tygodnie i prowadzi go 
siostra zakonna Urszulanka z Wrocławia. (…).

W prowadzonym obecnie Wyższym Seminarium studiuje 58 alumnów, 
z czego większość (37) jest pochodzenia chłopskiego, reszta (21) jest pocho-
dzenia robotniczego. Jeżeli chodzi o wykształcenie to tylko jeden alumn ma 
ukończoną dużą maturę, większość ma ledwie zaczęte średnie wykształcenie 
(jedna lub dwie klasy), 13 natomiast alumnów ma zaledwie wykształcenie 
podstawowe (7 klas).

W Seminarium panuje rygorystyczna dyscyplina. Alumni przebywają 
niemal wyłącznie w obrębie zabudowań klasztornych. Są nieufni i skryci, nie 
wdają się z nikim w rozmowy. Rektorem seminarium jest ks. Piątkowski20, 
który wprowadził tam swoistą dyktaturę, uzależniając wszystko od siebie. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na pierwszy rok w bieżącym roku 
akademickim nie przyjęto z braku kandyd. [kandydatów] ani jednego alumna, 
nie zdołano również ściągnąć kandydatów z innych miejscowości. Świadczy to 
o tym, że seminarium to chyli się ku upadkowi.

Przełożonym klasztoru w Bagnie jest ks. Piątkowski Józef zwolniony 
ostatnio z więzienia, w którym przebywał cztery lata, skazany wyrokiem Woj-
skowego Sądu Rejonowego w Stalinogrodzie [Katowicach] za nielegalne posia-
danie broni. Ks. Piątkowski był zdecydowanym wrogiem ustroju PRL, odnosił 
się wrogo do Rządu i jego posunięć, ostro występował przeciwko ks. patriotom 
i ich pracy. Po wyjściu z więzienia (zwolniony przedterminowo na mocy amne-
stii) orientacja jego nieco się zmieniła, jednak nie całkowicie. Były przełożony 
klasztoru w Bagnie ks. Klimas Tomasz został zatwierdzony przez władze pań-
stwowe jako wikary przy parafii w Bagnie. Jednak od chwili złożenia funkcji 
przełożonego, t.j. od sierpnia 1954 roku, nie przebywa w Bagnie, ponieważ 

20 Ks. Józef Piątkowski (imię zakonne Marek) urodził się 18 marca 1914 r. w Prze-
gini Narodowej. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1933 r. w Krakowie na Zakrzówku, 
natomiast święcenia kapłańskie otrzymał 12 maja 1940 r. w Krakowie. Realizował nastę-
pujące apostolaty i funkcje zakonne: pełnił obowiązki dyrektora gimnazjum i superiora 
w Mikołowie; dwukrotnie był mianowany rektorem i wykładowcą nowo utworzonego 
Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie; pełnił urząd prowincjała polskiej pro-
wincji salwatorianów w latach 1957-1960 i 1963-1969; posługiwał jako superior we 
wspólnotach: w Krakowie na Zakrzówku, Nałęczowie i Trzebini. Ponad 20 lat opiekował 
się instytutem świeckim misjonarek Chrystusa. W ramach represji wobec duchowieństwa 
w czasach komunizmu był aresztowany i osadzony w więzieniu „za nielegalne posiadanie 
broni”. Zmarł 30 listopada 1995 r. w 61. roku życia zakonnego, 55. roku kapłaństwa. 
Został pochowany w grobowcu salwatorianów w Trzebini. 
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został ściągnięty przez prowincjała ks. Piętkę21 do Krakowa, gdzie spełnia funk-
cje ojca duchownego w tamt. [tamtejszym] Seminarium Duchownym. Aby 
usprawiedliwić jego nieobecność w Bagnie ks. Piętka wysyła od czasu do czasu 
do Kurii we Wrocławiu świadectwa lekarskie o rzekomej chorobie ks. Klimasa. 
Jednak istotnym powodem ściągnięcia ks. Klimasa do Krakowa jest to, że 
prowincjał chce mieć przynajmniej jednego ks. ślubowanego22 w Krakowie, 
a nie choroba, jak to podaje w Kurii. Z-cą ks. Piątkowskiego jest ks. Furdzik23 
– ekonom, który zajmuje się sprawami gospodarczymi klasztoru i semina-
rium. Posiadane informacje wskazują na to, że zakonnicy ci, t.j. ks. Piątkowski 
i Furdzik, trudnią się spekulacją i rozprowadzaniem towarów żywnościowych 

21 Ks. Czesław Piętka (imię zakonne Pius) urodził się 18 lipca 1913 r. w Boguszynku 
w archidiecezji poznańskiej. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1933 r. w Krakowie, święce-
nia kapłańskie otrzymał 21 grudnia 1941 r. w Krakowie. Realizował następujące aposto-
laty i funkcje zakonne: do końca wojny pracował w duszpasterstwie w Krakowie; we Wro-
cławiu pomagał w organizacji życia religijnego, angażując się w duszpasterstwo parafialne 
i w kurii administracji apostolskiej; był superiorem i rektorem kleryków w Krakowie. Pod 
nieobecność ówczesnego prowincjała ks. Celestyna Rogowskiego (ukrywającego się przed 
komunistami) pełnił funkcję komisarza prowincji, a następnie został mianowany przez 
generalat prowincjałem prowincji (1949-1956). Był to czas najtrudniejszych represji ze 
strony władz komunistycznych. W latach 1957-1995 pracował w USA, w wielu wspól-
notach i ośrodkach polonijnych, zajmował się głównie pracą duszpasterską wśród Polonii 
amerykańskiej. Wiele razy powierzano mu tam urząd superiora, zastępcy lub ekonoma. 
Ponadto angażował się w apostolat świeckich współpracowników i dobrodziejów salwa-
toriańskich. Był autorem wielu artykułów w prasie i audycji radiowych. Zmarł 29 lipca 
1998 r. w 64. roku życia zakonnego i w 57. roku kapłaństwa. Został pochowany w gro-
bowcu zakonnym na cmentarzu w Krakowie.

22 Księża obejmujący duchowne stanowiska kościelne zostali zobowiązani na mocy 
Dekretu Rady Państwa o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych z 10 lutego 
1953 r. do składania ślubowania na wierność PRL. Dekret ten miał doprowadzić do pod-
porządkowania Kościoła władzom komunistycznego państwa. Pomimo protestów strony 
kościelnej władze się nie wycofały. Księża, którzy nie złożyli ślubowania, a podejmowali 
działalność (np. głoszenie rekolekcji parafialnych), byli szykanowani. Zob. A. Kiełbasa, 
Represje wobec salwatorianów na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956, s. 115. 

23 Ks. Stanisław Furdzik (imię zakonne Mateusz) urodził się 10 listopada 1909 r. 
w Witanowicach k. Wadowic. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1928 r. w Krakowie na 
Zakrzówku, święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1936 r. w Passau w Niemczech. 
Realizował następujące apostolaty i funkcje zakonne: był wykładowcą w Bagnie; pracował 
jako superior i ekonom, proboszcz parafii i spowiednik we wspólnotach salwatoriańskich 
kolejno – w Mikołowie, Krakowie na Zakrzówku, Dobroszycach, Obornikach Śl. i w Za-
kopanem. Zmarł 27 czerwca 1987 r. w Zakopanem w 58. roku życia zakonnego, 51. roku 
kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu w Zakopanem.
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i tekstylnych przydzielanych do Obornik Śl. i okolicy, które to towary są 
przeznaczone dla mieszkańców tych miejscowości.

Zakonnicy spekulują przy pomocy miejscowych ludzi zatrudnionych 
w spółdzielniach i kooperatywach w rozdzielaniu tych towarów. Informacje 
wykazują, że na terenie Obornik Śl. mają oni znajomości wśród ekspedientów 
sklepowych i magazynierów spółdzielni, z którymi dokonują różnych machi-
nacji handlowych. I tak ze sklepu mięsnego wykupują w dużych ilościach 
tłuszcz, mięso i wędliny. Szczególnie w okresach przedświątecznych – na 
czym poszkodowana jest miejscowa ludność (np. miało to miejsce w kwietniu 
ub. roku).

Z magazynów PSS [Powszechnej Spółdzielni Spożywców] wykupują bez 
ograniczeń węgiel, jak również wszystkie atrakcyjne materiały ze sklepu tek-
stylnego. Nadmienić należy, że klasztor tych rzeczy nie potrzebuje, a ks. Fur-
dzik przekazuje je dalej na handel drogą pokątną, ciągnąc z tego zyski dla 
siebie i klasztorów. Ks. Furdzik prowadził jeszcze jakieś machinacje handlowe 
benzyną i nawozami sztucznymi, których duże ilości wykupywał za łapówki 
kosztem chłopów, którzy ich później nie mogli dostać.

Odnośnie ks. Furdzika należy zaznaczyć, że posiada on również znajomych 
ludzi na poczcie w Obornikach Śl. od których zasięga informacji odnośnie 
wysokości wkładów oszczędnościowych poczynionych przez innych zakonni-
ków (P.K.O. gwarantuje zachowanie tajemnicy co do wkładów ich wysokości), 
jak również o ich korespondencji i innych przesyłkach. Zaznaczyć należy, że 
salwatorianie utrzymują ścisłą łączność z ludźmi ułatwiającymi im spekulacje 
towarami i urządzają z nimi libacje.

Odnośnie działalności salwatorianów prowadzonej wbrew obowiązują-
cym ustawom zaznaczyć należy o odegraniu bez zezwolenia w zimie 1955 r. 
przedstawienia „Jasełek”, a następnie na wiosnę tzw. „Męki Pańskiej”. Oba 
te przedstawienia odgrywane były w kościołach, aby uniknąć styczności 
z władzami. Dochód z przedstawienia przeznaczono na klasztor. Na uwagę 
zasługuje również fakt zorganizowania przez salwatorianów w związku ze 
„Świętem Zmarłych” (1.XI.55 r.) akcji kwestowej o niespotykanym dotąd 
nasileniu. W kweście brali udział wszyscy klerycy, którzy chodzili po domach 
i zbierali ofiary. Akcja ta była propagowana przez ulotki treści religijnej zwią-
zane ze świętem zmarłych. Posiadane informacje wykazują, że Salwatorianie 
wiedzą o tym, że bez zezwolenia władz nie wolno przeprowadzać żadnych 
zbiórek, jednak czynią to na własne ryzyko, gdyż takie zbiórki przynoszą 
im zawsze duży dochód (ostatnio ponad 100 tys. złotych). Akcja ta prowa-
dzona przez salwatorianów wywołała oburzenie u okolicznych księży, którzy 
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zażądali od Kurii, aby ta zabroniła Salwatorianom dalszego prowadzenia 
„ żebraniny”.

Incydent ten jest jednym z przykładów antagonizmu, jaki istnieje na tle 
materialnym między salwatorianami a klerem świeckim. Oprócz klasztoru 
w Bagnie, salwatorianie są zatrudnieni na parafiach, a mianowicie: w parafii 
Trzebnica, Oborniki Śl., Bagno, Koczurki.

Odnośnie pracy duszpasterskiej, jaką prowadzą salwatorianie, to mimo 
zakazu ze strony Wydz. Wyznań WRN [Wojewódzkiej Rady Narodowej], 
który zabronił im działalności duszpasterskiej jako księżom, którzy nie skła-
dali ślubowania – Salwatorianie nie podporządkowali się i w dalszym ciągu 
pełnią funkcje duszpasterskie. Np. proboszczem w parafii Trzebnica jest 
ks. Bochenek24, który ma do pomocy dwóch księży: Czecha i Jurczyka25 – ilość 
jak na Trzebnicę zupełnie wystarczająca. Jednak na każdą niedzielę i święta 
ks. Bochenek ściąga księży z Bagna, którzy wykonują czynności kapłańskie 
i głoszą kazania (przeważnie przyjeżdża tam ks. Furdzik).

24 Ks. Kazimierz Bochenek (imię zakonne Wawrzyniec) urodził się 30 października 
1915 r. w Trzebini. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1933 r. w Bagnie, a święcenia kapłań-
skie otrzymał 12 maja 1940 r. w Krakowie. Realizował następujące apostolaty i funkcje 
zakonne: prowadził rekolekcje dla młodzieży i nauczanie religii na tajnych kompletach 
w Krakowie podczas okupacji; był administratorem parafii w Trzebnicy, dziekanem de-
kanatu trzebnickiego; organizował duszpasterstwo na Ziemiach Odzyskanych; rozszerzał 
kult św. Jadwigi, Patronki Dolnego Śląska i Pojednania między narodami; prowadził misje 
i rekolekcje parafialne, zwłaszcza w okresie peregrynacji obrazu MB Częstochowskiej 
na Dolnym Śląsku; był superiorem w Trzebnicy i konsultorem prowincjalnym. Zmarł 
30 stycznia 1996 r. w 63. roku życia zakonnego, 56. roku życia kapłańskiego, po 51 latach 
posługi w Trzebnicy. Został pochowany w krypcie w bazylice trzebnickiej. W uznaniu 
jego gorliwości i mądrości duszpasterskiej był powoływany do różnych komisji w archi-
diecezji wrocławskiej. Prymas Wyszyński kilkakrotnie powierzał mu sprawy wizytacji 
kanonicznych w różnych zgromadzeniach zakonnych. Otrzymał ważne odznaczenia 
kościelne i państwowe.

25 Ks. Józef Jurczyk (zakonne imię Kazimierz) urodził się 9 marca 1920 r. w Libiążu 
k. Chrzanowa. Nowicjat rozpoczął 10 października 1941 r. w Krakowie na Zakrzówku, 
a święcenia kapłańskie otrzymał 9 czerwca 1946 r. w Mikołowie. Realizował następujące 
apostolaty i funkcje zakonne: był wykładowcą, ojcem duchownym alumnów i spowied-
nikiem kleryków w Bagnie; pracował we wspólnotach w Mikołowie, Krakowie, Obor-
nikach Śl., Dobroszycach, Trzebnicy i Bielsku Białej, gdzie pełnił obowiązki superiora, 
spowiednika sióstr, podejmował pracę pisarską i rekolekcyjną. Zmarł 27 czerwca 1991 r. 
w 49. roku życia zakonnego, 45. roku kapłaństwa. Został pochowany w grobowcu sal-
watorianów w Krakowie. 
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Obecnie przebywa tam nielegalnie kleryk Anioł, który rzekomo prowa-
dzi kancelarię parafialną. Od lipca 1955 r. przebywa w tej parafii nielegalnie, 
sprawując duszpasterstwo, ks. Spyra Albert26, którego ks. Bochenek stara się 
zatwierdzić u władz wojewódzkich na wikarego w swojej parafii.

Z posiadanych informacji wynika, że ks. Spyra chodzi po domach w Trzeb-
nicy i przeprowadza rozmowy z ludźmi, z których można wnioskować, że jest 
on zdecydowanym wrogiem. W październiku ub. roku ks. Spyra występował 
jako tłumacz i wraz z ks. Bochenkiem oprowadzał delegację z Niemiec Zach., 
[Zachodnich] która zwiedzała Bazylikę i Instytut Katolicki.

