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O. prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv

Dorobek sekcji teologii dogmatycznej na KUL 
w latach 1944-1964
The Catholic University of Lublin theological dogmatic achieve-
ments during the years 1944-1964

Streszczenie

Autor omawia heroiczny okres powojenny „rozruchu” Uniwersytetu, uwzględniając obszar teolo-
gii dogmatycznej. Przypomina pracowników naukowych (ks. prof. Antoniego Słomkowskiego, o. 
Andrzeja Ludwika Krupę, ks. doc. Wincentego Granata, ks. Bolesława Pylaka, ks. Ludwika Adama 
Szafrańskiego i ks. Bogusława Waczyńskiego) oraz tematykę ich wykładów. Bliżej charakteryzuje 
wykłady ks. W. Granata i o. A. L. Krupy. W przypisach zestawia wypromowanych doktorów, licen-
cjuszy i magistrów oraz tytuły ich prac dyplomowych.

Słowa kluczowe:  Katolicki Uniwersytet Lubelski 1944-1964; Wincenty Granat; Andrzej Ludwik 
Krupa; Boleslaw Pylak; Antoni Słomkowski; Adam Ludwik Szafrański; Bogusław Waczyński; teo-
logia dogmatyczna KUL

Abstract

The author discusses the post-war period „restart” of the University, including the area in dogma-
tic theology. He recalls to mind the professors who taught there such as Prof. Antoni Słomkowski, 
Father Andrzej Ludwik Krupa, Rev. Fr. docent Wincenty Granat, Rev. Fr. Bolesław Pylak, Rev. Fr. 
Ludwik Adam Szafrański, Rev. Fr. Bogusław Waczyński and the subject of their lectures. He gives 
a closer look into the lectures of Fr. W. Granat and Fr. A. L. Krupa. In the footnotes there are lists 
of promoted doctors, bachelors and masters degree, and titles of their thesis diploma.

Keywords:  Catholic University of Lublin 1944-1964; Wincenty Granat; Andrzej Ludwik Krupa; 
Boleslaw Pylak; Antoni Słomkowski; Adam Ludwik Szafrański; Bogusław Waczyński; dogmatic 
theology; Catholic Univerisity of Lublin
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Jubileusze budzą historyczną pamięć. Piękny jubileusz naszej Alma Mater także 
zachęca do spojrzenia na przebytą drogę. Początki pracy sekcji teologii dogma-
tycznej KUL po wojnie zbiegają się ze wznowieniem działalności uniwersytetu, 
co nastąpiło jesienią 1944 roku. Kierownictwo sekcji objął ks. prof. Antoni Słom-
kowski, ówczesny rektor KUL, uważany za drugiego – po ks. Idzim Radziszew-
skim – założyciela uczelni ze względu na ogromne zasługi, jakie położył przy 
organizowaniu rozbitego przez wojnę życia uniwersytetu. On też był kierowni-
kiem pierwszej katedry teologii dogmatycznej i już w pierwszych latach po wojnie 
ogłosił drukiem dwie rozprawy: jedną o pochodzeniu człowieka i ewolucji, dru-
gą o doskonałości chrześcijańskiej1. Drugą katedrę teologii dogmatycznej objął 
w 1946 roku o. prof. A. Krupa i prowadził ją do 1952 roku, kiedy to kierownikiem 
drugiej katedry został ks. prof. W. Granat. O. prof. Krupa od 1958 roku objął kie-
rownictwo nowoutworzonej katedry mariologii. Na katedrę teologii porównaw-
czej powołano w 1946 roku o. B. Waczyńskiego. Od 1952 roku wykłady z dogma-
tyki prowadził również ks. A. L. Szafrański, a w ostatnich latach także ks. B. Pylak. 
Wykłady, seminaria i ćwiczenia odbywały się osobno na wyższym kursie teologii 
(księża po teologii w zakresie seminarium), na kursie zwyczajnym, który od 1945 
roku stanowili klerycy, oraz na kursie zwyczajnym, który od 1 października 1957 
roku przygotowuje osoby świeckie, siostry zakonne i księży do pracy katechetycz-
nej czy teologiczno-badawczej.

W omawianym okresie studia na sekcji teologii dogmatycznej ukończyło ok. 
80 księży za stopniem licencjata, 42 księży specjalizujących się w  dogmatyce 
uzyskało naukowy stopień doktora. Na zwyczajnym kursie teologii kilkanaście 
osób, pisząc rozprawy z zakresu teologii dogmatycznej, zdobyło stopień magistra. 
Dorobek teologii dogmatycznej na KUL-u z minionego dwudziestolecia można 
oceniać zarówno na podstawie publikacji, jak też na podstawie efektów pracy pe-
dagogiczno-naukowej i naukowo-badawczej rozumianej przede wszystkim jako 
seminaria i wykłady.

Wykłady specjalne prowadzone przez ks. prof. W. Granata miały za przedmiot 
teologię osoby ludzkiej, jedność psychiczną Chrystusa oraz problem poznawal-
ności Boga w teologii katolickiej od I Soboru Watykańskiego. Dokonano próby 
ustalenia treści pojęć „osobowość psychiczna”, „osobowość etyczna” i „osobowość 
integralna” – bez tych wstępnych analiz byłoby niemożliwe mówienie w sposób 
rzeczowy o personalizmie w teologii. Przedmiotem kilkuletnich wykładów stała 
się osoba ludzka rozpatrywana kolejno w świetle prawdy o stworzeniu, upadku, 

1 A. Słomkowski, Pochodzenie człowieka w świetle nauki Kościoła katolickiego i w świetle teorii 
ewolucji (Lublin 1946); A. Słomkowski, Ku doskonałości (Lublin 1947). Do zagadnienia człowieka 
autor powrócił po jedenastu latach w  książce: A. Słomkowski, Problem pochodzenia człowieka 
(Poznań 1957).
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łasce odkupienia, Ciele Mistycznym i  celu stworzenia. Takie podejście umożli-
wiło z jednej strony podkreślenie godności osoby człowieka, z drugiej pozwoliło 
w nowym świetle odczytać traktaty De Deo creante et elevante, De gratia itd. Roz-
winięcie tematu psychicznej jedności Chrystusa wprowadziło w bogatą i cieka-
wą współczesną problematykę chrystologiczną. Wykłady o poznawalności Boga 
ukazały tradycyjne i uwspółcześnione odpowiedzi na wiecznie niepokojące umysł 
ludzki pytania. Wykłady ogólne prowadzone dla wszystkich sekcji teologii zna-
mionowało ujęcie personalistyczne, eklezjalne i kerygmatyczne. Uczyły rozumieć 
prawdy wiary w  powiązaniu z  osobą ludzką, rozważaną w  jej wyjątkowej god-
ności, z osobą Chrystusa i  z  Jego Mistycznym Ciałem oraz dostrzegać życiowe 
wartości artykułów wiary. Liczne publikacje ks. prof. W. Granata stanowią wyraz 
zarówno jego zainteresowań, jak i  sposobu ujmowania oraz rozwiązywania za-
gadnień2. Należy podkreślić, że w Dogmatyce katolickiej znajduje się szereg roz-
praw, które zasługują na wydanie w formie co najmniej osobnych artykułów, jak 
np. O psychicznej jedności Chrystusa (t. III, 163-254), O katolickim życiu w świetle 
nauki o łasce (t. V, 483-536), O personalistycznym charakterze aktu wiary (t. VI, 
51-61) czy O wartościach religijno-moralnych dogmatu o Mszy św. (t. VII, cz. I, 
402-410).

O. prof. A. Krupa poświęcał swoje wykłady przede wszystkim udziałowi Ma-
ryi w dziele odkupienia oraz świętości i godności Maryi, Matki Boga. Seminaria 
podejmowały przede wszystkim zagadnienia metodologiczne. O. prof. A. Kru-

2 Artykuły: W. Granat, «Religijne wartości metody intuicji w poznaniu istnienia Boga», Roczni-
ki Teologiczno-Kanoniczne 3 (1956) 1-38; W. Granat, «Egzystencjalizm w  świetle nauki o  łasce 
i grzechu», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 3 (1956) 191-229; W. Granat, «Mistyczne poznanie 
i jego wpływ na osobowość etyczną», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 3 (1957) 11-69; W. Granat, 
«Życie katolickie», Ateneum Kapłańskie 55 (1957) 3-25; W. Granat, «Metoda popularnego wykładu 
o łasce», Ateneum Kapłańskie 55 (1957) 90-96; W. Granat, «Boga Rodzica – Współodkupicielka», 
Homo Dei 26 (1957) 811-822; W. Granat, «Etyka sytuacyjna», Ateneum Kapłańskie 56 (1958) 115-
120; W. Granat, «Antyteistyczny humanizm J. P. Sartre’a», Zeszyty Naukowe KUL 1 (1958) 21-31; 
W. Granat, «Idea osoby w pismach Emanuela Mouniera», Zeszyty Naukowe KUL 2 (1; 1959) 13-
34; W. Granat, «Bóg i Jego łaska wobec autonomii człowieka», Zeszyty Naukowe KUL 2 (4; 1959) 
3-21; W. Granat, «Wierzę w święty Kościół powszechny», Znak 11 (1959) 1226-1242; W. Granat, 
«Ku syntezie w definicji osoby. Elementy treściowe w definicji osoby ludzkiej», Zeszyty Naukowe 
KUL 3 (4; 1960) 21-44; W. Granat, «Elementy personalistyczne w  egzystencjalizmie», Znak 13 
(1961) 676-687; W. Granat, «Pouczenia Piusa XII w dziedzinie teologii dogmatycznej», Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne 8 (1; 1961) 30-32; W. Granat, «Wiara i fideizm», Zeszyty Naukowe KUL 
4 (2; 1961) 3-28; W. Granat, «Humanizm encykliki Pacem in terris», Zeszyty Naukowe KUL 7 (1; 
1964) 15-26. Książki: W. Granat, Teodycea. Istnienie Boga i Jego natura (Poznań 1960); W. Granat, 
Osoba ludzka. Próba definicji (Sandomierz 1961); W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. 1-9 (Lub-
lin 1959-1964). Wszystkie tomy Dogmatyki katolickiej ukazały się w wydawnictwie Towarzystwa 
Naukowego KUL w Lublinie.
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pa opublikował w 1948 roku swoją rozprawę doktorską na temat obrazu Bożego 
w człowieku według nauki św. Augustyna3. Przychylne recenzje, z jakimi spotkała 
się ona w kraju i  za granicą, podkreśliły, że praca wnosi nowe światło w  trud-
ny i nierozwiązany dotąd problem. Rozprawa habilitacyjna poświęcona kultowi 
Serca Maryi4 stanowi pierwsze krytyczne opracowanie tego zagadnienia w języku 
polskim. W artykule Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jako prawda obja-
wiona w nauce Ojców Greckich zostały skorygowane i uzupełnione poglądy na tę 
sprawę autorów takich, jak o. Faller i M. Jugie5. Podczas Mariologicznego Kongre-
su Międzynarodowego w Rzymie w 1950 roku odczytano referat o. prof. Krupy na 
temat wniebowzięcia i zagadnień śmierci Najświętszej Panny6. Inne opracowanie 
teologiczne poświęcone zagadnieniu wniebowzięcia zamieścił „Duszpasterz Pol-
ski”7. Dwa studia podejmują zagadnienie świętości Matki Bożej. Jedno ukazało się 
w „Collectanea Theologica”8, drugie – wysłane na Międzynarodowy Kongres Ma-
riologiczny (Rzym 1954)9. W „Ateneum Kapłańskim” ukazał się artykuł Nauka 
magisterium Kościoła o godności i władzy królewskiej Najświętszej Maryi Panny10 
oraz Mariologia w obecnym stanie nauczania11. W studium Electa ut sol12 można 
znaleźć omówienie i  próbę oryginalnego rozwiązania kilku dyskutowanych we 
współczesnej mariologii problemów teologicznych. Praca spotkała się z życzliwy-
mi recenzjami, tak w Polsce, jak za granicą13. Polski recenzent zwrócił uwagę na 
„solidną podbudowę teologiczną”14. W hiszpańskim kwartalniku „Ephemerides 

3 A. Krupa, Obraz Boży w człowieku według nauki św. Augustyna (Lublin 1948).
4 A. Krupa, Kult Serca Maryi. Studium dogmatyczne (Lublin 1948).
5 A. Krupa, «Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jako prawda objawiona w nauce Ojców 
Greckich», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1 (1949) 111-131.
6 A. Krupa, «Theologia assumptionistica et quaestio de morte B. V. Mariae», w: Alma Socia 
Christi, vol. X (Roma 1953) 35-77.
7 A. Krupa, «Triumf Najświętszej Maryi Panny nad szatanem», Duszpasterz Polski 2 (1951) 445-
487.
8 A. Krupa, «Świętość Niepokalanej Matki Zbawiciela», Collectanea Theologica 26 (1954) 361-
398.
9 A. Krupa, «De sanctitate Matris Redemptoris nostri», w: Virgo Immaculata, vol. XVII (Roma 
1957) 157-181.
10 A. Krupa, «Nauka magisterium Kościoła o godności i władzy królewskiej Najświętszej Maryi 
Panny», Ateneum Kapłańskie 60 (1960) 345-363.
11 A. Krupa, «Mariologia w obecnym stanie nauczania», Ateneum Kapłańskie 60 (1960) 420-423.
12 A. Krupa, Electa ut sol. Studium teologiczne o Najświętszej Maryi Pannie (Lublin 1963).
13 Por. A. Słomkowski, «Studium maryjne», Zeszyty Naukowe KUL 7 (3; 1964) 75-78.
14 A. Słomkowski, «Studium maryjne», 77.
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Mariologicae” o. prof. Krupa przedstawił oryginalną koncepcję „Gratia materna-
lis”15, a w zbiorowym dziele „Pod tchnieniem Ducha św.” podał próbę określenia 
miejsca Maryi w chrześcijaństwie16. Opracował też naukę Piusa XII o duchowym 
macierzyństwie Najświętszej Panny17. Na międzynarodowym Kongresie Mario-
logicznym w San Domingo odczytano referat o. A. Krupy De virginitate G. M. 
Virginis ut veritate revelata.

O. prof. B. Waczyński przez cały okres swej pracy na KUL wprowadzał studen-
tów w problematykę teologii wschodniej. Wiele uwagi poświecił charakterystyce 
Wschodu chrześcijańskiego oraz jego teologicznej myśli. Uwzględnił szczególnie 
sprawę Focjusza, której jeszcze przed drugą wojną światową poświęcił kilka pu-
blikacji, znaczenie Soboru Florenckiego w dziejach teologii katolickiej i roli ty-
pos oraz antitypos w sporach o Eucharystię. Dzięki niemu kilku studentów mogło 
przygotować rozprawy z zakresu teologii prawosławnej. Uniwersytet czynił stara-
nia, aby stworzyć warunki bardziej sprzyjające rozwojowi badań naukowych nad 
teologią niekatolickiego Wschodu chrześcijańskiego, sądził bowiem, że zobowią-
zuje go do tego m.in. położenie na styku zachodniej i wschodniej myśli teologicz-
nej. Publikacje o. prof. Waczyńskiego pochodzą zasadniczo z lat, kiedy jeszcze nie 
był zaangażowany na KUL-u. Z okresu pracy na uniwersytecie należy wymienić 
artykuł na temat unijnej myśli Piotra Skargi18 oraz dwie rozprawy zamieszczone 
w Dogmatyce katolickiej ks. prof. Granata: w pierwszej omawia naukę teologów 
niekatolickiego Wschodu chrześcijańskiego o sakramentach o ogólności19, w dru-
giej natomiast wprowadza w świat eschatologicznych poglądów wspomnianych 
teologów20. Rozprawa habilitacyjna Antitypos w literaturze chrześcijańskiej przed 
okresem obrazoburstwa nie została opublikowana drukiem.

Ks. dr A. L. Szafrański, który wykładał dogmatykę na zwyczajnym kursie teo-
logii, na kursie wyższym podejmował zagadnienia aktualne, jak kapłaństwo wier-
nych, udział wiernych w  prorockiej i  królewskiej misji Chrystusa, apostolstwo 

15 A. Krupa, «De gratia divinae maternitatis. Perfectio et missio Virginis Deiparae nonnisi prae-
dicta gratia dignoscendae sunt et ponderandae», Ephemerides Mariologicae 12 (1962) 131-141.
16 A. Krupa, «Znaczenie Maryi w religii», w: M. Finke, Pod tchnieniem Ducha świętego. Współcze-
sna myśl teologiczna (Poznań 1964) 299-330.
17 A. Krupa, «Nauka papieża Piusa XII o duchowym macierzyństwie Maryi», Roczniki Teolog-
iczno-Kanoniczne 11 (2; 1964) 109-131.
18 B. Waczyński, «Myśl unijna Skargi», Zeszyty Naukowe KUL 6 (2; 1963) 25-40.
19 Jest to rozdział szósty tomu VII części I Dogmatyki katolickiej. Rozdział ten nosi tytuł Nauka 
o sakramentach w ogólności teologów niekatolickiego Wschodu (s. 136-153).
20 Chodzi o  rozdział jedenasty (Eschatologia niekatolickiego Wschodu chrześcijańskiego) tomu 
VIII Dogmatyki katolickiej (s. 343-354).
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świeckich, teologia pracy czy samourzeczywistnianie się Kościoła we współcze-
snym świecie. Poświęcał wiele uwagi zagadnieniom dogmatyki pastoralnej. W jej 
ramach podjął badania nad polską teologią średniowiecza związaną z problema-
tyką reformy Kościoła21.

Ks. dr B. Pylak prowadził kursoryczne wykłady z dogmatyki na zwyczajnym 
kursie teologii, wykładał również historię dogmatów na kursie wyższym. Z jego 
opublikowanego dorobku naukowego na pierwszym miejscu należy wymienić 
rozprawę doktorską omawiającą naukę o  Mistycznym Ciele Chrystusa według 
projektu dogmatycznej konstytucji o  Kościele i  opinii na temat tegoż projektu 
Ojców I Soboru Watykańskiego22. Autor uwzględnił tło historyczno-doktrynalne 
i wpływ dokumentów soborowych na dalszy rozwój eklezjologii. Praca ilustru-
je rozwój eklezjologii dogmatycznej w  XIX wieku. W  artykule Formowanie się 
dogmatycznego traktatu o  Kościele autor stwierdził przesuwanie się zaintereso-
wania teologów z  terenu eklezjologii apologetycznej i  fundamentalnej na teren 
eklezjologii dogmatycznej o Kościele jako przedłużenie chrystologii oraz punkt 
oparcia dla sakramentologii i traktatu o łasce23. Ilustrację wpływu rozwijającej się 
eklezjologii dogmatycznej na sąsiadującą z nią nauką o Mszy świętej znajdujemy 
w artykule Eklezjologiczne aspekty ofiary eucharystycznej24. Inny artykuł proponu-
je określenie „Mistyczne Ciało Chrystusa” jako teologiczną definicję Kościoła25. 
Wstępny tom „Dogmatyki katolickiej” ks. W. Granata zawiera opracowanie pióra 
ks. Pylaka na temat teologii kerygmatycznej26.

21 A.L. Szafrański, «Z badań nad charakterem sakramentalnym bierzmowania», Roczniki Teo-
logiczno-Kanoniczne 2 (1955) 29-60; A.L. Szafrański, «Istota kapłaństwa wiernych według św. To-
masza z Akwinu», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 4 (2; 1957) 5-7; A.L. Szafrański, Kapłaństwo 
wiernych (Lublin 1958); A.L. Szafrański, Liturgia i jej znaczenie wychowawcze (Lublin 1958); A.L. 
Szafrański, Sumienie, jego struktura i wychowanie (Lublin 1958); A.L. Szafrański, «Nowy kodeks 
drogowy w etyce i duszpasterstwie», Homo Dei 33 (1964) 31-37; A.L. Szafrański, «Modlitwa wi-
ernych», Ruch Biblijny i Liturgiczny 17 (1964) 230-237; A.L. Szafrański, «Wiara a sakramenty», 
Ateneum Kapłańskie 68 (1965) 10-22.
22 B. Pylak, Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze 
Watykańskim (Lublin 1959).
23 B. Pylak, «Formowanie się dogmatycznego traktatu o Kościele», Roczniki Teologiczno-Kanon-
iczne 4 (3; 1957) 123-136.
24 B. Pylak, «Eklezjologiczne aspekty ofiary eucharystycznej», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 
11 (2; 1964) 151-169.
25 B. Pylak, «Problem teologicznej definicji Kościoła», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 7 (1; 
1960) 45-72.
26 B. Pylak, «Teologia kerygmatyczna», w: W. Granat, Dogmatyka katolicka. Tom wstępny (Lublin 
1965) 179-195. Inne publikacje tegoż autora: B. Pylak, «Przynależność niekatolików do Kościoła 
w świetle encykliki „Mystici Corporis” i w interpretacji teologów współczesnych», Roczniki Te-



 Dorobek sekcji teologii dogmatycznej na KUL w latach 1944-1964 13

Początkowo pod kierunkiem ks. prof. A. Słomkowskiego, ks. prof. W. Grana-
ta, o. prof. A. Krupy i o. prof. B. Waczyńskiego przygotowywali swe licencjackie 
i doktorskie rozprawy tylko księża studenci. W późniejszym okresie powstawały 
również prace magisterskie z dogmatyki na zwyczajnym kursie teologii. Przed-
miot zainteresowań profesorów odzwierciedlają w znacznej mierze zainteresowa-
nia studentów.

Wiele opracowań poświęcono teologii Ojców Kościoła oraz późniejszych teo-
logów27. Wobec zbliżającego się millenium zwrócono szczególną uwagę na opra-
cowanie naukowe dorobku teologii polskiej ubiegłych stuleci28. Katedra mariologii 

ologiczno-Kanoniczne 3 (2; 1957) 486-503; B. Pylak, «Kult i teologia Najświętszego Serca Jezusa 
w świetle encykliki „Haurietis aquas” z 15.5.1956 r.», Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 4 (2; 1957) 
177-192; B. Pylak, Msza św. – ofiarą Kościoła (Lublin 1959); B. Pylak, Boża Opatrzność a zło na 
świecie (Lublin 1960).
27 Prace magisterskie: ks. M. Kaczmarkowski, Stosunek Chrystusa do Kościoła według nauki św. 
Ireneusza; W. Zabielska, Nauka św. Teresy z Avila o mieszkaniu Boga w ludzkiej duszy; H. Szumił, 
Nauka św. Teresy od Jezusa o mistycznym poznaniu Boga. Prace licencjackie: ks. J. Mazur, Nauka św. 
Grzegorza z Nysy o sposobie odkupienia rodzaju ludzkiego przez Jezusa Chrystusa; ks. I. Krzyżaniak, 
Ofiara Eucharystyczna u św. Cypriana; ks. W. Jankowski, Godność człowieka według nauki św. Le-
ona Wielkiego; ks. Cezary Potocki, Nauka św. Germana z Konstantynopola o pośrednictwie Maryi; 
ks. A. W. Santorski, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w homiliach św. Andrzeja z Krety; 
ks. S. Kędziora, Nauka św. Bernarda z  Clairvaux o  naturalnej zdolności człowieka do poznania 
istnienia Boga; ks. I. Trojanowski, Kult Serca Bożego a św. Bonawentura; ks. T. Niezgoda, Pojęcie 
duszy według nauki św. Bonawentury; ks. M.J. Kołodziejczyk, Świętych obcowanie według nauki 
św. Tomasza z Akwinu; ks. T. Topielec, Godność ciała ludzkiego według nauki św. Tomasza; ks. W. 
Słomka, Nauka św. Tomasza z Akwinu o wewnętrznej chwale Bożej; ks. K. Białecki, Sakramenty 
Eucharystii a jedność Kościoła według św. Tomasza z Akwinu; ks. S. Moskwa, Nauka św. Tomasza 
o związku sakramentów z Kościołem; ks. S.R. Szymona, Cud jako dowód apologetyczny w pismach 
św. Roberta Bellarmina i  jej wpływ na teologię katolicką do encykliki „Mystici Corporis”; ks. J.S. 
Kafel, Nauka św. Wawrzyńca z Brindisi o wpływie Ducha św. na Kościół; ks. Cz.G Iwanicki, Pełnia 
łaski Maryi według św. Wawrzyńca z Brindisi; ks. B.E. Brzuszek, Nauka kard. Mateusza z Aquas-
parta o pierwotnym stanie człowieka. Prace doktorskie: ks. B. Efner, Św. Bazylego Wielkiego nauka 
o Kościele; ks. H. Bogacki, Nauka św. Hieronima o Kościele; ks. I. Krzyżaniak, Nauka św. Cypri-
ana o Eucharystii; ks. T. Niezgoda, Obraz Boży w duszy ludzkiej według nauki św. Bonawentury; 
ks. A.L. Szafrański, Kapłaństwo wiernych według św. Tomasza z Akwinu; ks. W. Krześniak, Łaska 
Głowy Ciała Mistycznego w nauce św. Tomasza z Akwinu; ks. A. Zuberbier, Znaczenie wyrazu 
„nadprzyrodzony” u św. Tomasza z Akwinu; ks. J. Mazur, Nauka św. Tomasza o udziale człowieka 
w rządach opatrzności Bożej; ks. W. Słomka, Nauka św. Tomasza z Akwinu o chwale Bożej; ks. K.A. 
Hoła, Zagadnienie nieskończoności w teologii św. Tomasza; ks. F.H. Wieczorek, Nauka Jana Dunasa 
Szkota o roli miłości Bożej w planie stworzenia i zbawienia; ks. A. Marciniak, Nauka Dominika Soto 
o kapłaństwie wiernych.
28 Prace magisterskie: ks. F. Ozorka, Nauka o wierze w „Confessio” Hozjusza; S.M. Wrońska, Do-
skonałość zakonna według pism Sługi Bożego Edmunda Bojanowskiego; S.M Grabiec, Doskonałość 
zakonna według pism Matki Kolumby Białeckiej. Prace licencjackie: ks. P. Gut, Stanisława Hozjusza 
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posiada na tym polu poważne osiągnięcia29. Opracowano w całości lub częściowo 
mariologiczne poglądy ok. 20 teologów (przeważnie z XVI i XVII wieku).

Obok kierunku badań poświęconych przeszłości teologii istniał na sekcji dog-
matycznej KUL inny nurt zmierzający do przyswojenia i krytycznego opracowa-

nauka o soborach powszechnych w Kościele; ks. M. Tschuschke, Nauka ks. Piotra Skargi o ofierze 
Mszy św.; ks. S. Zarych, Stan aktualny badań nad życiem i działalnością o. Kaspra Drużbickiego; 
ks. J. Misiurek, Nauka ks. Kaspra Drużbickiego o kulcie Serca Jezusowego; ks. E. Chat, Nauka ks. 
bpa Marcina Białobrzeskiego o ofierze Mszy św.; ks. T. Rybak, Znaki prawdziwego Kościoła według 
bpa Marcina Białobrzeskiego; ks. J. Kmiec, Nauka o  skutkach sakramentów u Mikołaja Łęczyck-
iego o Mszy św.; ks. T. Król, Nauka ks. Marcina Śmigleckiego o bóstwie Chrystusa; ks. J. Krasińs-
ki, Dyteizm Piotra z Goniądza; ks. E. M. Pason, Nauka ks. Jakuba Górskiego o usprawiedliwieniu 
człowieka; ks. A. Skowronek, Poglądy Jana Władysława Dawida na zagadnienie mistyki; ks. A. 
Muzyka, Nauka o. Bujalskiego o Eucharystii; ks. W. Bobowski, Nauka Stanisława Sokołowskiego 
o znamionach prawdziwego Kościoła; ks. K. Kozieł, Nauka ks. Piotra Semenenko o akcie wiary; ks. 
T. Warowny, Chrystocentryczny charakter historii chrześcijaństwa i  Kościoła katolickiego według 
ks. Piotra Semeneńki; ks. W. Dymny, Nauka ks. Piotra Semeneńki o poznawalności Trójcy św.; ks. 
W. M. Pado, Nauka ks. Szymona Makowskiego o łasce. Prace doktorskie: ks. J. Krasiński, Nauka 
teologiczna Piotra z Goniądza; ks. E. Rosieński, Marcina Kromera nauka o Kościele; ks. J. Tatarczak, 
Stanisława Hozjusza nauka o tradycji; ks. J. Kmieć, Rola dogmatu w ascetyce o. Mikołaja Łączyck-
iego; ks. S. Zarych, Łaska przyjemna i zwyciężająca według poglądów ks. Kacpra Drużbickiego na tle 
jego ogólnej nauki o łasce; ks. L. Dachtera, Nauka ks. Tomasza Młodzianowskiego o łasce skutecznej; 
ks. T. S. Rybak, Natura Kościoła według bpa Marcina Białobrzeskiego; ks. E. Chat, Nauka bpa Mar-
cina Białobrzeskiego o sakramencie Eucharystii; ks. A.W. Bystry, Obrona zgodności wiary z wiedzą 
w pismach ks. Mariana Morawskiego.
29 Prace magisterskie: ks. M. Paciuszkiewicz, Ks. Jan z Szamotuł jako mariolog w świetle swoich 
kazań; ks. R. Szafrański, Nauka o. Justyna Zapartowicza o  kulcie Najświętszej Maryi Panny. 
Prace licencjackie: ks. B.S. Mikołajczak, Nauka o. Adriana Miaskowskiego o  Matce Bożej jako 
narzędziowej przyczynie sprawczej wcielenia; ks. T.D. Łukaszuk, Nauka o Maryi Królowej w pis-
mach o. Ambrożego Nieszporkowicza; ks. A.R. Kustusch, Nauka bpa Macieja Kurskiego o Niepo-
kalanym Poczęciu Maryi; ks. S.A. Rumiński, Nauka ks. Jacka Liberiusza o świętości Matki Bożej; 
ks. M.E. Maciołka, Nauka ks. Jacka Liberiusza o  pośrednictwie Maryi; ks. E. Pohorecki, Nauka 
o Najświętszej Maryi Pannie według o. Andrzeja Karpa; ks. T. Wołek, Nauka ks. Franciszka Ry-
chłowskiego o duchowym macierzyństwie Maryi; ks. B. Lewandowski, Stan mariologii w środow-
isku włocławskim w  drugiej połowie XVII w. w  świetle pism ks. Mariana Rychalskiego; ks. S.M. 
Wszołek, Nauka o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny o. Benedykta Spruszewskiego, 
OFMConv.; ks. B. Bryja, Wolność Matki Najświętszej od debitum peccati według o. Dominika Koch-
anowskiego, OFM; ks. J.A. Szymański, Stosunek Maryi do Chrystusa w pismach homiletyczno-mari-
ologicznych o. A. Węgrzynowicza, OFM; o. S.C. Napiórkowski, Mariologia o. Bazylego Rychlewicza, 
OFMConv.; ks. E. Boniecki, Nauka o Niepokalanym Poczęciu w teologii polskiej od roku 1854; ks. W. 
Makoś, Maryjne niewolnictwo w nauce polskich teologów z pierwszej połowy XVII w. Prace doktor-
skie: ks. J. Wojtkowski, Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny w Polsce w świetle 
średniowiecznych zabytków liturgicznych; ks. B. Bryja, Nauka teologów polskich o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w XVI i XVII w. Niektóre z wymienionych wyżej prac mario-
logicznych zostały napisane, zanim powstała katedra mariologii.
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nia dorobku nowszej czy nawet współczesnej teologii Zachodu. Osobne studia po-
święcono koncepcjom wybitnych myślicieli i teologów, takich jak M. Schmaus30, J. 
Danielou31, J. Hessen32, Ch. Journet33, E. Mounier34, G. Thils35, P. Galtier36 i K. Ra-
hner37. Na uwagę zasługują syntetyczne opracowania na temat związku niekato-
lików z Kościołem według teologii potrydenckiej38, relacji między sakramentami 
a Kościołem w teologii katolickiej po encyklice o Mistycznym Ciele Chrystusa39 
oraz problemu autonomii psychicznej Chrystusa40. Kilka prac poświęcono szcze-
gółowym zagadnieniom o nauczaniu Magisterium Ecclesiae41.

Zainteresowanie problematyką ekumeniczną uwidoczniło się w  rozprawach 
poświęconych teologii prawosławnej, katolicko-prawosławnym kontrowersjom 
teologicznym42, polskiemu ireniście, Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu43, 

30 Ks. B. Pylak, Nauka o Kościele w dogmatyce ks. Michała Schmausa (licencjat).
31 Ks. J.A. Byczkowski, Teologia historii według o. J. Danielou, SJ (licencjat).
32 Ks. A. Nossol, Nauka Jana Hessena o Augustyńskiej teorii poznania Boga (licencjat) oraz ks. A. 
Nossol, Nauka Jana Hessena o poznaniu religijnym Boga (doktorat).
33 Ks. R. Grzymałowski, Nauka Karola Journet o członkostwie Kościoła Chrystusowego (licenc-
jat) oraz ks. R. Grzymałowski, Natura Kościoła według Karola Journeta.
34 Ks. S. Moysa Rosochacki, Chrześcijaństwo a rzeczywistość doczesana według Emanuela Mou-
niera (doktorat).
35 Ks. W. Hryniewicz, Chrześcijaństwo a wartości doczesne według pism Gustawa Thilsa (licenc-
jat).
36 Ks. J. Myśków, Ludzkie psychiczne „Ja” Chrystusa według opinii P. Galtier (licencjat) oraz ks. J. 
Myśków, Opinia Pawła Galtiera o psychicznej jedności Chrystusa (doktorat).
37 Ks. B. Snela, Inicjacja chrześcijańska według pism K. Rahnera (licencjat).
38 Ks. S. Piotrowski, Związek niekatolików z Kościołem rzymskim w świetle teologii potrydenckiej 
(doktorat).
39 Ks. A.J. Skowronek, Sakramenty a Kościół w teologii katolickiej po encyklice „Mystici Corporis 
Christi” (doktorat).
40 Ks. N. Rucki, Problem autonomii psychicznej Chrystusa Pana w teologii katolickiej XX wieku. 
41 Ks. S. Piotrowski, Jedność wiernych z  Chrystusem na podstawie encykliki „Mystici Corporis” 
(licencjat); ks. M. Jaskólski, Wytyczne dla teologii dogmatycznej w encyklice „Humani generis” (li-
cencjat); ks. W. Sobierajski, Sakrament Eucharystii a jedność Kościoła według św. Tomasza z Ak-
winu; W. Sobierajski, Idea wcielenia w projekcie konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego 
I (licencjat); ks. J. Wawro, Eucharystia jako symbol jedności Kościoła w nauce Piusa XII (licencjat); 
ks. B. Pylak, Nauka o Kościele na Soborze Watykańskim (doktorat).
42 Ks. A. Juszkiewicz, Udział ks. Teofila Rutki, TJ, w polemice o pochodzeniu Ducha św. (licencjat); 
ks. Z. Lewicki, Dogmat wniebowzięcia Bogarodzicy w liturgii prawosławnej cerkwi rosyjskiej i nauce 
jej teologów (doktorat); ks. T. Bielski, Eklezjologia Wladimira Sergiejewicza Sołowiewa (doktorat).
43 Ks. F. Dylus, Nauka Andrzeja Frycza Modrzewskiego o sakramencie Eucharystii (licencjat).
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oraz stanowisku współczesnych teologów protestanckich wobec zagadnień ma-
riologicznych44.

Szkoda, że uniwersytet ma możliwość ogłaszania drukiem streszczeń czy frag-
mentów tylko bardzo nielicznych prac licencjackich i doktorskich. Jak pokazało 
niniejsze opracowanie, powstało bowiem wiele wartościowych prac, które zasłu-
gują na baczniejszą uwagę ze strony katolickich teologów. Ta zaś okazać się może 
niemożliwa, jeżeli prace te nie ujrzą światła dziennego.
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Streszczenie

Wypaczane od czasów nowożytności pojęcia prawdy i wolności zostały radykalnie sobie przeciw-
stawione w świecie postnowoczesnym, tym samym rozmywając się: prawda jest kwestionowana, 
wolność rozpatrywana w kryteriach determinizmu i zawężona do celów doczesnych. J. Ratzinger/
Benedykt XVI pokazuje, jak bardzo teologicznie adekwatne są to pojęcia (teologia hermeneutyki), 
tj. jak mogą być w pełni i ortodoksyjnie rozumiane przez wyznawców chrześcijaństwa. Bóg jest 
jedynym gwarantem prawdy (chociażby przez to, że zapewnia istnienie obiektywnej rzeczywisto-
ści poznawalnej rozumowo), wcielony Syn Boży zaś, Logos, jest największym argumentem na jej 
osiągalność i poznawalność. Gdy Jezus rzekł: „Ja jestem Prawdą” (J 14,6), tym samym stwierdził, 
iż prawda jest uniwersalna i należy do Boga. Z tego też powodu pozostaje powszechnie wiążąca 
– stanowi to podstawę wszelkiej etyki. Prawda jest kluczem do interpretacji rzeczywistości oraz 
najwyższym (niezależnym) kryterium jej organizowania (również w sensie społecznym i politycz-
nym). Stąd też zadaniem teologii chrześcijańskiej jest odzyskanie właściwego, chrystologicznego 
rozumienia prawdy i wolności dla świata, jak również ich nierozłącznej, zbawczej relacji: „prawda 
was wyzwoli”.

Słowa kluczowe:  Bóg; Logos; chrześcijaństwo; teologia; filozofia; chrystologia; prawda; wolność; 
sens; zbawienie; nadzieja; nowożytność; ponowoczesność; relatywizm; przebaczenie; konsensus; 
tolerancja

1 Tekst oparty na konferencji wygłoszonej podczas wieczoru uwielbienia 21 września 2013 roku 
w krypcie katowickiej katedry pw. Chrystusa Króla z okazji 90-lecia „Gościa Niedzielnego”.
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Abstract

Having been distorted since modern times, the notions of truth and freedom have been radical-
ly juxtaposed in post-modern world views, consequently resulting in losing the very values: the 
truth is questioned, while freedom is determined and limited by worldly purposes. J. Ratzinger/
Benedict XVI shows that the terms are, de facto, theologically important (Theological Hermeneu-
tics), i.e. they may be fully and properly understood from the heart of Christian faith. God is the 
right guarantor of the truth (involving the existence of the objective and judicious reality) and the 
Embodiment of God’s Son, Logos, is the ultimate argument for its attainability and cognizability. 
When Jesus confessed: ‘I am the truth’ (John 14:6), He convinces that the truth is universal and 
belongs to God. Thereby, it remains universally binding – it is the appropriate basis of ethos. 
The truth constitutes the key to interpret reality and a  superior (independent) criterion for its 
arrangement (also in the social and political sense). Thus, the task of Christianity and theology is 
to restore the proper, Christological understanding of truth and freedom for the world, as well as 
their inseparable, redemptive relationship: ‘the truth will set you free’ (John 8:32).

Keywords:  God; Logos; Christianity; theology; philosophy; Christology; truth; freedom; sense; 
salvation; hope; modern times; post-modernity; relativism; forgiveness; consensus; tolerance

Istnieje głęboki, ba, najgłębszy z możliwych związek tematu Tygodnia Eklezjolo-
gicznego (wyrażonego przez podtytuł „Nieomylność w Kościele”) z prawdą (wy-
raża to biblijny tytuł „Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy”). Spróbuję 
więc właśnie ten związek naświetlić, posiłkując się moimi badaniami teologiczny-
mi z ostatnich lat – tezami Josepha Ratzingera/Benedykta XVI i ich interpretacją. 
Docelowo refleksja ta zmierza do serca teologii dogmatycznej (jest nim Praw-
da, nic innego, nikt inny – wszak to On, Jezus Chrystus, istota chrześcijańskiej 
dogmatyki i całej teologii systematycznej, On jest prawdą), ale punkty wyjścia to 
przestrzeń pogranicza metodologii teologii, historii idei i teologii kultury.

***

Jak pisał Georges Bernanos, „nie gra się o własny los kostkami hipotezy”2. Wątpli-
wości (ostrożne hipotezy, niepewne przekonania etc.) są, co oczywiste, arcyludz-
kie, bywają związane dotkliwie z kondycją ludzką i człowieczym losem (właśnie 
o ten los toczy się gra – na śmierć i życie), ale nie da się na nich skonstruować 
„niczego pewnego”. Przede wszystkim nie da się na nich zbudować domu życia, 
bo są jedynie piaskiem, nie skałą. Sceptycyzm nie jest fundamentem życia. I nie 
może być. Jedynie w prawdzie da się zakorzenić życie, ugruntować sens. Dlatego 

2 Cytat za: Ratzinger J., Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny (tł. K. Wójtowicz) (Poznań 
1998) 33.
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nadzieja chrześcijańska sprowadza się ostatecznie i po prostu do tego, że mówi 
ona prawdę. To istota sprawy.

Jeśli komuś szczególnie wiele zawdzięczam w  wywodzie, który przedstawię, 
jest nim Joseph Ratzinger/Benedykt XVI. Pojęcie prawdy znalazło się w samym 
jego zawołaniu biskupim i od 1977 roku współtworzy motto jego życia i paster-
skiej posługi: „Współpracownik prawdy” – zwrot z Trzeciego Listu św. Jana (3J 8). 
Jest to „sformułowanie, które […] mnie zafascynowało”, wyznał, choć dochodził 
do tego stanowiska, można by rzec, dramatycznie: „[…] w latach profesury prze-
żywałem kryzys, który dotyczył chrześcijańskich aspiracji do prawdy. Obawiałem 
się, że sposób, w jaki obchodzimy się z pojęciem prawdy chrześcijaństwa, w istocie 
oznacza uzurpację, co więcej, brak szacunku wobec innych. Pojawiło się pytanie, 
w jakim zakresie możemy się jeszcze posługiwać tym pojęciem. Wzdłuż i wszerz 
przemierzyłem problem. W końcu stwierdziłem jednak, że odchodząc od pojęcia 
prawdy, odchodzimy od samych fundamentów. Albowiem – co od początku było 
charakterystyczne dla chrześcijaństwa – wiara chrześcijańska nie stawia na pierw-
szym miejscu ćwiczeń czy obserwacji, jak czyni wiele religii, które opierają się 
głównie na przestrzeganiu określonego porządku rytualnego. Zgodnie ze swymi 
aspiracjami, chrześcijaństwo głosi, że ma nam coś do powiedzenia o Bogu, świe-
cie i człowieku – coś, co jest prawdą i źródłem światła. Stąd doszedłem do kon-
kluzji, że w warunkach kryzysu epoki – w której toczy się żywa wymiana myśli, 
jeśli chodzi o prawdę przyrodoznawczą, ale dominuje subiektywność, jeśli chodzi 
o istotne pytania ludzkie – poszukiwanie prawdy i odwaga przyjęcia prawdy znów 
stały się naszą potrzebą. O tyle też słowa Trzeciego Listu św. Jana Apostoła, któ-
re wybrałem jako swe motto biskupie, w jakimś sensie definiują funkcję kapłana 
i teologa – który, mimo całej pokory, całej wiedzy o własnej omylności, winien się 
starać być właśnie współpracownikiem prawdy”3.

Tak też rozumiem zadanie Kościoła: „współpracownik prawdy”. I nie chodzi 
o prawdę „naszą”, przeciwko „ich” prawdzie. Nie, chodzi o prawdę jedyną, która 
jest niewygodna zarówno „dla nich”, jak „dla nas”, dla mnie. Bo wymaga nawróce-
nia. A to jest zawsze bojowaniem.

***

Linia frontu jest wyraźna i jej szkic pojawia się w przytoczonym co dopiero cy-
tacie. Jak widać, front nie oszczędził w naszej epoce nikogo i przeszedł też przez 
sam środek życia i  myślenia profesora Ratzingera. Idąc tropem jego refleksji 
i pism, da się tę linię zmagań wyraźniej zarysować taką oto serią pytań: czym wła-

3 Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach (tł. G. Sowinski) (Kraków 2001) 
241-242.
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ściwie jest „chrześcijańska aspiracja do prawdy”? Wyższościową uzurpacją? Bra-
kiem szacunku i pokory wobec innych? Arogancją z ignorancji (dyletanctwem, 
brakiem elementarnej wiedzy na temat nieusuwalnych komplikacji i  trudności 
w docieraniu do prawdy – jeśli ta w ogóle istnieje; trudności, które czynią „do-
cieranie do prawdy” praktycznie niemożliwym, a na pewno nieudowadnialnym)? 
Ciemnogrodzkim zamachem na tolerancję i pluralizm? Czy prawda jest dostęp-
na człowiekowi? Czy opłaca się jej szukać? Czy poszukiwanie jej i poznawanie 
jako jedynej mistrzyni ludzkości nie jest aby jedynym naszym ratunkiem? Czy też 
odwrotnie: pożegnanie się z pytaniem o prawdę jest prawdziwym wyzwoleniem 
człowieka otrząsającego się ze spekulatywnych mrzonek i  biorącego w  końcu 
sprawy w swoje ręce? Jak to jest w rzeczywistości? Jak się rzeczy faktycznie mają? 
I czy jesteśmy w stanie choćby na niektóre z nich odpowiedzieć? Czy też jesteśmy 
(być może) skazani na milczenie? Są to decydujące pytania dla kształtu szkoły 
i koncepcji wychowania. Czemu służymy: pewności prawdy czy niepewności hi-
potez? A co za tym idzie – komu?

Dominujące w tej sprawie stanowisko nowożytnej filozofii, wprawdzie nigdy 
nie całej, ale jednak jej najgłośniejszego i najbardziej wpływowego nurtu, można 
określić najłagodniej jako sceptycyzm wobec istnienia i poznania prawdy. Jest tak 
od nominalizmu przynajmniej, poprzez kartezjanizm, kantyzm, wiele mainstre-
amowych filozofii oświecenia, XIX i XX wieku po czołowych postmodernistów. 
Obecną sytuację dałoby się opisać następująco: w sferze nauki i etyki (moralności 
publicznej) koncepcja prawdy (a  stąd i  wolności) XVIII-wiecznego oświecenia 
stanowi nadal podstawę dominujących kultur filozoficznych i politycznych Za-
chodu, pytanie o prawdę, niegdyś fundujące uniwersytety, zostaje na nich margi-
nalizowane albo wręcz z nich usuwane jako „nienaukowe”, a roszczenie do pozna-
nia i wyrażania prawdy jako wspólnej i stąd wiążącej wielkości ukazuje się jako 
anachronizm i  sprzyjająca fundamentalizmom wszelkiej maści tendencja, jako 
„dziwaczna średniowieczna arogancja”4.

Gwałtowność i  zawziętość, z  jaką stanowisko to jest głoszone, a  zwłaszcza 
bronione poprzez zwalczanie przeciwnego (co dzieje się zarówno w przestrzeni 
akademickiej, jak i medialnej), misyjna, wręcz neoficka nieraz żarliwość, z  jaką 
jest propagowane i uznawane za bezdyskusyjne – zastanawia. Ratzinger twierdzi, 
że dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, iż w  grę wchodzą „głębsze warstwy 
duchowe”, a mianowicie: „[…] podejrzenie, że prawda istnieje rzeczywiście jako 
rozpoznawalna wielkość, a przez to jako wymaganie w stosunku do mnie działa 
jak obelga, wręcz jako niebezpieczny atak na opanowaną już formę życia. Prze-

4 Ratzinger J., (tł. M. Mijalska) (Kraków 2001) 88-89.
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ciwko temu należy się bronić z pasją, która powstaje tam, gdzie się jest dotknię-
tym w najgłębszej części egzystencji”5.

To w  Imieniu róży Umberto Eco spotkałem słowa, które wyrażają rzecz bez 
ogródek i  z  prawdziwie leninowską prostotą: „Jedyna prawda to uczyć się, jak 
uwolnić się od chorej namiętności do prawdy”6. Voilà: oświecony absolutyzm raz 
jeszcze. Oto fundament. Oto zarys starego despotyzmu w szatach nowej totalitar-
ności – dyktatury relatywizmu. Powstaje ona, rodzi się, umacnia i przynosi nisz-
czące skutki, uczy Benedykt XVI w Caritas in veritate: „w kontekście społecznym 
i kulturowym relatywizującym prawdę, często niezwracającym na nią uwagi i jej 
niechętnym”7.

***

Tymczasem potrzebujemy obecności Prawdy w  centrum budowanego przez nas 
świata. Ojciec święty w tej samej encyklice: „Prawda, dzięki której ludzie wychodzą 
poza subiektywne opinie i odczucia, pozwala im wznosić się ponad uwarunkowania 
kulturowe i historyczne oraz spotykać na płaszczyźnie oceny wartości i istoty rzeczy”8.

Tylko ona, nic innego, nas spotka, tylko ona nas, różnych, zjednoczy. „Praw-
da to bowiem lógos [właśnie jej pokrewieństwo z Logosem, czyli Słowem Przed-
wiecznym, Rozumem i  Sensem Boga samego, Chrystusem jest istotą sprawy] 
tworzący diálogos, a więc komunikację i komunię”9, prawdziwą jedność bez uni-
fikacji wielości i różnorodności. Świat bez prawdy w centrum zamienia się w nie-
obliczalną (bo prędzej czy później opartą na fałszu – on wejdzie w puste miej-
sce po prawdzie) i okrutną w swym interesownym panegotyzmie (tym bardziej 
podstępnym, im bardziej zakamuflowanym) władzę relatywizmu, gdzie granice 
między dobrem a złem będzie ustalała opinia przypadkowej większości10. Nawet 
chrześcijańska miłość bez prawdy stanie się jedynie magazynem dobrych inten-
cji i uczuć, pożytecznych, ale marginalnych, nieprzekraczających tego, co jedynie 
sentymentalne i emocjonalne11.

5 Ratzinger J., Prawda w teologii, 89.
6 U. Eco, Der Name der Rose (München 1982) 624, wyd. polskie: U. Eco, Imię róży (tł. A. Szy-
manowski) (Warszawa 1980).
7 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate (Katowice 2009) nr 2.
8 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 4.
9 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 4.
10 Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i  znaki czasu (tł. P. Napiwodzki) (Kraków 
2011) 61.
11 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 2-3.
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Dlatego wszyscy potrzebujemy powrotu do tego, co prowokacyjnie, nazwij-
my „naiwnością chrześcijańską”, która polega na tym, że dla niej problem praw-
dy jest nadal aktualny oraz że wiedza odnosi się do prawdy. Także na tym, że 
medialna informacja i publicystyka odnoszą się do prawdy. Potrzebujemy stare-
go chrześcijańskiego przekonania, że prawdę można poznać, nie wytworzyć, za-
właszczyć, zagarnąć, użyć przeciw innym, manipulować nią, ale poznać, z całą 
pokorą i poczuciem ułomności tego poznania, jak wszystkiego, co ludzkie. Ale 
jednak, z wiarą w Stworzyciela i z całą dumą z człowieczeństwa: poznać. Prawda 
jest dosiężna.

Największym błędem i fałszem relatywizmu jest to, iż ślepotę człowieka wobec 
prawdy uznaje on apriorycznie za rzecz nieprzezwyciężalną. Dlatego jego dykta-
tura jest w gruncie rzeczy przemocą nieusuwalnej (rzekomo) ślepoty. Ratzinger 
pisał: „Dzisiaj dyskwalifikowanie jako zarazem naiwnych i aroganckich tych lu-
dzi, którym można przypisać przekonanie o «posiadaniu» prawdy, stało się swego 
rodzaju sloganem. Twierdzi się, że tacy ludzie są niezdolni do dialogu, a zatem 
nie można ich ostatecznie traktować poważnie. Prawdy nikt bowiem nie «posia-
da». Wszyscy mogą jej tylko poszukiwać. Trzeba jednak zapytać: cóż to za poszu-
kiwanie, któremu nigdy nie wolno dojść do celu? […] Wydaje mi się, że zarzut 
arogancji należy raczej odwrócić: czy twierdzenie, że Bóg nie może nam dać daru 
prawdy, że nie może nam otworzyć oczu, nie jest wyrazem arogancji? Czy powie-
dzenie, że urodziliśmy się ślepi i prawda nie jest naszą sprawą, nie jest wyrazem 
pogardy dla Boga? Czy uznanie nas za skazanych na błądzenie w ciemności nie 
jest degradacją człowieka i  jego tęsknoty za Bogiem? Wszystko to prowadzi do 
rzeczywistej arogancji, która polega na tym, że to my chcemy zająć miejsce Boga 
i określać, kim jesteśmy, co mamy robić, co chcemy uczynić z siebie i ze świata. 
Poznanie i poszukiwanie nie wykluczają się nawzajem”12.

Powtórzmy: cóż to za poszukiwanie, któremu nie wolno dojść do celu? I kto 
ustala, że tak jest i ma być? Właśnie ostatnie zdanie powyższego cytatu zawiera 
spuentowaną syntezę katolickiego stanowiska w tej sprawie: poznanie i poszuki-
wanie nie wykluczają się nawzajem. Tak zwane katolickie „i” raz jeszcze okazuje 
się wyrazicielem i stróżem równowagi mądrości.

***

Jak zatem można wyrazić prawdę? Czym/kim prawda jest? Co/kto jest prawdą? 
Powtórzmy i najsłynniejsze z tej serii pytań, jakie ktokolwiek komukolwiek kiedy-
kolwiek zadał: „Cóż to jest prawda?” (J 18,38).

12 Ratzinger J., W drodze do Jezusa Chrystusa (tł. J. Merecki) (Kraków 2004) 74-75.
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Nie otrzymawszy odpowiedzi od Jezusa po kolejnych utarczkach słownych 
z  Żydami, po ubiczowaniu i  cierniem ukoronowaniu skazańca Piłat wyprowa-
dza odzianego w  purpurowy płaszcza „króla żydowskiego” i  powiada: Idou ho 
anthropos (‘oto człowiek’ – J 19,5b). Sądzę, że wyrażając proroctwo i tym samym 
streszczając Dobrą Nowinę. Oto bowiem niepojęta, sięgająca prawdy same-
go Boga logika wydarzeń paschalnych połączyła w blasku Objawienia Piłatowe 
zdanie w pytanie i odpowiedź: „Cóż to jest prawda?” – „Oto człowiek”, oto ten 
skrwawiony strzęp człowieka jest prawdą, o którą z mieszaniną pychy, rezygnacji 
i  cynizmu, bez większej wiary w  istnienie odpowiedzi, pytasz. On jest prawdą 
o Bogu i o tobie, o życiu i śmierci, o wszystkim, co jest. A że klamra łącząca te Piła-
towe zdania nie jest tylko wytworem pobożnej fantazji chrześcijańskiego lektora, 
świadczy choćby to, że odpowiedź jest zgodna z zapisaną w Janowej Ewangelii, 
wcześniejszą o pięć rozdziałów definicją prawdy podaną przez Jezusa Tomaszo-
wi, najsłynniejszą, jaką ktokolwiek komukolwiek kiedykolwiek podał: „Ja jestem 
prawdą” (J 14,6).

To właśnie zdanie jest nie tylko wszystkim, co na temat prawdy ma do powie-
dzenia chrześcijaństwo, ale i  kamieniem węgielnym chrześcijańskiej wiary. Nie 
jest ona pięknym, choć nieostrym konturem ukrytym za woalką mitu, ani maga-
zynem dobrych uczuć, niepewnym samego siebie poprawianiem niedoskonałego 
świata, pozytywną ideą „jak inne”, „wyjaśnieniem nicości” (z zachowaniem miny 
dobrej gry: wszystko jest właściwie do kitu, ale to i owo zrobić jednak możemy; 
rozpacz, nicość da się nieco rozjaśnić). Nie, wiara chrześcijańska ma rzeczywistą 
podstawę, jej nadziejorodna siła bierze się z  prawdy. Bo to On, wcielony Boży 
Logos – podstawa logiki chrześcijańskiej wiary – jest prawdą. Oto fundament 
wszystkiego, co chrześcijańskie i w ogóle wszystkiego. To jeden i ten sam funda-
ment. Już pierwsze wspólnoty chrześcijańskie to czuły, a z biegiem czasu odczucie 
to, pogłębiane przez doświadczenie i wiedzę, zamieniło się w przekonanie i pew-
ność, że mianowicie „ich wiara nie jest częścią szczególnego obyczaju kulturowe-
go, innego w każdym narodzie, ale należy do sfery prawdy, dotyczącej w równym 
stopniu wszystkich ludzi”13.

Przypomnijmy w tym kontekście cytowaną już, genialną formułę z Caritas in 
veritate: „Prawda to bowiem logos”14. W rzeczywistości więc chrześcijańskie wy-
znanie wiary w  Jezusa Chrystusa jako Logos (w całym bogactwie znaczeń tego 
pojęcia) znaczy, że w Nim objawia się sam Bóg – prawda nie cząstkowa, ale praw-
da wszystkich rzeczy, całej rzeczywistości. Wiara chrześcijańska tym się różni od 
wszelkiego typu gnozy (starożytnej i współczesnej), że ma dostęp do najgłębszej, 

13 Benedykt XVI, Adhortacja Verbum Domini (Warszawa 2010) nr 92.
14 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 4.
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ostatecznej rzeczywistości – do prawdy o tym, jak się rzeczy mają. Czyli do od-
powiedzi na pytanie, jak to rzeczywiście jest ze mną, z nami, ze światem. Bo nie 
milczenie – jak chce wielu gnostyków – ale słowo (Logos) jest „ostateczną rzeczą” 
daną nam przez Boga.

Mówiąc czwartą Ewangelią, „łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” 
(J 1,17), który „mówi nam prawdę” (16,7), bo w swej najgłębszej istocie On nią 
jest (14,6). Taki też jest sens Jego wcielenia i paschy: „Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (18,37). I  to też będzie 
przyczyną Jego śmierci: „usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział 
prawdę usłyszaną u Boga” (8,40). To jest przyczyna Jego śmierci: Jezus umiera, 
ponieważ przypuszczono atak naprawdę. Jego posłuszeństwo jest trwaniem przy 
prawdzie przeciw spiskowi kłamstwa. Nie zniesie bowiem prawdy nigdy żadne 
kłamstwo: musi się albo nawrócić, albo uciszyć głos prawdy, choćby miało to 
oznaczać zamordowanie głosiciela. Ale też tu rodzi się zbawcze i zarazem wol-
nościowe zadanie wiary, cel istnienia Kościoła: „poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli” (8,32).

***

Tylko prawda wyzwala. To słowo Pana na temat związku prawdy i wolności słyszy-
my, widzimy i rozumiemy dzisiaj, po hekatombach XX wieku, w całym jego prze-
pastnym wyzwaniu i całej jego wielkości. Wiele lat temu, w Monachium, Ratzin-
ger mówił o tym tak: „Nieograniczana przez prawdę wolność działania oznacza 
dyktaturę celów w świecie pozbawionym prawdy, a w konsekwencji zniewolenie 
człowieka pod pozorem jego wyzwolenia. Tylko wówczas, gdy prawda sama z sie-
bie zachowuje swoje obowiązywanie i  gdy ma pierwszeństwo przed wszelkimi 
innymi zdobyczami, tylko wtedy jesteśmy wolni. I dlatego tylko wolność praw-
dy jest prawdziwą wolnością”15. To bardzo ważna lekcja dla świata naszej współ-
czesności, świata, który pragnie wolności, lecz traktuje prawdę jako roszczenie 
i przeciwieństwo wolności. Tymczasem prawdy i wolności oddzielić się od siebie 
nie da i nie wolno, pod groźbą utraty obydwu.

„«[…] aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 
głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?». To powiedziawszy, wyszedł 
powtórnie do Żydów […]”. Przerwał więc rozmowę, uciął ją. A pytanie okazało 
się pozorne – nie czekało na odpowiedź. Znaczyło między innymi: „Przestań już, 
skończ teoretyzować. Lepiej zajmijmy się konkretami, przecież za chwilę umrzesz”. 
Bo pytanie o prawdę było dla wykształconego Piłata już samo w sobie pytaniem 

15 Ratzinger J., Wykłady bawarskie z lat 1963–2004 (tł. A. Czarnocki) (Warszawa 2009) 202.
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celowo źle postawionym, demaskującym naiwność (w  najlepszym przypadku) 
samego problemu. Już samo postawienie takiego pytania równa się odrzuceniu 
go (dzisiaj to powszechne stanowisko). Ostatecznie Piłat zarówno Jezusowi, jak 
prawdzie – Temu, który jest prawdą – rzucił w twarz: „Precz! Precz!” (J 19,15). Je-
śli nie dosłownie, to jednak w istocie swego czynu zaakceptował ów krzyk Żydów, 
dołączył doń własną decyzję – „wydał Go im, aby Go ukrzyżowano” (J 19,16).

Ale „precz” wobec prawdy źle się kończy dla tak wołających. Jest ona niezastę-
powalna niczym. À propos, „lepiej zajmijmy się konkretami”. Carl Friedrich von 
Weitzsäcker mawiał: „Sądzę, że na dłuższą metę rozwijać się może jedynie społe-
czeństwo zorientowane nie na szczęście, lecz na prawdę”16.

Przeklęta wolność bez prawdy okazuje się zawsze, prędzej czy później, pseudo-
wolnością niewolników. I  ląduje przy świńskich korytach, żywiąc się strąkami 
przeznaczonymi dla świń, zazdroszcząc im, bo wieprze nie podlegają przekleń-
stwu wolności. W najbardziej wysuniętych do przodu miejscach współczesnego 
rozwoju ten etap został już dawno osiągnięty, czego dowodem jest ekologiczny 
krzyk przeciw człowiekowi postrzeganemu jako niszczyciel bytu.

Lecz podkreślmy w tym momencie coś bardzo pocieszającego. Ponieważ praw-
dą jest Jezus Chrystus, więc jakkolwiek byłaby trudna, jak ciężkim brzemieniem 
byłoby obchodzenie się z nią, niesienie jej, cierpliwa wierność jej szukania trzeba 
nam wiedzieć, że w sensie istotniejszym i dającym niegasnącą nadzieję bardziej 
niż my ją to prawda nas niesie, albowiem nie jest ona czymś bezosobowym, lecz 
spotyka nas w Tym, który wziął na siebie cały nasz ciężar. A Ten, który jest wy-
zwalającą prawdą, jest zarazem ochraniającą nas miłością.

***

„Wierzący powinien być siłą sprzeciwiającą się potęgom, które trzymają prawdę 
na uwięzi, siłą sprzeciwiającą się murom przesądów, które uniemożliwiają widze-
nie Boga”17 – pisał Ratzinger w mocnym tekście na temat europejskich kryzysów 
i przyszłości kontynentu. By to zrobić, by powiedzieć „nie” owym siłom „trzyma-
jącym prawdę na uwięzi” (czyli „uniemożliwiającym widzenie Boga”), trzeba mieć 
odwagę, a ta nigdy i nigdzie nie jest tania. Współcześnie dodatkowe komplikacje 
dla odwagi sprzeciwu wobec potęg kłamstwa płyną z niejasnych, niejednoznacz-
nych konturów sił zacierających prawdę, z przesądów właśnie, które przebierają 
się za „prawdy ostateczne” i za takie powszechnie uchodzą. Stąd typowe dla dzi-
siejszego chrześcijanina lęki: przed uznaniem za anachronicznego, za obce ciało 

16 Ratzinger J., Prawda w teologii, 42; Ratzinger J., Wykłady bawarskie, 204.
17 Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur (tł. W. Dzieża) (Częstochowa 2005) 137.
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w nieuniknionym pochodzie postępu, przed wchodzeniem w zatarg z obiegową 
kulturą i z presją społeczną, przed etykietą „hamulcowego”, szkodnika zatruwają-
cego świetlisty marsz ku modernizacji nadmiarem pesymizmu.

Papież przerabiał to na własnej skórze. Tym wiarygodniejsze jest to, co mówi 
na temat konieczności odwagi w służbie prawdy: „odwaga jest podstawową cechą 
[…]. Z  tym jest związane niepoddawanie się wpływom różnych poglądów, ale 
działanie spowodowane własnym wewnętrznym rozeznaniem, także wtedy, gdy 
prowokuje to gniew otoczenia”18. Wewnętrzna niezależność, samodzielne myśle-
nie i wyrażanie poglądów o niekoniecznie opływowym kształcie wymagają odwa-
gi w każdej dziedzinie i sytuacji. Tym bardziej są one konieczne uczniom Tego, 
który powiedział: „Ja jestem prawdą” i dał jej takie, a nie inne świadectwo19.

***

„Dlaczego stawanie się prawdziwym oznacza stawanie się dobrym? Dlaczego 
prawda jest dobra – sama w sobie jest dobrem? Dlaczego obowiązuje sama przez 
się, bez konieczności wykazania się jakąkolwiek celowością?”20. Dlaczego samo 
pozbawione sceptycyzmu postawienie pytania o prawdę budzi taki opór, taką fu-
rię, a  z  drugiej strony – takie poświęcenie jej obrońców? Dlaczego najbardziej 
bezbożne i nieludzkie imperia w dziejach świata były nieodmiennie oparte na gi-
gantycznym kłamstwie? Co jest takiego w prawdzie, że aż tak pociąga człowieczy 
umysł i serce? Kto tam w niej jest?