Ks. Bochenek przy każdej sposobności, jak święta i wakacje, ściąga z Kra-
kowa do Trzebnicy księży i kleryków salwatoriańskich, którzy czasem prze-
bywają tam przez kilka miesięcy nie meldowani. W Raścisławicach (kościół 
filialny podlega pod parafię w Obornikach Śl.) duszpasterstwo sprawuje 
ks. Wroński27 z klasztoru w Bagnie. Urządza on ciągłe zbiórki na wsi, zbie-
rając datki bądź w pieniądzach bądź w żywności. Na wiosnę ub. roku zbierał 
datki na zakup motocykla, który miał służyć na dojazd do kościoła, obecnie 
motocykl ten traktuje i używa jako swoją własność. Podobna sytuacja panuje 
w parafii Bagno, gdzie proboszczem jest ks. Florian Niesłony28.

26 Ks. Norbert Spyra (zakonne imię Albert) urodził się 7 września 1930 r. w Helembie 
(Ruda Śląska). Nowicjat rozpoczął 7 września 1947 r. w Bagnie, a święcenia kapłańskie 
otrzymał 8 grudnia 1954 r. w Krakowie. Realizował następujące apostolaty i funkcje za-
konne: pracował w duszpasterstwie w Polsce i Austrii; uczył języka łacińskiego i języków 
nowożytnych w WSD w Bagnie. W ostatnich lata życia przebywał w Mikuszowicach. 
Zmarł 13 listopada 1993 r. w 45. roku życia zakonnego, 39. roku kapłaństwa. Został 
pochowany w grobowcu salwatorianów w Bystrej.

27 Ks. Jan Wroński (imię zakonne Anzelm) urodził się 6 lutego 1922 r. w Brzozowi-
cach k. Tarnowskich Gór. Nowicjat rozpoczął 7 września 1946 r. w Bagnie, a święcenia 
kapłańskie otrzymał 31 grudnia 1950 r. w Krakowie. Realizował następujące apostolaty 
i  funkcje zakonne: był prefektem chłopców w Mikołowie; pełnił obowiązki socjusza 
nowicjatu, magistra nowicjatu i prefekta kleryków w Bagnie. W 1960 r. wyjechał do 
pracy w USA i przebywał w Merrillville i Veronie. Zapoczątkował działalność polskich 
salwatorianów w Kanadzie, gdzie pełnił posługę w Winnipeg i Burnaby. Zmarł 4 kwietnia 
2009 r. w Winnipeg w Kanadzie w 62. roku życia zakonnego, 59. roku życia kapłańskie-
go. Został pochowany w rodzinnej parafii w Brzozowicach.

28 Ks. Florian Niesłony (imię zakonne Gabriel) urodził się 12 września 1911 r. w Gro-
nowicach Śl. k. Olesna. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1933 r. w Krakowie, a święcenia 
kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1938 r. również w Krakowie. W latach 1939-1945 posłu-
gę kapłańską spełniał w kolegium w Trzebini. Po zakończeniu II wojny światowej został 
przeniesiony do pracy duszpasterskiej na Ziemie Zachodnie. Przez rok był wikariuszem 
w Dobroszycach, od 1946 r. był proboszczem – najpierw w parafii Koniowo-Koczurki, 
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Ostatnio prowadzone są starania o zatwierdzenie na wikarego w parafii 
w Bagnie ks. Ranosz Bronisława29, który dotąd przebywał w parafii w Dobro-
szycach na polecenie władz i skierowany został do klasztoru w Bagnie przez 
prowincjała ks. Piętka, który teraz stara się o zatwierdzenie go na wikarego 
w parafii w Bagnie.

W parafii Koczurki p.  [pow.] Trzebnica przebywa, spełniając funkcje 
duszpasterskie, ks. Grabek Korneliusz30, który do dzisiaj nie złożył przepisa-
nego ślubowania. Ks. Grabek ciągle posługuje się księżmi z Bagna. Ostatnio 
w czasie wykopków ziemniaków zorganizował całą parafię na kilka dni do 
Częstochowy na odpust. Podobno sprawa miała miejsce również w okresie 
zeszłorocznych żniw.

Na uwagę zasługuje również działalność księdza Czech Grzegorza31, wika-
rego w parafii Trzebnica, który wykłada również religię w szkole ogólnokształ-
cącej w Trzebnicy. Wywiera on zły wpływ na młodzież, terroryzuje krzykiem 

następnie w Bagnie. W 1957 r. został przeniesiony do Krakowa na Zakrzówek w charak-
terze misjonarza i rekolekcjonisty. Pozostał tam do śmierci. Zmarł 17 września 1970 r. 
w Krakowie w 32. roku życia kapłańskiego. Został pochowany w grobowcu salwatoria-
nów w Krakowie na Salwatorze. 

29 Ks. Józef Ranosz (imię zakonne Zbigniew) urodził się 12 stycznia 1926 r. w Dobrej 
k. Limanowej. Nowicjat rozpoczął 7 września 1946 r. w Trzebini, a święcenia kapłańskie 
otrzymał 28 czerwca 1953 r. w Krakowie. Pracował w salwatoriańskich i diecezjalnych 
parafiach: w Dobroszycach, Bagnie, Obornikach Śl., Widuchowej, Drygałach i Trzebini. 
Zmarł 25 marca 2010 r. w 63. roku życia zakonnego, 57. roku życia kapłańskiego. Został 
pochowany w grobowcu salwatorianów w Trzebini.

30 Ks. Kazimierz Grabek (imię zakonne Korneliusz) urodził się 1 grudnia 1914 r. 
w Bysinie k. Myślenic. Nowicjat rozpoczął 10 października 1944 r. w Krakowie, a święce-
nia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1949 r. w Krakowie. Realizował następujące apostolaty 
i funkcje zakonne: pracował w duszpasterstwie parafialnym; prowadził misje i rekolekcje 
parafialne i zamknięte; posługiwał jako spowiednik kleryków i sióstr zakonnych. Prze-
bywał w następujących wspólnotach: w Krakowie na Zakrzówku, w Obornikach Śl., 
Trzebini, Bagnie, Trzebnicy, Koczurkach, Węgorzewie, Międzywodziu i Nałęczowie. 
Zmarł 24 października 1989 r. w 44. roku życia zakonnego, 40. roku kapłaństwa. Został 
pochowany w grobowcu salwatorianów w Trzebini.

31 Ks. Franciszek Czech (imię zakonne Grzegorz) urodził się 15 stycznia 1915 r. 
w Zabrzu. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1933 r. w Krakowie, a święcenia kapłańskie 
otrzymał 12 maja 1940 r. w Krakowie. Realizował następujące apostolaty i  funkcje 
zakonne: głównie jako rekolekcjonista i misjonarz ludowy oraz katecheta w Trzebini, 
Trzebnicy, Wrocławiu, Wszemirowie; założyciel i wieloletni dyrygent chóru kościelnego 
w Trzebnicy. Zmarł 17 marca 1984 r. w Trzebnicy w 50. roku życia zakonnego, 44. roku 
życia kapłańskiego. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Trzebnicy.
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i zmusza do brania udziału w nabożeństwach. Młodzież nieuczęszczająca na 
nabożeństwa jest przez niego szykanowana. Przymus stosuje do tego stopnia, 
że przy pierwszej komunii dzieci razem z nimi nakazał przystąpić do komunii 
rodzicom. Młodzież ZMP [Związek Młodzieży Polskiej] jest bardzo oburzona, 
ponieważ zmusza ZMP-owców do uczęszczania na nabożeństwa i brania 
udziału w rekolekcjach.

W parafii w Obornikach Śląskich jest ks. Pawlaczyk32 do ustroju PRL 
ustosunkowany pojednawczo, wrogo nie występuje, kazań prawie nie głosi, 
a jeśli to o treści czysto religijnej. Podporządkowuje się zarządzeniom władz. 
Ma on opinię księdza lojalnego i patrioty i dlatego jest źle widziany przez 
władze zakonne.

Na terenie pow. Trzebnica przebywał jeszcze ks. Niechwiej33, któremu wła-
dze poleciły opuszczenie woj. wrocławskiego za uprawianie wrogiej działalno-
ści. Ks. Niechwiej przez długi czas nie podporządkował sie temu zarządzeniu, 
ukrywając się w klasztorze w Bagnie i w parafiach. Przy tym ogłosił, że jest 
męczennikiem prześladowanym przez Rząd.

Ostatnio na adres Komitetu do spraw Bezp. [Bezpieczeństwa] Publicznego 
w Warszawie wpłynęły dwa anonimy dot. [dotyczące] klasztoru salwatorianów 
w Bagnie, w których nieznany autor charakteryzuje salwatorianów jako księży 
wrogich naszemu ustrojowi i dziwi się, że jeszcze pozostają oni w Bagnie. 
Autor domaga się wyrzucenia salwatorianów z Bagna, a na miejsce klasztoru 
tworzenie prewentorium lub szkoły. Ponadto zaznacza się, że miejscowy Zarząd 

32 Ks. Ludwik Pawlaczyk (imię zakonne Andrzej) urodził się 17 sierpnia 1915 r. 
w Lwówku, w woj. wielkopolskim. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1932 r. w Krakowie 
na Zakrzówku, a święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1939 r. w Krakowie. Reali-
zował następujące apostolaty i funkcje zakonne: organizował na nowo po wojnie drukar-
nię w Trzebini; był administratorem parafii w Obornikach Śl. i Koczurkach; pomagał 
duszpastersko we Wrocławiu i w Krzyżu Wielkopolskim; był kapelanem sióstr klarysek 
w Pniewach. Zmarł 21 czerwca 2002 r. w 69. roku życia zakonnego, 63. roku kapłaństwa. 
Został pochowany w grobowcu salwatorianów w Bagnie.

33 Ks. Franciszek Niechwiej (imię zakonne Krzysztof ) urodził się 5 listopada 1920 r. 
w Kwaczale k. Chrzanowa. Nowicjat rozpoczął 14 sierpnia 1938 r. w Krakowie-Zakrzów-
ku, a święcenia kapłańskie otrzymał 27 maja 1945 r. w Krakowie. Realizował następujące 
apostolaty i funkcje zakonne: wiele lat pracował na różnych placówkach duszpasterskich; 
był superiorem w Krakowie na Zakrzówku; z wielkim poświęceniem utrzymywał kon-
takty z dobrodziejami i współpracownikami salwatorianów, zamieszkując w Krakowie 
przy ul. Łobzowskiej. Zmarł 6 grudnia 1985 r. w szpitalu w Krakowie w 46. roku życia 
 zakonnego, 40. roku kapłaństwa. Został pochowany w grobowcu salwatorianów w Kra-
kowie.

Kazimiera Jaworska | ŹRÓDŁA, SPRAWOZDANIA I OMÓWIENIA



 Studia Salvatoriana Polonica | T. 14 – 2020276

Leśnictwa od dłuższego czasu czyni starania o uzyskanie domu klasztornego 
na prewentorium dla dzieci pracowników leśnictwa zagrożonych gruźlicą ze 
względu na to, że dom ten posiada odpowiednie wymogi do tego celu.

REFERENT SEKCJI IIWYDZ.VI
BOCZOŃ TADEUSZ CHOR. [chorąży]

[podpis nieczytelny]

Źródło: AIPN 032/26, t. 1, Charakterystyka kontrwywiadowcza Zgroma-
dzenia Księży Salwatorianów z terenu woj. wrocławskiego [Wrocław dnia 
31 stycznia 1956], k.7-12, mps.

Nr 3
Analiza kontrwywiadowczej charakterystyki duchowieństwa  

w pow. trzebnickim (grudzień 1960 r.)
Wrocław, dnia …XII 1960 r.

Tajne

NOTATKA INFORMACYJNA
dot. [dotycząca] założenia teczki zagadnieniowej po klerze

Analiza kontrwywiadowczej charakterystyki po zagadnieniu kleru w pow. 
Trzebnickim wykazała, że jest to jeden z najbardziej zagrożonych powiatów ze 
względu na olbrzymią ilość kleru. Bazuje tu grupa księży wrogo ustosunko-
wanych do obecnego ustroju w kraju z dziekanem ks. Bochenkiem na czele. 
Prowadzą oni aktywną działalność antysocjalistyczną, a często łamią przepisy 
prawa. W swej działalności opierają się na szerokim aktywie świeckim z róż-
nych środowisk, poprzez który oddziaływują na większość tamt. [tamtejszego] 
społeczeństwa.

W powiecie tym rej wodzi kler zakonny ze zgromadzenia oo. Salwatoria-
nów, który obsadził większość placówek parafialnych i wywiera swój wpływ 
na fanatyzowanie wiernych. Również aktyw katolicki przy poszczególnych 
parafiach prowadzi działalność dewocyjną, organizując różne chóry kościelne, 
kółka różańcowe oraz zbiórki na cele kościelne.

Poważną pozycją w tym zagadnieniu dla pracy operacyjnej jest również 
Wyższe Sem. [Seminarium] Duchowne w Bagnie, prowadzone przez zakon 
Salwatorianów, które również oddziaływuje na miejscową ludność. Nieza-
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leżnie od powyższego bazują tu zakony żeńskie. W samej Trzebnicy znajduje 
się Dom Macierzysty zakonu sióstr Boromeuszek skupiający 135 zakonnic, 
a ponadto posiadają swoje placówki w innych powiatach woj. wrocławskiego 
i katowickiego oraz w NRF [Republice Federalnej Niemiec].

Działalność ich nie jest dokładnie rozpracowana. Dotychczas zdobyte 
materiały świadczą o aktywnym oddziaływaniu na miejscowe społeczeństwo 
przez ten zakon.

Opracowana po tym zagadnieniu kontrwywiadowcza charakterystyka 
w zasadzie obrazuje główne kierunki antysocjalistycznej działalności kleru 
i elementów z nim związanych na tym terenie.

Na bazie tej charakterystyki wskazanym jest opracowanie długofalowego 
planu pracy uwzględniającego operacyjne przepracowanie składu osobowego 
całości kleru w tym powiecie i elementów z nim związanych, aby z kolei 
można było skupić się nad jednostkami działającymi i aktywnie rozpracować.

ofic. [oficer] oper. [operacyjny] Wydziału III
/Pyzik W. por. [porucznik]/

[podpis nieczytelny]

Z-ca Naczelnika Wydziału III
/Zb. SKÓRA mjr./

[podpis nieczytelny]

Źródło: AIPN Wr 032/26, t.1. NOTATKA INFORMACYJNA dot. [doty-
cząca] założenia teczki zagadnieniowej po klerze, k. 14, mps.

Nr 4
Uzupełniająca charakterystyka kontrwywiadowcza  

po zagadnieniu kleru za rok 1960.

Trzebnica dnia 1 marca 1961 r.
Tajne

UZUPEŁNIAJĄCA CHARAKTERYSTYKA  
KONTRWYWIADOWCZA

po zagadnieniu kleru za rok 1960.

CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE

W nawiązaniu do poprzedniej charakterystyki od strony organizacyjnego 
podziału, co do ilości dekanatów – parafii. Ich siedziby nie uległy zmianie. 
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Nadal pozostaje jeden dekanat z siedzibą w Trzebnicy, a dziekanem ks. Boche-
nek Kazimierz imię zakonne „Wawrzyniec”.

W międzyczasie nastąpiła zmiana niektórych administratorów parafii. (…)
Na ogólne 12 parafii w powiecie, w 7-miu parafiach nadal są administra-

torami księża świeccy, w ogólnej liczbie 8-miu księży. W pozostałych 5-ciu 
parafiach księża zakonni z zakonu salwatorianów, którzy wywierają decydujący 
wpływ i zajmują reakcyjną postawę. W parafii Trzebnica obecnie jest 10-ciu 
księży, w Obornikach Śl. 5-ciu, w Bagnie 2-ch i w Koczurkach 2-ch, oraz jeden 
ksiądz w parafii Kryniczno z zakonu księży franciszkanów.