18 Benedykt XVI, Światłość świata, 96. „Na początku sprawowania urzędu biskupa, opowiada 
Joseph Ratzinger, przede wszystkim wciąż brzmiały mu w uszach «słowa Biblii i Ojców Kościoła, 
bardzo surowo osądzające pasterzy, którzy są jak nieme psy i, chcąc uniknąć konfliktów, pozwalają 
rozprzestrzeniać się truciźnie»”. P. Seewald, Benedykt XVI. Portret z bliska (tł. G. Popek) (Kraków 
2006) 154.
19 Diagnoza Ratzingera z roku 1996: „[…] nie są to jeszcze prześladowania – użycie tego słowa 
byłoby tu bezsensem. Ale można już wskazać sfery życia – i to całkiem liczne – w których znów 
trzeba mieć odwagę, by się przyznać do swej religii. Przede wszystkim rośnie groźba chrześcijańst-
wa zaadaptowanego, które zostaje z radością podchwycone przez społeczeństwo jako przyjazny 
człowiekowi sposób bycia chrześcijaninem i  przeciwstawione rzekomemu fundamentalizmowi 
ludzi, którzy nie potrafią mieć tak opływowych kształtów. Narasta groźba dyktatury opinii – kto 
nie trzyma z innymi, zostaje odizolowany, dlatego nawet zacni ludzie nie śmią się już przyznać 
do takich nonkonformistów. Ewentualna dyktatura antychrześcijańska byłaby przypuszczalnie 
znacznie subtelniejsza niż wszystko, co dotychczas znaliśmy. Byłaby na pozór przyjazna religii, 
pod warunkiem jednak, że religia nie tykałaby jej wzorców zachowania i myślenia. Ratzinger J., Sól 
ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci (tł. G. Sowinski) (Kraków 1997) 
132.
20 Ratzinger J., Wykłady bawarskie, 205.
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Przekonany jestem, że odpowiedź leży w  prostym zdaniu jednego z  bawar-
skich wykładów Ratzingera: „Zagłębiwszy się w istotę prawdy, docieramy do po-
jęcia Boga”21. On w niej jest. I dlatego – powtórzmy – na dłuższą metę rozwijać 
się mogą jedynie ludzie i  społeczeństwa nakierowane nie na szczęście, lecz na 
prawdę. Temu właśnie służy Kościół.
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Czy kolejność poszczególnych przykazań Dekalo-
gu jest oczywista? Czyli o problemie sukcesji po-
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Streszczenie

Celem niniejszego referatu jest analiza zawartych w Piśmie Świętym tekstów zawierających zapis 
całego Dekalogu bądź jego fragmentów pod kątem kolejności następujących po sobie przykazań. 
Badania są prowadzone nie tylko w oparciu w wzorcowy tekst masorecki w odniesieniu do ksiąg 
Starego Testamentu oraz wydanie Nestle-Alanda w odniesieniu do pism Nowego Testamentu, ale 
również w oparciu o innych świadków tekstowych, takich jak Septuaginta, Pięcioksiąg Samary-
tański, Papirus Nasha czy różne kodeksy greckie Nowego Testamentu. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań można stwierdzić, że kolejność przykazań obecna w pismach Starego i Nowego 
Testamentu jest różna, co sugeruje, że w czasach rodzącego się chrześcijaństwa kolejność poszcze-
gólnych przykazań nie była sztywnie ustalona.

Słowa kluczowe:  Dekalog; przykazania; Papirus Nasha; Pięcioksiąg Samarytański; Septuaginta

Abstract

The main purpose of the paper is analysis of Biblical texts where reader can find the Decalogue or 
only few commandments considering succession of commandments. Researches are connected 
to Masoretic Text and Nestle-Aland edition which are model version for Old and New Testament 
but also in respect of other textual witnesses like Septuagint, Samaritan Pentateuch, Nash Papyrus 
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and various New Testament codices. On the basis of analysis it could be claimed that succession 
of commandments in Old and New Testaments books in the time of Christianity beginning was 
not fixed.

Keywords:  Decalogue; commandments; Nash Papyrus; Samaritan Pentateuch; Septuagint

1. Wprowadzenie

Pobieżne przyjrzenie się obu wariantom Dekalogu (z Księgi Wyjścia i Księgi Po-
wtórzonego Prawa) w  przekazanie masoreckim prawdopodobnie nie przykuje 
uwagi czytelnika w zakresie problematyki kolejności wymienionych tam przyka-
zań. Kiedy jednak ów czytelnik przyjrzy się owym tekstom dokładnie (zwłaszcza 
ich końcówce), być może dojdzie do wniosku, że kolejność ostatnich zakazów jest 
zachwiana. Co więcej, kiedy ten sam czytelnik zapozna się z kolejnością przyka-
zań obecnych np. w Septuagincie czy tzw. Papirusie Nasha, to uświadomi sobie, że 
kwestia kolejności poszczególnych przykazań jest o wiele bardziej skomplikowa-
nym problemem i w świetle tych źródeł nie wydaje się ona taka oczywista.

Celem niniejszego opracowania będzie zbadanie kolejności poszczególnych 
przykazań Dekalogu w księgach Starego i Nowego Testamentu. Za materiał źró-
dłowy posłużą najważniejsi zachowani świadkowie Dekalogu, czyli w przypadku 
Starego Testamentu tekst masorecki, Pięcioksiąg Samarytański, Papirus Nasha, 
Septuaginta oraz Vulgata, a w przypadku pism Nowego Testamentu – tekst opra-
cowany w wydaniu Nestle-Alanda oraz Vulgata. Metodą wykorzystaną podczas 
analiz będzie krytyka tekstualna. Opracowanie zostanie podzielone na trzy części. 
Wpierw nastąpi analiza przykazań Dekalogu pod kątem ich kolejności w Starym 
Testamencie. Następnie będą miały miejsce badania kolejności przykazań Deka-
logu w pismach Nowego Testamentu. Wreszcie zostaną wyciągnięte wnioski z do-
konanych zestawień pod kątem kolejności poszczególnych przykazań ze szczegól-
nym uwzględnieniem kolejności zakazu pożądania cudzej żony i domu.

2. Przykazania Dekalogu w Starym Testamencie

Według wersji masoreckiej Księgi Wyjścia kolejność przykazań jest następująca: 
zakaz bałwochwalstwa, zakaz sporządzania podobizn, zakaz nadużywania Boże-
go imienia, nakaz świętowania szabatu, nakaz szanowania rodziców, zakaz za-
bójstwa, zakaz cudzołóstwa, zakaz kradzieży, zakaz składania fałszywego świa-
dectwa, zakaz pożądania cudzego domu, żony i pozostałego mienia. Masorecki 
wariant Dekalogu z Księgi Powtórzonego Prawa prezentuje się tak samo jak wer-
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sja z Księgi Wyjścia z tą różnicą, że lekcja z ostatniej księgi Tory podaje inną ko-
lejność elementów zakazu pożądania: żona, dom, pozostałe mienie1.

Wariant z Księgi Wyjścia według Pięcioksięgu Samarytańskiego jest tożsamy 
z wersją masorecką2. Lekcja z Księgi Powtórzonego Prawa zaś w Pięcioksięgu Sa-
marytańskim podaje inną kolejność elementów zakazu pożądania niż tekst ma-
sorecki: jest odwrócona kolejność rzeczowników „żona” i „dom”. Większa różnica 
pojawia się już natomiast w  przypadku Papirusu Nasha. Do nakazu szacunku 
wobec rodziców w  tym tekście kolejność przykazań jest tożsama z  wariantem 
masoreckim. Po nakazie szacunku wobec rodziców jednak Papirus Nasha poda-
je następującą kolejność przykazań: zakaz cudzołóstwa, zakaz zabójstwa3, zakaz 
kradzieży, zakaz składania fałszywego świadectwa i zakaz pożądania4.

Sytuację jeszcze bardziej komplikuje Septuaginta. Według wariantu z  Księgi 
Wyjścia kolejność przykazań według wspomnianego tłumaczenia greckiego jest 
tożsama z wersją masorecką do obowiązku czci wobec rodziców włącznie. Nie-
mniej po tym przykazaniu Septuaginta umieszcza zakaz cudzołóstwa, następnie 
zakaz kradzieży, później zakaz zabójstwa, wreszcie zakazy składania fałszywego 
świadectwa i pożądania5. Według lekcji Septuaginty odnośnie do Księgi Powtó-
rzonego Prawa rozbieżności względem tekstu masoreckiego również pojawiają 
się po przykazaniu nakazującym szacunek wobec rodziców. Greckie tłumaczenie 
Pisma Świętego podaje następującą kolejność dalszych przykazań: zakaz cudzo-
łóstwa, zakaz zabójstwa, zakaz kradzieży, zakaz składania fałszywego świadectwa 
i zakaz pożądania6. Vulgata z kolei co do kolejności przykazań podąża za lekcją 
masorecką zarówno co do Księgi Wyjścia, jak i co do Księgi Powtórzonego Pra-
wa7.

1 Por. A. Perz, «Dekalog jako Słowo Boga do człowieka i  jego odczytanie przez młodzież», 
Kieleckie Studia Teologiczne 10 (2011) 46.
2 Nieznaczna różnica zachodzi w przypadku zakazu pożądania – Pięcioksiąg Samarytański do-
datkowo umieszcza rzeczownik „pole” pomiędzy żoną a sługą.
3 Odwrócenie kolejności zakazów zabójstwa i  cudzołóstwa przyjmuje również Filon. Zob. J. 
Lemański, Księga Wyjścia. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Częstochowa 2009) 416; M. 
Wojciechowski, Dziesięć przykazań dawniej i dziś (Częstochowa 2011) 29.
4 Kolejność elementów zakazu pożądania jest następująca: żona, dom, pole, sługa, służebnica, 
wół, osioł, pozostałe mienie.
5 Kolejność poszczególnych elementów zakazu pożądania jest następująca: żona, dom, pole, 
sługa, służebnica, wół, osioł, bydło i pozostałe mienie.
6 Kolejność poszczególnych elementów zakazu pożądania w tym przypadku jest tożsama z wers-
ją z Księgi Wyjścia.
7 Kolejność poszczególnych elementów zakazu pożądania w Księdze Wyjścia według Vulgaty 
jest zatem następująca: dom, żona, sługa, służebnica, wół, osioł, pozostałe mienie. Według Księgi 
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Wj 20,3-17 oraz Pwt 5,7-21 są jedynymi fragmentami ze Starego Testamentu, 
w  których zostały zapisane wszystkie przykazania Dekalogu w  porządku 
sukcesywnym. Mimo to w niektórych księgach Starego Testamentu można jeszcze 
odnaleźć zapisy nawiązujące w mniejszym lub większym stopniu do niektórych 
przykazań Dekalogu. Przykładem tekstu, który zdaje się nawiązywać do siedmiu 
przykazań Dekalogu, jest perykopa Kpł 19,1-18. W tym fragmencie zwierającym 
listę różnych zakazów i nakazów w wierszach 19,3-4.11-12 można odnaleźć wy-
tyczne przypominające te z Wj 20,3-17 oraz Pwt 5,7-21. Przykazania te brzmią 
następująco: „Każdy z  was będzie szanował matkę i  ojca i  będzie zachowywał 
Moje szabaty. Ja jestem Pan, Bóg wasz! Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie 
sobie bogów z lanego metalu. Ja jestem Pan, Bóg wasz!” (w. 3-4), „Nie będziecie 
kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będzie-
cie przysięgać fałszywie na Moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga 
twego. Ja jestem Pan!” (w. 11-12).

Wspomniane przykazania nie następują w  jednym ciągu, ale są oddzielone 
passusem złożonym z sześciu wierszy (w. 5-10). Przyjmując je jednak jako przy-
kazania pochodzące z dekalogu, można by odtworzyć ich następującą kolejność: 
nakaz szanowania rodziców, nakaz świętowania szabatu, zakaz bałwochwalstwa, 
zakaz sporządzania wizerunków, zakaz kradzieży, zakaz składania fałszywego 
świadectwa, zakaz nadużywania imienia Bożego.

Istnieją jednak poważne obiekcje co do dopatrywania się w przytoczonym 
tekście aluzji do niektórych przykazań Dekalogu. Po pierwsze, jak już zostało 
zauważone, potencjalne przykazania zostały oddzielone dużym blokiem tek-
stu, a  taki zabieg literacki w  przypadku Dekalogu mającego Boży autorytet 
wydaje się mało prawdopodobny. Po drugie, już pobieżna analiza tych przyka-
zań w języku hebrajskim pozwala zauważyć wyraźnie różniące się słownictwo 
od tego, które stosują redaktorzy Dekalogu w  Wj 20,3-17 oraz Pwt 5,7-21. 
W tym świetle zbieżność perykopy Kpł 19,1-18 z dziesięcioma przykazaniami 
jest przypadkowa.

W pismach prorockich reprezentatywne nawiązania do niektórych przyka-
zań Dekalogu pojawiają się w Księdze Jeremiasza i Księdze Ozeasza. W pierw-
szym ze wspomnianych pism takim miejscem jest Jr 7,9. Według wariantu 
masoreckiego przykazania są wymienione w  następującej kolejności: zakaz 
kradzieży, zabijania, cudzołożenia, fałszywego przysięgania, palenia kadzidła 
Baalowi oraz chodzenia za obcymi bogami8. Niemniej Septuaginta posiada 

Powtórzonego Prawa zaś: żona, dom, sługa, służebnica, wół, osioł, pozostałe mienie.
8 Palenie kadzidła Baalowi nie nawiązuje do Dekalogu (chyba że niedosłownie). Wszystkie 
zakazy są wyrażone innymi formami czasownikowymi niż w  Wj 20 czy Pwt 5, niemniej są to 
te same korzenie. Nieznacznie względem Księgi Wyjścia i Księgi Powtórzonego Prawa różni się 
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inną kolejność trzech pierwszych przykazań: zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, 
kradzieży9.

W Księdze Ozeasza nawiązanie do niektórych przykazań Dekalogu można 
odnaleźć w  Oz 4,2. Według lekcji masoreckiej tego tekstu kolejność jest na-
stępująca: przeklinanie, kłamanie, zabijanie, kradzież, cudzołożenie10. Septu-
aginta podaje taką samą kolejność, nie wspominając jednak o przeklinaniu11. 
Oz 13,4 wydaje się nawiązywać do przykazania zakazującego bałwochwalstwa, 
niemniej tekst hebrajski tego urywku różni się względem tego podanego w Wj 
20 lub Pwt 5.

Gdzieniegdzie spotkać się można również z  propozycjami doszukiwania się 
niektórych przykazań Dekalogu w  takich perykopach jak Wj 34,11-28 (w. 13-
14.21) oraz Pwt 27,11-26 (w. 15-16.24). Trzeba jednak uczciwie przyznać, że 
odmienna forma gramatyczna tych przykazań oraz racje przytoczone powyżej 
również nie pozwalają na dopatrywanie się w tych tekstach aluzji do dziesięciu 
przykazań. Z tego powodu wydaje się, że jedynymi miarodajnymi wersjami staro-
testamentowymi dla ustalania kolejności poszczególnych przykazań są perykopy 
Wj 20,3-17 i Pwt 5,7-21.

3. Przykazania Dekalogu w Nowym Testamencie

W żadnym z pism należących do zbioru Nowego Testamentu nie są wymienio-
ne sukcesywnie wszystkie przykazania Dekalogu. Nie oznacza to jednak, że au-
torzy nowotestamentowi nie nawiązywali do nich bądź ich nie cytowali. W nie-
których partiach ksiąg można odnaleźć fragmenty, które zestawiają obok siebie 
kilka przykazań wziętych z Dekalogu, co daje podstawę do próby odtworzenia 
kolejności poszczególnych przykazań w poszczególnych pismach Nowego Te-
stamentu.

Chyba najbardziej znaną perykopą ewangeliczną zawierającą aluzję do po-
szczególnych przykazań Dekalogu jest opowiadanie o spotkaniu Jezusa z boga-
tym młodzieńcem zrelacjonowane przez wszystkich synoptyków (Mt 19,16-22; 
Mk 10,17-22; Łk 18,18-23). Podczas zaistniałej rozmowy Jezus przywołuje aż pięć 
przykazań dotyczących obowiązków względem bliźnich (Mt 19,18-19; Mk 10,19; 
Łk 18,20). Według wersji Mateuszowej kolejność wymienionych przez Chrystusa 

przykazanie dotyczące zakazu składania fałszywej przysięgi.
9 Vulgata posiada kolejność zgodną z wariantem masoreckim.
10 Dwa pierwsze elementy, co do swej formy morfologicznej, nie nawiązują do Dekalogu.
11 Vulgata jest zgodna z tekstem masoreckim.
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przykazań jest następująca: zakaz zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży, składania 
fałszywych zeznań oraz nakaz czci rodziców12.

Kolejność przykazań podana w wersji Markowej Ewangelii jest zbieżna z lek-
cją Mateuszową z jednym wyjątkiem – pomiędzy zakazem składania fałszywych 
zeznań oraz nakazem czci rodziców znajduje się dodatkowo zakaz oszukiwania, 
kradzieży (gr. mē aposterēsēs)13. W wariancie Łukaszowym natomiast kolejność 
przykazań jest już nieco inna: zakaz cudzołóstwa, zabójstwa, kradzieży, składania 
fałszywych zeznań, nakaz czci rodziców14.

Innym miejscem w  Ewangelii, gdzie Jezus nawiązuje do niektórych przyka-
zań Dekalogu, jest tzw. kazanie na górze (Mt 5–7). W perykopie 5,21-32 można 
odnaleźć aluzję do dwóch przykazań umieszczonych w następującej kolejności: 
zakaz zabójstwa oraz cudzołóstwa. Natomiast to, czy we fragmencie 5,33-37 Jezus 
nawiązuje do przykazania zakazującego składania fałszywych zeznań, jest kwestią 
sporną. Jeżeli tak, to trzeba sobie zdawać sprawę z zupełnie innego słownictwa 
tego przykazania w tekście greckim względem lekcji z Księgi Wyjścia i Księgi Po-
wtórzonego Prawa.

W  listach przypisywanych Pawłowi również można odnaleźć aluzję do 
niektórych przykazań Dekalogu. Czasami apostoł przywołuje większą ich ilość, 
czasami odnosi się tylko do jednego. Drugi przypadek ma miejsce choćby w Rz 
7,7, gdzie Paweł nawiązuje do zakazu pożądania, nie wyliczając jednak poszcze-
gólnych elementów tego zakazu, oraz w Ef 6,2, gdzie apostoł przywołuje nakaz 
czci rodziców. Takie pojedyncze przywołania, bez odniesienia ich do innych przy-
kazań, nie pomagają jednak w ustaleniu kolejności poszczególnych przykazań.

Inna sytuacja ma miejsce w przypadku tekstu wyjętego z Rz 13,9. W tym frag-
mencie Paweł nawiązuje do czterech przykazań Dekalogu związanych z obowiąz-
kami względem bliźniego. Ich kolejność nie jest taka sama, jak w  masoreckiej 
wersji Księgi Wyjścia czy Księgi Powtórzonego Prawa. U apostoła kolejność przy-
kazań jest następująca: zakaz cudzołóstwa, zakaz zabójstwa, zakaz kradzieży oraz 
zakaz pożądania bez wyliczenia poszczególnych elementów zakazu pożądania15. 

12 Vulgata posiada taką samą kolejność, przy czym posługuje się innym terminem niż w wersji 
Dekalogu z Księgi Wyjścia i Księgi Powtórzonego Prawa dla wyrażenia zakazu zabójstwa.
13 Vulgata posiada nieco inną kolejność tych przykazań: zakaz cudzołóstwa, zabójstwa, kradzieży, 
składania fałszywych zeznań, oszukiwania (łac. ne fraudem feceris) oraz nakaz czci rodziców. 
Niektórzy uważają, że zakaz oszukiwania jest podsumowaniem przykazań zabraniających składa-
nia fałszywego świadectwa oraz pożądania. Zob. D.H. Stern, Komentarz żydowski do Nowego Tes-
tamentu (Warszawa 2004) 151-152.
14 W Vulgacie kolejność przykazań jest taka sama jak w Mt 19,18-19, z tym że zakaz zabójstwa 
wyrażony jest w inny sposób.
15 Taką samą kolejność podaje Vulgata, z tym że łacińskie tłumaczenie Pisma Świętego posługuje 
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Poza Corpus Paulinum nawiązanie do niektórych przykazań Dekalogu można 
odnaleźć w Jk 2,11. Autor tego listu czyni w tym miejscu aluzję do dwóch przy-
kazań, które ustawia w następującej kolejności: zakaz cudzołóstwa oraz zakaz za-
bójstwa16.

4. Implikacje wynikające z przeprowadzonych zestawień

Na podstawie dokonanych zestawień kolejności poszczególnych przykazań De-
kalogu u różnych świadków tekstowych zarówno w odniesieniu do pism Starego, 
jak również Nowego Testamentu17 można zauważyć dwa ważne obszary pojawia-
jących się problemów: problematyka kolejności przykazań dotyczących relacji 
z bliźnimi oraz zagadnienie ewentualnego podziału przykazania dotyczącego za-
kazu pożądania.

4.1 Problem kolejności przykazań dotyczących relacji z bliźnimi
Problematykę kolejności poszczególnych przykazań dotyczących relacji z bliźni-
mi warto rozpatrzyć osobno dla świadków starotestamentowych oraz oddzielnie 
dla zachowanych wersji nowotestamentowych. Rozbieżności względem tekstu 
masoreckiego i Pięcioksięgu Samarytańskiego zostały stwierdzone dla Papirusu 
Nasha oraz Septuaginty w Księdze Wyjścia oraz w Księdze Powtórzonego Prawa. 
Wszystkie te wersje są ze sobą zgodne co do kolejności przykazań do obowiązku 
czci wobec rodziców włącznie oraz co do dwóch ostatnich zakazów Dekalogu. 
Za każdym razem są to zakazy składania fałszywego świadectwa oraz pożądania. 
Oznacza to, że kolejność siedmiu przykazań nie jest powodem rozbieżności18.

W  związku z  tym wątpliwości dotyczą jedynie kolejności trzech przykazań: 
zakazu zabójstwa, cudzołóstwa oraz kradzieży. Na podstawie przeprowadzonych 
zestawień można zauważyć, że nigdy cudzołóstwo nie jest umieszczane bezpo-
średnio przed zakazem składania fałszywego świadectwa. Co więcej, nigdy zakaz 
kradzieży nie jest lokowany zaraz po nakazie czci rodziców. Dodatkowo moż-

się w tym miejscu innym czasownikiem dla wyrażenia zakazu cudzołóstwa niż w Księdze Wyjścia 
i Księdze Powtórzonego Prawa.
16 Tak samo ma Vulgata.
17 Zob. jeszcze inną kolejność u Hezychiusza: S. Łach, «Poszczególne przykazania Dekalogu», 
Ateneum Kapłańskie 39 (46; 1947) 343.
18 Siedmiu niezależnie od przyjętego wśród chrześcijan sposobu podziału poszczególnych 
przykazań.
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na stwierdzić, że we wszystkich lekcjach niezgodnych z  tekstem masoreckim 
i Pięcioksięgiem Samarytańskim zakaz cudzołóstwa jest umieszczany bezpośred-
nio za nakazem czci rodziców. Można również zauważyć w tej sytuacji, choć rów-
nie dobrze może to być zwykły przypadek wynikający ze stałego miejsca zakazu 
cudzołóstwa, że zakaz kradzieży zawsze pozostaje w bezpośredniej łączności z za-
kazem zabójstwa.

W opisach rozmowy Jezusa z bogatym młodzieńcem przywołanych jest pięć 
przykazań Dekalogu. Brakującym elementem jest zakaz pożądania, który pojawi 
się za to w Rz 13,9. Na podstawie różnych lekcji synoptycznych wśród zachowa-
nych świadków tekstualnych można stwierdzić, że za każdym razem trzy ostatnie 
przykazania mają stałą kolejność: zakazy kradzieży i składania fałszywych zeznań 
oraz nakaz czci rodziców. Oznacza to, że rozbieżności dotyczą jedynie kolejności 
dwóch pierwszych zakazów: zabójstwa i cudzołóstwa19.

Różną kolejność poszczególnych przykazań w lekcji Łukaszowej można pró-
bować tłumaczyć korzystaniem z innego źródła przez poszczególnych synopty-
ków: Mateusz i Marek korzystali z wersji hebrajskiej, Łukasz zaś – z Septuagin-
ty20. Być może w ten sam sposób należy również tłumaczyć kolejność przykazań 
w Liście do Rzymian, która jest zgodna z wersją Łukaszową. Oczywiście, takie 
tłumaczenie nie rozwiązuje problemu, dlaczego Septuaginta ma inną kolejność 
poszczególnych przykazań niż wersja masorecka. Umieszczenie nakazu czci ro-
dziców na ostatnim miejscu można próbować tłumaczyć tym, że spośród wy-
mienionych przykazań Dekalogu jest to jedyne przykazanie z obietnicą, które 
z racji retorycznych mogło zostać umieszczone jako konkluzja21.

4.2 Problem podziału przykazania dotyczącego zakazu pożądania
Porównanie ze sobą różnych wariantów tekstowych wyliczających elementy za-
kazu pożądania w samej końcówce Dekalogu pozwala lepiej zrozumieć przyczy-
ny istnienia dwóch różnych podziałów dziesięciu przykazań wśród chrześcijan. 
Poszczególni świadkowie, o ile nie różnią się między sobą co do kolejności po-
szczególnych elementów objętych zakazem pożądania od trzeciego komponen-

19 Por. M. Baraniak, «Początek Dziesięciu Słów», Przegląd powszechny 123 (3; 2006) 24.
20 Zob. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 14–28 (Częstochowa 2008) 
265-266.
21 Zob. F. Mickiewicz, Ewangelia według św. Łukasza. Rozdziały 12–24 (Częstochowa 2012) 277. 
Pojawiają się nawet opinie, że odmienna kolejność podana przez Jezusa mogła wynikać z sukcesji 
trudności w ich zachowywaniu. Zob. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – prze-
kład z oryginału – komentarz (Poznań 1977) 245.
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tu22, o  tyle kwestia kolejności dwóch pierwszych elementów jest już powodem 
rozbieżności23.

Nie wnikając w  szczegółową problematykę tego zagadnienia, należy zauwa-
żyć, że problem istniejący już nawet tylko na poziomie tradycji masoreckiej24 nie 
doczekał się swego rozstrzygnięcia w pismach Nowego Testamentu. Paweł, o ile 
wspomniał o samym zakazie, o tyle nie wymienił przy nim żadnych elementów 
wyliczonych w dwóch starotestamentowych wersjach Dekalogu.

Teoretycznie taka sytuacja mogłaby przemawiać na korzyść zwolenników po-
działu obowiązującego wśród protestantów, ponieważ przytoczenie samego zaka-
zu może sugerować, że związane z nim są wszystkie występujące przy nim kom-
ponenty25. Przy takiej interpretacji zakaz pożądania cudzej żony i obcego mienia 
byłby jednym przykazaniem. Z drugiej strony jednak wydaje się, że wyciąganie 
tak daleko idącego wniosku w oparciu o przywołane teksty Pawłowe byłoby pew-
nym nadużyciem, ponieważ fragment Rz 13,9 służy określonej retoryce apostoła, 
a ta z pewnością musiała wymuszać pewne uproszczenia i określone zabiegi lite-
rackie na cytowanym tekście.

W oparciu o samych świadków starotestamentowych można stwierdzić, że 
tylko Pięcioksiąg Samarytański konsekwentnie umieszcza w obu wersjach De-
kalogu dom przed żoną. Drugim źródłem potwierdzającym taką kolejność ele-
mentów objętych zakazem pożądania jest lekcja masorecka w Księdze Wyjścia. 
Większość najważniejszych świadków jednak (masorecka wersja Pwt, Papirus 
Nasha oraz dwukrotnie Septuaginta) potwierdza odwrotną kolejność dwóch 
pierwszych elementów. Co więcej, są to świadkowie różni. Rozstrzyganie pro-
blemu ewentualnego podziału zakazu pożądania od strony ilościowej mogło-
by dostarczyć argumentu osobom opowiadającym się za katolickim podziałem 
dziesięciu przykazań.

22 Pewna różnica dotyczy ewentualnie rzeczownika „pole”, które czasami jest obecne również 
w wariancie Dekalogu z Księgi Wyjścia.
23 Por. H. Witczyk, «Orędzie Dekalogu (Wj 20,1-17). Analiza krytycznoliteracka», Zeszyty Nau-
kowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 40 (1-2; 1997) 47; M. Kiedzik, «Orędzie Dekalogu 
(I-III)», w: W. Chrostowski, Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora 
Stanisława Mędali CM w 65. rocznicę urodzin (Warszawa 2000) 172.
24 Nawet sami Masoreci w dwóch wersjach Dekalogu (Wj, Pwt) przekazali dwie różne kolejności 
pierwszych elementów objętych zakazem pożądania.
25 Por. G. Hentschel, «Prawo bliźniego do normalnego życia. Refleksje nad dziewiątym i  dz-
iesiątym przykazaniem dekalogu», Communio 21 (1; 2001) 20, 27; A. Chouraqui, Dziesięć przyka-
zań dzisiaj (Warszawa 2002) 224; T. Hergesel, Jan jest Pan, Bóg twój! (Wrocław 2006) 242.
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5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była analiza poszczególnych przykazań Dekalogu 
pod kątem ich kolejności w pismach Starego i Nowego Testamentu. Za materiał 
źródłowy posłużyły najważniejsi świadkowie Dekalogu, czyli tekst masorecki, 
Pięcioksiąg Samarytański, Papirus Nasha, Septuaginta, Nowy Testament w wyda-
niu Nestle-Alanda oraz Vulgata.

Z dokonanych analiz wynika, że w tradycjach biblijnych nie zachowała się tyl-
ko jedna ściśle ustalona kolejność przykazań Dekalogu. Z jednej strony odmienna 
kolejność dziesięciu przykazań poświadczona jest na poziomie różnych przeka-
zów tekstu biblijnego (tekst masorecki, Septuaginta, Papirus Nasha), z drugiej zaś 
– na poziomie samego przekazu masoreckiego (Księga Wyjścia, Księga Powtórzo-
nego Prawa) i pism Nowego Testamentu (poszczególne Ewangelie).
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Zastępcze cierpienie Sługi JHWH jako zapowiedź 
ekspiacyjnej śmierci Chrystusa
The substitutionary suffering of the Servant of Yahweh as a predic-
tion of the Christ's expiationary death

Streszczenie

Ekspiacja od zawsze ściśle wiązała się z grzechem, a co za tym idzie, z przebłaganiem Boga za wy-
kroczenia przeciwko Niemu. Szczególnie księgi historyczne są przesiąknięte kultycznymi rytami, 
które spełniały rolę narzędzi ekspiacyjnych. Niezwykle ważna staje się postać tajemniczego Sługi 
JHWH z Księgi Izajasza, którego cierpienie stanowi figurę śmierci ekspiacyjnej. Artykuł w trzech 
częściach odkrywa funkcję ekspiacyjną Sługi Pańskiego. Nawiązuje do modelu ofiar przebłagania, 
ale uwidacznia zmieniający się podmiot oraz narzędzie ekspiacji. Męka i śmierć Sprawiedliwego 
staną się ofiarą za grzechy wielu. Opisana szczegółowo czwarta pieśń o Słudze JHWH jest zapo-
wiedzią tego, który dokonał doskonałej ekspiacji i odkupienia wszystkich ludzi. Owym niewin-
nym Sługą jest Chrystus. Syn Boży podjął dzieło przebłagania Ojca za winy ludzkości oraz pojed-
nał ludzi z Bogiem przez mękę i śmierć na krzyżu, dając wyraz Nowemu Przymierzu.

Słowa kluczowe:  Sługa JHWH; zapowiedź; Jezus Chrystus; przebłaganie; zastępcze cierpienie; 
śmierć ekspiacyjna

Abstract

The expiation is a term closely associated with a sin. In consequence it is understood as the act 
of propitiation of God for human guilt. The historical part of Bible reveals many cultic rites as 
a sacrifice of atonement. In Old Testament extremely important is the mysterious character of the 
Servant of Yahweh. In the Book of Isaiah, the suffering of Servant is a prefiguring of an expiatio-
nary death idea. The paper shows in three parts the expiatory function of the Servant of Lord. The 



42 Anna Pędrak 

model of propitiatory sacrifice is a background of our researches On the other hand we emphasize 
changing context of a propitiatory subject and object. In this light passion and death of the Ri-
ghteous One can be understood as an atoning sacrifice for the sins of many. The article describes 
in details the fourth Servant Song. This poem is a prediction of perfect expiation and salvation of 
whole world. Christ is this innocent Servant, just as He testified about himself. The Son of God 
fulfilled the act of propitiation of Father for human guilt and reconciled mankind to God through 
passion and death on the cross. That was an expression of the New Covenant.

Keywords:  the Servant of Yahweh; prediction; Jesus Christ; expiation; substitutionary suffering; 
expiationary death

1. Wstęp

Zagadnienie zadośćuczynienia zawsze ściśle wiązało się z grzechem, a co za tym 
idzie, z przebłaganiem Boga za wszelkie wykroczenia przeciwko Niemu. Szcze-
gólnie księgi historyczne są przesiąknięte kultycznymi rytami, które spełniały rolę 
narzędzi ekspiacyjnych. Biblia rozróżnia zadośćuczynienie za grzechy własne i za 
grzechy innych ludzi. Istniały więc formy ekspiacji indywidualnej i wspólnoto-
wej. Księgi mądrościowe podają także sposoby wynagrodzenia za popełnione zło. 
Wina zawsze może być zgładzona przez „miłość i wierność” (Prz 16,6; 10,12), do-
broczynność czy wyznanie grzechu przed Bogiem (Ps 32; 51; 78). Biblia wskazu-
je konkretne sytuacje, w których możemy zadośćuczynić za grzechy popełniane 
przez innych ludzi: odwzajemniać zło dobrem, poprzez wstawiennictwo za nich 
lub sprawiedliwość zastępczą, a także przez ofiarowanie cierpienia zastępczego1.