W międzyczasie z parafii Trzebnicy odszedł ksiądz Czech Franciszek imię 
zakonne „Grzegorz” na superiora do Domu Zakonnego Wrocław ul. Matejki 4. 
Ks. Wróbel Jerzy34 imię zakonne „Sylwester” do parafii Oborniki Śląskie.

Na podstawie dokonanych zmian wewnętrzno-organizacyjnych stan księży 
na parafiach zwiększył się o 8-miu księży więcej w porównaniu z poprzednim 
okresem. W placówkach zakonnych – zakonów zamkniętych w terytorialnych 
siedzibach – nie zaszły zmiany. Od stron organizacyjno-personalnych pod 
koniec 1960 r. zaszły pewne zmiany. Stan w zakonie księży salwatorianów poza 
obsadą w parafiach w samym seminarium duchownym w m. Bagno przebywa 
24 księży, w tym 16-tu nowo wyświęconych w 1960 r. z kleryków, którzy tam 
skończyli studia. Pozostaje 36 kleryków nadal kształcących się, oraz przybyłych 
do nowicjatu 18-tu nowych kandydatów, którzy rozpoczęli studia. Oprócz tej 
kategorii osób utrzymuje się 9 osób – braci zakonnych, wykorzystywanych 
do pracy fizycznej, oraz 3 zakonnice z zakonu Zgromadzenie Córek NMP 
od Siedmiu Boleści SS. Serafitki z III. zakonu o. Franciszka z Asyżu, które 
placówkę zakonną mają w Krakowie ul. Konfederacka 18.

Od m-ca października 1960 r. funkcje przełożonego superiora objął ksiądz 
Rogowski Józef (imię zakonne Celestyn)35 s. Michała ur. 23.VI.1902 r. w Ole-

34 Ks. Jerzy Wróbel (imię zakonne Sylwester) urodził się 7 kwietnia 1922 r. w Cho-
rzowie. Nowicjat rozpoczął 7 września 1946 r. w Bagnie, a święcenia kapłańskie otrzymał 
15 lipca 1951 r. w Mikołowie. Realizował następujące apostolaty i funkcje zakonne: praca 
rekolekcyjno-misyjna i prowadzenie nabożeństw fatimskich we wspólnotach: w Krakowie 
na Zakrzówku, Trzebini, Trzebnicy, Obornikach Śl. i Węgorzewie; pełnił obowiązki su-
periora w Trzebini i Węgorzewie. Zmarł 7 sierpnia 1987 r. w 40. roku życia zakonnego, 
36. roku kapłaństwa. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Węgorzewie. 

35 Ks. Józef Rogowski SDS (imię Celestyn) urodził się 23 lutego 1902 r. w Gronowi-
cach k. Olesna. Nowicjat w Krakowie na Zakrzówku rozpoczął 7 października 1924 r., 
święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1929 r. w Krakowie. Realizował następujące 
apostolaty i funkcje zakonne: nauczyciel i wychowawca w małym seminarium w Krako-
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śnicy pow. Opole, poprzednio był przełożonym domu zakonnego w Trzebini. 
Do 1922 r. posiadał obyw. niemieckie. Do 1939 r. i w czasie okupacji przebywał 
jako ksiądz w zakonie księży salwatorianów w Mikołowie ul. Wyzwolenia 
12, pow. Tychy. W pierwszych latach po wyzwoleniu zajmował negatywną 
postawę do władz państwowych, za co był ścigany i ukrywał się przed odpo-
wiedzialnością. W dniu 7.VI.1956 r. ujawnił się po wyjściu amnestii. Obecnie 
z dotychczasowego rozeznania wynika, że jest nadal księdzem opornym oraz 
aktywnym organizatorem w środowisku zakonnym. Nawiązał kilka kon-
taktów za granicą na terenie USA z placówkami zakonu salwatorianów oraz 
tzw. dobrodziejkami, od których to ściąga różne podarki i gotówkę na rzecz 
zakonu.

Zakon żeński pod nazwą Karola Boromeusza z siedzibą w Trzebnicy, wg 
dokonanej ostatnio analizy ogólny stan 179 zakonnic. Bliższe dane charakte-
ryzuje notatka informacyjna z dnia 27.I.61 r. Przełożoną tego zakonu nadal 
pozostaje Ewa Jaskówna36, tzw. matka generalna, która reprezentuje skład rady 
w tym zakonie. Bliższe dane o działalności osób w zakonie ujęte w odrębnej 
charakterystyce, ujęte w ramach rozpracowania obiektowego.

wie na Zakrzówku; rekolekcjonista w USA, gdzie zbierał fundusze na budowę nowego 
gimnazjum w Mikołowie; prowincjał (1936-1949); rektor seminarium w Bagnie (1960-
-1963); konsultor generalny w Rzymie (1963-1969). Prześladowany przez reżim komu-
nistyczny ukrywał się w klasztorze sióstr boromeuszek w Trzebnicy (1948-1956). Zmarł 
19 maja 1988 r. w Trzebini w 60. roku kapłaństwa. Został pochowany w grobowcu 
salwatorianów w Trzebini.

36 W dokumencie zostało podane błędne nazwisko. Właściwe to: Elżbieta Juska 
(imię zakonne Ewa). Urodziła się 6 lutego 1910 r. w Piecach pow. Starogard jako jed-
no z czworga dzieci Ignacego i Franciszki z domu Chirek, z których dwie córki: Marta 
i Elżbieta obrały drogę życia zakonnego. Marta obrała drogę życia misyjnego w Ameryce 
Północnej, natomiast Elżbieta 6 września 1929 r. wstąpiła do Kongregacji Sióstr Miło-
sierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, gdzie 23 października 1930 r. rozpoczęła 
nowicjat. Dnia 23 października 1932 r. złożyła śluby czasowe, 23 października 1935 r. 
– śluby wieczyste. Po odbyciu roku kanonicznego pracowała w domu dziecka w Szczeci-
nie. W latach 1935-1945 pełniła funkcję wychowawczyni w domu dziecka w Ziębicach, 
a następnie prowadziła przedszkole w Paczkowie. W latach 1946-1958 była kierowniczką 
domu dziecka w Bytomiu. Po zakończeniu wizytacji apostolskiej zgromadzenia, w marcu 
1958 r., otrzymała nominację na wikarię generalną zgromadzenia. Tę posługę pełniła 
w latach 1958-1970. Przez kolejne 6 lat była pierwszą asystentką zgromadzenia. W latach 
1958-1976 mieszkała w Trzebnicy w domu macierzystym zgromadzenia. We wrześniu 
1976 r. została przełożoną wspólnoty w Bledzewie. Zmarła 19 kwietnia 1982 r. w Trzeb-
nicy i została pochowana na tutejszym cmentarzu parafialnym.
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Trzecia placówka zakonu żeńskiego mieści się w miejscowości Koczurki 
pow. Trzebnica. Zamieszkuje tam trzy zakonnice z zakonu SS. Serafitek, które 
również podlegają od placówkę zakonną w Krakowie.

Organizacyjna wpływowa działalność reakcyjnego kleru w ostatnim okre-
sie po większej części łączy się z aktywizacją aktywu świecko-klerykalnego, 
który skupia się w tzw. radach parafialnych i kółkach różańcowych.

W wyniku pracy operacyjnej ustalono, że przy każdej parafii są utworzone 
rady parafialne w ilości 3-5 osób, oraz po kilka kół różańcowych. (…) Nasilenie 
tych organizacji datuje się od 1956 roku przeważnie w środowiskach wiej-
skich, a szczególnie na terenie Zawoni, Uraz, Łozina, Skoroszów, Pasikurowice 
i Oborniki Śląskie.

Księża z parafii Oborniki Śląskie, a w tym ks. Grabek Kazimierz, od 1958 r. 
zorganizował organizację pod nazwą „Krucjata wstrzemięźliwości i trzeźwości”. 
Na podstawie zebranych materiałów o działalności nielegalnej ww. organizacji, 
w porozumieniu z wydz. Spraw Wewnętrznych WRN poprzez Wydz. Spraw 
Wew. PRN w Trzebnicy zakwestionowano posiadaną dokumentację od księży 
i zobowiązano ich do rozwiązania.

Przy kościele w Obornikach Śląskich i Trzebnicy miejscowi księża utrzy-
mują nadal zorganizowane chóry, nie przejawiają żywotności. W celu aktywi-
zacji księża z zakonu salwatorianów na parafii Trzebnica i Oborniki Śląskie za 
1960 r. czynili starania wprowadzenia nauk stanowych, jednak nie notuje się 
większego zainteresowania ze strony społeczeństwa.

Na terenie powiatu trzebnickiego kler, jak też aktyw świecko-klerykalny 
pod swoim kierownictwem nie prowadzi zakładów lub innych instytucji, co 
by miało szerszy zasięg w oddziaływaniu na społeczeństwo. Jedynie w Szpitalu 
Powiatowym w Trzebnicy jest zatrudnionych około 45 zakonnic przy różnych 
pracach w szpitalu, gdzie z tej racji mają większe dotarcie do osób świeckich 
przebywających okresowo w tym szpitalu na leczeniu.

Księża salwatorianie w m. Bagno prowadzą własne Wyższe Seminarium 
Duchowne, przez to samo skupiają większą ilość osób sfanatyzowanych, przez 
co notuje się większy wpływ na miejscową ludność. Z drugiej strony obser-
wuje się w coraz większym stopniu w ilościowym obsadzaniu ważniejszych 
parafii w Obornikach Śląskich i w Trzebnicy. Rzutuje to również i oddzia-
ływuje na samych księży świeckich obsadzonych w 7-miu parafiach. Księża 
z parafii Trzebnica obsługują filialne kościoły w m. [miejscowości] Zawonia, 
Skoroszów, podlegające parafii Czeszów, na której to administratorem jest 
ks. Hirniak (świecki).
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 Z rozeznania wskazuje również, że kler zakonny z zakonu salwatoria-
nów ostatnio stara się oddziaływać na społeczeństwo poprzez organizowanie 
różnych uroczystości, różnych poświęceń, jak dzwonów, organów, obrazów, 
itp., jakie miało miejsce w Trzebnicy, w Obornikach Śląskich i przy pozo-
stałych parafiach. Z analizy wskazuje, że kler z jednej strony wywiera nacisk 
na pozyskanie sobie wierzących, aż drugiej strony kieruje się przy tej okazji 
materialnym zyskiem poprzez organizowanie zbiórki, jako intencje ceremonii.

Od 1958 roku obserwuje się systematyczny spadek wpływu kleru na 
młodzież szkolną. W początkowym okresie wyeliminowano naukę religii 
prowadzoną przez księży zakonnych, którzy uczyli w  szkołach. W  roku 
szkolnym 1960/61 odmówiono 5-ciu księżom świeckim naukę religii (…) 
którzy to w poprzednim okresie nauczania religii w szkole naruszyli swoją 
postawą wymagane przepisy. W tym roku szkolnym zezwolenia na naukę 
religii otrzymało 3-ch księży (…), którzy uczą w szkołach. Z nowym rokiem 
1961/2 planuje się wyeliminować naukę religii we wszystkich szkołach na 
terenie powiatu Trzebnica.

Po wymówieniu nauki religii księżom zakonnym i ostatnio świeckim, 
miejscowi księża od m-ca października 1960 r. przystąpili do organizowania 
punktów katechetycznych nauki religii na plebaniach, w kościołach, oraz 
zorganizowali 27 punktów w prywatnych domach u osób świeckich, w tych 
wsiach, w których znajdują się szkoły. Na tym odcinku notuje się do 50% 
zmniejszoną frekwencję uczęszczania na naukę religii. Jedynie większa fre-
kwencja nauki religii jest na plebanii w Trzebnicy i Obornikach Śląskich, 
gdzie w tych środowiskach obserwuje się większe nasilenie kleru i miejscowego 
aktywu świecko-klerykalnego, którzy przyczynią się i oddziaływują na mło-
dzież.

Źródło: AIPN Wr 032/26, t.1, Uzupełniająca charakterystyka kontrwy-
wiadowcza po zagadnieniu kleru za rok 1960 [Trzebnica, dnia 1 marca 
1961 r.], k. 75-77, mps.
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Sprawozdanie z działalności 
Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów 

za rok 2019/2020

W 67. roku działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Bagnie, 
papieżem Kościoła rzymskokatolickiego był Jego Świątobliwość Franciszek, 
metropolitą wrocławskim – abp  Józef Kupny, przełożonym generalnym 
Towarzystwa Boskiego Zbawiciela – ks. Milton Zonta SDS, prowincjałem 
Polskiej Prowincji Salwatorianów – ks. Józef Figiel SDS, rektorem seminarium 
– ks. Roman Słupek SDS, wicerektorem i prefektem alumnów – ks. Maciej 
Dalibor SDS, dyrektorem studiów – ks. Tomasz Raćkos SDS, ekonomem 
domu zakonnego – ks. Aleksander Jasiński SDS.

Rok 2019 będzie najprawdopodobniej kojarzony w historii z pojawieniem 
się, początkowo tylko na obszarze Chin, ostrej choroby zakaźnej COVID-19 
(Coronavirus Disease 2019), spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, która 
wiosną 2020 roku przerodziła się w pandemię obejmującą wszystkie konty-
nenty i przyczyniła się do śmierci setek tysięcy ludzi na świecie. Stan epidemii, 
ogłoszony w Polsce 20 marca, miał, podobnie jak w innych krajach, niespo-
tykany wcześniej wpływ na życie społeczne, religijne, gospodarcze, kulturalne 
i akademickie.

I. Działalność naukowo-dydaktyczna

W roku akademickim 2019/2020 zajęcia dydaktyczne jednolitych, sze-
ścioletnich, stacjonarnych, magisterskich studiów teologicznych w Wyższym 
Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie odbywały się w semestrze 
pierwszym od 23 września do 21 stycznia; w semestrze drugim od 8 lutego 
do 13 czerwca. Zimowa sesja egzaminacyjna miała miejsce od 22 stycznia do 
5 lutego, a sesja letnia od 15 do 29 czerwca.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego z  immatrykulacją pięciu 
nowych studentów odbyła się w piątek 11 października 2019 roku. Z  tej 
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okazji Mszy św. przewodniczył ks.  Józef Figiel, prowincjał Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela w Polsce. W uroczystości uczestniczył rektor Papie-
skiego Wydziału Teologicznego z Wrocławia ks. prof. dr hab. Włodzimierz 
Wołyniec. Obecny był także rektor Wyższego Seminarium Duchownego ze 
Świdnicy ks. dr Tadeusz Chlipała i przedstawiciele trzech innych wyższych 
seminariów duchownych z siedzibami we Wrocławiu i w Legnicy. Wykład 
inauguracyjny na temat: Wkład zakonów męskich w pracę duszpasterską na 
Dolnym Śląsku po II wojnie światowej, wygłosiła dr hab. Kazimiera Jaworska, 
prof. Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i kierownik katedry 
historii wychowania.

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczynało dwudziestu jeden alum-
nów. Na poszczególnych rocznikach studiowali następujący salwatorianie: 
rok I – trzech studentów: kl. Filip Budai, kl. Kacper Gwóźdź, kl. Michał 
Kopiec; rok II – czterech studentów: kl. Tomasz Gnat, kl. Damian Koko-
cha, kl. Dawid Piotrowski, kl. Adam Świerczek; rok III – czterech studen-
tów: kl. Stanisław Franczak, kl. Manuel Marku, kl. Przemysław Mazurek, 
kl. Mateusz Ogrodniczuk; rok IV – czterech studentów: kl. Krzysztof 
Dębowski, kl. Paweł Janowski, kl. Kamil Stępień, kl. Marek Sumara; rok 
V – czterech studentów: kl. Piotr Dymon, kl. Karol Matecki, kl. Konrad 
Nowak, kl. Dominik Truchan; rok VI – dwóch studentów: dk. Stanisław 
Biegun, dk. Karol Koszyl.