2.Idea zastępstwa – tło biblijne

Starotestamentalny Józef (Rdz 42,1–50,26) i Dawid (1Sm 24–26) potrafili zanie-
chać zemsty i uznać swoją winę. Odwet nie przerywa łańcucha zła, ale wiąże ze 
sobą nową krzywdę. To dobro dźwiga człowieka. Abraham także jest przykładem 
wstawiennictwa za bliźnich (Rdz 18,23-32), kiedy wstawia się u Boga, aby Ten nie 
zniszczył Sodomy2. Idea zastępstwa w Biblii pozostawiła za sobą ślady myślenia 
magicznego. Człowiek we własnym interesie pozwalał się zastąpić przez kogoś lub 
przez coś, aby przerzucić swoje nieszczęście. Tymczasem w opowiadaniu z Księgi 
Rodzaju Abraham chce oddać siebie samego, swoją przyjaźń z Bogiem, aby ocalić 

1 Niniejszy artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej tegoż samego autora zatytułowanej Ak-
tualizacja idei wynagradzania w oparciu o naukę o zadośćuczynieniu, obronionej 8.06.2017 roku 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
2 Por. M. Gardocka, R. Gardocka, «Podstawy teologiczne idei wynagrodzenia w Biblii», Studia 
Koszalińsko-Kołobrzeskie 17 (2011) 45-47.
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zagrożone miasto przed nieszczęściem, które ściąga na siebie. Ten sprawiedliwy 
człowiek czuje się solidarny z grzesznikami i niedostatek ich ciężaru pragnie za-
stąpić swoim własnym, reprezentując ich przed Bogiem. Gdy po stronie winnego 
nie można było spodziewać się uznania winy, prorocy wielokrotnie wstawiali się 
za ludem i błagali Najwyższego o przebaczenie. Podczas gdy Jeremiasz traktował 
swe cierpienia jako ponure zrządzenie losu, niedające się wytłumaczyć, w Księ-
dze Powtórzonego Prawa pojawia się obraz proroka wstawiającego się za swoim 
ludem – Mojżesza. Zastępczo ofiaruje się na wykreślenie z księgi życia i bierze 
na siebie nieszczęścia swego ludu: umiera poza granicami Ziemi Obiecanej jako 
zastępcza ofiara gniewu Bożego i odrzucony z powodu Izraela3.

Rodzi się przy tym ważne pytanie: czy cierpienie i śmierć zastępcza były zna-
ne i  praktykowane w  Biblii? Na pewno nie było to powszechne. W  okresie po 
wygnaniu babilońskim idea zastępczego cierpienia nie zanikła, ale przenikała ży-
cie konkretnych jednostek. Zwłaszcza Księga Daniela (Dn 3,40) i Druga Księga 
Machabejska (2Mch 7,38) ukazują nową, pogłębioną teologię świadectwa (mar-
tyrium). W pierwszym wypadku było to cierpienie wiernych w świecie, trwanie 
w rozpalonym ogniu pokus, całopalna ofiara świętego kultu wypędzonego ludu, 
który się przeciwstawiał bałwochwalstwu; w drugim wypadku cierpienie jawi się 
jako świadectwo krwi, które daje nadzieję, że uśmierzy gniew Boga. Siedmiu bra-
ci Hebrajczyków wraz z ich matką, choć sami czują się winni sprzeniewierzeniu 
się narodu przeciw Bogu, zdają sobie sprawę, że ich śmierć nie jest bezsensowna. 
Wierzą, że ta śmierć wyjedna u Boga zmiłowanie. „Ja, tak samo jak moi bracia, 
i ciało, i duszę oddaję za ojczyste prawa. Proszę przy tym Boga, aby wnet zmiło-
wał się nad narodem, a ciebie doświadczeniami i karami zmusił do wyznania, że 
On jest jedynym Bogiem. Na mnie i na braciach moich niech zatrzyma się gniew 
Wszechmocnego, który sprawiedliwie spadł na cały nasz naród” (2Mch 7,37-38). 
W tych dwóch obrazach – trzech młodzieńców w ogniu oraz w siedmiu braciach 
zamordowanych za trzymanie się prawa Bożego, Izrael mógł widzieć swój los – 
nieprzerwany ucisk narodu. Ten ucisk po wygnaniu można było także interpre-
tować w świetle obrazu Sługi Pańskiego JHWH. Śmierć staje się punktem wyjścia 
zbawienia ludu4.

Biblijna koncepcja zadośćuczynienia i przebłagania jest trudna do wyjaśnie-
nia, a  jednocześnie należy do najważniejszych duchowych prawd. Jednak, jak 
podkreślił to nawrócony na chrześcijaństwo, żydowski współczesny teolog Mitch 
Glaser: „Jest to prawda, która łączy judaizm i  chrześcijaństwo, można powie-

3 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii (Lublin 2015) 
833-834.
4 J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2, 834-836.
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dzieć nawet, że to na niej są doktrynalnie osadzone”5. Wyjaśnienie, kim jest Sługa 
JHWH, jest konieczne do zrozumienia sensu szczególnie czwartej pieśni z Księgi 
Izajasza. Hebrajskie słowo ebed, tłumaczone jako ‘niewolnik’ lub ‘sługa’ używane 
jest w Starym Testamencie w odniesieniu do znaczących osób: patriarchów (Rdz 
24,14), Lewitów (Ps 113,1), Mojżesza (Wj 1,31), Dawida (1Sm 10,1), Salomona 
(1Krl 3,7), Jozuego (Sdz 2,8), Abrahama, Izaaka i Jakuba (Wj 32,13), a także okre-
śla się nim proroków. Określenia „sługa” używano też w  celu poniżenia siebie 
samego (2Krl 8,13), wyrażenia swojego politycznego poddaństwa (Joz 9,11) bądź 
w odniesieniu do wojowników królewskich (2Sm 11,24). Sługa Pańki – Ebed Ad-
onai – to osoba, która wykonuje wolę Bożą i całkowicie podlega swojemu Panu. 
W czasach starożytności człowiek, który popadł w długi lub stracił majątek, mógł 
nająć się u swojego rodaka jako sługa-niewolnik, musiał przymusowo służyć Izra-
elicie przez jakiś określony okres, przeważnie przez sześć lat. Po zakończonym 
okresie służby mógł nadal wykonywać swoją służbę ze względu na miłość i przy-
wiązanie do swego pana, w duchu wdzięczności, jaką odczuwał wobec niego za 
godne i  życzliwe traktowanie przez okres sześciu lat6. Niewolnictwo w  Izraelu 
rządziło się innymi prawami niż wśród innych narodów. Niewolnicy posiadali 
pewne przywileje: nie pracowali w szabat, byli poddawani obrzezaniu, uczestni-
czyli w ofiarach oraz spożywali wieczerze paschalne7. W tym kontekście łatwiej 
jest pojąć hebrajskie znaczenie słowa „sługa”. Jest ono używane wobec osób, które 
zupełnie dobrowolnie służą swemu panu, nie kierując się pozbyciem długu, lecz 
miłością i wdzięcznością wobec niego8.

3. Proroctwa Izajasza

Najbardziej wymowne jest użycie słowa „sługa” w czterech pieśniach drugiej czę-
ści Księgi Izajasza. Owe pieśni można ująć w  formę dramatu w dwóch aktach. 
O  ile dwie pierwsze mówią o  działalności prorockiej Mesjasza, dwie ostatnie 
przedstawiają jego cierpienie, ale zarazem wywyższenie stanowiące szczyt zbaw-
czego dzieła9. Pieśni o Słudze Pańskim pokazują wiele trudnych wątków do inter-

5 M. Glaser, Tajemnica cierpiącego Sługi Izajasza 53 (Warszawa 2014) 79.
6 Por. F.J. Matera, «Sługa», w: P.J. Achtemeier, Encyklopedia biblijna (Warszawa 1999) 1109-
1110. Por. także: M. Glaser, Tajemnica cierpiącego Sługi Izajasza 53, 65-68; W. Pikor, «Izajaszowy 
Sługa Jahwe a nowe przymierze. Analiza kontekstualna Iz 42,1-9», Zeszyty Naukowe KUL 49 (2; 
2006) 24.
7 Por. M. Bednarz, Jezus Sługą Pańskim według Nowego Testamentu (Tarnów 2001) 27-28.
8 Por. M. Glaser, Tajemnica cierpiącego Sługi Izajasza 53, 69.
9 Por. E. Zawiszewski, «Cierpiący Sługa Jahwe», w: F. Gryglewicz, Męka Jezusa Chrystusa (Lub-



 Zastępcze cierpienie Sługi JHWH 45

pretacji. W Iz 49,1-8 Sługa najpierw przemawia we własnym imieniu, gdy zwraca 
się do wysp, występuje jako ten, który jest wybrany przez Boga już od łona matki. 
Przypomina takie postacie jak Jeremiasz, ale to, co się o nim mówi, przewyższa 
to, co zwykle ukazywało proroków. Jego słowa są jak ostry miecz, który przywodzi 
na myśl różdżkę z pnia Jessego pełniącą funkcję sędziego. Ukryty „w cieniu ręki 
Boga” jest zachowany na czas, który wybrał Bóg, aby przeprowadzić swój plan. 
Jeszcze bardziej zaskakuje jest to, że przedstawia się go jako cierpiącego i poni-
żonego: jest sprawiedliwy, a  jednak nikt nie uznaje jego sprawiedliwości z  wy-
jątkiem Boga. Następnie Sługę przedstawia Bóg, określa go dwoma wyrażeniami 
zapożyczonymi z pierwszej wyroczni w Iz 42, a mianowicie jako „światłość dla 
pogan” i  „przymierze dla ludu”10. Zachodzi ścisły związek między osobą Sługi 
a jego posłannictwem. Droga rozpoczyna się momentem prezentacji Sługi w sfe-
rze niebiańskiej rady, w czasie której ma miejsce przekazanie mu zadania doty-
czącego wszystkich narodów. Następnie ukazana jest proklamacja posłannictwa 
przed narodami, związana także z trudnym zadaniem w stosunku do Izraela wi-
docznym na kolejnym etapie misji. Izrael odrzuca Sługę. Trzecia pieśń kończy się 
kluczowym pytaniem: czy misja Posłańca Bożego, aby odnowić Izraela i uczynić 
go „światłością dla narodów”, jest zakończona, czy jego życie i posłannictwo zo-
stanie ocalone i wypełnione?

Czwarta pieśń rozpoczyna się znamienną formułą hen (‘oto’), która nawiązuje 
do trzeciej pieśni. Odpowiedź na postawione w niej pytanie jest złożona. Wystę-
pują dwie antytetyczne części związane z  obecnością w  czwartej pieśni dwóch 
podmiotów: Sługi oraz wspólnoty „my”11. Ramami tego fragmentu są dwie wy-
powiedzi, w których anonimowy głos, najprawdopodobniej samego Boga, obja-
śnia to, co spotka Sługę Pańskiego. Pierwsza wypowiedź oznajmia, że Sługa od-
niesie sukcesy („powiedzie się mu”, „wybije się”, „wywyższy”, „wyrośnie bardzo”) 
po wielkim znoju, o którym wspominały już dwie poprzednie Pieśni (Iz 49,1-9; 
50,4-9). Jest przedstawiony jako mąż boleści, od którego ludzie odwracają twarz 
(Iz 53,2-3)12. Cierpienie Sługi jest związane mocno z  jego rolą pośrednika Sło-
wa Bożego, jest konsekwencją wierności wobec zapowiedzi13. Prorok przedsta-
wia cierpienia zarówno fizyczne, jak i duchowe oraz moralne. W oczach opinii 

lin 1986) 45, cyt. za: M. Bednarz, Jezus Sługą Pańskim, 33.
10 Por. A.M. Pelletier, «Księga Izajasza», w: W.R. Farmer, Międzynarodowy komentarz do Pisma 
Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek (Warszawa 2001) 888.
11 Por. H. Witczyk, Pascha Jezusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Eschatologiczna ofiara eks-
piacji i Nowego Przymierza (Lublin 2003) 152-154.
12 Por. A.M. Pelletier, «Księga Izajasza», 889.
13 Por. B. Marconcini, Księga Izajasza (Kraków 2000) 355.
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ludzkiej jest kimś, kim należy gardzić. Człowiek cierpiący i chory był uznawany 
w Izraelu za grzesznika. Zakrywanie twarzy przed kimś było nie tylko wyrazem 
pogardy, ale nade wszystko manifestacją, że nie chce się mieć nic wspólnego z nim 
i z jego postępowaniem. Ten, przed kim zakrywa się oczy, nie istnieje. Ludzie, jeśli 
już patrzą na Sługę, to z odrazą i ze strachem. Zeszpecone oblicze zostało uznane 
przez patrzących za konsekwencję grzechów, od którego odwrócił się sam Bóg. 
Sługa został pozbawiony nawet zaszczytnego grobu i pochówku, który był bardzo 
ważny dla Semity. Jego cierpienie przewyższa najdoskonalsze wzory prorockich 
utrapień14. We wszystkich jednak próbach zachowuje milczenie, zostaje nazwany 
poniżonym, uwięzionym, poddanym niesprawiedliwemu sądowi, któremu pod-
daje się „jak baranek na rzeź prowadzony”15. Bez sprzeciwu przyjmuje wyznaczo-
ny mu los, który w rezultacie wiedzie go na śmierć (Iz 53,7-9)16. Zniekształcony 
cierpieniem i maltretowaniem wygląd Sługi nie jest bynajmniej wynikiem Bożej 
kary i opuszczenia przez JHWH. Sługa spełnia dzieło zamierzone i aprobowane 
w pełni przez Boga. Ludzie oceniający go natomiast przekonają się raz jeszcze, że 
zamiary Boga nie pokrywają się z ludzkimi, że przewyższają je nieskończenie17. 
„Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, 
czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego” (Iz 52,15).

Działanie Boga nie jest ukierunkowane tylko w stronę obrony własnej osoby. 
Istotą jego jest relacyjność wobec świata, które zamanifestował w przymierzu. To 
naród wybrany wycofuje się z tej relacji, odrzuca przymierze, a ludy pogańskie, 
widząc upadek Izraela, także negują JHWH jako Boga (por. Ez 36,20). Przywróce-
nie tej relacji jest zadaniem Sługi Pańskiego18. Dla Boga misja Sługi nie jest klęską, 
potwierdza to na końcu pieśni, co więcej, zapowiada, że przyniesie ona owoc, 
o którym dokładnie mówił sam Sługa. Bóg pokazuje także, że nie opuszcza swoje-
go wybranego, „ramię Jahwe” nie przestaje objawiać się w Jego dziełach. Odkrycie 
tego działania przez wspólnotę „my”, wspólnotę naśmiewającą się i oskarżającą, 
może dopiero dokonać przełomu w ostatecznym wyniku misji i egzystencji Słu-

14 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza II –III, 40 – 46. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz 
– Ekskursy, t. IX/2 (Poznań 1996) 217. Por. także: B. Marconcini, Księga Izajasza, 364.
15 Por. M. Bednarz, Jezus Sługą Pańskim, 51.
16 Analogia z  męką Jezusa jest tu bardzo wyraźna. Do obrazu baranka nawiązuje św. Jan 
Chrzciciel, który mówi o Chrystusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”. Wskazuje 
równocześnie, na podstawie tekstu czwartej Pieśni o Słudze JHWH, na ekspiacyjny charakter Jego 
działalności (J 1,29.36). Tu mają także swe praźródło liczne obrazy baranka w Apokalipsie. Por. 
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i ko-
mentarzami, t. 3 (Poznań 1992) 135-136.
17 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza, 219.
18 Por. W. Pikor, «Izajaszowy Sługa Jahwe a nowe przymierze», 29.
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gi. Zmiana myślenia wspólnoty polega na wyznaniu: „A jednak On się obarczył 
naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, 
chłostanego przez Boga i zdeptanego”(Iz 53,4). Boży plan zawiera się w niezna-
nym dotychczas zjawisku przeniesienia grzechów Izraela na postać Sługi: „Jahwe 
zwalił na niego winę nas wszystkich” (Iz 53,6b). Zmiana polega na przełamaniu 
dotychczas znanej logiki reguły retrybucji. Wspólnota spostrzega, że to ona po-
błądziła, zamykając się w egoizmie: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas 
obrócił się ku własnej drodze” (w. 6a). Teraz wspólnota odkrywa, że cierpienie 
i śmierć proroka nie były następstwem jego grzechów. To nie Bóg zadał cierpienie 
i śmierć swemu Słudze, lecz były one konsekwencją nienawiści Izraela wobec Nie-
go. Bóg dokonał tajemniczej przemiany śmierci Sługi. W świetle reguły retrybucji 
to wspólnota powinna ponieść odpowiedzialność za swe przewinienia poprzez 
konieczność reparacji szkód. Sługa zastępuje wspólnotę „my” w ponoszeniu od-
powiedzialności za jej przewinienia19. Grzech Izraela niszczy przymierze z  Bo-
giem i tylko ofiara z życia sprawiedliwego Sługi może przynieść naprawienie utra-
conej relacji. Wspólnota zdaje sobie w końcu z tego sprawę: „Spadła nań chłosta 
zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (w. 5b). Bóg uwalnia Izra-
ela od grzechów, ale także przemienia, nadając cierpieniu i śmierci Sługi walor 
uzdrawiający, odradzający i uzdalniający wspólnotę do nawiązania powtórnego 
przymierza z Bogiem20. Ten, który był wykluczony ze społeczności, staje się wśród 
niej najbardziej reprezentatywny: bierze na siebie choroby i  cierpienia innych, 
jest źródłem ich wybawienia, przedstawionego w obrazie uleczenia21. Widzimy 
tu szczególnie doniosłą, nigdzie przedtem niespotykaną, myśl o „zadośćuczynie-
niu zastępczym” (satisfactiovicaria). Sługa, sam niewinny, bierze dobrowolnie na 
siebie grzechy, słabości wszystkich i  poprzez swe cierpienie, mękę oraz śmierć 
składa za nie ekspiację i okup Bogu22. Na pewno nie mamy tu do czynienia ze 
śmiercią i odradzaniem się wegetacji ani z magicznym zapewnieniem sobie siły 
politycznej. To realne cierpienie i  miłość człowieka pojmuje się jako zastępczą 
służbę, a z niej wywodzi się zbawienie ludzkości. Rzeczą jasną jest, że zbawienie 
dokonuje się również nie w sposób wymuszony, wymaga ono zgody wewnętrznej 
i nawrócenia ze strony zbawianych, co widać w zmianie nastawienia ukazanej we 
wspólnocie „my”23. 

19 Por H. Witczyk, Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata, 154-159.
20 Por. W. Pikor, «Izajaszowy Sługa Jahwe a nowe przymierze», 38.
21 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza, 222.
22 Por. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępa-
mi i komentarzami, t. 3, 136.
23 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2, 835-836.
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4. Jezus Chrystus – sługa Pański

W oparciu wyłącznie o Stary Testament bardzo trudno ustalić, kogo autor Księgi 
Deutero-Izajasza miał na myśli. Pierwszy kierunek wiedzie do utożsamienia Sługi 
JHWH z  ludem Bożym, narodem rzeczywistym lub historycznym, albo lepszą 
częścią Izraela, tzw. Resztą, która zawsze była wierna Bogu, zwłaszcza w czasie 
niewoli babilońskiej. Drugi kierunek widzi w Słudze Pańskim konkretną postać 
historyczną (Jozjasza, Jechoniasza, Sedecjasza czy Cyrusa)24. W wielu wypadkach 
nie można wyraźnie stwierdzić, że jest to realna postać czy grupa, lecz kombina-
cja cech reprezentująca jakąś bliżej nieokreśloną postać króla, kapłana, proroka 
lub Mesjasza czasów ostatecznych. Jest on wezwany do reprezentowania Izraela 
przed Bogiem, jednak jest kimś więcej niż tylko prorokiem, jego życie wydaje się 
być ważniejsze od jego przepowiadania. W wielu wypadkach nie jest łatwo stwier-
dzić, czy Sługą Pańskim jest jednostka czy jakiś kolektyw25. Jest to na pewno ide-
alny reprezentant grupy sprawiedliwych Żydów, którego cierpienia przyczyniają 
się do zbawienia całego świata izraelskiego, ale i pogańskiego26. 

Idąc za stwierdzeniem Czesława Jakubca, „Aczkolwiek jest rzeczą niemożliwą 
ustalić, kogo Deutero-Izajasz miał na myśli, opisując Sługę JHWH, nie ulega wąt-
pliwości, że w tym, co napisał, kryje się sens głębszy, pełniejszy. Na taki właśnie 
sens wskazali natchnieni autorzy ksiąg Nowego Przymierza […]. Sam Jezus także 
nawiązał do postaci Sługi JHWH, gdy pouczając apostołów, powiedział o sobie: 
«Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył, czyli dał życie swe 
na okup za wielu» (Mt 20,28)”27. Joseph Ratzinger także uzna, iż wszystkie idee 
dotyczące Sługi Bożego znajdują dopełnienie w Jezusie Chrystusie. Ze względu 

24 Listę osób z historii Izraela, które identyfikowano ze Sługą Pańskim, podaje J. Paściak w Książce 
Izajasz wieszczem Chrystusa. Por. M. Bednarz, Jezus Sługą Pańskim, 58.
25 Według J. Paściaka Sługa JHWH nie może być utożsamiany z narodem izraelskim, ani z histo-
rycznym, ani z idealnym – nierzeczywistym. Sługa jest wiernym wysłannikiem Boga, jest niewin-
ny, zawsze pokłada ufność w Bogu, cierpi za grzechy ludzi i jest oswobodzicielem – zbawcą Izraela, 
światłem dla narodów. Tymczasem Izrael jest winny wielu grzechów i uparty w złu, krnąbrny wo-
bec przykazań Bożych, pełen nieufności i cierpi za własne grzechy. Misja Sługi JHWH szczególnie 
ze względu na jej charakter ekspiacyjny, usprawiedliwiający grzechy wszystkich może być przyp-
isana wyłącznie Mesjaszowi, Odkupicielowi świata, przez mękę i śmierć zastępczą. W znaczeniu 
jednostkowym tym Mesjaszem może być tylko Jezus Chrystus. Por. J. Paściak, Izajasz wieszczem 
Chrystusa (Katowice 1987) 92-93. 
26 Por. Y. Gitay, «Księga Izajasza», w: P.J. Achtemeier, Encyklopedia biblijna (Warszawa 1999) 589-
590; J. Archutowski, Sługa Jahwy w księdze Izajasza proroka (Kraków 1923) 172-175; M. Bednarz, 
Jezus Sługą Pańskim, 56-65.
27 Cz. Jakubiec, «Wyzwolenie z niewoli babilońskiej – „Sługa Jahwy”», w: Stare i Nowe Przymier-
ze. Biblia i Ewangelia (Warszawa 1961) 158, cyt. za: M. Bednarz, Jezus Sługą Pańskim, 65-66.
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na Niego nowotestamentalna teologia jest przede wszystkim teologią zastępstwa. 
Dzisiaj także mamy pewność, że chrystologia jerozolimska była chrystologią Syna 
Bożego; całe życie Jezusa ewangeliści podporządkowują tej myśli, gdy już przy 
chrzcie w  Jordanie nawiązują do wprowadzenia do pieśni Sługi Bożego: „Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Iz 42,1; Mk 1,11; por. Mt 
12,18). Jezus wolny od grzechu nie musi przyjmować chrztu dla odkupienia win, 
lecz przyjmuje go ze względu na innych, wchodzi w ich los, symbolicznie dopeł-
nia tego, co będzie stanowiło sens Jego całej egzystencji. Do tego, co na począt-
ku jest powiedziane o działalności Jezusa, nawiązują Jego własne słowa podczas 
ostatniej wieczerzy, w których całe swe życie stawia pod przewodnimi słowami 
Izajasza o służbie „za wielu”, a wyjaśnia je przez odniesienie do idei zmiany losu 
(Mk 14,23; por. Mk 10,45)28. Nowe Przymierze w świetle Starego Testamentu sta-
je się jaśniejsze. Mojżesz, wylewając na ołtarz krew zabitego zwierzęcia, wylał ją 
równocześnie na lud, dokonując pojednania. Teraz Chrystus jest prawdziwym 
barankiem, który gładzi grzech świata. Eucharystia jest ofiarą błagalną i przebła-
galną, w niej Chrystus daje wierzącym łaskę pojednania29.

Bez wątpienia podstawą do odniesienia mesjańskiego proroctwa o cierpieniu 
i ekspiacyjnej śmierci Sługi są także słowa, które Jezus wypowiedział w stosunku do 
siebie: „Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: 
Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi do 
kresu” (Łk 22,37). Tradycja wczesnochrześcijańska znalazła w pieśniach o Słudze 
JHWH zbawczy sens męki i śmierci Chrystusa. Męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa natomiast pozwalają spojrzeć retrospekcyjnie na Stary Testament, widząc 
lepiej wielkość celu, jaki osiąga Sługa Pański. Między tekstem z Księgi Izajasza 
a  męką i  śmiercią Jezusa zachodzi organiczny związek. Mesjańskie proroctwo 
z Księgi Izajasza nadaje męce i śmierci Chrystusa charakter ekspiacyjno-repara-
cyjny (w sensie historiozbawczym). Jezus jest tym, który na poziomie historii do-
konuje wynagrodzenia za grzechy ludzi, co widać w szczytowym punkcie Ewan-
gelii Łukasza, w której Syn Boży przebacza swoim oprawcom (por. Łk 23,34)30.

Pieśni o Słudze Pańskim przynoszą także odpowiedź na temat cierpienia nie-
winnego człowieka, który dotychczas nie był rozwiązany ani w Księdze Jeremia-
sza, ani w Księdze Hioba. Cierpienie nie zawsze musi łączyć się z karą za grzechy, 
może stanowić akt współcierpienia, które dociera do Boga, sięgając po Jego spra-
wiedliwość31.

28 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2, 836-837.
29 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2, 722.
30 Por H. Witczyk, Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata, 188-190.
31 Por. B. Marconcini, Księga Izajasza, 338.
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5. Zakończenie

Ukazany w artykule model ekspiacji nawiązuje do modelu ofiar przebłagania, lecz 
zamienia się podmiot oraz narzędzie przebłagania. Sługa JHWH zostaje przebi-
ty za nasze grzechy i z powodu błędów „wielu” zostaje zmiażdżony i wydany na 
śmierć. Bez wątpienia Izajaszowa postać Sługi jest szczytowym punktem myśle-
nia Starego Testamentu. Tu zostaje zerwana narodowa ograniczoność, Sługa Boży 
staje się światłością dla pogan, którego zbawienie dociera aż po krańce ziemi. 
Cała misja Izraela staje się połączona z  postacią Sługi JHWH, w  którego losie 
naród wybrany musi uznać swoją misję, a także tajemnicę zastępstwa przyjąć jako 
istotę swej historycznej egzystencji. Sługa Pański, choć podeptany, wzgardzony 
i wypędzony, składa świadectwo Bogu Jedynemu. W ten sposób można uznać, 
iż wybranie Izraela jest jednoznaczne z powołaniem do diakonii cierpienia, jest 
wybraniem ze względu na innych. Wszystkie te idee osiągają swą pełnię w postaci 
nowotestamentowego Sługi Bożego – Jezusa Chrystusa32.
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The soteriological function of the Church according to St. Cyprian 
of Carthage

Streszczenie

Św. Cyprian był żyjącym w  III wieku biskupem Kartaginy, który rozwijał myśl eklezjologiczną 
w okresie prześladowań chrześcijan. Uważał, że Kościół jest narzędziem i płaszczyzną zbawienia. 
To w Kościele aktualizuje się i urzeczywistnia zbawcze dzieło Chrystusa. Dlatego Cyprian pod-
kreślał: „Jeden jest Bóg i Chrystus i jeden Kościół”. Oznacza to, że nie można oddzielać Chrystusa 
i Jego dzieła od Kościoła. W konsekwencji zbawienie i Kościół nie tylko są ze sobą nierozerwalnie 
złączone, ale razem stanowią jedną tajemnicę, której źródłem jest sam Bóg. Artykuł składa się 
z dwóch części, w których podjęty został namysł nad soteriologiczną funkcją Kościoła, którą od-
naleźć można w pismach św. Cypriana. Pierwszy passus przedstawia interpretację tekstów Karta-
gińczyka, które ukazują Kościół jako narzędzie zbawienia. Drugą część pracy stanowi szczegółowa 
analiza słynnej tezy Salus extra Ecclesiam non est. Podjęta interpretacja uwzględnia kontekst histo-
ryczny oraz całość idei teologicznych św. Cypriana. Pozwala to odczytać istotę doktryny zawartej 
w słowach Ojca Kościoła. Jest nią prawda, iż zbawienie realizuje się w Kościele i przez Kościół.

Słowa kluczowe:  św. Cyprian; pisarze wczesnochrześcijańscy; eklezjologia; soteriologia; Kościół; 
narzędzie zbawienia 

1 Niniejszy artykuł stanowi fragment pracy magisterskiej zatytułowanej Idea zbawienia w pis-
mach św. Cypriana napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Grzegorza Jaśkiewicza, obronionej 
w 2014 roku na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja św. Jana Chrzciciela.
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Abstract

Saint Cyprian lived in III century, he was a bishop of Carthage and an early Christian writer, who 
amplified ecclesiological ideas in the time of persecution. He thought, that the Church is a means 
and an area of salvation. The saving work of Christ is actualized and implemented in the Church. 
This is the reason why Cyprian said: “God is one and Christ is one, and his Church is one”. It is 
appropriate to say, that we can't separate the work of Jesus Christ from the Church. As a result, 
salvation and the Church are closely associated and they make together one mystery. A source of 
this union is one God. The paper consist of two main sections. The central approach is an explo-
ration of the soteriological function of the Church in Cyprian's Scriptures. In the first part author 
shows an interpretation of Cyprian's ecclesiological ideas. The Church is understood in generally 
as the means of salvation. The second section takes the view of the correct meaning of the famous 
argument Salus extra Ecclesiam non est. The analysis includes the historical context and intrinsic 
integrity of Cyprian's thought. In the consequence we are able to understand the most important 
idea of our writer in a proper way. It is the claim, that salvation realize in the Church and through 
the Church.

Keywords:  saint Cyprian; early Christian writers; ecclesiology; soteriology; Church; means of 
salvation

1. Wstęp

We współczesnej eklezjologii można zaobserwować dialektyczne napięcie, które 
występuje w opisywaniu relacji Kościół–zbawienie. Z  jednej strony konstytucja 
Lumen Gentium stwierdza, że „pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawie-
nia”2. Między rzeczywistością eklezjalną a  zbawieniem zachodzi nierozerwalny 
związek. W historii relacja ta była rozumiana nieraz tak mocno, że dochodzono 
do postawy ekskluzywizmu, czego przykładem jest nauka Fulgencjusza z Ruspe3. 
Z drugiej strony przywołana konstytucja przedstawia przynależność do Kościoła 
jako kwestię przekraczającą tylko instytucjonalne rozumienie. Relacja Kościół–
zbawienie jest realna, ale również nieredukowalna do formalnego utożsamienia. 
Niektórzy teologowie idą tą ścieżką tak radykalnie, że dochodzą do postawy plu-
ralizmu religijnego de iure. Przykładem jest John Hick, który całkowicie oddziela 
zbawienie od jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła4. Pomimo 
wypracowanych już rozwiązań interpretacja soteriologicznej funkcji Kościoła jest 

2 Konstytucja Lumen Gentium, 14.
3 Fulgencjusz z Ruspe dla potrzeb apologetycznych dokonał interpretacji formuły Extra Eccle-
siam salus nulla w dosłowny i najbardziej radykalny sposób. Zob. J.N.D. Kelly, Początki doktryny 
chrześcijańskiej (Warszawa 1988) 633-635.
4 Zob. G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kościołem. Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka 
(Poznań 2005) 27-62.
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ciągle otwarta. Ciekawą propozycją dla współczesnych poszukiwań może być, do-
cierający do nas ze starożytnej Kartaginy, głos św. Cypriana.

Św. Cyprian, żyjący w III wieku biskup i męczennik, przez wielu badaczy jest 
uważany za pierwszego teoretyka eklezjologii Zachodu5. Kartagińczyk jako pierw-
szy skojarzył z Kościołem termin sacramentum; również jako pierwszy stwierdził, 
że poza Kościołem nie ma zbawienia6. Jego eklezjologia jest jednak ciągle słabo 
odkryta, zwłaszcza w polskich kręgach teologicznych. W niniejszym artykule zo-
stanie podjęta analiza oraz syntetyczna wykładnia nauczania Cypriana o relacji 
Kościół–zbawienie. Celem artykułu jest takie opracowanie i przedstawienie da-
nych patrystycznych, aby mogły one posłużyć jako źródło teologiczne dla dalsze-
go namysłu nad soteriologiczną funkcją Kościoła.

2. Kościół jako narzędzie zbawienia

Według Cypriana jednym sprawcą i pośrednikiem zbawienia jest Chrystus. Tylko 
Jemu Kartagińczyk przypisuje takie tytuły, jak auctor salutis czy mediator7. Zbawcza 
misja Chrystusa nie skończyła się jednak wraz z Jego zmartwychwstaniem i wnie-
bowstąpieniem. „Po zmartwychwstaniu [Chrystus] miał otrzymać od Ojca wszelką 
władzę, a władza jego jest wieczna” – poucza Cyprian8. Zmartwychwstały stale przy-
chodzi do człowieka, aby go zbawiać. Realizuje On swoją władzę za pośrednictwem 
tych, którym sam ją powierzył. Według Kartagińczyka Bóg zbawia człowieka nie 
inaczej, jak przez posługę Kościoła. Cyprian rozumie bowiem Kościół jako prze-
strzeń oraz narzędzie zbawienia i nadaje mu funkcję soteriologiczną. Myśl ta krysta-
lizuje się w jego rozważaniach dotyczących biblijnych symboli i obrazów Kościoła.

Główny zarys eklezjologii Kartagińczyka ukazuje traktat De Ecclesiae catho-
licae unitate, który uznaje się za jego najbardziej oryginalne i  dojrzałe dzieło9. 
Motywem przewodnim De unitate jest uzasadnienie jedności i jedyności Kościoła 
katolickiego10. Sztandarowy przykład tych rozważań znaleźć można w sformuło-

5 Zob. M. Michalski, «Narodziny katolickiej eklezjologii. Święty Cyprian», w: M. Michalski, An-
tologia literatury patrystycznej, t. 2 (Warszawa 1982) 265-270.
6 Zob. D. Rops, Kościół pierwszych wieków (Warszawa 1969) 391-393.
7 Zob. Św. Cyprian, Że bałwany nie są bogami [11-15] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 
107-109.
8 Zob. Św. Cyprian, Do Kwiryna [2, 26] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 119.
9 Zob. Sz. Pieszczoch, Patrologia (Poznań 1964) 85.
10 Cyprian napisał to dzieło w czasie trwania synodu w Kartaginie (251 r.), pragnąc dać odpow-
iedź na schizmę Nowacjana, która w tym czasie wyłoniła się w Rzymie, oraz na problem opozy-
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waniu: „Jeden jest Bóg i Chrystus jeden i jeden Kościół jego i wiara jedna i lud 
jeden w silną jedność ciała związkiem zgody złączony”11.

Myśl ta faktycznie zdaje się stanowić sedno eklezjologicznych rozważań Cy-
priana. Jest w niej bowiem ukazany wyjątkowy status Kościoła – nie jest on tylko 
jedną z wielu różnych grup czy społeczności, ale stanowi ściśle zjednoczony przez 
wiarę Lud Boży oraz jest rzeczywistością wpisaną w historię zbawienia. Zestawie-
nie Bóg – Chrystus – Kościół, które kreśli biskup Kartagiński, nie jest przypadko-
we. Służy ono do ukazania rangi i roli Kościoła katolickiego. Jest on kontynuacją 
dzieła zbawienia człowieka, które w swoim zamyśle rozpoczął Bóg Ojciec, doko-
nał go Chrystus, aktualizuje je zaś Duch Święty, uświęcając wierzących przez łaskę 
właśnie w Kościele katolickim.

Historiozbawcze ujęcie rzeczywistości Kościoła i  przeświadczenie o  jego je-
dyności nie jest czymś oryginalnym u Cypriana. Ideę tę czerpie on od Tertulia-
na. Jednak przejęta myśl mistrza stanowi dla biskupa Kartaginy dopiero punkt 
wyjścia do dalszych rozważań12. Widoczne jest to w słowach, które padają bez-
pośrednio po cytowanym już fragmencie z dwudziestego trzeciego rozdziału De 
unitate: „Cokolwiek odeszło od macierzystego pnia, nie będzie mogło osobno żyć 
i oddychać, traci podstawę zbawienia”13.

Zdanie to może wydawać się lakoniczne, jednak jego analiza odkrywa teolo-
giczny geniusz Cypriana. Pierwszą godną uwagi rzeczą jest określenie Kościoła 
mianem „macierzystego pnia”. Polskie tłumaczenie nie oddaje wymowy terminu, 
który pada w tekście oryginalnym. Cyprian używa słowa matrix, które zakreso-
wo jest w pewnym stopniu tożsame z łac. mater, zwłaszcza w znaczeniu ‘źródła, 
podstawy’14. Wynika z  tego, że Kościół nie tylko daje wierzącym wspomnianą 
„podstawę zbawienia”, ale sam ją stanowi. Dodatkowo wyrażenie „podstawa zba-
wienia” jest tłumaczeniem słów substantia salutis. Oczywiście należy pamiętać, 
że Kartagińczyk nie posługuje się terminem substantia w takim znaczeniu, jakie 
nada mu późniejsza scholastyka. Nie ulega jednak wątpliwości, że Cyprian rozu-

cyjnej partii kartagińskiej, na czele której stał zbuntowany diakon Felicissimus. Fakt ten w prosty 
sposób wyjaśnia praktyczny charakter tego dzieła, równocześnie nie podważając w żaden sposób 
jego teologicznej wartości. Zob. B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia (Warszawa 1990) 260.
11 Św. Cyprian, O jedności Kościoła katolickiego [23] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937)  
191. Zob. św. Cyprian, List [43, 5] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 1; Warszawa 1969) 122.
12 Zob. J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, 154. 
13 Św. Cyprian, O jedności Kościoła [23], 191.
14 Łacińskie matrix różni się od słowa mater tylko na płaszczyźnie znaczenia podstawowego. Ma-
ter oznacza bowiem matkę w odniesieniu do człowieka, matrix zaś jest określeniem używanym dla 
świata zwierząt i roślin. Zob. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski (Poznań 1958) 412-413.
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mie tajemnicę zbawienia jako nierozerwalnie związaną z rzeczywistością Kościo-
ła – to w Kościele i przez Kościół Bóg zbawia człowieka.

Cyprian w swojej eklezjologii podejmuje kolejną popularną ideę Ojców. Do-
strzega w Kościele nową Ewę, która wyszła z przebitego boku Chrystusa – no-
wego Adama15. Kościół jako nowa Ewa jest oblubienicą Chrystusa oraz matką 
wierzących. Te dwie kategorie zajmują ważne miejsce w  eklezjologii biskupa 
Kartaginy. Stanowią one dla niego coś więcej niż typy, które przecież wyrażają 
Kościół jedynie w sposób symboliczny. Cyprian nie tyle dostrzega w oblubie-
nicy i matce obrazy Kościoła, co raczej twierdzi, że Kościół faktycznie jest ob-
lubienicą i  matką. Wielokrotnie używa określeń „Kościół, matka nasza”16 lub 
„Oblubienica Chrystusa, jego Kościół”17. Obydwa określenia trzeba traktować 
łącznie, niosą bowiem jedno przesłanie teologiczne. Cyprian, używając tych 
terminów, pragnie dać wyraz świętości i nieskazitelności Kościoła oraz jego je-
dyności. W liście siedemdziesiątym czwartym stwierdza: „Kościół jest ukocha-
ny i jest oblubienicą jedynie przez Chrystusa uświęconą i tylko sam przez Jego 
kąpiel oczyszczoną”18.

Trzeba pamiętać, że biskup Kartaginy jako duszpasterz i praktyk nie odno-
si powyższych słów do jakiejś abstrakcyjnej idei Kościoła, lecz do konkretnej 
wspólnoty wierzących – do tych, którzy dzięki łasce chrztu są prawdziwie świę-
ci i dostępują zbawienia. Wskazuje w ten sposób na najważniejszą funkcję Ko-
ścioła, jaką wyrażają terminy „Oblubienica” i „Matka” – jest nią macierzyństwo. 
W traktacie De unitate padają słowa: „Jedna jest płodna matka, w potomstwo 
bogata. Z jej płodu się rodzimy, jej mlekiem się karmimy, jej duchem ożywiamy. 
[…] Oblubienica Chrystusa, nienaruszona zostaje i wstydliwa. […] Ona zacho-
wuje nas dla Boga, ona do królestwa przeznacza synów, których zrodziła”19. Ma-
cierzyństwo Kościoła jest ideą łączącą eklezjologię Cypriana z jego rozumieniem 
zbawienia. Oblubienica Chrystusa może odgrywać swoją rolę w dziele zbawienia 
tylko dzięki temu, że jako Matka rodzi dzieci Bogu. Chrześcijanie zaś mogą cie-
szyć się łaską zbawienia właśnie dlatego, że przez chrzest Kościół zrodził ich do 
nowego życia.

15 W dziele De anima Tertulian uczy o tajemnicy Kościoła i Chrystusa: „Nam etsi Adam statim 
prophetavit magnum sacramentum in Christum et Ecclesiam: hoc nunc os ex ossibus meis et caro 
ex carne mea”. Tertullianus, De anima [11] (Corpus Christianorum. Series Latina 2/2; Turnhout 
1953) 797.
16 Zob. Św. Cyprian, List [10, 1], 46.
17 Zob. Św. Cyprian, List [52, 1], 138.
18 Św. Cyprian, List [74, 6], 277.
19 Św. Cyprian, O jedności Kościoła [5-6], 175.
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Prawda o macierzyństwie Kościoła jest obecna nie tylko w nauczaniu Cypria-
na. Praktycznie wszyscy pisarze wczesnochrześcijańscy nazywali Kościół Matką. 
Myśl ta szczególnie rozwijała się w III wieku w Afryce, gdzie macierzyństwo Ko-
ścioła było przywoływane nawet na płytach nagrobnych20. Charakterystyczny ślad 
tej idei można odnaleźć w starożytnym symbolu Kościoła afrykańskiego. Chociaż 
był on bardzo zbliżony do symbolu rzymskiego, zawierał jednak szczególne i ory-
ginalne słowa: Credo in sanctam matrem Ecclesiam21. Jest to świadectwo głębo-
kiego przeświadczenia pierwotnych chrześcijan o tym, że Kościół jest ich matką. 
Nikt jednak przed Cyprianem nie łączył tak mocno macierzyństwa Kościoła ze 
zbawieniem człowieka. To on jest autorem słynnej formuły: Habere non potest 
Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrem22. Kartagińczyk nadaje swojej 
soteriologii tak silnie eklezjalny charakter, że samo zbawienie w pewien sposób 
warunkuje przynależnością do Kościoła. Wielu badaczy dostrzega w nim zatem 
ojca późniejszego ekskluzywizmu, który odmawiać będzie możliwości zbawienia 
wszystkim, którzy w widzialny sposób nie należą do Kościoła katolickiego23.

Omawiając historiozbawczą rolę, jaką Cyprian nadaje Kościołowi, nie można 
pominąć kategorii unitas. Kartagińczyk, czerpiąc z  dorobku Tertuliana, za naj-
ważniejszą cechę Kościoła uważa jedność24. Operując tym terminem, zdobywa 
się nawet na próbę zdefiniowania Kościoła – jest to „lud w jedności Ojca i Syna 
i Ducha Świętego zgromadzony”25. Trafność i aktualność tego sformułowania jest 
niepodważalna – taką definicją posługuje się dziś zarówno Katechizm Kościoła 
Katolickiego, jak i konstytucja Lumen Gentium26. Wyjątkowość tego stwierdzenia 
wypływa z faktu, iż Cyprian za źródło jedności Ludu Bożego uważa samą Trójcę 
Świętą. Takie ujęcie natury Kościoła pozwala zrozumieć, że trwanie w jedności 
jest wręcz jego istotą. Jedność ta ponadto nie jest niczym innym, jak konkrety-
zacją pax Ecclesiae. Dlatego jedność Kościoła jest święta i nienaruszalna oraz sta-

20 Zob. H. de Lubac, Kościoły partykularne w Kościele powszechnym (Kraków 2004) 131-138.
21 W starożytności prawie każda prowincja kościelna posiadała własne wyznanie wiary. Często 
były one do siebie bardzo podobne, chociaż różniły się minimalnymi szczegółami. Jest to wyraz 
żywotności oraz wewnętrznej różnorodności pierwotnego Kościoła, który, zachowując jedność 
wiary, wyrażał ją na różne sposoby. Zob. P.P. Verbraken, Narodziny i wzrost Kościoła (Katowice 
1988) 48.
22 Sancti Cypriani Episcopi, De Ecclesiae catholicae unitate [3] (Corpus Christianorum. Series 
Latina 3/1; Turnhout 1972) 253.
23 Zob. B. Willems, «Kościół jest konieczny do zbawienia?», Concilum (1-10; 1965/66) 41-51.
24 Zob. L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej (Kraków 1994) 99.
25 Św. Cyprian, O Modlitwie Pańskiej [23] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 242.
26 Zob. KKK 810; Konstytucja Lumen Gentium, 4.
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nowi konieczny warunek dla trwania w komunii z Bogiem: „Kto tej jedności nie 
zachowuje, nie zachowuje prawa Bożego, nie zachowuje wiary Ojca i Syna, nie 
zachowuje życia i zbawienia”27.

Biskup Kartaginy stara się znaleźć dla swoich tez uzasadnienie biblijne. Ob-
razem biblijnym, który w oczach Cypriana wyraża soteriologiczną funkcję Ko-
ścioła, jest rajski ogród. Trzeba podkreślić, że Kartagińczyk rozumie termin 
„raj” (paradisus) nie tylko w  kategoriach prehistorii biblijnej, ale odnosi go do 
życia wiecznego. Ostatecznie przebywanie w raju oznacza dla niego przebywanie 
z Chrystusem28. Dlatego też typologiczną interpretację tego obrazu należy rozpa-
trywać w klimacie idei zbawienia.

Cyprian w dwu ze swoich listów odwołuje się do symboliki raju, opierając się 
na tekście Pnp 4,12-13: „A i tego nie można pominąć […], że Kościół według 
Pieśni nad Pieśniami jest ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym, 
rajem z  owocami jabłek”29. Pierwszym wnioskiem, który wyciąga w  oparciu 
o przedstawioną tezę, jest przeświadczenie o konstytutywnym złączeniu rzeczy-
wistości Kościoła oraz chrztu – tylko w Kościele znajduje się zdrój zbawienia 
i nikt, kto jest poza nim, nie może z  tego zdroju pić, czyli zostać prawdziwie 
ochrzczonym30.

W liście do Jubajana Cyprian poucza: „Kościół, jakby w raju, w swych murach 
posiada drzewa owocowe; jeśli które z  nich owocu nie wydaje, zostaje wycięte 
i w ogień wrzucone. Te drzewa są zraszane czterema rzekami, to jest czterema 
ewangeliami, przez które łaska chrztu jest udzielana w zbawczej i niebieskiej po-
wodzi”31. Słowa te odnoszą się tym razem do obrazu raju z Księgi Rodzaju (Rdz 
2,10-12). Także tutaj Kościół jawi się jako rzeczywistość zamknięta – otoczony 
murem pozostaje niedostępny dla wszystkich tych, którzy są poza nim. Drze-
wa, o których pisze biskup kartagiński, należy rozumieć jako chrześcijan, którzy 
w Kościele są obdarowani łaską. Warto zwrócić uwagę na rolę, jaką Cyprian na-
daje czterem Ewangeliom, czyli prawowierności nauczania. Kościół jest dla nie-
go nie tylko strażnikiem sakramentów, ale także depozytariuszem Słowa Bożego. 
Dzięki temu chrześcijanie, którzy korzystają z otrzymywanych w Kościele darów, 
mogą wydać owoc, którym jest zbawienie. Sam fakt zewnętrznej przynależności 
do Kościoła nie jest jednak wystarczający – każdy, kto odrzuca Bożą łaskę, zosta-
nie „wycięty”, gdyż zbawienie nie dokonuje się w sposób automatyczny. Jednak 

27 Św. Cyprian, O jedności Kościoła [6], 176.
28 Zob. Św. Cyprian, List [76, 2], 299.
29 Św. Cyprian, List [75, 15; 74, 11], 290, 280.
30 Zob. Św. Cyprian, List [75, 15; 74, 11], 290, 280.
31 Św. Cyprian, List [73, 10], 263.
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w ogólnym ujęciu typologia raju wyraża u Cypriana myśl, iż Kościół jest gwaran-
tem zbawienia i narzędziem jego realizacji.

3. „Extra Ecclesiam salus nulla”

Nie można przemilczeć faktu, iż to właśnie św. Cyprian jest autorem słynnej 
i kontrowersyjnej tezy: Extra Ecclesiam salus nulla. Dla prowadzonej analizy naj-
ważniejsza jest wypowiedź pochodząca z listu siedemdziesiątego trzeciego, który 
dotyka problematyki chrztu heretyków. Padają w nim następujące słowa: „Jeżeli 
zaś heretykowi ani chrzest publicznego wyznania i przelanej krwi nie może po-
móc do zbawienia, bo nie ma poza Kościołem zbawienia [quia salus extra Eccle-
siam non est] to o ileż bardziej, jeśli w jakiejś kryjówce lub jaskini rozbójników 
został oblany niegodziwą wodą”32.

W przywołanej wypowiedzi Cyprian w sposób twierdzący orzeka: „salus extra 
Ecclesiam non est”. Tłumaczenie powyższej frazy wydaje się być oczywiste, prze-
kład linearny brzmi następująco: ‘zbawienie poza Kościołem nie jest’. W najprost-
szy zatem sposób, idąc za polskim tłumaczem, tekst łaciński można oddać po-
pularnym „poza Kościołem nie ma zbawienia”, ewentualnie – „zbawienie poza 
Kościołem nie istnieje”. Gdyby poprzestać jedynie na płaszczyźnie analizy języ-
kowej formuły, trzeba by dojść do wniosku, iż Cyprian używa tych słów w takim 
samym znaczeniu, w  jakim będzie je odczytywać później Fulgencjusz z Ruspe. 
Okazuje się jednak, że nie da się podtrzymać tej tezy, jeżeli uwzględni się całość 
teologicznej spuścizny Cypriana. Równie ważny jest kontekst historyczny, który 
rzuca dodatkowe światło na właściwe zrozumienie wypowiedzianych przez Kar-
tagińczyka słów.

Pierwszym elementem stanowiącym teologiczną osnowę myśli Cypriana jest 
jego przekonanie o powszechnej woli zbawczej Boga. Cyprian nie stoi na stano-
wisku podwójnej predestynacji. Uznaje naturalną zdolność człowieka do pozna-
nia Boga, co zakłada potencjalną możliwość zbawienia dla każdego człowieka33. 
Myśl ta wyrażona jest w  dwu jego traktatach: Quod idola dii non sint oraz Ad 
Demetrianum. W drugim z tych dzieł biskup kartagiński zwraca się z troską do 
wszystkich niewierzących: „Otworem stoi droga do łaski Bożej, a dla szukających 

32 Św. Cyprian, List [73, 21], 270.
33 Cyprian twierdzi, że już sama wyprostowana sylwetka człowieka świadczy o tym, że Bóg st-
worzył wszystkich ludzi do czegoś więcej. Człowiek w naturalny sposób jest powołany do szukania 
tego, co w górze. Zob. Św. Cyprian, Do Demetriana [16] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 
315.
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i rozumiejących prawdę łatwy jest dostęp”34. Wyraża tym samym prawdę o tym, że 
zbawienie nie jest rzeczywistością zarezerwowaną dla wybranych. Znaleźć może 
je każdy, kto będzie go szukał i otworzy się na prawdę, czyli będzie chciał ją przy-
jąć i zrozumieć.

Wprawdzie w  traktacie De bono patientiae Cyprian stwierdza, że Jezus 
Chrystus „jest Bogiem naszym, to jest, nie wszystkich, ale Bogiem wierzą-
cych”35. Zaraz potem padają jednak następujące słowa: „Tego, najmilsi Bracia, 
oczekujmy sędziego i  mściciela naszego, mającego wziąć odwet zarówno za 
lud Kościoła swego, jak i za wszystkich sprawiedliwych od początku świata”36. 
Powyższy tekst jest istotny dla analizy, warto więc przytoczyć go w oryginale: 
„Hunc expectus, fratres dolectissimi, iudicem et vindicem nostrum, ecclesiae 
suae populum et ab initio mundi iustorum omnium numerum secum pariter 
vindicaturum”37.

Kartagińczyk rysuje przed oczami czytelnika obraz sądu eschatologicznego, 
który będzie manifestacją Bożej sprawiedliwości. Stwierdzenie, iż Jezus Chrystus 
przybędzie „wziąć odwet”, może nasuwać myśl o Bożej zemście względem nie-
sprawiedliwych oraz prześladowców Kościoła. Jednak użyte przez Cypriana słowo 
vindicatio w łacinie kościelnej jest używane nie tylko w znaczeniu pretensji praw-
nych, ale stanowi także formalny zwrot oznaczający uznanie kogoś za męczen-
nika czy kanonizowanie38. Kartagińczyk pisze zatem nie tyle o „świętej zemście”, 
lecz raczej wskazuje na eschatologiczną kategorię Bożej nagrody oraz kary, któ-
ra jest nierozerwalnie związana z paruzją. Najważniejsze jest zaś to, że kategoria 
ta w sensie pozytywnym obejmuje nie tylko lud Kościoła (ecclesiae populus), ale 
także wszystkich sprawiedliwych od początku świata (ab initio mundi iustorum 
omnium numerus). Wyraźne przeciwstawienie Kościoła oraz sprawiedliwych jako 
dwóch grup objętych eschatologicznym odwetem (vindicatio) pozwala wysnuć 
hipotezę, że Kartagińczyk dopuszcza w jakiś sposób możliwość bycia zbawionym 
poza widzialnymi granicami Kościoła. Nawet przyjmując tu najbardziej powścią-
gliwą interpretację, należy uznać owych sprawiedliwych za grupę rozumianą 
w myśl patrystycznej idei Ecclesiae ad Abel.

Istotne jest również, że Cyprian nigdy nie udowadnia tezy Extra Ecclesiam. Po-
sługuje się nią natomiast jako przesłanką, przeważnie używając jej w argumenta-

34 Św. Cyprian, Do Demetriana, 322.
35 Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [23] (Pisma Ojców Kościoła 19; Poznań 1937) 364.
36 Św. Cyprian, O pożytku cierpliwości [24], 364.
37 Sancti Cypriani Episcopi, De bono patientiae [24] (Corpus Christianorum. Series Latina, 3/1; 
Turnhout 1972) 132.
38 Zob. A. Jougan, Słownik kościelny, 732.
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cji nad dysputami dotyczącymi chrztu heretyków39. Dla Kartagińczyka praktycz-
ne przesłanie tezy jest równoznaczne z formułą „poza Kościołem nie ma chrztu”. 
Najlepiej oddają to słowa: „poza Kościołem nie ma żadnego chrztu i poza Ko-
ściołem nie ma przebaczenia grzechów”40. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy 
można Cyprianowi zarzucić błąd teologiczny, tym bardziej, że powyższe słowa 
dosłownie przedstawiają jego stanowisko dotyczące ważności chrztu poza wi-
dzialnymi ramami Kościoła41. Trzeba jednak przyznać, że Cyprian broni stanowi-
ska, które było powszechne w afrykańskim Kościele III wieku, w świetle osiągnięć 
ówczesnej teologii zaś wydawało się całkiem logiczne42.

Skoro Kartagińczyk posługuje się omawianą tezą jako argumentem, można 
wyciągnąć wniosek, iż była ona powszechnie uznawana przez współczesnych 
mu chrześcijan. Świadczy o  tym dodatkowo fakt, że prawie równolegle z Cy-
prianem te same słowa wypowiada Orygenes43. O  ile zaś przypisywano temu 
wybitnemu Aleksandryjczykowi wiele kontrowersyjnych twierdzeń teologicz-
nych, o  tyle trudno posądzać go o  ekskluzywistyczny pogląd na zbawienie44. 
Należy zatem wnioskować, że myśl zachowana w pismach obydwu starochrze-
ścijańskich pisarzy jest świadectwem głębokiego przeświadczenia chrześcijan 
III wieku o wyjątkowej funkcji zbawczej Kościoła. Ponadto współczesne bada-
nia odkrywają, że w pierwszych wiekach pytanie o zbawienie poza Kościołem 
miało inny charakter niż dziś – nie dotyczyło zbawienia pogan, lecz tego, czy 
można być chrześcijaninem poza Kościołem i czy można być zbawionym, gdy 
odrzuca się jedność45.

39 Św. Cyprian, List [73, 21], 270.
40 Św. Cyprian, List [73, 24], 272.
41 Kartagińczyk nie jest jedynym Ojcem Kościoła, który stał na takim stanowisku. Zbiór tek-
stów patrystycznych ukazujących dyskusję wokół tego zagadnienia odnaleźć można w przywoły-
wanej już antologii: J. Słomka, Chrzest i pokuta w Kościele starożytnym. Antologia tekstów I-III w. 
(Kraków 2004) 207-247.
42 Biskup kartagiński został ostatecznie upomniany w tej kwestii przez papieża Stefana, z czym 
zresztą nie mógł się do końca pogodzić.
43 Orygenes w  identyczny sposób jak Cyprian dokonuje typologicznej interpretacji wydarzeń 
związanych z domem Rachab. W jednej z homilii stwierdza: „Poza tym domem, to znaczy poza 
Kościołem, nikt nie może się zbawić. Kto wyjdzie na zewnątrz sam jest winien swojej śmierci”. 
Orygenes, Homilie o Księdze Jozuego [3, 5] (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 34; Warszawa 
1984) 21.
44 Zob. J. Duda, «Nadzieja zbawienia dla wszystkich?», Teologiczne Studia Siedleckie 5 (2008) 
131-146.
45 Zob. E. Staniek, «Kościół – wspólnota czy społeczność? Zarys eklezjologii pierwszych trzech 
wieków», Vox Patrum 6 (10; 1986) 203-218.
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Uwzględniając zaprezentowany kontekst historyczno-teologiczny, można 
stwierdzić, że teza Extra Ecclesiam w  analizowanych pismach posiada dwie 
płaszczyzny znaczeniowe: wymiar pozytywny i  wymiar negatywny. Pierwszą 
i  bazową warstwę tezy stanowi ogólna zasada teologiczna: „zbawienie doko-
nuje się przez Kościół”. Dlatego słowa Kartagińczyka posiadają charakter dok-
trynalny jedynie na płaszczyźnie pozytywnej. Cyprian w  swoim nauczaniu 
pragnie podkreślić, że wszelka łaska zbawcza została dana w Chrystusie i wła-
śnie w Chrystusie jako głowie mistycznego ciała jest ona udzielana. Nie trzeba 
więc przeformułowywać dogmatu, jak chciałby H. Küng, gdyż Cyprian zawarł 
w swojej myśli dokładnie to, o czym mówi dzisiejsza teologia – zbawienie jest 
w Kościele46.

Druga płaszczyzna znaczeniowa, którą można nazwać negatywną, stanowi 
raczej praktyczne zastosowanie tezy niż jej teologiczną treść. Gdy Kartagińczyk 
posługuje się zasadą Extra Ecclesiam w sposób dosłowny, to nie czyni tego w zna-
czeniu doktrynalnym. Negatywna warstwa tezy posiada charakter dyscyplinarny, 
odnosi się do konkretnych osób oraz jest wyrazem duszpasterskiej troski bisku-
pa Kartaginy. Można zatem stwierdzić, że omawiana teza w swojej historycznej 
postaci nic nie mówi o  tych, którzy w  ogóle nie znają Ewangelii. Dodatkowo, 
myśl eklezjologiczna i soteriologiczna Cypriana wzięta jako całość nie wyklucza 
wprost możliwości zbawienia pogan. Równocześnie Kartagińczyk, podobnie jak 
jemu współcześni, nie interesuje się w żaden sposób tym problemem47. Nie moż-
na szukać w jego pismach odpowiedzi na pytanie o zbawienie poza Kościołem we 
współczesnym kształcie i rozumieniu.

Przeprowadzona analiza wskazuje, że oryginalny przekaz płynący z formuły 
Extra Ecclesiam nie dotyczył potępienia niewiernych, lecz zbawienia wierzących. 
Dlatego Henri de Lubac odważył się przekształcić starożytną formułę, mówiąc 
nie „poza Kościołem nie ma zbawienia”, ale „zbawienie przez Kościół”48. Ta-
kie jest też przesłanie całej eklezjologii Cypriana, ma ona bowiem w pierwszej 
kolejności charakter pozytywny. Opracowana przez Kartagińczyka myśl brzmi 
niczym wołanie: przyjdź do Kościoła i pozostań w Kościele, tutaj jest życie, tu 
jest zbawienie49.

46 Zob. G. Chrzanowski, Zbawienie poza Kościołem, 288-289.
47 Zob. Y. Congar, Kościół jako sakrament zbawienia (Warszawa 1980) 259-260.
48 Zob. H. de Lubac, Katolicyzm: społeczne aspekty dogmatu (Kraków 1988) 83.
49 Zob. Św. Cyprian, O jedności Kościoła [9], 177-178; Św. Cyprian, List [74, 11], 280-281.
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4. Zakończenie

Analiza eklezjologii św. Cypriana jest zadaniem niezwykle trudnym. W sposób 
wyraźny można jednak w niej dostrzec ścisły związek, jaki zachodzi pomiędzy 
zbawieniem człowieka a konkretną rzeczywistością Kościoła. Kartagińczyk, po-
sługując się biblijną argumentacją, wskazuje na rolę Kościoła jako płaszczyzny 
oraz narzędzia zbawienia. Twierdzi także, że Kościół jako oblubienica i  matka 
przez chrzest rodzi dzieci Boże – stanowi to konkretyzację łaski zbawienia, co 
znajduje swoje dopełnienie w wieczności.

Wiele nurtów teologicznych próbuje dzisiaj oddzielić zbawienie od Kościo-
ła, a  w  konsekwencji także od samego Jezusa Chrystusa. Takie heterodoksyjne 
myślenie coraz odważniej przekracza granice dysput uniwersyteckich i próbuje 
wkraczać do nieświadomych umysłów. Wobec tego warto sięgać do spuścizny św. 
Cypriana, biskupa i męczennika. Za syntezę jego myśli można zaś uznać słowa: 
„aby kto mógł mieć Boga za Ojca, musi mieć najpierw Kościół za matkę”50.
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Eucharystia spotkaniem człowieka z Bogiem
Eucharist meeting a man with a loving and eternal God, the Creator 
and Redeemer

Streszczenie

Eucharystia jest wyrazem niezmiernej miłości Boga do ludzi i objawia tę miłość w sposób naj-
bardziej wydatny: zawiera w sobie największy Dar – samego Jezusa. Ona też stanowi szczególne 
źródło łączności człowieka z Bogiem. Jest szczytowym punktem inicjacji chrześcijańskiej. To spo-
tkanie człowieka z miłującym Stwórcą i Odkupicielem. Eucharystia jest „wielką tajemnicą wiary”. 
Jest miejscem poznania Boga trójosobowego, momentem doświadczenia Jego miłości i zespolenia 
z Nim. To w Eucharystii najpełniej ujawnia się miłość Stwórcy. Artykuł to nie tyle próba przypo-
mnienia klasycznych już tez dotyczących tego sakramentu, ale uporządkowanie dotychczasowego 
nauczania Kościoła, a zwłaszcza papieża Jana Pawła II.

Słowa kluczowe:  Eucharystia; Msza święta; liturgia; spotkanie; sakrament

Abstract

The Eucharist is an expression of God's immeasurable love for people and reveals this love in 
the most expansive way: it contains the greatest gift – Jesus himself. It is also a special source of 
communication between man and God. It is the pinnacle of Christian initiation. This is a meeting 
of a man with a loving Creator and Redeemer. The Eucharist is “the great mystery of faith”. It is 
a place of getting to know the Triune God, the moment of experiencing His love and fusion with 
Him. In the Eucharist the love of the Creator is revealed most fully. The article is not so much an 
attempt to recall the classic issues already regarding this sacrament, but to organize the teaching 
of the Church, especially Pope John Paul II.

Keywords:  Eucharist; Holy Mass; liturgy; meeting; sacrament
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Bez wątpienia słuszne jest stwierdzenie, że Eucharystia to rzeczywistość swoiście 
ekologiczna, tzn. taka, która umożliwia człowiekowi życie zgodne z jego naturą. 
Uczestnictwo w celebracji eucharystycznej i przystępowanie do Komunii ma więc 
duże znaczenie dla człowieka wierzącego – dla rozwoju jego wiary oraz w cało-
ściowo posztrzeganym rozwoju integralnym osoby ludzkiej1. Korzystanie z do-
brodziejst Najświętszego Sakramentu, w  którym sam Jezus jest obecny w  swo-
im Ciele i Krwi, sprawia, iż wierzący wchodzi w bardzo bliskie relacje z samym 
Chrystusem; w Eucharystii dokonuje się spotkanie człowieka z Bogiem, który jest 
wiecznym i miłującycm Stwórcą oraz Odkupicielem.

Zapisane wyżej myśli mogą wydawac się oczywiste. Jest to jednak tylko jed-
na z  perspektyw. Z  drugiej strony bowiem, można przypuszczać, że przypo-
minanie tych prawd jest ciągle potrzebne. Można to wywnioskować z  faktu, 
że w ostatnim czasie papież Franciszek, w ramach cotygodniowych audiencji 
generalnych, rozpoczął omawianie właśnie Eucharystii. Skupienie się na niej 
jawi się zatem jako zajęcie się bardzo aktualnym problemem, jako swoista 
współpraca z papieżem. W czasie więc, kiedy zwierzchnik Kościóła na ziemi 
podejmuje połączone z modlitwą zamyślenie nad miejscem i rolą Eucharystii 
w życiu Kościoła i każdego człowieka, warto przypomnieć klasyczne już tezy 
dotyczące tego sakramentu. Ich wyłuskanie z dotychczasowego nauczania Ko-
ścioła, a zwłaszcza papieża Jana Pawła II, i uporządkowanieich to podstawowe 
cele niniejszego tekstu.