1. Kadra naukowo-dydaktyczna i forma prowadzenia zajęć

W Wyższym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie zajęcia 
z dyscyplin przewidzianych w Programie kształcenia dla jednolitych studiów 
magisterskich na kierunku teologia (Wrocław 2016) w roku 2019/2020 prowa-
dzili następujący wykładowcy:

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek – ekumenizm, teologia dogmatyczna, 
seminarium magisterskie;

ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut – historia Kościoła w starożytności 
i w średniowieczu;

o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI – wykład fakultatywny: Wpro-
wadzenie do nauk o małżeństwie i rodzinie;

ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT – teologia pastoralna szcze-
gółowa, proseminarium, seminarium magisterskie;

ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL – prawo kanoniczne, prawo 
wyznaniowe;
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ks. dr hab. Norbert Jerzak – historia Kościoła, czasy nowożytne i współ-
czesne;

ks. dr hab. Roman Słupek SDS – religiologia, teologia fundamentalna, 
wprowadzenie w chrześcijaństwo, seminarium magisterskie;

dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak – wykład fakultatywny: Współczesna 
literatura religijna i kultura języka polskiego;

ks. dr Maciej Chwarścianek SDS – teologia pastoralna;
ks. dr Bogdan Cwynar SDS – ogólna metodologia nauk, konwersatorium: 

Współczesne kierunki filozoficzne;
ks. dr Łukasz Darowski SDS – lektorat języka greckiego, wykłady z teo-

logii biblijnej, wprowadzenie do Pisma Świętego, seminarium magisterskie;
ks. dr Ryszard Kempiak SDB – egzegeza Nowego Testamentu;
dr Agnieszka Łoza – ćwiczenia z teologii dogmatycznej; wykład monogra-

ficzny: Teologia wobec wyzwań nowego ateizmu;
ks. dr Rafał Masarczyk SDS – historia filozofii: czasy starożytne i średnio-

wiecze;
ks. dr Stanisław Pajor SDS – wykład z teorii i praktyki spowiedzi; konwer-

satorium monograficzne: Wychowanie do wartości w nauczaniu kard. Wyszyń-
skiego;

ks. dr Mirosław Socała SDS – metafizyka;
dr Wiesława Stefan – pedagogika i dydaktyka;
ks. dr Szymon Szepietowski SDS – liturgika;
ks. dr Piotr Ślęczka SDS – etyka;
ks. dr Józef Tarnówka SDS – historia filozofii, wstęp do filozofii, semina-

rium magisterskie;
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, ćwiczenia z teorii i prak-

tyki spowiedzi;
ks. mgr lic. Henryk Łodziana SDS – liturgika;
ks. mgr lic. Tomasz Łosiewicz SDS – psychologia pastoralna;
ks.  mgr lic. Jerzy Olszówka SDS – teologia moralna: chrześcijanin 

w Kościele;
ks. mgr lic. Tomasz Raćkos SDS – katechetyka, metodyka katechezy dzieci 

i młodzieży;
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ks. mgr lic. Piotr Wojciechowski SDS – muzyka i śpiew kościelny;
mgr Małgorzata Kantecka – lektorat języka angielskiego;
ks. mgr Jerzy Olszowski SDS – lektorat języka łacińskiego;
mgr Mirosław Owczarek – fonetyka pastoralna;
mgr Leszek Warzocha – lektorat języka angielskiego;
ks. mgr Adam Ziółkowski SDS – filozofia przyrody.
Kontakt studentów z wykładowcami do 11 marca 2020 roku odbywał 

się wyłącznie w formie stacjonarnej. Od 12 marca, zgodnie z zarządzeniem 
rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, które dotyczyło 
także afiliowanych wyższych seminariów duchownych, wykłady odbywały 
się w formie zdalnej. Początkowo były to materiały do studium przysyłane 
studentom pocztą elektroniczną, a od 23 marca do 13 czerwca zajęcia odbywały 
się w formie telewykładów, prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania 
firmy Microsoft i jej komunikatorów Teams lub Skype. Tylko wykłady z reli-
giologii, wprowadzenia do Pisma Świętego, wprowadzenia w chrześcijaństwo, 
katechetyki oraz ćwiczenia: z homiletyki, liturgiki, proseminarium i lektorat 
języka greckiego, odbywały się formie stacjonarnej. Od 15 do 29 czerwca miała 
miejsce sesja egzaminacyjna, w której wszystkie egzaminy odbyły się w formie 
stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2. Seminaria naukowe i obrony prac magisterskich

W roku akademickim 2019/2020 studenci teologii rozwijali swoje zain-
teresowania na pięciu seminariach naukowych: z teologii biblijnej, teologii 
dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii pastoralnej i filozofii. Prace 
magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w roku 
2020 obronili:

dk. Piotr Dymon – Dynamika wiary w dialogu Jezusa z Samarytanką 
w J 4,1-42, praca napisana na seminarium naukowym z teologii biblijnej pod 
kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika przy współpracy ks. dr. Łukasza 
Darowskiego SDS;

kl. Karol Matecki – Elementy soteriologii w pismach ojca Franciszka Marii 
od Krzyża Jordana w świetle przedsoborowych i posoborowych modeli soteriolo-
gicznych, praca napisana na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej 
pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka;

kl. Konrad Nowak – Teologia chrześcijańskiej radości w myśli Benedykta XVI, 
praca napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod 
kierunkiem ks. dr. hab. Romana Słupka SDS;
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dk. Dominik Truchan – Wiarotwórcza rola „via pulchritudinis” w liturgii, 
praca napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej pod 
kierunkiem ks. dr. hab. Romana Słupka SDS.

3. Warsztaty katechetyczne, egzaminy „ex universa”, praktyki 
duszpasterskie

Siedemnastu alumnów (rok II, III, IV, V) uczestniczyło w dniach 1-2 paź-
dziernika 2019 roku w warsztatach katechetycznych: Metody aktywizujące 
w katechezie, przeprowadzonych w Bagnie przez prezesa Stowarzyszenia Peda-
gogów Natan z Lublina dr. Zbigniewa Barcińskiego.

W sobotę, 14 grudnia 2019 roku w Bagnie dwóch diakonów przystąpiło do 
egzaminu ex universa theologia. Dziewięcioosobowa komisja egzaminacyjna, 
której przewodniczącym był prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego 
o. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF prof. PWT, a członkami: ks. prof. dr hab. 
Bogdan Ferdek, ks. dr hab. Bogdan Giemza prof. PWT, ks. dr hab. Ambroży 
Skorupa prof. KUL, ks. dr Stanisław Pajor, ks. dr Ryszard Kempiak SDB, 
ks. mgr lic. Maciej Borowski oraz ks. prowincjał Józef Figiel i ks. rektor dr hab. 
Roman Słupek, wystawiła oceny pozytywne.

W ostatnim semestrze studiów, od 26 lutego do 11 maja 2020 roku, 
diakoni udali się na praktyki duszpasterskie i katechetyczne. Dk. Stanisław 
Biegun zrealizował swoją praktykę w parafii św. Judy Tadeusza i św. Antoniego 
w Obornikach Śląskich pod kierunkiem proboszcza i kustosza sanktuarium 
św. Antoniego Padewskiego ks. dr. Jacka Wawrzyniaka SDS, a dk. Karol 
Koszyl w parafii św. Brata Alberta w Elblągu pod kierunkiem proboszcza 
ks. mgr. Jerzego Urbanika SDS.

4. Wykłady gościnne, uczestnictwo w sympozjach i sesjach formacyjnych

Prezesem Koła Naukowego Alumnów w omawianym roku akademickim 
był kl. Mateusz Ogrodniczuk, a członkami zarządu byli: kl. Kamil Stępień, 
dk. Piotr Dymon, kl. Adam Świerczek. Jednym z zadań wymienionych w Sta-
tutach Koła Naukowego Alumnów jest organizowanie wykładów otwartych 
w murach bagieńskiej uczelni. 14 października 2019 roku ks. dr hab. Marek 
Lis, prof. Uniwersytetu Opolskiego, wygłosił wykład okolicznościowy dla 
wszystkich alumnów na temat: Dzieło filmowe jako narzędzie nowej ewangeli-
zacji. Podobnie 6 grudnia siostry z Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela: 
mgr Bernadeta Owsianka SDS i mgr Barbara Szczygieł SDS, wygłosiły pre-



287

lekcję na temat: Błogosławiona Maria od Apostołów – odkrywanie powołania 
salwatoriańskiego. 90 lat działalności sióstr salwatorianek w Polsce. W spotka-
niu, oprócz alumnów, uczestniczyła liczna grupa salwatorianów świeckich 
z Obornik Śląskich i przedstawiciele parafii salwatoriańskich z Dolnego Śląska, 
obecna była również przełożona prowincjalna sióstr salwatorianek w Polsce 
s. Noemi Raczkowska SDS. Kolejną inicjatywą koła naukowego był przepro-
wadzony 13 stycznia wykład okolicznościowy s. mgr Krzysztofy Kujawskiej 
CSDP (Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej) na temat: Pomoc 
duszpasterska wobec ofiar handlu ludźmi.

W  pierwszym semestrze Koło Naukowe Alumnów było reprezento-
wane na konferencji naukowej: Kościół katolicki na ziemiach zachodnich 
i północnych w czasach wielkiej próby (1951-1956), organizowanej 3 paździer-
nika w Trzebnicy przez wrocławskie Obserwatorium Społeczne (S. Fran-
czak, M. Marku, P. Mazurek, M. Ogrodniczuk); na konferencji naukowej: 
Chrystus a współczesne duchowości, organizowanej 19 listopada na PWT we 
Wrocławiu w ramach IX edycji cyklu Współczesne chrystologie (K. Matecki); 
na XIII Ogólnopolskich Warsztatach dla Organistów na Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego w dniach 22-23 listopada (P. Dymon, A. Świerczek, 
D. Truchan); na XXXV Ogólnopolskim Forum Młodych we Wrocławiu 
w dniach 27-29  listopada (K. Gwóźdź, P. Janowski, D. Kokocha, K. Matecki, 
D. Piotrowski) oraz na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Kościół proroc-
twa, świadectwa i dialogu w ponowoczesnym polskim świecie, organizowanej 
przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(P. Mazurek).

Nową inicjatywą w zakończonym roku akademickim był udział poszcze-
gólnych grup rocznikowych studentów razem z ojcem duchownym w weeken-
dowych sesjach duchowości organizowanych w Centrum Formacji Duchowej 
w Krakowie. Całoroczny harmonogram wyjazdów został przygotowany przez 
zespół wychowawców pod kierunkiem wicerektora ks. Macieja Dalibora. 
W ten sposób diakoni w dniach 30 sierpnia – 1 września uczestniczyli w sesji: 
Wsłuchaj się w życie, prowadzonej przez o. dr. Stanisława Morgalę SJ w ramach 
szkoły kierownictwa duchowego. Alumni z V roku w dniach 27-29 wrześ nia 
wzięli udział w warsztatach bibliodramy: Porażka, która prowadzi do zwycię-
stwa, przeprowadzonych przez ks. dr. Tomasza Knopa i mgr Annę Łobodę. 
Studenci IV roku od 4 do 6 października wzięli udział w sesji: Asceza i dyscy-
plina – droga piękna, przeprowadzonej przez o. dr. Amedea Cenciniego FdCC, 
a studenci III roku uczestniczyli w dniach 21-23 lutego w sesji biblijnej: Pokuta 
i przebaczenie. Czytanie Księgi Joela przed Wielkim Postem, prowadzonej przez 
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biblistę ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka. Niestety wybuch pandemii, a następ-
nie wprowadzone od marca do końca czerwca ograniczenia w podróżowaniu 
i obowiązek zachowania reżimu sanitarnego nie pozwoliły w pełni rozwinąć 
działalności koła naukowego i wziąć udziału w kolejnych sesjach formacyj-
nych.

5. Biblioteka seminaryjna

Biblioteka domu zakonnego salwatorianów w Bagnie – której funkcjo-
nowanie zawdzięczamy systematycznej pracy ks. Romana Słupka i alumnów: 
kl. Stanisława Franczaka, kl. Kacpra Gwoździa, kl. Marka Sumary – posiada 
obecnie (rok 2020) około 32 470 woluminów książek (w tym 30 020 wolu-
minów w katalogu komputerowym), około 7 820 woluminów czasopism, 
437 maszynopisy prac naukowych oraz ponad 150 zarchiwizowanych starodru-
ków, głównie z zakresu ascetyki, biblistyki i liturgiki. Biblioteka prenumeruje 
100 tytułów czasopism polskich i 12 obcojęzycznych.

II. Formacja duchowa

Motywem przewodnim formacji duchowej w roku akademickim 2019/2020 
była troska o pogłębienie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem Zbawicielem. 
Odpowiedzialni za nią byli ojcowie duchowni seminarium: ks. Krystian Kolba 
SDS i ks. Łukasz Darowski SDS. Swoją posługę realizowali oni przez regularne 
rozmowy z każdym alumnem, w poniedziałki głosili konferencje ascetyczne, 
dla poszczególnych roczników kleryckich prowadzili comiesięczne spotkania 
formacyjne połączone z Eucharystią, homilią i nabożeństwem. Ponadto służyli 
posługą sakramentalną i czuwali nad organizowaniem comiesięcznych dni 
skupienia, których program obejmował zawsze dwie lub trzy konferencje, 
medytację, spowiedź, Eucharystię z homilią, adorację Najświętszego Sakra-
mentu i wspólną modlitwę brewiarzową. Do prowadzenia tych spotkań od 
października do lutego były zapraszane osoby spoza wspólnoty seminaryjnej. 
W ten sposób dni skupienia poprowadzili: ks. Krzysztof Porosło (Kraków), 
ks.  Krzysztof Wons SDS, ks.  Pavel Barbořák SDS, ks.  Paweł Rochman 
(Toruń), ks. Kacper Radzki (Wrocław). W okresie pandemii od marca do 
czerwca comiesięczne dni skupienia dla całej wspólnoty zakonnej i rekolekcje 
dla alumnów przygotowujących się do wprowadzenia w posługę lektora i ako-
lity były organizowane przez miejscowych ojców duchownych.
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Na początku roku formacyjnego, we wrześniu 2019 roku ks. Łukasz Kleczka 
SDS przeprowadził pięciodniowe rekolekcje dla wspólnoty, przygotowujące 
alumnów do złożenia profesji zakonnej. W maju ks. Ryszard  Stankiewicz 
SDS przeprowadził w Czernej pięciodniowe rekolekcje dla kandydatów do 
sakramentu święceń prezbiteratu i diakonatu. W całym roku akademickim 
2019/2020 posługę stałych spowiedników, poza ojcami duchownymi, pełnili: 
o. Dominik Jakub Banaś OFM z Wrocławia oraz ks. Paweł Stanoszek SDS.