1. Eucharystia spotkaniem człowieka z miłującym Stwórcą

Eucharystia jest sakramentem. Już sama ta teza ukazuje prawdę, iż jest ona narzę-
dziem i znakiem, dzięki któremu człowiek przybliża się do Boga. Jak bowiem na-
ucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „wierzący […] przez sakramenty jednoczą 
się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym Chrystusem”2. 
Katechizm podkreśla także, iż stwierdzenie to jest szczególnie prawdziwe w od-
niesieniu do chrztu, przez który jednoczymy się ze śmiercią i  zmartwychwsta-

1 Por. M. Wyrostkiewicz, «Ekologiczny wymiar Eucharystii. Czy Eucharystia jest ekologiczna?», 
w: H. Słotwińska, Siedem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym (Lublin 2007) 259-
306; M. Wyrostkiewicz, «Die Ökologie der Heiligen Messe», Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne 
4 (2013) 239-250; A. Kluczkowski, «Homo ecologicus na Mszy Świętej», w: D. Mielnik, Iuvenes 
quaerentes 2017 (Lublin 2017) 33-49.
2 KKK 790. Na ten temat naucza także Jan Paweł II. Por. «Homilia na zakończenie Międzynaro-
dowego Kongresu Eucharystycznego» (Wrocław, 1 czerwca 1997), w: Jan Paweł II, Jezus Chrystus 
wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 
roku (Ząbki 1997) 25.
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niem Chrystusa, a nade wszystko do Eucharystii, w której, uczestnicząc w sposób 
rzeczywisty, „wznosimy się do wspólnoty z Nim”3 w Ciele Pańskim.

Jan Paweł II, nauczając na temat Eucharystii, niejednokrotnie podkreślał, 
iż jest ona znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. To miłość właśnie stoi 
u źródeł tego sakramentu4. Bóg bowiem, stwarzając świat, kierował się miłością. 
On nie tylko stworzył świat, ale także go umiłował, „do końca […] umiłował” 
(J 13,1). Papież naucza, iż Bóg pierwszą swoją miłość objawia w akcie stwórczym: 
„Dlatego, że umiłował – stworzył”5. To człowiek w sposób szczególny obdarzony 
jest miłością Stwórcy. Bóg stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Ten obraz 
i podobieństwo, jakie człowiek w sobie posiada, oraz wielka miłość Stwórcy spra-
wiają, że człowiek jest przeznaczony do życia wiecznego z Nim6. 

Człowiek jednak uległ podszeptowi złego ducha, uznał, że może być sam dla 
siebie bogiem; jego dzieje potoczyły się inaczej, niż chciał tego Stwórca. Miłość 
Boga do człowieka wyraziła się jeszcze bardziej wówczas, gdy ten przez grzech 
zniekształcił ów Boży obraz, który w  sobie nosił7. Stwórca, by oddalić niebez-
pieczeństwo wiecznej utraty jedności z człowieka ze sobą, „Syna swego Jednoro-
dzonego dał” (J 3,16). Przyszedł On na świat po to, by człowiek, mimo grzechu, 
„nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Jan Paweł II uczy, iż „tę miłość, która 
wyraziła się w stworzeniu, Bóg doprowadza do szczytu, do ostatecznego szczy-
tu w Jezusie Chrystusie. W żadnym bowiem dziele, którego Bóg dokonuje swoją 
wszechmocą, miłość nie objawia się tak istotowo, jak w tym, że Bóg Siebie daje. 
Daje siebie w Synu: Ojciec daje Syna – daje siebie w Synu. Eucharystia jest Sakra-
mentem tego daru. Sakramentem – czyli znakiem widzialnym, przez który ten 

3 KKK 790. Por. KK 7. Papież nazywa Eucharystię „wielkim, największym sakramentem 
Kościoła”. Jan Paweł II, «Homilia na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystyczne-
go», w: Jan Paweł II, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostol-
skiej Ojca Świętego do Polski w 1997 roku (Ząbki 1997)) 27. 
4 Kwestię tę Jan Paweł II omawia szczegółowo w przemówieniu do dzieci zgromadzonych w Za-
kopanem. Mówił wtedy o Eucharystii: „Pan Jezus was kocha! […] A to był znak Jego nieskońc-
zonej miłości”. Jan Paweł II, «Przemówienie do dzieci pierwszokomunijnych» (Zakopane, 7 czer-
wca 1997), w: Jan Paweł II, Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki 
Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 roku (Ząbki 1997) 118. 
5 Jan Paweł II, «Zbawienie owocem miłości» (Warszawa, 14 czerwca 1987), w: W. Zakrzewski, 
„Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku (Lublin 
1987) 249. 
6 Por. Jan Paweł II, «Tak Bóg umiłował świat», w: J. Żukowicz, Eucharystia w nauczaniu Jana 
Pawła II. Antologia wypowiedzi (Kraków 1987) 63-64. 
7 Por. Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia» (Warszawa 14 czerwca 1987), 
w: W. Zakrzewski, „Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 
1987 roku (Lublin 1987) 254.
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Dar, ta Miłość Ojca w Synu, nie tylko zostaje oznaczony, wyrażony, ale zostaje 
urzeczywistniony”8. Eucharystia jest więc najlepszym potwierdzeniem prawdy, że 
„Bóg jest Miłością” (1J 4,8). Innego, większego objawienia tej prawdy – jak w in-
nym miejscu naucza papież – nie było i nigdy nie będzie. „Bardziej radykalnego 
jej potwierdzenia […]. To wszystko wyraża się w Eucharystii. Tego wszystkiego 
Eucharystia jest pamiątką, znakiem i  sakramentem”9. To, iż Bóg swoim życiem 
„zapłacił” za nadużycie wolności przez człowieka, to właśnie oznacza, że „do koń-
ca ich umiłował”. 

2. Eucharystia spotkaniem człowieka z miłującym Odkupicielem

Człowiek został odkupiony od śmierci wiecznej przez śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa. Te wydarzenia sprawiły, iż ludzkość na nowo przybliżyła się do Boga. 
Te zbawcze momenty odżywają na nowo w każdej Mszy Świętej. Tym, co Jezus 
dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie, odpowiedział Bogu na wezwanie do 
miłości, jaką On obdarzył świat. „W całym wszechświecie stworzonym z miłości, 
Ktoś wreszcie odpowiedział taką samą miłością. […] Ktoś wreszcie umiłował… 
do końca […]. To jest właśnie Ewangelia – i to jest Eucharystia” – naucza Jan Pa-
weł II10. Tenże papież wskazał na „syntezę tego, czym jest Eucharystia: Sakrament 
Chrystusa, Jego śmierci i zmartwychwstania, Jego miłości «aż do końca», poprzez 
którą świat jest definitywnie i nieodwołalnie oddany Bogu, a człowiek – każdy 

8 Jan Paweł II, «Zbawienie owocem miłości», 249. Warto jeszcze zacytować papieża, kiedy mówi: 
„Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, 
taki jaki jestem. Każdy w  swoim najbardziej indywidualnym człowieczeństwie. Miłuje mnie, 
«umiłował mnie i wydał samego siebie» – jak napisał św. Paweł. Umiłował mnie, Pawła. A on 
wiedział, jakie miał długi w stosunku do Tego, który go umiłował. Każdy z nas może to o sobie 
powtórzyć, każdy z nas się może w podobny sposób rozliczyć, mówiąc: «umiłował mnie». Powied-
ziałbym, że ta «siła przebicia», która tak bardzo jest wam potrzebna, zaczyna się od tej świadomoś-
ci, że mnie umiłował. Jeżeli mnie ktoś miłuje, jestem silny”. «Człowiek młody musi być silniejszy 
od warunków», w: W. Zakrzewski, „Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 
8-14 czerwca 1987 roku (Lublin 1987) 115-116.
9 Jan Paweł II, «Ziemio ojczysta, zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii», w: W. Zakrzews-
ki, „Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku (Lublin 
1987) 30; por. Jan Paweł II, «W służbie prawdy», w: W. Zakrzewski, „Do końca ich umiłował”. 
Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku (Lublin 1987) 60-61; Jan Paweł II, 
«Miasto mojego życia, miasto naszych dziejów» (Kraków 10 czerwca 1987), w: W. Zakrzewski, 
„Do końca ich umiłował”. Trzecia wizyta duszpasterska w Polsce 8-14 czerwca 1987 roku (Lublin 
1987) 100-101. 
10 Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia», 255. Por. Jan Paweł II, «Przez 
Krzyż wypełnia się odwieczny zamysł Miłości», (Watykan, 8 kwietnia 1979), w: J. Żukowicz, Eu-
charystia w nauczaniu Jana Pawła II. Antologia wypowiedzi (Kraków 1987) 16-20.
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człowiek – jest ogarnięty zbawczą mocą pojednania ze swym Stwórcą i Ojcem 
w Duchu Świętym”11.

To w  Eucharystii najpełniej objawia się miłośc Boga, jaką został obdarzony 
człowiek. J. Glemp stwierdza: „Miłość w Chrystusie ukierunkowana do «swoich» 
jest «do końca», do dopełnienia Ofiary krzyżowej, całkowita, totalna. Jednakże 
owo «do końca» oznacza «bez końca», bezgranicznie, w sposób niewyczerpalny. 
Ofiara Wieczernika i Krzyża trwa w ciągle odprawianym przez Kościół Misterium 
Paschalnym […]. My, przyjmując Eucharystię i dając się jej objąć, jesteśmy dla 
Chrystusa ciągle «swoimi»”12. Jan paweł II zaś akcentuje, że sprawując Euchary-
stię, nie tylko wspominamy krzyżową śmierć Jezusa, ale także w sposób bezkrwa-
wy odnawiamy Jego własną ofiarę, którą dokonał dla zbawienia świata13. Głosząc 
śmierć Bożego Syna i wyznając Jego zmartwychwstanie, co dokonuje się właśnie 
w Eucharystii, „oddajemy Bogu samemu «przez Niego, z Nim i w Nim» wszyst-
kich ludzi”14. Sprawując tę tajemnicę, Kościół nie tylko ponawia to, co Chrystus 
uczynił w Wieczerniku, ale także „wchodzi w misterium Jego śmierci. «Głosimy 
śmierć Twoją» – śmierć odkupieńczą. «Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie!» 
Jesteśmy prawdziwie uczestnikami Triduum Sacrum i  Nocy Paschalnej, Jeste-
śmy uczestnikami zbawczego misterium Chrystusa i oczekujemy Jego przyjścia 
w chwale. Wraz z ustanowieniem Eucharystii weszliśmy w czas ostateczny […]. 
Eucharystia o  tym wszystkim nie tylko mówi. W  Eucharystii wszystko to jest 
sprawowane – to wszystko się w niej dokonuje”15. W Niej uobecnia się historia 
Chrystusa, transformuje to, co historyczne, w to, co aktualne. Historia staje się 
teraźniejszością, żywą obecnością Boga, który odnawia człowieka i  zbawia go. 
W Eucharystii przeżywamy zawsze nową i czynną obecność Jezusa i Jego Ofia-
ry; przez Nią odkupienie jest wydarzeniem wiecznie obecnym, nierozerwalnie 
złączonym z pośrednictwem Jezusa; w Niej więc nierozerwalnie się z Nim łączy-
my”16. Dzięki temu sakramentowi – jak mówi papież – „był i trwa w dziejach czło-
wieka – i w dziejach wszechświata – Człowiek, prawdziwy Syn Człowieczy, który 
«umiłował do końca»”17 i ciągle miłując, jednoczy ludzi ze Sobą. Eucharystia jest 
sakramentem naszego zbawienia. W Niej więc człowiek, ogarnięty zbawczą mocą 

11 Jan Paweł II, «Przez Krzyż wypełnia się odwieczny zamysł Miłości», 257. 
12 J. Glemp, Gdy otwierają się bramy dla II Kongresu Eucharystycznego (Warszawa 1986) 9. 
13 Por. Jan Paweł II, «Tak Bóg umiłował świat», 64. 
14 Jan Paweł II, «Tak Bóg umiłował świat», 65. 
15 Jan Paweł II, «Homilia na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego», 27.
16 Por. Jan Paweł II, «Kontemplujemy Jego Serce, nieskończona miłość Przedwiecznego Syna» 
(Paryż, 1 czerwca 1980), w: Eucharystia w nauczania Jan Pawła II, 30. 
17 Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia», 256.
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zjednoczenia ze swym Stwórca i  Zbawicielem, oddaje się Bogu; tworzy z  Nim 
wspólnotę18.

3. Eucharystia spotkaniem z wiecznym Bogiem, wejściem 
w eschatologię

Eucharystia jest więc sakramentalną antycypacją tego, czym w porządku zbawie-
nia ma być świat „na końcu czasów”. W niej realizuje się to, co pozostaje ukry-
te dla ludzkiego doświadczenia w  teraźniejszości. W Eucharystii świat staje się 
już teraz tym, czym stanie się w pełni wówczas, kiedy Chrystus podda go sobie 
w czasie ostatecznym. Eucharystia zapowiada więc już teraz „koniec czasu”. Jest 
eschatologiczna, bo zapowiada to, co dokona się z całym światem w czasie paruzji. 
Eucharystyczne Misterium, jakie w formie symbolicznej i poprzez znaki realizuje 
przyszłość świata, zapewnia wierzącemu rzeczywistą obecność Boga i możliwość 
nawiązania z Nim rzeczywistej komunii. 

Chrystus przychodzi na świat, aby obdarzyć człowieka życiem Bożym; Bóg 
nie posłał Syna, aby świat został potępiony, lecz, aby został zbawiony (por. 
J 3,17). Celem zstąpienia Syna Bożego na ziemię było odnowienie tu Bożego 
Królestwa. By tego dokonać, nie tylko głosił Dobrą Nowinę, ale także ustano-
wił Eucharystię, która uobecnia nieustannie Jego zbawcze dzieło. Istotą Eu-
charystii jest bowiem właśnie permanentne obdarowywanie człowieka życiem 
Bożym, umożliwienie mu uczestnictwa w  tym życiu już tu na ziemi. Papież 
naucza, że w Eucharystii „urzeczywistnia się «posłanie Syna». Zbawcze posła-
nie Syna”19. Tak, jak do życia ziemskiego każdy potrzebuje pokarmu i napoju, 
tak, ażeby osiągnąć życie wieczne – życie we wspólnocie z Bogiem – potrzebuje 
Eucharystii. Ona to jest pokarmem i napojem na życie wieczne (por. J 6,51). 
Ten pokarm i ten napój przemieniają człowieka i, jak mówi papież, „otwierają 
przed nim horyzont życia wiecznego”, życia we wspólnocie z Bogiem20. Jezus 
powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne […]. 
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja prawdziwym napojem. 
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we mnie, a Ja w nim” (J 6,54-
65). Za pośrednictwem swojego Ciała i swojej Krwi Chrystus włącza człowieka 
w przemieniającą tajemnicę zmartwychwstania, która to usuwa śmierć. Owa 
łączność z  nadprzyrodzonym światem owocuje tym, iż uczestniczący w  Eu-

18 Por. Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia», 256-257. 
19 Jan Paweł II, «Zbawienie owocem miłości», 249. 
20 Por. Jan Paweł II, «Homilia na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego», 
28.
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charystii jest już włączony w perspektywę nieśmiertelności, a więc wspólnoty 
z Bogiem21.

Eucharystia sprawia więc, iż człowiek niejako przekracza swoją naturalną 
ograniczoność istnienia i otwiera się na Boga: „Dokonuje się niezwykła więź, 
która w świecie przyrodzonym jest w ogóle nie do zaistnienia. Komunia święta 
stopniowo upodabnia chrześcijanina do Chrystusa. Eucharystyczna Komunia 
doprowadza ową jedność do pełni, stanowiąc szczyt i punkt docelowy całego 
porządku zbawczego”22. W  Eucharystii człowiek łączy się z  samym Chrystu-
sem. Za każdym razem, gdy Kościół gromadzi się, by sprawować Najświętszy 
Sakrament, dochodzi – jak naucza Jan Paweł II – „do sakramentalnego zbliże-
nia i zjednoczenia z Chrystusem”23. Udział w Jego Ofierze „prowadzi do coraz 
wznioślejszych przejawów tego zjednoczenia”24. Prawdę tę wyraża już samo sło-
wo „komunia”, którym określa się przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej podczas 
Mszy Świętej25. 

4. Eucharystia wzmocnieniem więzi człowieka z wiecznym 
i miłującym Stwórcą oraz Odkupicielem

Podstawowym owocem uczestnictwa w Eucharystii jest pogłębienie więzi z Jezu-
sem: „jako pokarm przenika On osobę wiernego, aby ją coraz ściślej zjednoczyć 
z  sobą i  przemienić całe jej wnętrze”26. Owocem eucharystycznego posiłku nie 
jest więc chwilowe spotkanie z Jezusem, ale trwałe zjednoczenie z Nim, według 
słów: „trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15,4). Podstawowym celem, do 
którego każdy człowiek winien dążyć, jest zjednoczenie z Bogiem i ciągłe trwanie 
w tym zjednoczeniu. Właśnie po to, by odpowiedzieć na tę głęboką aspirację, jaka 
wpisana jest w naturę ludzką i umożliwić ją, Chrystus ustanowił najświętszy sa-
krament. On bowiem jest spotkaniem i posiłkiem jednoczącym ze Zbawicielem; 
ogarnia całe jestestwo wierzącego człowieka i przemienia je w żywe mieszkanie 

21 Por. Jan Paweł II, «Chleb życia wiecznego», 213-214.
22 Jan Paweł II, «Pan dał swiom uczniom Pokarm na drogę wiary» (Cardiff, 2 czerwca 1982 r.), w: 
Eucharystia w nauczania Jan Pawła II, 67.
23 Jan Paweł II, «Najwyższy wyraz braterstwa» (Fortaleza, 9 lipca 1980), w: Eucharystia w naucza-
nia Jan Pawła II, 33. 
24 Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Eucharystia. Sakrament 
nowego życia (Katowice 2000) 130.
25 Por. Jan Paweł II, «Kontemplujemy Jego Serce, nieskończona miłość Przedwiecznego Syna», 
30.
26 Por. Jan Paweł II, «Eucharystia sakrament nowego życia», 165.
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Chrystusa oraz pozwala w nim trwać27. Dlatego papież, przywołując Jezusowe „Ja 
jestem z wami” (Mt 28,20), pyta: „Cóż bardziej niż Eucharystia stanowi potwier-
dzenie tych słów? Cóż bardziej od Eucharystii jest Sakramentem Obecności? Zna-
kiem «widzialnym i skutecznym» Emmanuela? – to znaczy właśnie „Bóg z nami” 
(por. Mt 1,23)”28. Odpowiadając na postawione pytania, stwierdza: „Eucharystia 
– Sakrament Emmanuela”29. 

Eucharystia jest więc nie tylko sakramentem Ofiary, ale i komunii. Wszyscy, 
którzy w niej uczestniczą jako w Ofierze, a potem przyjmują jako pokarm, do-
stępują tego „udzielania się Boga w Duchu Świętym, które Chrystus nam wy-
służył swoją Męką”30. W ten sposób, uczestniczący w Eucharystii doświadcza-
ją miłości Boga Ojca, łaski odkupieńczej Syna Bożego i udzielania się Ducha 
Świętego. Chociaż więc w posiłku eucharystycznym ludzie są obdarzeni osobi-
stą obecnością wcielonego Syna Bożego, gdyż to On oddaje się w swoim Ciele, 
to jednak w odniesieniu do Eucharystii należy przyjąć interwencję całej Trójcy 
Przenajświętszej31.

Syn wypełnia misję zbawczą, On jest osobiście obecny w Eucharystii. Tym, 
który Go posyła, jest Ojciec. Do Ojca należy inicjatywa powierzenia ludziom 
najświętszego daru; w jego upodobaniu ma swe źródło cały zamysł zbawienia. 
Zadaniem Ojca jest karmienie swoich dzieci, dlatego zapewnia On wieczny po-
karm ludzkości, dając jej Ciało swego Syna. Bóg Ojciec nie przyjął ludzkiego 
ciała i nie posiada ludzkiego bytu – dlatego też nie mogą do Niego odnosić się 
słowa: „To jest Ciało Moje”. Chrystus zaś nauczał: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” 
(J 10,30) i „Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł” (J 14,10). 
Obecnością osobową ukrytą w Eucharystii jest obecność osoby Jezusa – co zo-
stało podkreślone wyżej – jednak także i Ojciec winien być postrzegany jako 
źródło tego sakramentu i jako Ten, który się w tymże sakramencie udziela oraz 
jednoczy z człowiekiem32.

27 Por. Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia», 252-254; Jan Paweł II, 
«Budować dzień po dniu życie w pełni ludzkie i chrześcijańskie» (Rzym 19 lipca 1981), w: Eucha-
rystia w nauczaniu Jana Pawła II, 47-48.
28 Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia», 253. 
29 Jan Paweł II, «Eucharystia sakramentem naszego zbawienia», 253. Por. Jan Paweł II, «Homilia 
na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego», 32.
30 Jan Paweł II, «Zbawienie owocem miłości», 250.
31 Por. Jan Paweł II, «Zbawienie owocem miłości», 248-250; Jan Paweł II, «Eucharystia sakrament 
nowego życia», 92-94.
32 Por. Jan Paweł II, «Na chwałę Trójcy Przenajświętszej» (Watykan, 28 października 1984), w: 
Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II, 135-138.
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5. Zakończenie

Najświętszy Sakrament, tak jak i wszystkie pozostałe, pochodzi od samego Chry-
stusa. Wszystkie one są wyrazem niezmiernej miłości Boga do ludzi. Eucharystia 
objawia jednak tę miłość w sposób najbardziej wydatny: zawiera w sobie najwięk-
szy dar – samego Jezusa. Ona też stanowi szczególne źródło łączności człowieka 
z Bogiem. Jest szczytowym punktem inicjacji chrześcijańskiej, czyli pogłębiania 
zjednoczenia z Bogiem w dialogu miłości33.

Podczas celebracji najświętszej Ofiary kapłan powtarza słowa wypowiedziane 
przez Chrystusa w wieczerniku. Na mocy tych słów, za sprawą Ducha Świętego, 
dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w najświętsze Ciało i Krew Zbawiciela. 
Obecność Ducha Świętego w Eucharystii nie jest tej samej natury, co obecność 
Słowa wcielonego, które stało się ciałem. Podobnie jak do Ojca, tak też do Ducha 
nie odnoszą się bezpośrednio słowa: „To jest Ciało moje”. Duch Święty jednak 
uczestniczy w  urzeczywistnianiu się tych słów. To dzięki Niemu Jezus podczas 
celebracji eucharystycznej uobecnia swoje Ciało i  swoją Krew. On też – Duch, 
napełnia to Ciało Bożym życiem i mocą oraz w niepojęty sposób zapewnia sku-
teczność Eucharystii; Duch zapewnia realność i moc boskiej obecności będącej 
obecnością wcielonego Syna, a nie Jego samego34. W jednym z dokumentów Ma-
gisterium Ecclesiae poświęconych Eucharystii można przeczytać na ten temat na-
stępujące słowa: „Obydwie obecności (Chrystusa i Ducha Świętego) nie są wobec 
siebie konkurencyjne ani nie pomniejszają się wzajemnie. Obecność euchary-
styczna przysługuje Chrystusowi. Jej cechę charakterystyczną stanowi to, iż jest to 
obecność wcielonego Syna. Zachowuje ona zawsze swój charakter jedyny. Wzbo-
gaca się jednak obecnością Ducha Świętego, koniecznej dla zapewnienia ciału 
pełnej duchowej skuteczności”35. Takie rozumowanie pomaga dostrzec, iż – jak 
naucza Jan Paweł II – „Eucharystia «dosięga» w ten sposób niezbadanych wyżyn 
Trójcy Przenajświętszej”36. Człowiek zaś może mieć świadomość, że wchodzi we 
wspólnotę z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Eucharystia jest „wielką tajemnicą wiary”. Jest miejscem poznania Boga Trójo-
sobowego, momentem doświadczenia Jego miłości i  zespolenia z Nim. Jan Pa-

33 Por. S. Olejnik, Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna, t. 4 (Warszawa 1989) 32-33.
34 Por. Jan Paweł II, «Moc Ducha Świętego Oddała w ich ręce Ciało i Krew Pańską» (Mediolan, 
21 maja 1983), w: Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II, 159-166; Jan Paweł II, «Duch Święty 
jest darem Boga w „Łamaniu Chleba”» (Watykan, 3 maja 1981), w: Eucharystia w nauczaniu Jana 
Pawła II, 42-44.
35 Jan Paweł II, «Eucharystia sakrament nowego życia», 97.
36 Jan Paweł II, «Na chwałę Trójcy Przenajświętszej», 141.
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weł II naucza, iż Komunia święta, w sposób najpełniejszy, „jest tej miłości i tego 
zespolenia znakiem i żywym świadectwem. W Komunii Chrystus prowadzi nas 
do miłości Ojca w Duchu Świętym i daje nam udział w życiu Trójcy Świętej, tak iż 
stajemy się «uczestnikami Boskiej natury» (2P 1,4)”. Eucharystia jest więc praw-
dziwym spotkaniem człowieka z Bogiem.
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„Woń miła” – teologiczno-alegoryczna interpre-
tacja obrzędów kadzenia w nadzwyczajnej formie 
rytu rzymskiego
“Sweet savour” - theological and allegorical interpretation of incen-
se rites in the extraordinary form of the Roman rite

Streszczenie

Liturgia katolicka ma za cel uwielbienie Boga, a także uświęcenie wiernych. Poprzez zewnętrzny 
ceremoniał człowiek jest formowany, uczony modlitwy i pociągany do rozważania tajemnic wiary. 
Jednakże głębia niektórych części liturgii może pozostać nieodkryta, jeżeli nie przyjrzymy się, jaka 
stoi za nimi treść i symbolika. Jednym z takich obrzędów może być użycie kadzidła, które, jeśli zo-
stanie sprowadzone jedynie do postaci estetycznego rytuału, pozostanie bez większego wpływu na 
zgromadzonych wiernych. Jednakże obrzęd ten posiada głęboką teologię, co więcej, interpretacje 
alegoryczne jeszcze bardziej pogłębiały jego znaczenie, ukazując bogactwo tego elementu liturgii. 
W celu ukazania głębi rytu kadzenia, zostały przeanalizowane obrzędy obecne w nadzwyczajnej 
formie rytu rzymskiego. Ta forma liturgii została wybrana ze względu na jej rozbudowany cere-
moniał, który pozwolił dostrzec, jak wiele symboliki i treści teologicznych może zawierać pozor-
nie prosty obrzęd kadzenia.

Słowa kluczowe:  kadzidło; okadzenie; rytuał; nadzwyczajna forma rytu rzymskiego

Abstract

The Catholic liturgy aims at praising God and also sanctifying the faithful. Through the external 
ceremonial a man is formed, taught a prayer and drawn to consider the mysteries of faith. Howe-
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ver, the depth of some parts of the liturgy may remain undiscovered if we do not take a close look 
at the content and symbolism behind them. One of such ceremonies may be the use of incense, 
which if it is reduced only to the form of an aesthetic ritual, will remain without much impact on 
the gathered believers. However, this rite has a deep theology, moreover, allegorical interpreta-
tions have further deepened its significance, showing the richness of this element of the liturgy. 
In order to show the depth of the incense rite, the rituals present in the extraordinary form of the 
Roman rite were analyzed. This form of liturgy was chosen because of its extensive ceremonial, 
which allowed us to see how much symbolism and theological content can contain a seemingly 
simple rite of incense.

Keywords:  incense; ritual; extraordinary form of the Roman rite

Liturgia jest miejscem, w  którym najdoskonalej oddajemy chwałę Bogu, jest 
szczytem życia chrześcijańskiego, a także jego źródłem, przez który chrześcijanie 
są uświęcani i prowadzeni do zbawienia. Jednakże aby ta uświecająca skuteczność 
była pełna, wierni muszą wiedzieć, w czym uczestniczą1. Jako pomoc w przeży-
waniu liturgii Kościół daje różne zewnętrzne obrzędy, wśród nich wymieniając 
również używanie kadzidła2. Kadzidło podnosi poziom uroczystości celebracji, 
jest elementem składającym się na piękno liturgii, a  co najważniejsze, jak każ-
dy symbol, niesie ze sobą treść, która może pomóc uczestnikom Mszy Świętej. 
Jednakże jeżeli ta pomoc nie zostanie rzeczywiście poznana i odkryta, może stać 
się zwykłym rytuałem, bez wpływu na zgromadzonych wiernych. W tym artyku-
le pragnę skrótowo przedstawić bogactwo teologicznych i  alegorycznych inter-
pretacji tego obrzędu, korzystając z analizy obrzędów nadzwyczajnej formy rytu 
rzymskiego. Ta forma liturgii została wybrana ze względu na jej rozbudowany ce-
remoniał, który pozwoli dostrzec, jak wiele symboliki i treści teologicznych może 
zawierać pozornie prosty obrzęd kadzenia.

1. Zarys historyczny

Kadzidło było znane od dawna w historii ludzkości i używane na różnorakie spo-
soby. Warto wskazać najpierw na „świeckie” zastosowania jak np. odświeżające 
perfumy w czasie upałów, sposób oddania czci władcy czy też element uświetnie-
nia uroczystości. Bogate jest też jego zastosowanie religijne, zarówno jako ofiara 
dla bóstwa, jak też sposób odpędzenia demonów3. Kadzidło ma także swoje silne 

1 Por. Konstytucja Sacrosanctum Consilium, 7, 10, 11.
2 «Sobór Trydencki, Sesja XXII, Nauka o Mszy Świętej», w: A. Baron, H. Pietras, Dokumenty 
soborów powszechnych, t. 4 (Kraków 2004) 643.
3 E.G.C.F. Atchley, A history of the use of incense in divine worship (Londyn 1909) 76-77.
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źródła w kulcie starotestamentalnym, jednakże początkowo chrześcijanie odnosili 
się negatywnie do jego używania – było to spowodowane negatywnymi skojarze-
niami z kultem pogańskim, do którego wyznawcy Chrystusa byli zmuszani. Co 
więcej, chrześcijanie, którzy unikali w swoim kulcie materializacji Boga, tym bar-
dziej stronili od użycia kadzidła. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa rzucenie 
ziaren kadzidła przed statuą bożka lub imperatora było wyrazem odstępstwa od 
wiary. To wszystko skutkowało odcięciem się chrześcijan od takiej formy składa-
nia czci Bogu. Jednakże już w IV wieku pojawiają się świadectwa z terenów Syrii 
o  użyciu kadzidła w  kulcie. Ordo Romanus I  świadczy o  niesieniu kadzielnicy 
w procesji papieskiej do bazyliki. Używanie kadzidła upowszechniło się w czasach 
karoliński, a jeszcze bardziej rozwinęło poprzez kontakt ze Wschodem w okresie 
wypraw krzyżowych. W IX wieku pojawiają się świadectwa o okadzeniu ołtarza, 
następnie korzystanie z kadzidła rozwijało się przez okres średniowiecza, a zosta-
ło uporządkowane przez Mszał św. Piusa V4. W liturgii tej kadzidło jest używa-
ne pięciokrotnie: w procesji wejścia (w niektórych przypadkach), po modlitwach 
u stopni ołtarza, podczas Ewangelii, podczas offertorium i w czasie podniesienia.

2. Procesja wejścia

Niesienie kadzidła w procesji wejścia jest jednym z najpierwotniejszych miejsc 
w liturgii, gdzie kadzidło miało swoją rolę. Pochód z kadzidłem ogromnie pod-
nosi uroczystość takiej, wręcz królewskiej, procesji i przywołuje na myśl pocho-
dy papieskie, gdzie pierwszy raz zaczęto go używać5. Durand, opisując procesję 
zdążającą do ołtarza, wskazuje na dwóch usługujących przy celebransie, co sta-
nowi symbolikę Chrystusa stojącego pomiędzy dwoma Testamentami, a  także 
wskazuje na świece jako symbole prawa i proroków. Ta symbolika pozwala mu 
w  następnym punkcie stwierdzić, że turyferariusz poprzedza noszących świece 
i innych usługujących, aby zaznaczyć, że to, co symbolizuje święte kadzidło, jest 
wspólne dla obu Testamentów6. Amalariusz z Metzu, opisując procesję wejścia, 
widzi w trybularzu z kadzidłem symbol Ciała Chrystusa pełnego słodkiej woni. 
Kadzidło poprzedza całą procesję, ponieważ właśnie to Ciało Chrystusowe ma 
być głoszone wszystkim ludom7. Honoriusz z Autun widział w kadzielnicy sym-
bol Ciała Chrystusa, w kadzidle – Jego bóstwo, a w ogniu – Ducha Świętego8. Du-

4 B. Nadolski, Liturgika, t. 4: Eucharystia (Poznań 2011) 118.
5 Por. A. Wronka, «Kadzidło w liturgii», Mysterium Christi 1 (4; 1929/1930) 19.
6 Por. W. Durand, On the mass and each action pertaining to it (Turnhout 2013) 92-94.
7 Por. Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. 1: Święte obrzędy Kościoła (Lublin 2016) 245.
8 Por. K. Porosło, «Tajemnica miłości, woni i ofiary, czyli słowo o kadzidle i kadzielnicy», w: J. 
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rand rozwija tę symbolikę, pisząc, że świecące węgle oznaczają Ducha Świętego, 
a kadzidło – zapach dobrych uczynków9. Nawet łańcuszki od trybularza posiada-
ły swoją symboliczną interpretację, według której oznaczały sprawiedliwość, roz-
tropność, męstwo i wstrzemięźliwość, a środkowy łańcuszek (służący do otwiera-
nia kadzielnicy) symbolizował u Duranda tajemnicę oddzielenia duszy Chrystusa 
od Jego Ciała w czasie trzech dni pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem10.

Durand podaje również inną interpretację, według której trybularz oznacza 
serce człowieka, które musi być otwarte od góry, aby być gotowe na przyjęcie, 
i zamknięte na dnie, aby zachować to, co otrzymuje. Płonąc ogniem miłosierdzia, 
i kadzidło staje się wyrazem modlitwy lub manifestacją dobrych uczynków, któ-
re sięgają wysokości, co oznacza dym, który z niego powstaje. Tak jak kadzidło 
w kadzielnicy wydziela słodki zapach i wznosi się wysoko, w ten sam sposób do-
bre uczynki lub modlitwa wykonana z miłosierdzia zostanie otoczona wonnymi 
oparami kadzideł11.

Współczesne obrzędy nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego łączą ściśle wnie-
sienie kadzidła w procesji wejścia z niesieniem krzyża procesyjnego. Dlatego za-
sypanie kadzidła przed procesją ma miejsce w niedzielę palmową (przed procesją 
z palmami) oraz w Mszy pontyfikalnej, która przewiduje użycie krzyża (Msza od 
tronu). W ten sposób kadzidło spełnia rolę oddania czci krzyżowi, który prowa-
dzi procesję do ołtarza12.

3. Okadzenie po modlitwach u stopni ołtarza

Pierwsze okadzenie, po modlitwach u stopni, ma przebieg dość prosty. Kapłan 
nakłada trzykrotnie kadzidło na rozżarzone węgle, błogosławiąc je. Poświęcone 
w ten sposób kadzidło, będąc sakramentalium, oddala działanie zła, sprowadza 
oświecenie oraz nadnaturalnie wzmacniające cnoty13. Błogosławieństwo, którego 
udziela kapłan, podnosi to dzieło natury do porządku nadprzyrodzonego14. Ka-
dzidło przez fakt spalania przywodzi na myśl ducha ofiary, przypominając czło-

Hadalski, Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy (Poznań 2013) 590.
9 Por. W. Durand, On the mass, 92.
10 Por. K. Porosło, «Tajemnica miłości», 590-591.
11 Por. W. Durand, On the mass, 92-94.
12 Por. A. Fortescue, J.B. O’Connell, A. Reid, The Ceremonies of the Roman Rite Described (Lon-
don 2009) 207, 326-327.
13 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgji Kościoła Katolickiego, t. 3: O środkach rozwinięcia kultu 
(Ząbki 2012) 481.
14 Por. P. Gueranger, The Holy Mass (London 2005) Incensing the Altar [e-book, Kindle].
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wiekowi, że ma wyniszczać się w  ogniu miłości, poświęcając się całkowicie na 
służbę Bogu.

Wznoszące się obłoki kadzidła, powstałe z jego spalenia, mają symbolizować 
modlitwę, która ma być wzniesieniem serca i umysłu do nieba, oddaniem duszy 
Bogu15. Zanim celebrans nałoży kadzidło, diakon zwraca się do niego z prośbą 
o błogosławieństwo. W  trakcie nakładania kadzidła odmawia modlitwę Ab illo 
benedicaris16. Z tekstu modlitwy przebija kolejna symbolika kadzidła jako oznaka 
uwielbienia Boga i oznaka szacunku religijnego dla rzeczy świętych17. Pierwszo-
planowy sens kadzenia, tj. oczyszczenie i ochrona, które naturalnie sugeruje ka-
dzidło, nabrało z czasem charakteru oddawania czci18.

Obrzęd rozpoczyna się od potrójnego okadzenia krzyża, oddając w  ten 
sposób cześć całej Trójcy Świętej współdziałającej w misterium krzyża19. Na-
stępnie okadzane są relikwie świętych, których ciała były naczyniami Ducha 
Świętego, a którzy jaśnieć będą w światłości Bożej. Jest to również wyraz proś-
by, aby święci wspierali nasze modlitwy swoim wstawiennictwem20. Wreszcie 
kapłan dokładnie okadza cały ołtarz, gdyż to pierwsze okadzenie głównie jego 
dotyczy. Otoczenie ołtarza dymem kadzidła M. Gihr interpretuje jako sym-
boliczne ukazanie, iż staje się on „mistyczną Kalwarią, tajemniczą górą mirry 
i  pagórkiem kadzidła (por. Pnp 4, 6)”21. Jest to również wyraz adoracji dla 
Chrystusa, którego ten ołtarz symbolizuje22. Wreszcie kapłan jest okadzany 
trzykrotnie, przez co wyraża się cześć dla kapłaństwa Chrystusowego23. W ten 

15 Por. M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchow-
ieństwa i świeckich, t. 2 (Warszawa 2012) 176.
16 „Niech cię pobłogosławi Ten, ku którego czci spalać się będziesz. Amen”. Tłumaczenia mod-
litw podaję za: Mszał Rzymski. Przekład polski i objaśnienia opracowali o.o. Benedyktyni z opactwa 
Tynieckiego (Poznań 1963).
17 Por. M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchow-
ieństwa i świeckich, t. 2, 177.
18 J.A. Jungmann, The Mass of the Roman Rite. Its origins and development (Missarum Sollemnia) 
(New York 1961) 213.
19 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5: Msza Święta (Płock 1993) 
491.
20 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgji Kościoła Katolickiego, t. 3, 477.
21 M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa 
i świeckich, t. 3 (Warszawa 2012) 50.
22 Por. P. Parsch, Wtajemniczenie w  Ofiarę Mszy Świętej w  duchu odnowienia liturgicznego 
(Kraków 1947) 71.
23 Por. M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchow-
ieństwa i świeckich, t. 2, 181.
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sposób okadzanie na początku Mszy jest prawdziwym rytuałem otwierają-
cym, który powtarza się na początku Mszy wiernych. Zarówno kapłan, jak 
i  wierni zostają w  duchowy sposób przeniesieni z  tego świata do atmosfe-
ry świętości. Takie spojrzenie na obrzęd kadzenia może mieć swoje źródło 
biblijne. W  Starym Testamencie (Kpł 16,12) znajdziemy nakaz mówiący, że 
służba arcykapłana nie może się rozpocząć bez kadzidła24, który według abp. 
Nowowiejskiego stał się przyczyną upowszechnienia się kadzenia w  koście-
le rzymskim25. Pierwsze okadzenie nawiązuje również do wizji św. Jana (Ap 
8,3), który widział anioła ofiarującego Bogu modlitwy świętych pod symboli-
ką kadzidła. Tak więc Kościół chce wzorować się na liturgii niebieskiej i pod 
zasłoną swoich znaków chce naśladować hołd chwały w ten sposób składany 
w niebie, ku chwale jego Oblubieńca26.

W  tym pierwszym okadzeniu papież Innocenty III widział symbol modlitw 
Chrystusa za swój Kościół. XVII-wieczny autor, Bartolommeo Gavanti, połączył 
to wyjaśnienie ze skupionym na temacie wcielenia schematem interpretacji pierw-
szej części Mszy Świętej. W tym kluczu proponował interpretacje tego okadzenia 
jako obrazu modlitw, które Chrystus ofiarował za nas jako nienarodzone dziec-
ko w łonie Najświętszej Maryi Panny27. Starotestamentalne nawiązanie widziano 
również w osobie samego posługującego – turyferariusza dbającego o utrzymanie 
żarzących się węgli w kadzielnicy, którą zanosi do ołtarza. Wypełnia w ten sposób 
to samo zadanie, jakie spełniali lewici w Świątyni Jerozolimskiej. Serce posługują-
cego powinno goreć w chwili gdy „rozlewał wokół siebie zapach religijności i za-
chowania się anielskiego”28.

4. Ewangelia

Drugie użycie kadzidła ma miejsce w  czasie odśpiewania Ewangelii. We Mszy 
Świętej z asystą wyższą na czele procesji do miejsca odśpiewania Ewangelii idzie 
usługujący z kadzielnicą. Amalariusz z Metzu widzi w niej symbol dążenia do nie-
skazitelnych cnót, które pochodzą od Chrystusa. W związku z tym kadzidło idzie 
przed Ewangelią, aby dostarczało rozkosznej woni, tak jak dobre czyny Chrystusa 

24 Por. J.A. Jungmann, The Mass of the Roman Rite, 213.
25 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 491.
26 Por. P. Gueranger, The Holy Mass, Incensing the Altar [e-book, Kindle].
27 Por. J. Monti, A Sense of The Sacred, Roman Catholic Worship in the Middle Ages (San Francisco 
2012) The Mass Begins: The Entrence, the introit, the Penitential Rite, the Gloria, and the Collect 
[e-book, Kindle].
28 A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 492.
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poprzedziły Jego naukę29. Okadzenie tekstu biblijnego stanowi akt adoracji Jezusa 
Chrystusa i Jego zbawczej prawdy. Co więcej, obłoki kadzidła, które otaczają księ-
gę i rozchodzą się po świątyni, mają symbolicznie przypominać, że przez głosze-
nie Ewangelii rozszerza się znajomość Zbawiciela30. To kadzenie stanowi również 
przypomnienie, że głoszenie Ewangelii jest, zgodnie ze słowami św. Pawła (por. 
2Kor 2,14-15), zbawienną wonnością dla świata31. Po odśpiewaniu Ewangelii dia-
kon okadza celebransa jako przedstawiciela Pana. W ten sposób przed i po Ewan-
gelii jest oddawany hołd Zbawicielowi – najpierw za pośrednictwem księgi Jego 
słowa, a później za pośrednictwem Jego reprezentanta32.

5. Oferorium

Obrzędy okadzenia podczas ofertorium są najbardziej rozbudowane i uroczyste. 
Kadzenie rozpoczyna się po modlitwie do Ducha Świętego Veni Sanctificator. 
Wskazuje to na pragnienie, aby złożone dary stały się poprzez ogień Ducha Świę-
tego ofiarą eucharystyczną na wzór kadzidła, które poprzez ogień staje się przy-
jemną i wonną ofiarą33.

Kadzenie ma również charakter oczyszczający, dlatego okadzanie ofiarowa-
nych darów ma za cel jeszcze bardziej je oczyścić i uświęcić, a duchowieństwo 
i lud, w imieniu których celebrans składa najświętszą ofiarę, dzięki temu obrzę-
dowi stają się jeszcze godniejsi do udziału w powszechnym kapłaństwie Kościoła. 
Zgodnie ze słowami Pontyfikału Rzymskiego wonność kadzidła „powinna wier-
nych, odkupionych Chrystusa, trzymać z dala od chorób, ułomności i wszystkich 
skutków grzechu, dać im poświęcenie podnoszące ich do życia nadprzyrodzone-
go”34.

Obrzęd rozpoczyna się, gdy diakon zwraca się do kapłana z prośbą o pobło-
gosławienie kadzidła, aby było ono miłe Bogu, a na wiernych sprowadziło obfite 
łaski. Prośbę swą wyraża słowami „Benedicite, Pater reverende”. Poza najbardziej 
oczywistą symboliką kadzidła jako oznaki czci jest ono również jednym z darów 
ofiarnych, które podnoszą znaczenie ofiary mszalnej i wraz z nią wznoszą się ku 
Bogu. W ten sposób w obrzędzie kadzenia można widzieć dopełnienie i kontynu-

29 Por. Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. 1, 271.
30 Por. M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchow-
ieństwa i świeckich, t. 2, 326.
31 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład liturgji Kościoła Katolickiego, t. 3, 480.
32 Por. J.-D. Chalufour, Przewodnik po Mszy Świętej (Kraków 2012) 89.
33 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 728.
34 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 727.
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ację podnoszenia złożonych darów35. Dym kadzidła, który otacza dary przezna-
czone na konsekrację oraz rozchodzi się wśród uczestników liturgii, jest również 
sposobem na wyrażenie pragnienia, aby sprawowana Ofiara została przyjęta na 
pożytek wiernych i całego świata36.

Podczas ceremonii kadzenia celebrans wypowiada kilka modlitw, z  których 
pierwszą jest modlitwa poświęcenia kadzidła Per intercessionem37. Do XI wieku 
wspominała ona św. Gabriela Archanioła, którego Zachariasz ujrzał obok ołtarza 
ka dzenia (por. Łk 1,11). Jednakże pod koniec XII wieku imię Gabriela zamie-
niono na św. Michała archanioła. Prawdopodobnie zmiana wynikała z pomyłki 
w pisowni, jednakże nie dokonywano już zmiany w modlitwie, lecz zastosowano 
to, co odnosiło się do Gabriela, do Michała. Dlatego wspominany tutaj „ołtarz ka-
dzenia” to nie ołtarz w świątyni jerozolimskiej, lecz ołtarz niebieski, przy którym 
Chrystus przedsta wia modlitwy swego Kościoła, przy Jego boku zaś stoi archanioł 
Michał, który jako stróż Kościoła wstawia się za jego prośbami (por. Ap 8,3)38.

U początku tejże ceremonii ma miejsce okadzenie ofiarowanych darów. Cele-
brans czyni nad nimi trzy znaki krzyża, odmawiając modlitwę Incensum istud39, 
wskazując w  ten sposób, iż każde błogosławieństwo pochodzi od krzyża. Trzy-
krotne uczynienie tego znaku wskazuje wyraźnie na odwołanie do Trójcy Świętej, 
gdyż cała Trójca miała udział w dopełnieniu misterium krzyża. Podkreśla również 
charakter uświęcający tej ceremonii. Trybularz wyobraża ludzkie serce, dym i za-
pach kadzidła natomiast, jak zostało wspomniane – modlitwy zanoszone do nie-
ba. Dlatego też moment, gdy kapłan umieszcza kadzielnicę nad hostią i kielichem, 
symbolizuje złożenie serca swojego i wszystkich wiernych po to, aby wszystkie 
one, złączone w jedno z darami ofiarnymi, były wraz z nimi ofiarowane, złączone 
i poświęcone Bogu40.

Okadzenie ofiarowanych darów jest kontynuowane poprzez wykonanie nad 
nimi trzech kół trybularzem. Są one różnorako interpretowane, P.M. Quarti widzi 
w  nich podkreślenie tego, że mocą ofiary Chrystusowej jesteśmy wspierani we 

35 Por. J. Brinktrine, Msza Święta (Warszawa 1957) 127.
36 Por. M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchow-
ieństwa i świeckich, t. 3, 49.
37 „Za przyczyną świętego Michała Archanioła, stojącego po prawej stronie ołtarza kadzenia, 
i wszystkich wybranych swoich, niech to kadzidło raczy Pan pobłogosławić i jako miłą woń przy-
jąć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen”.
38 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 722-723.
39 „To kadzidło, któreś pobłogosławił, niech się wzniesie ku Tobie, Panie, a na nas niech zstąpi 
miłosierdzie Twoje”.
40 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 727.
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wszelkich wydarzeniach, czy to pomyślnych czy niepomyślnych41. Natomiast A.J. 
Nowowiejski pisze, że symbolizują one wieczność, z racji tej, iż nie mają począt-
ku ani końca. Wykonanie trzech kół wyraźnie odwołuje się do wieczności trzech 
osób boskich, i  tak pierwsze koło wskazuje na wieczność Boga Ojca, który nie 
pochodzi od nikogo, drugie – na wieczność Syna Bożego, zrodzonego przez Ojca 
i we wszystkim Mu równemu, trzecie wreszcie – na wieczność Ducha Świętego, 
który odwiecznie pochodzi od Ojca i Syna. Dwa pierwsze koła wykonuje się prze-
ciwnie do ruchu wskazówek zegara, ostatnie natomiast zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara. Symbolizuje to inne pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna niż 
Syna Bożego od Boga Ojca. Kreślone koła są od siebie oddzielne, a jednak trzeba 
zwrócić uwagę na ich wzajemną równość i wspólny środek, co wskazuje na Trójcę 
Świętą w trzech osobach, lecz o jednej naturze. Można zatem powiedzieć, że chleb 
i wino są otoczone jakby błogosławieństwem wszystkich trzech osób boskich.

To okadzenie, według Duranda, symbolizuje namaszczenie stóp Chrystu-
sa przez Martę, siostrę Mari42, która biorąc „funt szlachetnego i  drogocennego 
olejku nardowego”, sprawiła, że „dom napełnił się wonią olejku” (J 12,3). W ten 
sposób to potrójne okadzenie (trzy znaki krzyża i  trzy koła) jest przedstawiane 
przez autora jako symbolika potrójnego namaszczenia dokonanego przez Martę 
(Marię Magdalenę): namaszczenie stóp w domu Szymona Faryzeusza (Łk 7,36-
38), namaszczenie głowy w domu Szymona Trędowatego (Mt 26,6-7) i zakupienie 
wonności, aby namaścić pogrzebane ciało Chrystusa (Mk 16,1)43.

Durand podaje również inne alegorie, pokazując, że kadzielnicą są czynione 
znaki krzyża nad hostią i kielichem, aby zarówno dzięki znakowi krzyża, jak i ofie-
rze kadzidła zostało pokonane kłamstwo szatana, a zły duch mógł zostać przepę-
dzony. To kadzenie w  formie krzyża staje się również świadectwem, że wonne 
kadzidło modlitw świętych rozprzestrzenia się dzięki żarliwej miłości męki Chry-
stusa, a modlitwy te zanoszone są przed koronę chwały Boga Ojca symbolizowane 
przez okręgi czynione kadzielnicą44.

Po okadzeniu złożonych darów ma miejsce okadzenie krzyża i  ołtarza, 
w trakcie którego kapłan modli się tekstem Ps 140,2-445. Na początku psalmu 
król Dawid prosi, aby modlitwa jego wznosiła się do Pana jak dym kadzidła, 

41 Por. P.M. Quarti, Rubricae Missalis Romani commentariis illustratae, p. 2, t. 7, n. 10, za: M. 
Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świec-
kich, t. 3, 48-49, przyp. 2.
42 Durand utożsamia siostrę Marii z Marią Magdaleną.
43 Por. W. Durand, On the mass, 264-265.
44 Por. W. Durand, On the mass, 265.
45 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 727-728.
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które codziennie paliło się w namiocie będącym świątynią przenośną. Dawid 
uprasza również, aby podniesienie jego rąk stało się Bogu miłe. Wzniesienie rąk 
symbolizuje wzniesienie umysłu i serca ku Bogu, czyli modlitwa wyraża prośbę, 
aby wzniesione serca i myśli wiernych były Bogu przyjemne tak jak wieczorna 
ofiara kadzenia będąca figurą ofiary krzyża i ofiary eucharystycznej. Przez ko-
lejne wersety psalmu celebrans wyraża prośbę o poświęcenie warg i zachowanie 
ich od grzechu, aby wypowiadana modlitwa była miła Bogu. Ostatecznie prosi 
o opanowanie serca, aby nie uniewinniało się, lecz wyrażało żal za grzechy46. 
Związek ofiary kadzidła i ofiary modlitwy jest tutaj przedstawiony bardzo wi-
docznie47. Kapłan, który okadza ołtarz, przypomina Chrystusa, który dla nas, 
na ołtarzu krzyża, ofiarował Ojcu swoje nieskazitelne ciało „napełnione ogniem 
Ducha Świętego w słodyczy zapachu”48.

Na zakończenie celebrans oddaje trybularz diakonowi, mówiąc „Accendat in 
nobis”49, po czym ma miejsce okadzenie celebransa, usługujących, kleru zgodnie 
ze stopniami i godnościami, i wreszcie wiernych – przypomina to o konieczności 
modlitewnego włączenia się w najświętszą Ofiarę zgodnie ze stopniem święceń50.

6. Podniesienie

Kadzidło jest używane ostatni raz podczas podniesienia, jest to obrzęd prosty, 
pozbawiony dodatkowych modlitwy i ceremonii. Okadzenie w tym miejscu jest 
symbolem i wyrazem pobożnego, unoszącego się ku niebu uwielbienia i hołdu51. 
Kadzenie w tym miejscu ma inne znaczenie niż w poprzednich momentach litur-
gii. Kadzidło zazwyczaj oznacza modlitwę, ewentualnie też dar ofiarny, w efekcie 
czego jest dokonywane na stojąco, wiąże się błogosławieństwem, a  także towa-
rzyszącą obrzędowi modlitwie. Okadzenie Najświętszego Sakramentu stanowi 
natomiast akt kultu, uwielbienia i hołdu (latreja), w związku z czym dokonuje się 
na klęcząco, nie błogosławi się wcześniej kadzidła, a także nie odmawia się dodat-
kowych modlitw. Błogosławieństwo wskazuje na cel oczyszczający i oddalający 
działanie złego, dlatego tym bardziej jest zrozumiały jego brak w tym momencie, 
gdyż Pan Bóg jest najświętszy i  w  żaden sposób nie może być poświęcony czy 

46 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5, 728.
47 Por. J. Brinktrine, Msza Święta, 126.
48 Por. W. Durand, On the mass, 265.
49 „Niech Pan zapali w nas ogień swej miłości i płomień wiecznego ukochania. Amen” .
50 Por. J. Brinktrine, Msza Święta, 126.
51 Por. M. Gihr, Ofiara Mszy świętej: wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchow-
ieństwa i świeckich, t. 3, 169.
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oczyszczony. Podczas tego kadzenia wszyscy uczestnicy liturgii powinni za po-
mocą wewnętrznych aktów oddawać Bogu najwyższy hołd latreutyczny52.

John Bechoffen, w swoim dziele Quadruplex missalis expositio, przedstawia du-
chową interpretację, która w płonącym kadzidle widzi chęć rozpalenia serc obec-
nych, aby byli bardziej pobożni i żarliwi, aby mogli pełni czci i gorliwości wielbić 
Tego, który jest blaskiem wiecznego światła i pochłaniającego ognia, który nigdy 
nie gaśnie53.

7. Podsumowanie

Widzimy, że obrzęd okadzenia, który stał się bardzo ważnym znakiem w liturgii, 
nabrał w historii Kościoła wielkiego znaczenia symbolicznego, które miało stano-
wić pomoc dla wiernych, aby poprzez ten znak byli pobudzani do uczestnictwa 
w liturgii i życia chrześcijańskiego. Św. Tomasz z Akwinu pisał o stosowaniu ka-
dzidła jako o jednym z tych symboli, które zawsze będą używane w obrzędach, po-
nieważ kadzenie oznacza kult i cześć, które muszą być zawsze obecne54. Nadzwy-
czajna forma rytu rzymskiego posiada bogate obrzędy i modlitwy, które wskazują 
na różne aspekty znaczeniowe rytu kadzenia, chodzi tu zarówno o teologię zawar-
tą w modlitwach i gestach, jak i późniejsze, alegoryczne interpretacje. Obfitość 
interpretacji obrzędów, jakkolwiek ciekawa, jest wyrazem alegorycznego podej-
ścia do liturgii i późniejszym dodatkiem. Może stanowić pomoc dla pogłębione-
go zrozumienia obrzędu, ale też może stanowić niebezpieczeństwo przysłonięcia 
istoty – stąd ważne jest patrzenie na alegorie w kontekście historycznym, a także 
jako na coś drugorzędnego w stosunku do misterium Chrystusa. Jednakże warto 
zwrócić uwagę na opinię T. Grabowskiego OP, który wskazuje, że podobnie jak 
w pierwszych wiekach, analogicznie do sposobu odczytywania Pisma Świętego, 
dostrzegano obok interpretacji dosłownej obrzędów także ich alegoryczny, mo-
ralny i eschatologiczny sens55, tak i dziś interpretację dosłowną można uzupełnić 
duchową. Autor wyraża opinię, że „takie ujęcie miałoby niebagatelny wpływ na 
pogłębienie duszpasterstwa liturgicznego, a w konsekwencji rozwoju duchowości 

52 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 3, 473-474, 481.
53 Por. J. Monti, A Sense of The Sacred, Entering the Holy of Holies: The Preface, the Roman Can-
on, and the Consecration [e-book, Kindle].
54 Por. P. Kwasniewski, «Incense as the Sacramental of Devotion», w: http://www.newliturgi-
calmovement.org/2016/06/incense-as-sacramental-of-devotion.html [30.04.2018].
55 Por. T. Grabowski, «Interpretacja naiwna czy mistyczna? Alegoryczne odczytanie rytu Mszy 
Świętek drogą do duchowości liturgicznej», w: K. Porosło, Duchowość kształtowana przez liturgię 
(Kraków 2017) 58. 
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liturgicznej”56. Reforma liturgiczna po II soborze watykańskim uprościła obrzędy 
kadzenia, jednakże zwyczajna forma rytu rzymskiego jak najbardziej zachowuje 
używanie kadzidła oraz jego symbolikę i byłoby wielką stratą, gdyby obrzęd ten 
był marginalizowany.

Podejście czysto praktyczne może powodować lekceważenie tego gestu, gdyż 
obrzęd kadzenia rzeczywiście nie ma żadnego praktycznego celu. Jednak robiąc 
nawiązanie do namaszczenia w  Betanii, można powiedzieć, że kadzidło jest to 
ludzka ofiara, nasze oddanie, wyraz miłości, jest „błogosławionym marnowa-
niem, którym – niczym Maria – spalamy drogocenne kościelne perły”57. Romano 
Guardini, odwołując się do gestu Marii, napisał: „Podobnież ma się sprawa z ka-
dzidłem: jest w nim tajemnica piękności, niewiedzącej o żadnych korzyściach, ale 
powstającej samorzutnie, Tajemnica miłości, gorejącej i spalającej, przechodzącej 
nawet przez śmierć. Także i  tutaj zatrzymuje się oschły umysł i  pyta: Na co to 
wszystko?”58.

Liturgia przemawia do nas swoimi symbolami i  chce, aby one stały się na-
szym językiem, aby zewnętrzne gest i obrzędy formowały nasze wnętrze. Obecne 
współistnienie dwóch form rytu rzymskiego stanowi szansę, aby teologia i sym-
bolika kadzidła obecna w nadzwyczajnej formie mogła stać się pomocą do głęb-
szego poznania i odczytania tego obrzędu, a co za tym idzie, do jeszcze większego 
docenienia i zrozumienia go podczas celebracji według Mszału Pawła VI. Byłoby 
to jedną z okazji to wypełnienia papieskiej woli wzajemnego ubogacania się obu 
form59.
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Absolucja, jej odłożenie i odmowa udzielenia 
w posługiwaniu szafarza sakramentu pokuty  
według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Absolution, its postpone and refusal to grant in the service of mini-
ster of the sacrament of penance according to code of canon law of  
1983

Streszczenie

Prawodawca Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku przewiduje trzy możliwości absolucji od 
grzechów: udzielenie, odłożenie bądź odmowę rozgrzeszenia (kan. 980). Spowiednik ma obowiązek 
udzielenia rozgrzeszenia penitentowi, jeżeli nie ma wątpliwości co do jego dyspozycji. Nie chodzi tu 
o pewność absolutną, która wyklucza jakąkolwiek wątpliwość, tylko o pewność relatywną. Zazna-
czyć należy, że penitent posiada odpowiednią dyspozycję, gdy twierdzi, że żałuje za popełnione grze-
chy i postanawia poprawę. Odłożenie rozgrzeszenia może nastąpić z dwóch przyczyn: ze względu 
na istotę sakramentu pojednania i pokuty bądź ze względu na dobro penitenta. Może ono wynikać 
z braku lub niedostatecznej dyspozycji penitenta. Zanim spowiednik podejmie decyzję o odłożeniu 
absolucji, powinien podjąć starania, by penitent zdobył się na istotne elementy aktu sakramental-
nego. Drugą przyczyną jest prawdopodobne dobro penitenta. Prawodawca przewiduje możliwość 
odmowy absolucji. Dzieje się to w sytuacji, gdy zgłaszający się do spowiedzi jest w ogóle niezdolny 
do przyjęcia tego sakramentu lub brak mu jakiejkolwiek dyspozycji. Chrzest jest bramą sakramen-
tów (kan. 849), dlatego ci, którzy nie są ochrzczeni, nie mogą ważnie przyjąć innych sakramentów 
(kan. 842), a więc także pokuty. Niezdolnymi do korzystania z sakramentu pokuty są ochrzczeni, 
którzy nie osiągnęli stanu używania rozumu lub mają stały brak używania władz umysłowych lub też 
przejściowy brak (np. upojenie alkoholowe, odurzenie narkotyczne). Sakramentu pokuty nie może 
przyjąć w zwyczajnych warunkach osoba, która zaciągnęła karę ekskomuniki lub interdyktu, gdyż 
kary te nie pozwalają na przyjmowanie jakichkolwiek sakramentów (kan. 1331 § 1, nr 2 i 1332). 
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Kiedy nie zagraża niebezpieczeństwo śmierci lub nie zachodzi inna konieczność, wierni należący do 
zachodnich wspólnot eklezjalnych, które nie mają pełnej jedności z Kościołem katolickim, nie mogą 
korzystać również z posługi szafarza katolickiego (kan. 844).

Słowa klucze:  sakrament; szafarz; absolucja; odłożenie rozgrzeszenia; odmowa absolucji

Abstract

The legislator of 1983 Code of Can Law provides three possibilities of absolution of sins: remis-
sion, deferement, or refusing (can. 980). Confessor has to give absolution, if he has no doubt about 
the disposition of the penitent. It is no about absolute certainty that excludes any doubt, but only 
relative certainty. It should be pointed out, that penitent has adequate disposition, when he claims, 
that he rejects sins committed and has a purpose of amendment. Deferement of absolution can 
occur for two reasons: on account of essence of the sacrament of penance or penitent’s good. It can 
be consequence of lack of disposition or insufficient disposition. Before confessor decides to defer 
absolution, he should lead penitent to essential elements of sacramental acts. The second reason is 
possible penitent’s good. Legislator also provides the possibility of refusing absolution. That is in 
the situation, when penitent is not able to receive this sacrament or has not any disposition. Bap-
tism is the gateway to the sacraments (can. 849). That is why they, who have not received baptism, 
cannot be admitted validly to the other sacraments (can. 842), also the sacrament of penance. 
Unable to receive the sacrament of penance is baptized, who has not reached the state of use of 
reason or has permanent or temporal lack of use of reason (i.e. alcohol or narcotic intoxication). In 
normal conditions excommunicated or interdicted person cannot receive the sacrament of pen-
ance, because these censures do not allow to receive any sacraments (can. 1331 § 1, no. 2; 1332). 
If the danger of death is not present or if some other grave necessity does not urge, members of 
western ecclesiastical communities which do not have full communion with the Catholic Church, 
cannot use the service of catholic minister (can. 844).
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1. Wstęp

Papież Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Reconciliatio et paenitentia1 zwraca 
szczególną uwagę na posługę szafarza sakramentu pokuty, ukazując jego doniosłą 
rolę, a także ogromną odpowiedzialność. „Chrystus, który przez osobę spowied-
nika jest uobecniony i za jego pośrednictwem dokonuje tajemnicy odpuszczenia 
grzechów, jest tym, który okazuje się bratem człowieka. Miłosiernym, wiernym 
i współczującym arcykapłanem, pasterzem gotowym szukać zabłąkanej owcy; le-
karzem, który leczy i pociesza; jedynym nauczycielem, który jest prawdomówny 

1 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia o pojednaniu i pokucie w dz-
isiejszym posłannictwie Kościoła (Warszawa 2007) [dalej cyt. RP].
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i naucza drogi Bożej; sędzią żywych i umarłych, który sądzi prawdziwie, a nie we-
dług pozorów. Jest to niewątpliwie najtrudniejsza i najbardziej delikatna, męcząca 
i  wyczerpująca, ale też najpiękniejsza i  przynosząca radość posługa kapłańska” 
(nr 1).

Duchowny, który przyjął święcenia prezbiteratu i  posiada upoważnienie do 
spowiadania, staje się szafarzem sakramentu pokuty. Dlatego przy sprawowaniu 
sakramentu pojednania grzesznika z Bogiem i Kościołem winien wiernie stoso-
wać się do nauki Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i norm wydanych przez kom-
petentną władzę. Magisterium Kościoła stanowi podstawę działania i zachowania 
spowiednika, a także nakłada na spowiednika określone obowiązki2. Kapłańska 
wierność wytycznym Urzędu Nauczycielskiego Kościoła chroni sakrament poku-
ty przed nadużyciami i świętokradztwem oraz przyczynia się do rozwoju ducho-
wego wiernych i ładu wynikającego z dyscypliny3.

Analiza podjętego zagadnienia, ma na celu odpowiedź na następujące pytania: 
jakie wymagania muszą zostać spełnione, aby szafarz sakramentu pokuty mógł 
udzielić absolucji; z  jakich przyczyn spowiednik może odłożyć rozgrzeszenie; 
w jakich sytuacjach szafarz może odmówić udzielenia sakramentalnego rozgrze-
szenia? Ponadto zamierzeniem niniejszego artykułu jest ukazanie obowiązują-
cych norm dotyczących obrzędu pojednania jednego penitenta z rozgrzeszeniem 
indywidualnym w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego.