Szczególnym czasem integrującym życie modlitewne wspólnoty zakon-
nej i seminaryjnej był okres pandemii. Od połowy marca do końca czerwca 
codziennie od godz. 20.00 do 21.00 w głównej kaplicy seminaryjnej była prak-
tykowana wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą 
różańcową o ustąpienie pandemii. Również w tej intencji śpiewane były supli-
kacje po codziennej Mszy św. Od 4 maja każdy kolejny z trzydziestu dwóch 
dni życia modlitewnego wspólnoty seminaryjnej był dedykowany poszcze-
gólnym parafiom i kościołom rektoralnym w Polsce, w których posługują 
salwatorianie. Była to modlitwa w intencji duszpasterzy i wiernych świeckich 
w okresie, gdy uczestnictwo w liturgii było ograniczone z powodu epidemii. 
Inicjatywa była rozpowszechniona w przestrzeni wirtualnej pod hasłem „My 
za Was” (#myzawas) i przypominała o wzajemnej modlitwie wstawienniczej 
wiernych za osoby konsekrowane i zakonników za wszystkich wiernych.

III. Posługi lektora, akolity i sakrament święceń

W sobotę, 21 marca 2020 roku, prowincjał salwatrianów ks. Józef Figiel 
wprowadził w posługę lektora alumnów roku trzeciego: kl. Stanisława Fran-
czaka, kl. Manuela Marku i  kl. Mateusza Ogrodniczuka. Równocześnie 
alumni roku czwartego: kl. Paweł Janowski, kl. Marek Sumara i kl. Kamil 
Stępień zostali wprowadzeni w posługę akolity. Uroczystość miała miejsce 
w kaplicy seminaryjnej w Bagnie.

W sobotę 23 maja 2020 roku w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Trzebini, Jego Ekscelencja Marek Jędraszewski, arcybiskup archidiecezji 
krakowskiej, udzielił sakramentu święceń w  stopniu prezbitera dk. mgr. 
 Stanisławowi Biegunowi i dk. mgr. Karolowi Koszylowi oraz w  stopniu 
diakona dwóm salwatorianom: kl. Piotrowi Dymonowi i kl. Dominikowi 
Truchanowi.
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IV. Zaangażowanie apostolskie

Formacja salwatorianów ma na celu umożliwienie każdemu kandydatowi 
poznanie salwatoriańskiego życia apostolskiego i rozwijanie osobistych zdol-
ności do życia we wspólnocie oraz do podjęcia już w formacji początkowej 
niektórych zadań związanych z posługą apostolską (Ratio Institutionis Generalis 
SDS, nr 55). Dlatego już od pierwszego roku studiów klerycy podejmują różne 
praktyki apostolskie w wielu środowiskach.

1. Koła i grupy apostolskie alumnów

Jedną ze stałych form zaangażowania apostolskiego alumnów jest dzia-
łalność w kołach zainteresowań, zatwierdzonych przez rektora seminarium. 
W roku 2019/2020 były to dwa „koła wolontariuszy” działające przy Zakła-
dzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie 
Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach Wrocławskich (klerycy: F. Budai, S. Fran-
czak, T. Gnat, K. Gwóźdź, M. Kopiec, K. Koszyl, M. Marku, K. Matecki, 
K. Nowak, D. Piotrowski, M. Sumara, A. Świerczek, D. Truchan) oraz przy 
Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym prowadzonym dla dorosłych przez Siostry 
Dobrego Pasterza w Świętej Katarzynie k. Wrocławia (klerycy: S. Biegun, 
F. Budai, P. Dymon, K. Gwóźdź, D. Kokocha, M. Kopiec, M. Ogrodni-
czuk, D. Piotrowski, M. Sumara, D. Truchan). Członkowie tych grup od 
września do lutego dbali o regularny kontakt z mieszkańcami wymienionych 
domów. Współpraca alumnów z domem opieki w Świętej Katarzynie jest 
kontynuowana już od 60 lat. Z tej okazji miała miejsce uroczysta liturgia 
z udziałem sióstr pasterek. Szczególnymi wydarzeniami w Świętej Katarzynie 
były także obchody dnia chorego, spotkanie ze św. Mikołajem, wieczór kolęd 
i msza prymicyjna ks. Stanisława Bieguna SDS. Podobnie kontakt z dziećmi 
w Wierzbicach obejmował siedem specjalnie przygotowanych spotkań, m.in. 
z okazji andrzejek i św. Mikołaja, dwudniowe rekolekcje adwentowe, uczest-
nictwo w jasełkach i msza prymicyjna ks. Karola Koszyla SDS.

Nową formą zaangażowania apostolskiego alumnów było założenie Grupy 
Medialnej Salwator (F. Budai, S. Franczak, T. Gnat, K. Gwóźdź, P. Janow-
ski, D. Kokocha, K. Nowak, M. Ogrodniczuk, K. Stępień, M. Sumara, 
D. Truchan), która rozpoczęła swoją działalność 14.11.2019 roku z inicjatywy 
ks. Łukasza Darowskiego. Celem grupy medialnej jest m.in. prowadzenie 
witryny internetowej WSD i aktualnego konta na Facebooku, a przede wszyst-
kim profesjonalne tworzenie: zdjęć, plakatów, filmików i tekstów do publikacji 
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w mediach elektronicznych. Grupa została podzielona na wyspecjalizowane 
zespoły, które uczestniczyły w tematycznych szkoleniach i pracowały metodą 
projektów, wykorzystując w wewnętrznej komunikacji nowoczesne oprogra-
mowanie Asana oraz Slack.

W omawianym roku akademickim swoją działalność kontynuowały:
– dźwiękowe „Studio w Wieży” (F. Budai, P. Janowski), które przeprowa-

dziło kilka sesji nagraniowych z różnymi wykonawcami i dzięki współpracy 
z Grupą Medialną Salwator poszerzyło swoją działalność o wykonywanie 
zdjęć (kilkanaście tysięcy) i profesjonalną ich obróbkę w programie Affinity 
Photo. Najciekawsze zdjęcia trafiły m.in. do wydawnictw (Salvator-Verlag 
w Szwajcarii), redakcji czasopism („Gość Niedzielny”) i na portale internetowe 
(generalat: sds.org);

– kleryckie koło przewodników „Kustosz” (P. Dymon, D. Kokocha, 
K. Koszyl, K. Matecki, A. Świerczek, D. Truchan), którego zadaniem do czasu 
pojawienia się pandemii było oprowadzanie turystów po obiekcie klasztornym 
w niedzielne popołudnia;

– kleryckie koło tradycji łacińskiej (S. Franczak, T. Gnat, P. Janowski, 
K. Matecki, D. Piotrowski, D. Truchan), którego członkowie w różnej formie 
okazywali zainteresowanie liturgią sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego i współpracowali z Duszpasterstwem Tradycji Łacińskiej Archidie-
cezji Wrocławskiej, a 8 grudnia z okazji 138. rocznicy założenia Towarzystwa 
Boskiego Zbawiciela razem z duszpasterzami i młodzieżą z Salwatoriańskiego 
Ośrodka Powołań przygotowali oprawę Mszy św. w bazylice trzebnickiej.

2. Pomoc w prowadzeniu zewnętrznych dzieł apostolskich

Czternastu alumnów naszego seminarium od 19 do 23 października, 
tj. w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym ogłoszonym przez papieża Fran-
ciszka, udało się do siedmiu parafii: w Bystrej (P. Dymon, K.  Stępień), 
Dobroszycach (M. Marku, D. Truchan), Elblągu (S. Franczak, K. Koszyl), 
Mikołowie (K. Dębowski, M. Sumara), Krzywinie Gryfińskim (S. Biegun, 
P. Mazurek), Sromowcach Wyżnych (K. Nowak, M. Ogrodniczuk) i Piastowie 
(P. Janowski, K. Koszyl), by włączyć się w promowanie dzieła misyjnego 
Kościoła. Czynili to, prowadząc nabożeństwa misyjne, lekcje religii dla mło-
dzieży i dzieci w szkołach, a także biorąc udział w spotkaniach z różnymi 
grupami działającymi przy parafiach.

Mimo obowiązującego nawet w okresie wakacji stanu epidemii alumni 
z Bagna pomagali duszpasterzom Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań i Ruchu 
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Młodzieży Salwatoriańskiej w prowadzeniu nielicznie organizowanych spotkań 
formacyjnych dla młodzieży, połączonych z wypoczynkiem w górach i nad 
jeziorami, na boisku i na rowerach. Rekolekcje stacjonarne i wirtualne, rajdy 
i wędrówki odbyły się w Węgorzewie (P. Janowski), w Krakowie (K. Nowak, 
M. Sumara), w Terespolu i Przemyślu (M. Kopiec), w Zakopanem (F. Budai) 
w Trzebnicy (P. Dymon, D. Truchan) i w Pieninach (M. Ogrodniczuk). 
Ponadto czterech kleryków wędrowało w pieszej pielgrzymce z Elbląga do 
Częstochowy (T. Gnat, D. Kokocha, D. Piotrowski, A. Świerczek).

3. Inne wydarzenia i formy działalności

Szczególnym wydarzeniem była trzydniowa wizyta osiemnastu salwato-
rianów pełniących funkcję wychowawców w salwatoriańskich wspólnotach 
formacyjnych na świecie. Wszyscy goście, będący słuchaczami dwuletniej 
Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich w Rzymie i korzy-
stający z obecności w Polsce, przyjechali 5 października do Bagna: z Brazylii, 
Ekwadoru, Indii, Kolumbii, Konga, Madagaskaru, Meksyku, Mozambiku, 
Tanzanii, USA, Wenezueli i Wietnamu, aby zapoznać się z historią i teraźniej-
szością tutejszego domu formacyjnego.

W ramach pierwszoczwartkowej modlitwy o powołania zakonne i kapłań-
skie 7 listopada salwatorianie z Bagna byli odpowiedzialni za liturgię w kate-
drze wrocławskiej. Z tej okazji chór naszego seminarium zadbał o oprawę 
muzyczną.

Z okazji Święta Niepodległości cała wspólnota zakonna udała się w dniach 
10-11 listopada do Torunia. Dwudniowy program, przygotowany przez 
ks. Krystiana Kolbę i ks. Macieja Dalibora, obejmował zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem, nocleg w seminarium tamtejszej diecezji, liturgię w katedrze 
toruńskiej oraz nawiedzenie sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji 
i św. Jana Pawła II, a także wizytę w Muzeum Domu Mikołaja Kopernika, 
w studio Telewizji Trwam i udział w audycji Radia Maryja.

Podczas XXII Mistrzostw Polski  Wyższych Seminariów Duchownych 
w tenisie stołowym, organizowanych w Częstochowie w dniach 12-14 listo-
pada, trzyosobowa drużyna z naszego seminarium (D. Kokocha, D. Piotrowski, 
M. Sumara) zajęła wśród 18 drużyn wysokie piąte miejsce. W mistrzostwach 
uczestniczyło 60 kleryków z dwudziestu jeden seminariów duchownych. W kon-
kursie indywidualnym alumn Damian Kokocha wywalczył brązowy medal.

Z okazji 138. rocznicy założenia Towarzystwa Boskiego Zbawiciela chór 
seminaryjny pod batutą kl. Dominka Truchana przygotował akatyst, a w nie-
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dzielę 8 grudnia Rodzina Salwatoriańska – reprezentowana przez: siostry 
salwatorianki z przełożoną prowincjalną s. Noemi Raczkowską, liczną grupę 
świeckich salwatorianów z Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela 
na czele z jej krajowym liderem p. Wojciechem Appelbaumem i salwatorianów 
mieszkających w Bagnie razem z prowincjałem ks. Józefem Figlem – podczas 
wspólnej modlitwy odnowiła śluby zakonne i złożyła przyrzeczenia świeckie. 
Spotkanie zakończyło się osobistymi świadectwami świeckich salwatorianów 
o przeżywaniu swojego powołania.

W niedzielę 12 stycznia gośćmi wspólnoty zakonnej byli seniorzy z miejsco-
wości należących do parafii w Bagnie. W spotkaniu opłatkowym rozpoczętym 
Mszą św. – a następnie połączonym z koncertem w wykonaniu młodzieżowej 
scholi Jordan z parafii w Koczurkach i późniejszym kolędowaniem przy świą-
tecznym stole – uczestniczyło 60 osób.

Od 17 do 19 lutego miała miejsce wizytacja prowincjalna wspólnoty zakon-
nej w Bagnie, którą przeprowadził prowincjał ks. Józef Figiel i jego zastępca 
ks. Karol Kulczycki.

Ostatnim wydarzeniem poprzedzającym ogłoszenie stanu epidemii był 
VII Turniej Piłki Halowej Dolnośląskich Wyższych Seminariów Duchownych, 
zorganizowany 7 marca przez salwatorianów. W turnieju rozgrywanym na hali 
sportowej w Obornikach Śląskich uczestniczyły cztery pięcioosobowe drużyny 
wyższych seminariów duchownych z Bagna, Legnicy, Świdnicy i Wrocła-
wia. Po rozegraniu sześciu meczów przechodni puchar turnieju w roku 2020 
zdobyła drużyna salwatorianów przed reprezentacją ze Świdnicy, Wrocławia 
i Legnicy. Turniej był dobrą okazją do wzajemnego poznania między alum-
nami studiującymi na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Dziękując Panu Bogu za zakończony rok akademicki 2019/2020, a zara-
zem za dziewiątą dekadę działalności formacyjnej domu zakonnego w Bagnie, 
chcemy wyrazić szczerą wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym 
w codzienne funkcjonowanie i pomyślny rozwój naszej uczelni. Wyrazy podzię-
kowania kierujemy pod adresem wyższych przełożonych Polskiej Prowincji 
Salwatorianów i wszystkich salwatorianów na świecie, którzy są absolwentami 
naszej uczelni, a zarazem uczestniczą w jej utrzymaniu. Dziękujemy pracują-
cym w Bagnie siostrom salwatoriankom: s. Anieli Gareckiej, s. Darii Magierze, 
a szczególnie s. Gaudencji Grabińskiej, która po kilkunastu latach pełnienia 
posługi w seminarium, wróciła do domu prowincjalnego w Goczałkowi-
cach Zdroju. Dziękujemy braciom zakonnym: br. Hieronimowi Drobikowi, 
br. Mirosławowi Jaroszkowi, br. Ryszardowi Kasprzakowi, br. Bogusławowi 
Kozie oraz braciom juniorantom: Sokolowi Gilajowi i Patrykowi Janiakowi. 
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Nade wszystko wdzięczną pamięcią ogarniamy profesorów, wykładowców, 
duchownych i świeckich pracowników naszej uczelni, ludzi różnych profesji, 
którzy na wiele sposobów dzielili się swoją wiedzą, doświadczeniem i pracą 
w zakończonym roku akademickim.
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Ks. Łukasz Darowski SDS 
Wybrana bibliografia salwatorianów polskich za rok 2019

W poniższym zestawieniu zostały zamieszczone książki, artykuły, hasła 
encyklopedyczne, sprawozdania i recenzje naukowe napisane przez członków 
Polskiej Prowincji Salwatorianów, które ukazały się drukiem w 2019 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 Ireneusz Biruś SDS (Warszawa)

Artykuły:
1. Legitymizacja duszpasterstwa wojskowego poprzez działalność w ramach polskich 

kontyngentów wojskowych poza granicami państwa, w: Siła ducha… Kapelani Woj-
ska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów, red. J. Figurski, 
Z. Kępa, J. Niepsuj, Warszawa 2019, s. 81-86.

2. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, kapłan, żołnierz i męczennik – „Zło dobrem 
zwyciężaj”, w: W służbie Bogu i Ojczyźnie, red. Z. Kępa, Warszawa 2019, s. 121-124.

Ks. dr Bogdan Cwynar SDS (Oborniki Śląskie)

Artykuły:
1. Brat Feliks Sierny, salwatorianin (1887-1968), „Salwator” 2019 nr 3, s. 22-24.
2. „Salwator” w trosce o kapłanów (1932-1939), „Salwator” 2019 nr 2, s. 30-32.
3. Stowarzyszenie Dusz Ofiarnych, „Salwator” 2019 nr 3, s. 4-6.
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Ks. mgr lic. Maciej Dalibor SDS (Bagno)

Artykuły:
1. „Tak na Serio” – salwatoriańska troska o małżeństwo i rodzinę, „Studia Salvatoriana 

Polonica” 13(2019), s. 109-122.
2. „Własny dar” sakramentu małżeństwa w katechezach Jana Pawła II, „Wrocławski 

Przegląd Teologiczny” 2019 nr 1, s. 7-22.

Ks. dr Łukasz Darowski SDS (Bagno)

Książka:
1. Modele odkrywania tożsamości Jezusa w J 1,19-2,11, Wydawnictwo KUL, Lublin 

2019, ss. 250.

Ks. mgr lic. Piotr Filas SDS (Trzebnica)

Artykuł:
1. Powstanie i rozwój Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, „Studia Salvatoriana Polo-

nica” 13(2019), s. 79-98.

Ks. prof. PWT dr hab. Bogdan Giemza SDS (Trzebnica)

Artykuły:
1. Jan Paweł II jako promotor „nowego feminizmu”, „Wrocławski Przegląd Teologicz-

ny” 2019 nr 1, s. 23-39.
2. Misja i miejsce kapłana w podeszłym wieku, w: Seniorzy wyzwaniem dla Kościoła 

w Polsce, red. T. Wielebski, Warszawa 2019, s. 349-362.
3. Natura sanktuarium i jego funkcja ewangelizacyjna, w: Dei enim sumus adiutores. 

Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata. Księga Pamiątkowa dedykowa-
na ks. prof. Adamowi Przybeckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Polak, 
Poznań 2019, s. 281-291.
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Ks. dr Ireneusz Kiełbasa SDS (Kraków)

Artykuły:
1. Nieznani bohaterowie w czasie represji stalinowskich: ks. Marek Piątkowski SDS 

i br. Benedykt Czubak SDS, „Salwator” 2019 nr 2, s. 28-29.
2. Ks. Pius Piętka SDS Salwatorianin, który przeżył KL Dachau, „Salwator” 2019 

nr 4, s. 18-23.

Ks. mgr lic. Kamil Leszczyński SDS (Warszawa)

Artykuł:
1. Kontekst kulturowy Ewangelii według Mafa, „Lumen Gentium. Zeszyty Misjolo-

giczne” 2019 nr 2, s. 23-39.

Ks. dr Rafał Masarczyk SDS (Oborniki Śląskie)

Recenzja:
1. G. Hołub, Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość? Argumenty, krytyka, 

poszukiwanie płaszczyzny dialogu, Kraków 2018, ss. 288, „Studia Salvatoriana 
Polonica” 13(2019), s. 241-245.

Ks. dr Michał Meisner SDS (Lublin)

Artykuł:
1. M. Sobol-Kwapińska, M. Meisner, A. Przepiórka, Confronting Betrayal Experience 

and Time Perspective: Linguistic Analyses of Narrations About Thematic Appercep-
tion Card, „Journal of Constructivist Psychology” July 2019, s. 1-12, https://doi.
org/10.1080/10720537.2019.1632760.

Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS (Rzym)

Książki:
1. G. Hołub, T. Biesaga, J. Merecki, M. Kostur, Karol Wojtyła, Polska filozofia 

chrześcijańska XX wieku, t. 11, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 
Kraków 2019, ss. 208.
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2. G. Hołub, T. Biesaga, J. Merecki, M. Kostur, Karol Wojtyła, The Polish Christian 
Philosophy in the 20th Century, Ignatianum University Press, Kraków 2019, 
ss. 204.

3. Osoba i dobro. Szkice o filozofii i teologii osoby Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 264.

Artykuły:
1. Giovanni Paolo II – Wojtyla sulla sessualità, w: J. Noriega, R. Ecochard, Dizionario 

su sesso amore e fecondità, Cantagalli, Siena 2019, s. 432-435.
2. Kant sulla sessualità, w: J. Noriega, R. Ecochard, Dizionario su sesso amore 

e fecondità, Cantagalli, Siena 2019, s. 537-538.
3. Modernity and the Family as Seen in Light of the Teaching of St. John Paul II, 

„Ethos” 2019 nr 4, s. 395-414.
4. Naturaleza comunal de la persona. La filosofía moderna y la visión del hombre de 

Juan Pablo II, w: La Humanidad del Maestro. En homenaje a Urbano Ferrer, red. 
P. García Casas, Antonio R. Miñón, s. 270-283.

5. O religii w dobie kulturowego relatywizmu. Diagnoza Roberta Spaemanna, „Studia 
Salvatoriana Polonica” 13(2019), s. 33-42.

Ks. mgr Jacek Nowak SDS (Trzebnica)

Artykuły:
1. Via artis, w: Via Benedicta. Warsztat naukowy Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, 

red. B. Ferdek, W. Trojnar, Wrocław 2019, s. 93-110.
2. Via artis, w: Via Benedicta. The scholarly method of Joseph Ratzinger – Bene-

dict XVI, red. B. Ferdek, W. Trojnar, Wrocław 2019, s. 93-110.

Ks. dr hab. Michał Piela SDS (Myślenice)

Książka:
1. Czcigodny Sługa Boży (Venerabilis Dei Servus) Ojciec Franciszek Maria od Krzyża 

Jordan Założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji Sióstr Boskiego 
Zbawiciela, cz. 2: Wierni salwatoriańskiej uniwersalności (1889-1918), Kraków 2019, 
ss. 728.
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Ks. dr hab. Roman Słupek SDS (Bagno)

Książka:
1. Współczesne debaty o Kościele. Ich historyczne uwarunkowania i perspektywy, Wro-

cław 2019, ss. 176.

Artykuły:
1. Bibliografia polskojęzycznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczą-

cych salwatorianów (1891-1999), „Studia Salvatoriana Polonica” 13(2019), s. 205-
-237.

2. Współczesne przemiany w katolickiej teologii prymatu biskupa Rzymu, „Łódzkie 
Studia Teologiczne” 2019 nr 2, s. 23-39.

Ks. dr Mirosław Stanek SDS (Kraków)

Artykuł:
1. Idea oraz dotychczasowe doświadczenia Wolontariatu Misyjnego Salvator, „Studia 

Salvatoriana Polonica” 13(2019), s. 99-108.

Ks. mgr lic. Piotr Szyrszeń SDS (Kraków)

Artykuł:
1. Żeby życie z ciebie nie wyciekło!, „Pastores” 2019 nr 1, s. 115-123.

Ks. dr Piotr Ślęczka SDS (Trzebinia)

Książka:
1. Z Jezusem rozeznawać wolę Ojca. Rekolekcje lectio divina, Wydawnictwo Salwator, 

Kraków 2019, ss. 216.

Ks. dr Jacek Wawrzyniak SDS (Oborniki Śląskie)

Książka:
1. Święty Antoni Padewski Husiatyński, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2019, ss. 62.
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Artykuł:
1. Duszpasterstwo powołań w Polskiej Prowincji Salwatorianów, „Studia Salvatoriana 

Polonica” 13(2019), s. 65-78.

Ks. dr Krzysztof Wons SDS (Kraków)

Książki:
1. Przyjaciele Jezusa. Maria, Marta i Łazarz, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2019, 

ss. 181.
2. Довіритися Ісусові. Реколекції зі святим Матеєм, Львів 2019, ss. 317 (tłu-

maczenie: Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem w języku ukraiń-
skim).

Artykuły:
1. W świecie, ale nie z tego świata, „Pastores” 2019 nr 1, s. 17-26.
2. Prowadzeni przez Ducha, „Pastores” 2019 nr 4, s. 111-119.
3. Towarzyszenie w przełomowych monetach rekolekcji z Piotrem w Ewangeliach, w: 

Przewodnik po rekolekcjach lectio divina, zeszyt 6, red. G. Ryś, A. Koteja, Wydaw-
nictwo Salwator, Kraków 2019, s. 79-97.

4. Spotkanie z człowiekiem o kapłańskim sercu, w: Człowiek spotkania. Rozmowy 
o ks. Krzysztofie Grzywoczu, red. Ł. Żaba, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 
2019, s. 73-86.

Ks. mgr lic. Paweł Wróbel SDS (Lublin)

Artykuły:
1. The Same Duties and Limitations of Religious and Clergy, „Biuletyn Stowarzyszenia 

Kanonistów Polskich” 2019 nr 32, s. 245-262.
2. Personalny wymiar wybranych duchowych obowiązków zakonników, „Roczniki 

Nauk Prawnych” 2019 nr 1, s. 151-163.
3. Uwarunkowania badań chrystologicznofundamentalnych Vittorio Messoriego, „Stu-

dia Salvatoriana Polonica” 13(2019), s. 139-154.
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Dynamika wiary w dialogu Jezusa z Samarytanką w J 4,1-42 
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Piotra Dymona SDS, przedstawiona w czerwcu 
2020 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napi-
sana na seminarium naukowym z teologii biblijnej w Wyższym Seminarium 
Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. 
Mariusza Rosika, przy współpracy ks. dr. Łukasza Darowskiego SDS i zrecen-
zowana przez ks. dr. hab. Jana Klinkowskiego, prof. PWT.

Materiałem źródłowym, jaki został wykorzystany do badań, był opis spo-
tkania Jezusa z Samarytanką – przy studni w Sychem – w Samarii. Spotkania 
Jezusa i Jego rozmowy z różnymi ludźmi są wieloaspektowe, bardzo ekspresyjne 
i posiadają swego rodzaju specyfikę, polegającą na wytworzeniu wyjątkowości 
spotkania. W tym przypadku tę wyjątkowość tworzy fakt, iż oprócz Jezusa 
i Samarytanki nie ma wokół nikogo ani niczego, co mogłoby zagłuszyć czy 
w jakikolwiek sposób przeszkodzić w tym jakże intymnym wydarzeniu. Brak 
świadków i innych wydarzeń towarzyszących temu spotkaniu pozwala odkryć 
proces dochodzenia Samarytanki do wiary. Proces ten jest rzeczywiście łatwo 
dostrzegalny w tekście, a jego opis był celem niniejszej pracy.

Dynamika wiary stanowi podstawowe zagadnienie badawcze, wokół któ-
rego oscylują kwestie historyczno-kulturowe, egzegetyczne i teologiczne. Kon-
tekst historyczno-kulturowy stanowi wzajemna wrogość Żydów i Samarytan, 
która wynikała z mieszania się narodu samarytańskiego z okolicznymi ludami 
oraz oddawania czci wielu bogom, w tym również JHWH. Spowodowało 
to powstanie dwóch miejsc kultu, na górze Garizim i w Jerozolimie, jednak 
Samarytanie wciąż szukali tego właściwego i  jedynego miejsca, w którym 
należy oddawać cześć Bogu.

We wstępie do pracy autor ukazał stan badań nad analizowanym frag-
mentem, określił temat pracy, cel i metodę, a także nakreślił jej strukturę. 
W pierwszym rozdziale omówił zagadnienia literackie: delimitację tekstu, 
strukturę perykopy, kontekst dalszy i bliższy oraz gatunek literacki. W analizie 
egzegetycznej, zamieszczonej w drugim rozdziale, korzystając z komentarzy, 
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słowników, encyklopedii, leksykonów oraz innych publikacji związanych 
z badanym zagadnieniem, wyjaśnił znaczenie treści, jaką niesie badany frag-
ment. Wyjaśniając szereg pojęć, starał się przybliżyć ich znaczenie i wskazać 
na ich istotę, by następnie jak najlepiej ukazać dynamikę wiary Samarytanki. 
Każdy bowiem termin stanowi element odkrywania wiary. Szczególnymi 
pojęciami, na które autor zwrócił uwagę, są tytuły chrystologiczne, którymi 
posługuje się Samarytanka.

Dynamika wiary Samarytanki ma swój początek przy źródle Jakuba. Aby 
doprowadzić Samarytankę do wiary, Jezus rozpoczyna dialog, w czasie któ-
rego zostaje zidentyfikowany przez bezimienną kobietę z Samarii jako Żyd, 
następnie jako Prorok, Mesjasz oraz Zbawiciel świata. Znaczenie teologiczne 
wspomnianych tytułów autor pracy zawarł w trzecim rozdziale. Ostatnim 
elementem rozwoju wiary kobiety jest zaświadczenie o Jezusie i głoszenie Jego 
słowa. W odpowiedzi na to świadectwo wielu Samarytan uwierzyło, a słucha-
jąc bezpośrednio słów Jezusa, uwierzyli także inni i uznali Go za Zbawiciela 
świata. Refleksja nad Bożym Objawieniem zawartym w tytułach określających 
tożsamość Jezusa ukazała również drogę, jaką pokonała Samarytanka. Wpierw 
kobieta zdobywa się na ich głośne wypowiedzenie, następnie – uznanie ich, 
a w konsekwencji – świadczenie o Nim i wyznanie wiary w Zbawiciela świata.

Na drodze wiary Samarytanki staje Jezus Żyd. W tym tytule w pierwszej 
kolejności kobieta rozpoznaje Jezusa jako człowieka o określonej narodowości, 
pochodzącego z konkretnej grupy etnicznej (por. 4,9). Dodatkowo jest to czło-
wiek pochodzący z wrogiej Samarytanom społeczności. To stanowi barierę, 
która wydawać by się mogła nie do przekroczenia, jednak Jezus, przełamując 
wszelkie ludzkie stereotypy, nawiązuje dialog i obiecuje dar Boży. Jezus, udając 
się do Samarii, spełnia wolę swego Ojca, zanosząc tam Ewangelię. Jezus, tym 
samym objawia kobiecie fakt, iż zbawienie, które pragnie ofiarować jej samej 
i jej rodakom, ma swój początek u Żydów (4,22), z których wywodzi się On 
sam jako dawca zbawienia. W dalszej części dialogu niewiasta rozpoznaje 
w Jezusie człowieka posiadającego wiedzę, której nie mają inni ludzie, czło-
wieka o nadprzyrodzonej zdolności. W Jezusie Proroku widzi nadzieję na prze-
mianę swojego dotychczasowego grzesznego życia. W funkcji proroka Jezus 
jest wysłannikiem Boga; zostaje posłany z misją objawiania Go wszystkim 
narodom. W tym miejscu symbol proroka jest nowością w stosunkach Bóg – 
Nowy Izrael, którego wyrazem będzie kult w Duchu i prawdzie. W toczącym 
się dialogu Samarytanka podejmuje kwestię oddawania czci Bogu. Ponie-
waż jest zdezorientowana, potrzebuje wyjaśnienia, gdzie należy czcić Boga. 
W odpowiedzi Jezus wskazuje na sposób oddawania czci Bogu, a nie na miej-
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sce. Wskazuje kult w Duchu i prawdzie, którym w godzinie eschatologicznej 
będzie Jego uwielbione ciało. Chodzi tu o godzinę męki i uwielbienia, w której 
Jezus – posłuszny woli Ojca – realizuje Jego plan zbawienia. Jezus mówi, że 
to jest prawdziwy kult oddawany przez prawdziwych chrześcijan. Ostatnim 
akordem badanej perykopy jest wyznanie wiary Samarytan, uznanie Jezusa 
za Zbawiciela świata. Samarytanka, przebywszy drogę rozwoju swojej wiary 
przez odkrywanie tożsamości Jezusa, zaczyna o Nim świadczyć. Samaryta-
nie w odpowiedzi na świadectwo zapraszają Go do siebie, by mogli na własne 
uszy usłyszeć o objawieniu, z  jakim przychodzi. Wiara Samarytan oznacza 
zatem powrót części świata pozostającego w ciemnościach grzechu i śmierci 
do Boga, a ich zbawienie polega na udziale w synowskiej relacji Jezusa, we 
wspólnocie Ojca i Syna, co jest nabyciem świętości w prawdzie.

Wiedza i zaczątek wiary, który ma w sobie Samarytanka, sprawiają, że 
poznanie Prawdy determinuje prędki wzrost, zatem proces dochodzenia do 
wiary będzie współudziałem obu stron, co omawiana praca miała za zadanie 
wskazać, opisać oraz ująć w ramy uniwersalne, bo przecież i dziś Bóg rozmawia 
z człowiekiem.

Człowiek żyje w dialogu z Bogiem, dlatego też temat niniejszej pracy 
pozostaje zawsze aktualny, jak wynika to z przesłanek zawartych już w samym 
temacie. Człowiek niezależnie od czasów, w jakich żyje, a także warunków 
materialnych, pozostaje istotą żyjącą w dialogu. Dialog konstytuuje go poprzez 
rozwój relacji, w jakich żyje. Dialog Jezusa z Samarytanką pokazuje, że czło-
wiek może i powinien prowadzić taki dialog również z samym Bogiem, na 
jego podstawie osadzić z Nim swoją relację. Wynika to z naturalnej potrzeby 
człowieka, jaką jest potrzeba Boga. Ponadto droga, jaką w dialogu przechodzi 
Samarytanka, jest drogą relacji dynamicznej, zmiennej, która powinna być 
wzorem dla każdego człowieka postanawiającego podążać za Bogiem. Jed-
nakże nie należy zapominać, że początkiem tej drogi wciąż pozostaje kluczowe 
egzystencjalne pytanie – co dzieje się z człowiekiem po jego doczesnym życiu? 
Odpowiedzią staje się właśnie dynamiczna relacja z Bogiem, która odbywa 
się w dialogu Zbawcy z tym, który ma zostać zbawiony, i która nie kończy się 
wraz z doczesnym życiem, ale trwa na wieki.

Dk. Piotr Dymon SDS
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Wiarotwórcza rola „via pulchritudinis” w liturgii 
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska diakona Dominika Truchana SDS, przedstawiona 
w czerwcu 2020 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, 
została napisana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem 
ks. dr. hab. Romana Słupka SDS i zrecenzowana przez o. prof. dr. hab. Piotra 
Liszkę CMF.

Temat pracy jest zbieżny z zainteresowaniami autora, którymi są liturgia, 
muzyka i sztuka. Praca polegała na przeprowadzeniu badań metodą teolo-
giczną nad wpływem piękna w liturgii na rozwój wiary w człowieka poprzez 
analizowanie tekstów źródłowych i opracowań. W następstwie kwerendy 
została ustalona struktura pracy. Po dokonaniu odpowiedniej syntezy wypra-
cowano wnioski, które zebrano, usystematyzowano i zaprezentowano.

Praca powstała na podstawie dokumentów Kościoła, książek, artykułów 
i opracowań poświęconych zagadnieniu piękna w liturgii. Głównym doku-
mentem stanowiącym inspirację do zajęcia się tym tematem był nieprzetłu-
maczony na język polski dokument Papieskiej Rady ds. Kultury „Via pulchri-
tudinis” uprzywilejowana droga ewangelizacji i dialogu. Jest on zwieńczeniem 
prac Zgromadzenia Plenarnego, które odbyło się w 2006 roku w Watykanie. 
Nie sposób nie wspomnieć tu o dorobku Josepha Ratzingera, późniejszego 
papieża Benedykta XVI, a szczególnie o Jego książce Duch liturgii, która jest 
wybitnym dziełem poświęconym tematowi liturgii i jej relacji wobec piękna.

Intencją autora było, aby w pracy zastanowić się, czy via pulchritudinis 
może być współczesną odpowiedzią na kryzys piękna i chrześcijaństwa? Czy 
poprzez prawdziwie piękne kościoły i sprawowane liturgie można przyczynić 
się do pogłębienia wiary? Czy liturgia, aby była piękna, musi być zgodna z nor-
mami ustalonymi przez Kościół? Czy nie powinna być bardziej nastawiona 
na przeżycie emocjonalne człowieka? Jaką rolę pełnią współcześnie artyści 
i duszpasterze w dbaniu o piękno Kościoła?

W pierwszym rozdziale zostały omówione zagadnienia wiary, piękna 
i liturgii. Wyjaśnienie tych terminów, jak i rzeczywistości, których dotykają, 
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stanowiły punkt wyjścia do podjęcia dalszej refleksji nad wiarotwórczą rolą 
piękna w liturgii. Po opisaniu procesu tworzenia się wiary w człowieku, tego, 
czym ona jest i jakie są jej cechy, wyjaśnione zostało pojęcie drogi piękna – via 
pulchritudinis oraz refleksja na temat piękna i jego historycznych interpretacji. 
Rozdział kończy się podkreśleniem znaczenia liturgii, która jest szczególną 
przestrzenią doświadczenia piękna, ponieważ człowiek spotyka w niej Boga, 
który jest stwórcą wszystkiego piękna i jest samym Pięknem.

Drugi rozdział został poświęcony różnym rodzajom piękna, z  jakimi 
człowiek ma do czynienia w liturgii, ich znaczeniu i roli w tworzeniu wiary. 
Wielorodzajowość piękna w liturgii stanowią elementy tworzące rzeczywi-
stość, w której celebruje się Eucharystię. Człowiek jest istotą wrażliwą na 
piękno, przez które zostaje poruszony do rozpoczęcia lub pogłębienia aktu 
wiary. Takim bodźcem może być piękna muzyka, która w Kościele i w liturgii 
odgrywa ważną rolę. Oprócz piękna materialnego i muzyki autor omówił 
sztukę celebrowania – ars celebrandi jako szczególnego rodzaju piękno. Wynika 
ono ze starożytnej zasady lex orandi – lex credendi i dotyczy zarówno kapłanów, 
jak i wiernych.

Wymiarowi pastoralnemu via pulchritudinis w  życiu Kościoła został 
poświęcony ostatni rozdział. Na podstawie jego nauczania wykazano, że 
Kościół powinien podjąć działania, które pozwolą przywrócić należyte miejsce 
sztuce oraz uformują współczesnych artystów do pracy z treściami religijnymi. 
Dzięki temu człowiek, spotykając się z pięknem, szczególnie w liturgii, będzie 
mógł doznać poruszenia serca, które przyczyni się do otwarcia na piękno Bożej 
miłości.

Autor doszedł do następujących wniosków: ewangelizacyjna siła płynąca 
z  liturgii stanowi dowód, że piękno liturgii jest podstawowym momentem 
doświadczenia i drogą do dojrzałej wiary. Tak jak w minionych wiekach, 
tak i dziś Kościół i artyści powinni zgodnie współpracować, aby uczynić via 
pulchritudinis pewną drogą do wiary. Autor, podejmując w niniejszej pracy 
temat wiary, piękna i  liturgii, chciał nakreślić istotę via pulchritudinis jako 
uprzywilejowanej drogi ewangelizacji, ponieważ prawdziwe piękno stanowi 
element zarówno katechetyczny, jak i wiarotwórczy. Poprzez piękno czło-
wiek wyraża swoją miłość do Boga, któremu oddaje chwałę swoimi talentami 
i szczerą modlitwą. Źródłem piękna w liturgii jest obecność Jezusa Chrystusa. 
Motywuje ona ludzi do czynienia dzieł pięknych, szlachetnych, które będą 
budować wiarę wśród wierzących, a niewierzących ewangelizować i prowadzić 
do poznania Prawdy. Omawiana praca wykazuje, że via pulchritudinis może 
być współczesną odpowiedzią na kryzys piękna i chrześcijaństwa. Ma ona man-
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dat zaufania Kościoła wynikający ze stosowania jej z sukcesem od początku 
jego istnienia. Piękne świątynie, dzieła sztuk plastycznych czy piękne utwory 
muzyczne stanowią wyraz wiary, która trwa nieprzerwanie od wieków, nie 
tracąc nic z aktualności treści. Współpraca Kościoła z artystami doprowadziła 
do rozwoju wielu dziedzin sztuki, uzyskując w zamian narzędzia służące ewan-
gelizacji. Odpowiednia formacja artystów stanowi wyzwanie dla Kościoła, ale 
jest niezbędna, aby dzieła sztuki sakralnej były właściwymi nośnikami treści. 
Poprzez prawdziwie piękne kościoły i sprawowane w nich liturgie człowiek 
XXI wieku będzie mógł pogłębiać swoją wiarę. Aby to się stało, potrzebna jest 
formacja wiernych ukierunkowana na katechezę mistagogiczną, która prowa-
dzi wiernych do actuosa participatio. Odkrycie i właściwa recepcja nauczania 
Soboru Watykańskiego II jest dla tego zagadnienia kluczowa.

Sprzyjać temu będzie wierność przepisom liturgicznym i  nauczaniu 
Kościoła. Poprzez przestrzeganie norm świętej liturgii wierni okazują swoją 
miłość do Boga i Kościoła oraz uznają swoje miejsce w liturgii. Duchowni 
muszą pamiętać, że nie są kreatorami celebracji liturgicznej czy też reżyse-
rami pięknego spektaklu, ale pokornymi sługami Jezusa Chrystusa, który 
przewodniczy każdej liturgii. Pokusa aktywizmu czy też „robienia show” jest 
niebezpieczeństwem antropocentryzacji liturgii, przez co może ona zatracić 
swój mistyczny charakter, który ukierunkowuje ją na Boga.

Radością napawa fakt, iż jest dostępnych wiele publikacji na temat piękna 
liturgii, odbywają się także sympozja, warsztaty. Powstaje także wiele inicjatyw 
internetowych. Pozwala to wysnuć wniosek, że dzięki zwiększaniu świadomo-
ści duszpasterzy, wiernych i artystów kościoły na całym świecie będą stawać 
się miejscami, gdzie sprawuje się liturgię, która dzięki swojemu pięknu buduje 
wśród wiernych wiarę. Powstaje także wiele firm produkujących paramenty 
liturgiczne wysokiej jakości, które cechują się prostotą i szlachetnością. Wielu 
kapłanów zaczyna doceniać prawdziwe piękno tego, co ma służyć celebra-
cjom liturgicznym, odchodząc od kiczowatych, pozornie atrakcyjnych (często 
tanich) przedmiotów.

Podsumowując, można stwierdzić, że przed Kościołem na całym świecie 
stoi duże wyzwanie, aby zadbać o prawdziwe piękno liturgii, która stanie się 
via pulchritudinis do wiary dla ludzi. Jest to sprawa fundamentalna, gdyż 
liturgia, a zwłaszcza Eucharystia stanowi najważniejszą czynność Kościoła, 
z której czerpie on siły do działania i oddaje chwałę Bogu.

Dk. Dominik Truchan SDS
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Elementy soteriologii w pismach ojca Franciszka  
Marii od Krzyża Jordana w świetle przedsoborowych  

i posoborowych modeli soteriologicznych 
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska kleryka Karola Mateckiego SDS, przedstawiona 
w czerwcu 2020 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, 
została napisana na seminarium naukowym z teologii dogmatycznej w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem 
ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka i zrecenzowana przez ks. dr. hab. Romana 
Słupka SDS.

Omawiana praca magisterska miała dwie zasadnicze przyczyny powstania. 
Po pierwsze, była ona odpowiedzią na apel generała zgromadzenia salwatoria-
nów ks. Miltona Zonty SDS, który w liście do współbraci, inaugurującym Rok 
Ojca Jordana napisał: „Jak wiecie, na całym świecie i na wiele sposobów człon-
kowie Rodziny Salwatoriańskiej są zaangażowani w to wyjątkowe wydarzenie, 
z pragnieniem przypomnienia spuścizny, którą Założyciel pozostawił nam jako 
dziedzictwo. Dla nas, salwatorianów, jest to historyczna okazja, aby zbliżyć 
się ponownie do źródeł, aby nasycić się głęboką duchowością oraz apostolską 
pasją o. Franciszka Jordana”. Ponadto jednym z motywów powstania pracy 
była chęć ukazania ojca Jordana w świetle teologii dogmatycznej. Miało to na 
celu ukazanie pewnych ram oraz konkretyzację materiału, który najczęściej 
rozpatrywany jest od strony li tylko duchowej, czy też homiletycznej, a nie 
jako wykładnik teologiczny. Najważniejszym jednak celem było pragnienie 
ukazania myśli Jordana jako czegoś, co jest konkretne i w salwatoriańskim 
życiu powinno przybierać konkretną formę, wynikającą z nauczania Kościoła. 
Łączy się to mocno z faktem, iż soteriologia jako nauka o zbawieniu pozostaje 
w łonie teologii nauką zawsze aktualną. Każdy człowiek wchodzący w relację 
z Bogiem musi również zastanawiać się nad rzeczywistością zbawienia jako 
takiego, w perspektywie zarówno doczesnej, jak i eschatycznej.

Źródła, na podstawie których praca powstała, to polskie tłumaczenia pism 
ojca Jordana. Oryginał jego dziennika jest zapisany w bardzo wielu językach, 
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(Jordan był wybitnym lingwistą), natomiast przemówienia zostały wygłoszone 
w językach niemieckim i łacińskim. Nie ma wielu opracowań teologii systema-
tycznej ojca Jordana, a jeśli chodzi o jego spojrzenie na teologię dogmatyczną, 
nie istnieją one właściwie wcale. Zostały wykorzystane także artykuły oraz 
książki mówiące o myśli Jordana w języku polskim i angielskim. Literatura 
pomocnicza, którą ujęto w pracy, zawiera dzieła wielu współczesnych, i nie 
tylko, teologów. Zastosowana metoda polegała na przeanalizowaniu tekstów 
źródłowych w celu odnalezienia w nich elementów soteriologii, a następnie 
dopasowaniu ich do konkretnych modeli soteriologicznych oraz wykazaniu 
oryginalności myśli Jordana.

Problemem badawczym pracy jest pytanie, czy w podanych uprzednio 
źródłach obecne są współczesne (powstałe po Soborze Watykańskim II) oraz 
dawne (powstałe przed Soborem Watykańskim II) modele soteriologiczne. 
Hipoteza badawcza zakłada, że modele te są obecne oraz że możliwe jest, 
przyporządkowanie ich do koncepcji różnych teologów katolickich na prze-
strzeni wieków, a także zachodzi prawdopodobieństwo odnalezienia modelu 
właściwego ojcu Jordanowi.

Pierwszy rozdział jest próbą ukazania modeli soteriologicznych obecnych 
w teologii katolickiej. Dzieli się on na dwa paragrafy. Omawiają one odpo-
wiednio przed- i posoborowe modele soteriologiczne.

W drugim rozdziale próbowano odnaleźć elementy soteriologii w pismach 
ojca Jordana. Ze względu na swoiste ograniczenie podyktowane niewielkim 
zakresem materiału badawczego paragrafy kształtują się stosownie do podziału 
samego materiału. Pierwszy z nich traktuje o soteriologii w Dzienniku ducho-
wym – prywatnych zapiskach ojca Jordana. Drugi o soteriologii zawartej 
w jego przemówieniach, wygłoszonych podczas rozmaitych wydarzeń, czy to 
kapituł domowych, czy też specjalnych wydarzeń lub imienin Jordana.

Trzeci rozdział to rozdział podsumowujący, synteza dwóch poprzednich 
rozdziałów poprzez przyporządkowanie konkretnych myśli ojca Jordana do 
konkretnych modeli soteriologicznych, a także ukazanie, jak współcześnie 
salwatorianie realizują ideę zbawienia, którą przedstawiał ich Założyciel. Roz-
dział zawiera trzy paragrafy. Pierwszy ukazuje relację soteriologii Jordana 
i modeli przedsoborowych. Drugi zawiera to samo w stosunku do modeli 
posoborowych. W trzecim została ukazana soteriologia Jordana w przełożeniu 
na praktykę życia dzisiejszych salwatorianów.

Badania nad materiałem źródłowym potwierdzają wcześniej postawioną 
tezę. Modele soteriologiczne są w nauczaniu Jordana obecne. Z modeli przed-
soborowych, które skupiają się na wydarzeniu Krzyża, Jordan przejął właśnie 
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spojrzenie na krzyż jako na źródło zbawienia, miejsce, w którym się ono 
dokonało. Zaznaczyć trzeba, że przyjmując nomenklaturę zaproponowaną 
przez Cz. Bartnika, która została przedstawiona na początku pracy, dla Jor-
dana krzyż był miejscem odkupienia, a usprawiedliwienie oraz zbawienie 
wzajemnie się ze sobą u niego przenikają, ponieważ ciągłe dążenie do boskiego 
wzoru widzi Jordan zarówno w teraźniejszości, jak i w mocnej perspektywie 
eschatycznej. Poza tym elementem staurologicznym nie występują u Jordana 
metodologiczne dywagacje teologiczne. Wynika to zapewne z charakterystyki 
źródła, dosyć osobistej i nastawionej jednak na praktykowanie duszpaster-
skie, a nie akademickie. Nie oznacza to jednak, że Jordan nie był zapoznany 
z różnymi teologami. Bogactwo cytowanych przez niego autorów, a także 
wskazywanie na wartość wykształcenia akademickiego w zakresie teologii 
świadczą zupełnie o czymś innym. Pomimo że Jordan żył w latach 1848-1918, 
jego myśl nie pokrywa się jedynie z soteriologią przedsoborową. Przeciwnie, 
dużo bliższe wydają się mu modele proponowane przez Sobór Watykański II 
i te następujące już po nim. W zgodzie z Soborem Watykańskim II Jordan 
zauważa potrzebę teologii, która wychodzi do człowieka i działa na rzecz jego 
zbawienia. Sobór i Jordan zauważają, że to Matka Kościół – poszczególni 
Jej członkowie, działają na rzecz zbawienia bliźnich poprzez ściśle określone 
działania ludzi dających świadectwo, a także Kościoła, który urzeczywistnia się 
poprzez wszystkich tych ludzi, a także daje możliwość uczestnictwa w tajem-
nicy zbawienia poprzez świętą liturgię. Ukazuje to, że myśl Jordana, chociaż 
wyprzedzała Sobór o długie lata, jest w dzisiejszym świecie odpowiedzią na 
postawione na początku drugiego paragrafu problemy: Soboru mediów, 
a także, co daje się tutaj zauważyć na przykładzie Jordana – hermeneutyki 
ciągłości. Kapłan żyjący przed Soborem Watykańskim II w pełni zgadzał się 
z jego nauczaniem w przebadanym zakresie. Ukazuje to, że myśl Soboru była 
zakotwiczona w wierze Kościoła. Nie stanowiła ona żadnego zerwania, jak 
próbuje się to dziś ukazywać. Warto zaznaczyć, że Jordan jest w pełni godny 
tytułu, który widnieje w herbie biskupim Józefa Ratzingera. Jest to zbieżność 
nader wyraźna, ponieważ Jordan zauważał podobną relację. Stawać się współ-
pracownikiem Bożej Prawdy to samemu Ją poznawać, ale i jej nauczać, zwłasz-
cza że to właśnie poznanie było dla Jordana miejscem kluczowym w zbawczej 
relacji człowieka i Boga.

Z myślenia Jordana wyłaniają się ponadto jego dwa autorskie modele 
soteriologiczne. Oba mają za podstawę krzyżową mękę Zbawiciela, co łączy 
je z modelami staurocentrycznymi, charakterystycznymi dla przedsoboro-
wych modeli zachodnich. Pierwszy z nich to model zasadzający się na sferach 
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kognitywnej i partycypującej. Człowiek poznaje Boga, który dał się poznać na 
krzyżu, a przez to jest przez Boga zbawiany, a także sam uczestniczy w zba-
wieniu, prowadząc do takiej relacji z Bogiem innych. Drugi model to model 
personalistyczny. Człowiek poznaje Boga, jak w poprzednim modelu, a przez 
to ma się stawać „ikoną” Chrystusa, uobecniać Go poprzez odpowiednie 
postawy i działania, tak żeby inni również mogli wejść w tę relację. Zbawienie 
zatem rozgrywa się dla Jordana zawsze w dwóch wymiarach: wertykalnym oraz 
horyzontalnym.

Praca ukazuje również, że salwatorianie podążają za wizją swojego Zało-
życiela. Pojawia się jednak problem pewnego braku. O ile idea prowadzenia 
do zbawczej relacji jest realizowana w sposób wzorowy i mocno akcentowana, 
o tyle w przytoczonych tekstach teologicznych jawi się pewna niespójność. 
Po pierwsze, nie są to teksty, które sięgają do źródła – do nauczania Jordana, 
momentami jest to „salwatoriańskość bez Jordana”. Po drugie, pomijany jest 
w nich istotny element krzyża Chrystusowego jako szczytu dzieła zbawienia.

Kl. Karol Matecki SDS
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Teologia chrześcijańskiej radości w myśli Benedykta XVI 
(Streszczenie pracy dyplomowej)

Praca magisterska kleryka Konrada Nowaka SDS, przedstawiona w czerwcu 
2020 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, została napi-
sana na seminarium naukowym z teologii fundamentalnej w Wyższym Semi-
narium Duchownym Salwatorianów w Bagnie pod kierunkiem ks. dr. hab. 
Romana Słupka SDS i zrecenzowana przez ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka.

Papież Benedykt XVI wielokrotnie zwraca uwagę na pragnienie doświad-
czenia radości wpisane w serce każdego człowieka. Równocześnie z niepo-
kojem dostrzega on wielość propozycji współczesnego świata, mamiących 
złudną obietnicą szczęścia. Ulegając im – zamiast spodziewanego nasycenia 
– człowiek odnajduje jednak zazwyczaj wyłącznie pustkę i rozczarowanie. 
Zdaniem papieża wynika stąd paląca konieczność wskazywania na wiarę chrze-
ścijańską, w której centrum stoi osoba Jezusa Chrystusa, jako na jedyne źró-
dło autentycznej radości zdolnej zaspokoić wszelkie ludzkie tęsknoty. Z tego 
powodu temat radości jest stale obecny w jego teologicznej refleksji. Stanowi 
on zarazem swego rodzaju klamrę spinającą w całość jego nauczanie. Jak 
bowiem powiedział sam o sobie, już od początku pełnienia posługi następcy 
Piotra przypominał o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby coraz wyraźniej 
ukazywać radość i odnowiony entuzjazm, które rodzi spotkanie z Chrystusem. 
Podczas swojej ostatniej audiencji generalnej Ojciec Święty wyraził pragnienie, 
by każdy czuł radość z tego, że jest chrześcijaninem i cieszył się z otrzymanego 
daru wiary, będącego jego najcenniejszym dobrem, którego nikt nie może mu 
odebrać.

Choć samo zagadnienie doświadczenia radości dostępnego w chrześcijań-
stwie nie jest nowe (papież Paweł VI poświęcił mu w całości jedną ze swoich 
adhortacji; słowo „radość” występuje ponadto w tytułach kilku dzieł następcy 
Josepha Ratzingera na tronie Piotrowym, papieża Franciszka), nadal jednak 
zbyt rzadko poruszane jest ono w rozważaniach teologów i zwyczajnym naucza-
niu Kościoła. Problem ten stał się motywacją dla powstania omawianej pracy, 
której celem było wykazanie, w oparciu o nauczanie papieża Benedykta XVI, 
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że prawdziwa radość rodzi się ze spotkania z Bogiem i doświadczenia Jego 
zbawczej miłości. Wpisując się bezpośrednio w zakres teologii fundamentalnej, 
poszukującej racji przemawiających za wiarygodnością zbawczego Objawienia 
Boga w Jezusie Chrystusie oraz jego uobecniania w misterium i wspólnocie 
Kościoła, zmierza ona ku konkluzji pozwalającej uznać radość za swoisty 
motyw wiarygodności chrześcijaństwa.

Należy zaznaczyć, że pomimo iż Benedykt XVI wielokrotnie dotyka 
w swoim nauczaniu tematu radości, zazwyczaj czyni to niejako mimochodem, 
na marginesie wypowiedzi poświęconych innym kwestiom. Niewiele jest 
natomiast tekstów jego autorstwa poruszających wprost zagadnienie chrześci-
jańskiej radości, w których w sposób całościowy omówiłby to, co stanowi jej 
źródło i istotę. Autor stanął więc w obliczu wyzwania, jakim było zebranie, 
uporządkowanie i analiza tych spośród całego bogactwa myśli papieża, w któ-
rych pobrzmiewa nuta radości zrodzonej z wiary, by wydobyć z nich pewien 
specyficzny rys jego teologii radości.

Opracowanie sporządzono na podstawie źródeł obejmujących niemalże 
całość papieskiego nauczania, na które w pierwszej kolejności składają się, 
obok encyklik i adhortacji, także teksty homilii, przemówień, katechez wygło-
szonych podczas audiencji generalnych, rozważań towarzyszących niedzielnej 
modlitwie maryjnej oraz innych pism bądź wystąpień Ojca Świętego Bene-
dykta XVI, w których mowa o radości chrześcijańskiej. Sięgnięto ponadto 
do dokumentów Magisterium Kościoła, do których należy zaliczyć m.in. 
pisma innych papieży oraz wybrane konstytucje i deklaracje Soboru Watykań-
skiego II. Dla przeprowadzenia pogłębionej refleksji nad myślą Benedykta XVI 
skorzystano także z już istniejących opracowań omawianego tematu. Celem 
jej wzbogacenia zapoznano się również z dostępną literaturą pomocniczą, 
podejmującą zagadnienie chrześcijańskiej radości.

W rozdziale pierwszym wskazano na biblijne fundamenty radości chrze-
ścijańskiej. Jak wykazano, już w pismach Starego Przymierza odnajdujemy 
pewne zapowiedzi tej radości, której oczekiwanie, narastając ustawicznie 
wraz z coraz wyraźniejszym udzielaniem się Boga człowiekowi w dziejach, 
znalazło wypełnienie w dziele zbawienia dokonanym przez Jezusa Chrystusa, 
a opisanym na kartach Nowego Testamentu. Zapowiadanemu przez proro-
ków i wyczekiwanemu od tysięcy lat przyjściu na świat Mesjasza nie mogła 
nie towarzyszyć radość. Chrystus, przyjąwszy ludzką naturę, przeszedł zaś 
przez śmierć właśnie po to, aby wprowadzić nas do pełnej radości powstania 
z martwych i wiecznego życia z Bogiem w niebie. Maryja, która z radością 
przyjęła słowo Boże i poczęła w swym łonie Zbawiciela; która z niewzruszoną 
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ufnością wytrwała także u stóp Chrystusowego krzyża, by na nowo zaznać 
radości z Jego zmartwychwstania i zjednoczenia z Nim w doskonałej komunii 
w niebie, jawi się zaś jako najdoskonalszy wzór wiary rodzącej radość dla 
wszystkich chrześcijan.

Rozdział drugi prezentuje pogląd, w myśl którego doświadczenie radości 
chrześcijańskiej możliwe jest wyłącznie w przestrzeni Kościoła, albowiem, jak 
poucza Benedykt XVI, wiara, będąca jej podstawą, jest aktem z natury wspól-
notowym. Dlatego też autentyczna radość rodzi się wyłącznie we wspólnocie 
Kościoła zjednoczonej w Chrystusie. Całe życie Kościoła koncentruje się 
natomiast wokół sakramentów, w których obecny jest i działa On sam, toteż 
radość eklezjalnej wspólnoty wyraża się najpełniej poprzez ich celebrację. 
W niniejszej pracy uwaga pozostaje skupiona na sakramencie Eucharystii oraz 
sakramencie pokuty i pojednania, które to sakramenty papież Benedykt XVI 
w sposób szczególny wiąże z doświadczeniem radości.

Punktem wyjścia do refleksji zawartej w trzecim rozdziale jest stwierdzenie, 
iż autentyczna radość coraz częściej bywa mylona z przyjemnością, dobro-
bytem lub wyłącznie powierzchowną wesołością. Tymczasem prawdziwa, 
niegasnąca radość jest rezultatem spotkania z Bogiem i życia zgodnego z Jego 
przykazaniami, które nie są wcale zbiorem uciążliwych nakazów ogranicza-
jących radość życia, lecz drogowskazami na drodze ku wiecznemu szczęściu. 
Chrześcijańskie powołanie do świętości, wspólne wszystkim wierzącym, jest 
zaś w swej istocie powołaniem do wiecznej radości, której przedsmaku wie-
rzący mogą zakosztować już tu, na ziemi. Tak rozumiana radość pozostaje 
możliwa nawet pomimo cierpienia, co więcej – nie ustępuje nawet w obliczu 
męczeństwa. Zjednoczenie z Jezusem, który z miłości do człowieka poniósł 
śmierć na krzyżu po to, by obdarzyć go życiem wiecznym, kieruje bowiem 
spojrzenie wierzących ku niebu, roztaczając przed nimi perspektywę nieustają-
cej radości przyobiecanej zbawionym. Głoszenie radosnego orędzia Ewangelii 
– będące kontynuacją misji Chrystusa, który słowem i czynem obwieszczał 
ludziom radość zbawienia – stoi natomiast w centrum misji powierzonej 
Kościołowi powszechnemu i wszystkim jego członkom. Każdy chrześcijanin, 
jak przypomina Benedykt XVI, na mocy chrztu świętego otrzymał wszakże 
udział w prorockiej godności Chrystusa, z której wynika powinność składania 
radosnego świadectwa wiary wobec świata.

Jako rezultat badań nad myślą Benedykta XVI w zakończeniu pracy sfor-
mułowano wniosek, że świadectwo radości wiernych Kościoła, płynącej ze 
spotkania z Chrystusem, przyjęcia Jego nauki i naśladowania Go; radości 
dzielonej we wspólnocie i czerpanej z przyjmowania sakramentów; rado-
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ści niegasnącej nawet w konfrontacji z cierpieniem, bo zorientowanej ku 
wieczności, może służyć jako argument potwierdzający wiarygodność wiary 
chrześcijańskiej, skłaniający do jej przyjęcia tych, którzy poszukują autentycz-
nej, głębokiej i trwałej radości życia.

Kl. Konrad Nowak SDS
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