2. Upoważnienie do sprawowania sakramentu pokuty

Prawodawca Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku4 w kan. 966 § 1 sformu-
łował zasadę, według której do ważnego udzielenia absolucji od grzechów kapłan 
oprócz władzy święceń powinien mieć upoważnienie (facultas) do wykonywania 
jej względem wiernych. Upoważnienie szafarza sakramentu pokuty do udziele-
nia absolucji jest konieczne nie tylko do godziwości, ale przede wszystkim do 
ważności aktu, czyli do tego, aby udzielona penitentowi absolucja rodziła skut-
ki przewidziane w prawie5. Istnieje kilka sposobów uzyskania upoważnienia do 

2 Por. K. Wętkowski, «Upoważnienie do spowiadania według norm Kodeksu Prawa Kanon-
icznego», Prawo i Kościół (4; 2012) 159.
3 Por. H. Stawniak, «Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty – aspekt prawny», Seminare 
(24; 2007) 82.
4 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu 
(Poznań 1984) [dalej cyt. KPK/83].
5 Por. P. Hemperek, «Uświęcające zadanie Kościoła», w: P. Hemperek, W. Górlaski, F. Przytuła, J. 
Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Księga III. Nauczycielskie zadanie 
Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła Lublin 1986) 155-156.
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spowiadania (kan. 966 § 2). Upoważnienie to kapłan może otrzymać albo z mocy 
samego prawa, albo przez specjalny akt udzielenia ze strony kompetentnej władzy 
zgodnie z kan. 9696.

Upoważnienie z mocy prawa ma miejsce wówczas, gdy prawodawca przekazu-
je je przez mandat ogólny skierowany do wszystkich prezbiterów będących w tych 
samych okolicznościach7. Z mocy samego prawa upoważnienie do spowiadania 
mają biskup Rzymu, kardynałowie, a także biskupi, którzy godziwie z niego ko-
rzystają, chyba że sprzeciwiłby się temu biskup diecezjalny (kan. 967)8.

W KPK/83 istnieją okoliczności, w których każdy kapłan z mocy samego pra-
wa otrzymuje prawo do spowiadania, jak też i takie, w których jest go pozbawio-
ny. Podobnie jak w poprzednim Codex Iuris Canonici z 1917 roku9 także aktualnie 
każdemu kapłanowi wolno ważnie i  godziwie spowiadać wszystkich penitentów 
znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci, chociaż nie ma upoważnienia do 
spowiadania i nawet przy obecności kapłana upoważnionego (kan. 976). Ponadto 
wolno mu w tych okolicznościach zwalniać z jakichkolwiek cenzur10. W niebezpie-
czeństwie śmierci wymagane są tylko ważne święcenia prezbiteratu. Jeśli jednak 
cenzura byłaby wymierzona lub deklarowana albo zarezerwowana Stolicy Apostol-
skiej, penitent w przypadku wyzdrowienia ma obowiązek odnieść się do kompe-
tentnego przełożonego bądź do kapłana mającego odpowiednie uprawnienia. Jeżeli 
tego nie uczyni w określonym czasie, popada ponownie w tę samą karę (reincyden-
cja). Dlatego też spowiednik ma obowiązek pouczyć o tym penitenta (kan. 1357 § 
2 i 3).

Rozgrzeszenie wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu jest 
nieważne poza niebezpieczeństwem śmierci (kan. 977). Obojętna jest płeć wspólnika 
w grzechu. Musi to jednak być grzech przeciw czystości11. Jedynie w niebezpieczeń-
stwie śmierci rozgrzeszenie byłoby ważne i godziwe, nawet wtedy, gdyby był obecny 

6 Por. K. Wętkowski, «Upoważnienie do spowiadania», 160.
7 Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania (Kielce 1999) 199.
8 Szerzej zob. M. Pastuszko, «Uprawnienie do spowiadania wynikające z prawa (kan. 967)», Pra-
wo Kanoniczne 34 (3-4; 1991) 115-133.
9 «Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate 
promulgatus», Acta Apostolicae Sedis 9 (2; 1917) 1-593 [dalej cyt. CIC/17].
10 Szerzej zob. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», w: J. Krukowski, Komentarz do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe 
akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte (Poznań 2011) 160-161; M. Pastuszko, «Posłu-
ga szafarza sakramentu pokuty i pojednania w szczególnych okolicznościach (kanony: 976, 977, 
978)», Prawo Kanoniczne 38 (1-2; 1995) 27-70.
11 Szerzej zob. D. Borek, „Sexutum Decalogi praeceptum” w kanonicznym prawie karnym aktual-
nie obowiązującym (Tarnów 2015) 44-59.
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inny spowiednik (kan. 976)12. W stosunku do CIC/17 nastąpiła tu zmiana odnośnie 
do godziwości absolucji w takiej sytuacji13. Gdyby kapłan usiłował jednak rozgrze-
szyć wspólnika w grzechu przeciw szóstemu przykazaniu (poza niebezpieczeństwem 
śmierci), nie tylko czyniłby to nieważnie, ale sam popadłby ipso facto w ekskomunikę 
wiążącą mocą samego prawa zastrzeżoną Stolicy Apostolskiej (kan. 1378 § 1)14.

Według kan. 968 § 1 KPK/83 upoważnienie z urzędu przysługuje na własnym 
terytorium ordynariuszowi miejsca15, kanonikowi penitencjarzowi16 oraz probosz-
czowi17 i tym, którzy go zastępują18. Upoważnienie ordynariusza miejsca obejmuje 
teren diecezji lub innej związanej z nią jednostki administracyjnej19.

Władza rozgrzeszania kanonika penitencjarza jest związana z diecezją w sto-
sunku do osób zamieszkałych na jej terenie, których może on rozgrzeszać także 
poza terenem diecezji, a obcych tylko na jej terenie (kan. 508 § 1)20. Władza pro-
boszcza natomiast jest złączona z terenem parafii (kan. 968 § 1) bądź ze wspólno-
tą wiernych z racji parafii personalnej (kan. 518)21.

12  Por. W. Góralski, «Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar według no-
wego Kodeksu Prawa Kanonicznego», Prawo Kanoniczne 27 (3-4; 1984) 82.
13 Por. W. Góralski, «Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar», 79.
14  Szerzej zob. Congregatio pro Doctrina Fidei, «Normae de gravioribus delictis De delictis res-
ervatis», Acta Apostolicae Sedis (102; 2010) 419-430.
15 „Przez ordynariusza miejsca rozumie się obok Biskupa Rzymskiego, biskupa diecezjalnego, 
prałata i  opata terytorialnego oraz wikariusza i  prefekta apostolskiego, wikariusza generalnego 
i wikariusza biskupiego, także tych, którzy choćby czasowo są przełożonymi Kościoła partykular-
nego lub wspólnoty do niego przyrównanej” (kan. 134; 419-421).
16 „Kanonik penitencjarz, tak kościoła katedralnego, jak i kościoła kolegiackiego, ma z racji urzę-
du władzę zwyczajną, której jednak nie może innym delegować, rozgrzeszania w zakresie sakra-
mentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, ale nie zdeklarowanych i niezastrzeżonych 
Stolicy Apostolskiej. Na terenie diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan również poza 
diecezją” (kan. 508 § 1).
17 „Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę 
o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa 
w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i ki-
erowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych 
świeckich, zgodnie z przepisami prawa” (kan. 519).
18 Por. K. Wętkowski, «Upoważnienie do spowiadania», 161.
19 Por. M. Wielec, Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w  postępowaniu karnym (Warszawa 
2012) 45-46.
20 Szerzej zob. M. Pastuszko, «Uprawnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania», 
206-208.
21 Upoważnienie to dotyczy także proboszcza parafii tymczasowej (kan. 516 § 1) oraz tych, 
którzy zastępują proboszcza, a mianowicie administratora parafii (kan. 540 § 1) lub innego kapła-
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Zgodnie z kan. 968 § 2 KPK/83 na mocy urzędu ważnie mogą spowiadać tak-
że przełożeni w instytutach zakonnych lub stowarzyszeniach życia apostolskiego, 
jeśli są one kleryckie na prawie papieskim, a przełożeni posiadają zgodnie z kon-
stytucjami wykonawczą władzę rządzenia. Mogą oni spowiadać swoich podwład-
nych oraz inne osoby przebywające dniem i nocą w domu instytutu lub stowa-
rzyszenia22. Analizując kan. 262 KPK/83, zaznaczyć należy, że rektor seminarium 
posiada na mocy urzędu upoważnienie do słuchania spowiedzi względem wszyst-
kich osób zamieszkujących w seminarium duchownym, aczkolwiek nie powinien 
spowiadać alumnów, chyba że sami dobrowolnie o to proszą (kan. 985)23.

Prawodawca kościelny w  kan. 966 KPK/83 postanawia, że kapłani niemają-
cy upoważnienia do rozgrzeszania na mocy prawa czy urzędu mogą je otrzymać 
w drodze udzielenia24. Kompetentnym do udzielenia upoważnienia jakimkolwiek 
kapłanom do spowiadania wiernych jest tylko ordynariusz miejsca (kan. 969 § 
1)25. Zaznaczyć należy, że kapłanowi będącemu członkiem instytutu zakonnego 
nie wolno korzystać z takiego upoważnienia bez zgody, przynajmniej domyślnej, 
własnego przełożonego (kan. 969 § 1)26. Upoważnienia może też udzielić, jakim-
kolwiek kapłanom, również przełożony instytutu zakonnego lub stowarzyszenia 
życia apostolskiego, kleryckiego na prawie papieskim, w odniesieniu do spowia-
dania tylko własnych podwładnych oraz tych, którzy przebywają w domu zakon-
nym (kan. 969 § 2)27.

Prawodawca wprowadził istotną zmianę w normach prawnych określających 
zakres terytorialny upoważnienia do spowiadania posiadanego na mocy urzędu, 
jak i na podstawie udzielenia (kan. 967 § 2)28. W CIC/17 jurysdykcja delegowana 

na kierującego parafią wakującą lub parafią, w której proboszcz z powodu przeszkody nie może 
wypełniać posługi (kan. 540 § 1) oraz kapłana zastępującego proboszcza nieobecnego w parafii 
(kan. 549). Szerzej zob. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego (Warszawa 1985) 248.
22 Por. J.R. Bar, J. Kałowski, Prawo o instytutach życia zakonnego (Warszawa 1985) 148.
23 Por. L. Adamowicz, Zakres uprawnień spowiednika według praw powszechnego Kościoła 
Łacińskiego i prawa wspólnego Katolickich Kościołów Wschodnich (Lublin 2001) 225.
24 Por. W. Góralski, «Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar», 79.
25 Zob. T. Rincón-Pérez, «Sakrament pokuty», w: P. Majer, Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa 
Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Pod-
stawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego 
(Kraków 2012) 729-730.
26 Zob. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 155.
27 Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie 
i uświęcanie (Olsztyn 2002) 367.
28 Zob. M. Wielec, Zakaz dowodowy, 46.
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była ograniczona tylko do terenu, do którego została udzielona. Według KPK/83 
natomiast kapłan, który posiada na stałe (habitualne) upoważnienie z mocy pra-
wa lub pełnionego urzędu, czy też na podstawie udzielenia przez ordynariusza 
miejsca swojej inkardynacji lub miejsca stałego zamieszkania, może z tego upo-
ważnienia korzystać wszędzie, chyba że w poszczególnym wypadku sprzeciwiłby 
się temu jakiś ordynariusz miejsca z  zachowaniem przepisów kan. 974 § 2 i  3, 
które dotyczą odwołania upoważnienia29.

Analogicznie do postanowienia zawartego w kan. 967, także kapłan posiada-
jący upoważnienie z nadania dokonanego przez przełożonego instytutu czy sto-
warzyszenia może spowiadać wszędzie członków danego instytutu czy stowarzy-
szenia i inne osoby przebywające dniem i nocą w danym domu (kan. 967 § 3)30. 
Czyniłby to jednak niegodziwie, gdyby jakiś wyższy przełożony w poszczególnym 
wypadku wyraził sprzeciw odnośnie do swoich podwładnych (kan. 967 § 3)31.

Prawodawca w KPK/83, stanowiąc o zasadach udzielania upoważnienia, wska-
zuje, aby udzielać upoważnienia do słuchania spowiedzi jedynie tym kapłanom, 
którzy pozytywnie złożyli odpowiedni egzamin, chyba że skądinąd wiadomo o ich 
zdatności (kan. 970)32. Do uzyskania takiej pewności wystarcza zasadniczo ukoń-
czenie studiów teologicznych i  złożenie wymaganych egzaminów oraz odbycie 
praktyki pastoralnej. Egzaminy te dotyczą nie tylko wiedzy, ale także kwalifikacji 
moralnych szafarza sakramentu pokuty33. Prezbiterzy po przyjęciu święceń za-
sadniczo otrzymują upoważnienie do sprawowania sakramentu pokuty, ale nadal 
muszą się dokształcać i przez kilka kolejnych lat zdawać egzaminy wikariuszow-
skie, a  następnie specjalny egzamin proboszczowski. Kompetentny przełożony 
może ustanowić także inne wymagania dla otrzymania upoważnienia34.

Jeśli chodzi o  kapłanów z  innych diecezji prawodawca w  kan. 971 KPK/83 
postanawia, że ordynariusz miejsca nie powinien udzielać upoważnienia habi-

29 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik, 247.
30 Zob. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 152.
31 Zob. K. Wętkowski, «Upoważnienie do spowiadania», 163.
32 Zob. M. Pastuszko, «Uprawnienie do sprawowania sakramentu pokuty i  pojednania», 222-
224.
33 Por. Z. Janczewski, «Facultas ad confessiones jako akt powierzenia kapłanowi misji sprawowa-
nia sakramentu pokuty i pojednania w Kościele katolickim», Annales Canonici (3; 2007) 111.
34 Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, 237. „Stała formacja kapłanów, zarówno 
diecezjalnych, jak zakonnych, jest naturalną i  absolutnie niezbędną kontynuacją procesu ksz-
tałtowania osobowości kapłańskiej, rozpoczętego i  prowadzonego w  seminarium lub w  domu 
zakonnym w ramach formacji przygotowującej do przyjęcia święceń”. Jan Paweł II, Posynodal-
na adhortacja apostolska do biskupów, do duchowieństwa i  wiernych o  formacji kapłanów we 
współczesnym świecie Pastores dabo vobis (Watykan 1993) nr 71.
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tualnego, chociażby kapłan ten miał na jego terytorium stałe lub tymczasowe za-
mieszkanie, jeżeli uprzednio nie zasięgnie – gdy jest to możliwe – opinii własnego 
ordynariusza tego prezbitera35. Takim własnym ordynariuszem może być ordyna-
riusz miejsca inkardynacji lub też wyższy przełożony zakonny. Nie ma natomiast 
takiego obowiązku w  sytuacji, gdy sam przełożony zwraca się do ordynariusza 
miejsca o udzielenie upoważnienia dla podległych mu prezbiterów36.

Upoważnienie może być udzielone na czas określony lub nieokreślony (kan. 
972)37. Habitualne upoważnienie do spowiadania powinno być udzielone na pi-
śmie i w takiej samej formie powinno być odwołane (kan. 973)38. Wymóg pisem-
nego udzielenia tego upoważnienia jest aplikacją ogólnego wymogu formalne-
go, jaki prawodawca kodeksowy postawił w kan. 51 względem wszystkich aktów 
administracyjnych. Pisemna forma udzielenia upoważnienia do spowiadania ma 
znaczenie dla celów dowodowych w razie zaistnienia jakiejkolwiek wątpliwości. 
Jednakże fakt udzielenia upoważnienia do spowiadania na piśmie nie ma wpływu 
na ważność udzielonej absolucji39.

Upoważnienie do spowiadania (habitualne) może odwołać ordynariusz 
miejsca, a  także kompetentny przełożony zakonny. Nie powinni jednak tego 
robić bez ważnej przyczyny (kan. 974 § 1). Jeżeli upoważnienie do spowiadania 
odwoła ten ordynariusz miejsca inkardynacji lub miejsca stałego zamieszkania, 
który go udzielił, wówczas prezbiter traci upoważnienie wszędzie (kan. 974 § 
2)40. Gdy upoważnienie odwołuje inny ordynariusz miejsca, traci się je tylko 
na terytorium odwołującego (kan. 974 § 2)41. Podobnie gdy upoważnienie od-
wołuje własny przełożony wyższy, prezbiter traci je wszędzie w odniesieniu do 
wszystkich członków instytutu. Jeżeli zaś odwołuje je inny kompetentny prze-

35 Por. K. Wętkowski, «Upoważnienie do spowiadania», 164.
36 Por. E. Sztafrowski, Podręcznik, 250.
37 Ordynariusz, który udziela upoważnienia na czas określony, powinien podać motywy takiej 
decyzji. Zob. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 157.
38 Specjalna forma pisemna nie jest potrzebna w odniesieniu do upoważnienia otrzymywanego 
wraz z urzędem, na przykład proboszcza czy kanonika penitencjarza, lub powierzeniem godności 
– biskupiej, kardynalskiej, itd. Prawo łączy bowiem powyższe urzędy i funkcje z upoważnieniem, 
a  więc Kościół, mianując za pośrednictwem kompetentnego przełożonego jakiegoś prezbitera 
proboszczem parafii, przekazuje mu równocześnie misję sprawowania sakramentu pojednania 
i pokuty. Zob. Z. Janczewski, «Facultas ad confessiones jako akt powierzenia kapłanowi misji spra-
wowania sakramentu pokuty», 115-116.
39 Por. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 157.
40 Por. M. Pastuszko, «Uprawnienie do sprawowania sakramentu pokuty i pojednania», 240.
41 Por. T. Rincón-Pérez, «Sakrament pokuty», 732.
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łożony, wówczas prezbiter traci je tylko w  odniesieniu do podwładnych tego 
przełożonego (kan. 974 § 4)42.

Każdy ordynariusz miejsca, który odwołał upoważnienie do spowiadania ja-
kiemuś kapłanowi, powinien powiadomić o tym jego ordynariusza własnego z ty-
tułu inkardynacji. Gdy jest on członkiem instytutu zakonnego, powinien zawia-
domić właściwego przełożonego (kan. 974 § 3)43.

Upoważnienie do spowiadania przysługujące z racji posiadanego urzędu ustaje 
z utratą urzędu, a udzielone przez ordynariusza miejsca inkardynacji lub miejsca 
stałego zamieszkania wygasa wskutek ekskardynacji lub utraty stałego zamieszka-
nia (kan. 975)44.

3. Udzielenie, odłożenie lub odmówienie rozgrzeszenia

Prawodawca przewiduje trzy możliwości realizacji absolucji od grzechów: udzie-
lenie rozgrzeszenia, odłożenie absolucji bądź odmowę udzielenia rozgrzeszenia 
(kan. 980).

3.1. Udzielenie rozgrzeszenia
Udzielenie rozgrzeszenia penitentowi właściwie dysponowanemu jest konse-
kwencją sprawowanego sakramentu pokuty i pojednania. Normalnie i zasadniczo 
na mocy sprawiedliwości i pod grzechem ciężkim trzeba udzielić rozgrzeszenia 
penitentowi należycie usposobionemu. Dochodzi zatem jakby do umowy między 
penitentem a  spowiednikiem: penitent wyznaje spowiednikowi swoje grzechy, 
spowiednik zaś działając in persona Christi uwalnia penitenta od jego grzechów. 
Spowiednik jako nauczyciel, sędzia i  lekarz ogłasza zbawczą moc męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, że miłosierdzie mocniejsze jest od winy i zniewa-
gi. A zatem rozgrzeszenie, którego kapłan jako szafarz przebaczenia, chociaż sam 
grzeszny, udziela penitentowi, jest skutecznym znakiem interwencji Boga trój-
jedynego w każdej absolucji i znakiem „zmartwychwstania” ze „śmierci ducho-
wej”. Tylko wiara może dać pewność, że w tym momencie każdy grzech zostaje 
odpuszczony i zgładzony poprzez tajemnicze działanie Zbawiciela przez posługę 
Kościoła w osobie spowiednika (RP 31). Według tej samej wiary możemy zaak-
centować nie tyle sprawiedliwość w sakramencie pokuty, ile miłość miłosierną. 
Miłosierdzie odpowiada nie tylko najgłębszej prawdzie o miłości Boga do grzesz-

42 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne, 367-368.
43 Por. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 159.
44 Por. K. Wętkowski, «Upoważnienie do spowiadania», 164.



98 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 

nika. Miłosierdzie samo w sobie – jak nauczał Jan Paweł II – najwspanialszy przy-
miot Stwórcy i  Odkupiciela, jako doskonałość nieskończonego Boga, jest rów-
nież nieskończone45. Nieskończona więc i niewyczerpana jest też gotowość Ojca 
w przyjmowaniu synów marnotrawnych wracających do jego domu. Jedynie brak 
dobrej woli człowieka, brak gotowości nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w opo-
rze i sprzeciwie wobec łaski i prawdy mogą ograniczyć gotowość i moc przeba-
czania46.

Spowiednik ma obowiązek udzielenia rozgrzeszenia penitentowi, jeśli nie ma 
wątpliwości co do jego dyspozycji47. Jak stwierdza M. Pastuszko, „nie chodzi tu 
o pewność matematyczną ani o pewność moralną absolutną, która wyklucza jaką-
kolwiek wątpliwość. Wystarcza relatywna pewność moralna, która może współ-
istnieć z jakąś racją przemawiającą za brakiem dyspozycji u penitenta”48. Zazna-
czyć należy, że penitent jest dysponowany, gdy twierdzi, że żałuje za popełnione 
grzechy i postanawia się poprawić.

Nie tylko penitent obciążony na sumieniu grzechami ciężkimi, ale także ten 
wyznający same grzechy powszednie, względnie co prawda ciężkie, ale wprost 
wcześniej już odpuszczone w sakramencie pokuty, ma prawo do uzyskania roz-
grzeszenia, jeśli tylko jest dysponowany. W takim bowiem przypadku spowiednik 
ma wystarczającą materię rozgrzeszenia, a penitent ma prawo spowiadać się nie 
tylko z grzechów ciężkich, ale także powszednich (kan. 988 § 2), względnie – cięż-
kich, ale wcześniej poddanych władzy kluczy. Temu prawu penitenta odpowiada 
obowiązek po stronie spowiednika. Jednak nieudzielenie rozgrzeszenia takiemu 
penitentowi byłoby grzechem powszednim, chyba że spowiednik ma rację, by tak 
postąpić w poszczególnym przypadku49.

Penitent, który spowiada się tylko ogólnie, nie wymieniając gatunku ani liczby 
swoich grzechów ciężkich nawet wówczas, gdy go spowiednik pyta o te dane, nie 
ma prawa do uzyskania rozgrzeszenia, ponieważ taka ogólnikowa spowiedź nie 
jest wystarczająca (kan. 988 § 1)50.

W zwyczajnych warunkach spowiednik nie może udzielić rozgrzeszenia wier-
nym wyznającym grzechy śmiertelne, które równocześnie są przestępstwami ka-

45 Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst i Komentarze (Lublin 1983) nr 13.
46 Por. H. Stawniak, «Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty», 81.
47 Por. P. Hemperek, «Uświęcające zadanie Kościoła», 162.
48 M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, 289-290.
49 Por. S. Huet, Sakrament Pokuty w świetle teologii i psychohigieny (Warszawa 1959) 376; M. Pas-
tuszko, «Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnych okolicznościach», 53.
50 Por. T. Rincón-Pérez, «Sakrament pokuty», 739-740.
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ranymi cenzurami zastrzeżonymi Stolicy Apostolskiej lub nawet niezastrzeżony-
mi51.

Stolica Apostolska zastrzega sobie zwalnianie z sześciu następujących eksko-
munik latae sententiae52: użycie siły fizycznej wobec osoby papieża (kan. 1370 § 
1); znieważenie konsekrowanych postaci eucharystycznych, jak też zabieranie ich 
i  zatrzymywanie do celów świętokradczych (kan. 1367); udzielenie rozgrzesze-
nia wspólnikowi w grzechu przeciwko VI przykazaniu Bożemu (kan. 1378 § 1); 
naruszenie wprost tajemnicy spowiedzi przez spowiednika (kan. 983 § 2 i 1388 
§ 1); nagrywanie lub podsłuchiwanie, spisywanie i  publikowanie prawdziwych 
lub zmyślonych spowiedzi; udzielenie komuś sakry biskupiej lub jej przyjęcie bez 
specjalnego upoważnienia Stolicy Apostolskiej (kan. 1382)53. Spowiednik nie roz-
grzesza też od kar latae sentantiae niezastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, ponie-
waż nie ma takiego uprawnienia54.

Karami latae sentantiae niezastrzeżonymi Stolicy Apostolskiej są dwie eksko-
muniki i  sześć interdyktów (względnie suspens dla duchownych). Karą eksko-
muniki latae sentantiae karane są następujące przestępstwa: apostazja od wiary, 
herezja lub schizma (kan. 1364 §1) oraz skuteczne spędzenie płodu, jak również 
takie współuczestnictwo w nim, bez którego nie doszłoby do przestępstwa (kan. 
1392 § 2; kan. 1396)55.

Karą interdyktu (względnie suspensy, jeśli przestępca jest duchownym) latae 
sentantiae jest karane sześć przestępstw: zastosowanie siły fizycznej wobec bi-
skupa (kan. 1370 § 2); usiłowanie liturgicznego sprawowania Mszy świętej przez 
mężczyznę niemającego święceń kapłańskich (kan. 1378 §, nr 1); usiłowanie 
udzielenia sakramentalnego rozgrzeszenia lub słuchanie spowiedzi przez kogoś, 
kto nie może tego czynić ważnie (kan. 1378 § 2, nr 2); fałszywe doniesienie o prze-

51 Por. W. Góralski, «Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar», 82. Szerzej 
zob. J. Syryjczyk, «Sakrament pokuty w karnym prawie kanonicznym», w: J. Syryjczyk, Duszpas-
terstwo w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (Warszawa 1985) 279-289.
52 Kara latae sententiae jest wymierzana przestępcy przez sam fakt popełnienia przestępstwa 
w wypadkach wyraźnie określonych przez ustawę lub nakaz (kan. 1314). Charakterystyczną jej 
cechą jest to, iż wymierzana jest na mocy samego prawa w momencie popełnienia przestępstwa. 
Por. J. Krukowski, «Księga VI. Sankcje w Kościele. Część ogólna», w: W. Wójcik, J. Krukowski, F. 
Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. (Lublin 1987) 182.
53 Por. Z. Cieślak, «Zwalnianie z kar kanonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem okolicznoś-
ci nadzwyczajnych», Prawo i Kościół (3; 2011) 137.
54 Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, 291. Szerzej zob. J. Syryjczyk, «Wymiar kar 
latae sententiae w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku», Prawo Kanon-
iczne 28 (3-4; 1985) 41-64.
55 Por. H. Stawniak, «Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty», 79.
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stępstwie solicytacji do przełożonego kościelnego (kan. 1390); usiłowanie lub za-
warcie choćby tylko cywilnego małżeństwa przez duchownego (kan. 1394 § 1); 
usiłowanie lub zawarcie choćby tylko cywilnego małżeństwa przez zakonnika lub 
zakonnicę po ślubach wieczystych (kan. 1394 § 2)56.

Od kar latae sententiae zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej uwalnia Stolica 
Apostolska i ci, którym na to zezwala. Od kar latae sententiae niezastrzeżonych 
Stolicy Apostolskiej natomiast zwalniają ordynariusz miejsca w stosunku do swo-
ich podwładnych oraz tych, którzy przebywają na jego terytorium lub na nim do-
puścili się przestępstwa (kan. 1355 § 2); każdy biskup, ale tylko w czasie spowia-
dania (kan. 1355 § 2); kanonik penitencjarz, katedralny czy kolegiacki, uwalnia 
od cenzur w ramach sakramentalnej spowiedzi57; inni kapłani w czasie spowiedzi 
mogą uwalniać od cenzur latae sententiae, jeżeli otrzymali specjalne uprawnienie 
od Stolicy Apostolskiej lub od ordynariusza58.

Wymienione powyżej wszystkie przypadki nie pozwalają spowiednikowi 
w zwyczajnych warunkach zwolnić penitenta z kar i udzielić absolucji59. Prawo-
dawca kościelny i w takiej sytuacji daje możliwość rozgrzeszenia zwykłemu ka-
płanowi, gdy penitentowi trudno byłoby pozostać w grzechu ciężkim przez czas 
konieczny do tego, aby od cenzury zwolnił kompetentny przełożony60. Pozwala na 
to prawodawca w kan. 1357 § 1 traktującym o tzw. wypadku naglącym w związ-
ku z kan. 980. Według wskazanych przepisów spowiednik upoważniony jest do 
uwolnienia penitenta w  ramach sakramentalnej spowiedzi od kar latae senten-
tiae ekskomuniki oraz interdyktu, dotąd nieorzeczonych wyrokiem sądowym lub 
dekretem administracyjnym. Chodzi więc o 13 możliwych kar wiążących mocą 
samego prawa zarówno zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej, jak i tych, od których 
może uwolnić ordynariusz miejsca i biskup61.

56 Por. M. Pastuszko, «Posługa szafarza sakramentu pokuty i  pojednania w  zwyczajnych oko-
licznościach», 54.
57 W diecezji, w której kanonik penitencjarz pełni urząd kanonika, uwalnia od cenzur nie tylko 
mieszkańców tej diecezji, ale też wszystkich, którzy na tym terenie się znajdują, jakkolwiek nie 
mają tu nawet czasowego zamieszkania. Poza diecezją, w której kanonik penitencjarz pełni swój 
urząd (tj. w całym Kościele), może rozgrzeszać tylko tych, którzy w tej samej diecezji co on, mają 
przynajmniej tymczasowe zamieszkanie (kan. 508 § 1).
58 Por. Z. Cieślak, «Zwalnianie z kar kanonicznych», 137-138.
59 Por. Z. Janczewski, «Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania w świetle prawa kanon-
icznego i  liturgicznego z uwzględnieniem specyfiki warunków polskich», Prawo Kanoniczne 41 
(3-4; 1998) 185.
60 Por. W. Góralski, «Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar», 84.
61 Por. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz (Warszawa 2008) 302-308.
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Gdy spowiednik udziela zwolnienia od cenzur w zakresie wewnętrznym sakra-
mentalnym i rozgrzesza, to zobowiązuje penitenta, aby pod groźbą ponownego 
popadnięcia w karę w ciągu miesiąca odwołał się po zlecenia do kompetentnego 
przełożonego, który ma władzę uwolnienia od kar, względnie do kapłana mają-
cego odpowiednią władzę od kar w zakresie zewnętrznym. Tego odniesienia po 
zlecenia może dokonać także spowiednik w  imieniu penitenta (kan. 1357 § 2). 
Jednocześnie spowiednik zobowiązany jest nałożyć penitentowi stosowną pokutę 
i polecić naprawienie zgorszenia i szkód62.

Spowiednik nie może jednak uwolnić w omawianych okolicznościach (wypa-
dek naglący) od suspensy, a  także od ekskomuniki lub interdyktu już orzeczo-
nych. Może to uczynić tylko w niebezpieczeństwie śmierci penitenta. Na mocy 
kan. 976 każdy spowiednik może w tej sytuacji rozgrzeszyć od wszystkich grze-
chów i od wszystkich cenzur zaciągniętych tak latae, jak i  ferendae sententiae63, 
zastrzeżonych i niezastrzeżonych. W myśl tej normy nie tylko spowiednik, lecz 
każdy kapłan, niemający nawet upoważnienia do słuchania spowiedzi, może waż-
nie i godziwie rozgrzeszyć64. Zwalniając zagrożonego śmiercią penitenta od kary, 
kan. 1357 § 3 zawiera obowiązek nałożenia przez kapłana pokuty, a także zwró-
cenia się penitenta w ciągu 30 dni od wyzdrowienia po mandaty osobiście lub 
przez spowiednika do kompetentnej władzy lub kapłana posiadającego potrzebne 
uprawnienia65.

3.2. Odłożenie rozgrzeszenia i jego przyczyny
Do istotnych aktów penitenta w sakramencie pokuty, obok integralnego wyzna-
nia grzechów, należą żal za grzechy, postanowienie poprawy i zadośćuczynienie. 
Wymienione elementy składają się na dyspozycję penitenta. Brak dyspozycji lub 
wątpliwości o jej wystarczalności zobowiązują spowiednika do zajęcia określonej 
postawy. Prawodawca stanowi, że nie należy odkładać rozgrzeszenia, gdy penitent 
o  nie prosi i  spowiednik nie ma wątpliwości co do dyspozycji spowiadającego 
się (kan. 980). Wymieniony przepis zawiera wśród możliwości (obok udzielenia 

62 Por. H. Stawniak, «Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty», 80.
63 W większości kary kościelne są ferendae sententiae, tzn. nie wiążą winnego, jeżeli nie zostały 
wymierzone wyrokiem lub dekretem po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sądo-
wego lub administracyjnego (kan. 1314). Kary te mogą być wymierzone przez ordynariusza lub 
sędziego kościelnego w tych wszystkich wypadkach, w których ustawa kościelna udziela mu kom-
petencji, używając słów nakazujących lub fakultatywnych. Por. J. Krukowski, «Księga VI. Sankcje 
w Kościele. Część ogólna», 181.
64 Por. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 160-161.
65 Por. W. Góralski, «Władza spowiednika w zakresie odpuszczania grzechów i kar», 86.
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rozgrzeszenia lub jego odmowy) także odłożenie rozgrzeszenia z powodu okre-
ślonych przyczyn. Może ono nastąpić z dwóch zupełnie różnych przyczyn: albo 
ze względu na ważność samego sakramentu pokuty, bądź ze względu na dobro 
penitenta66.

Odłożenie rozgrzeszenia ze względu na ważność spowiedzi wynika z  braku 
lub niedostatecznej dyspozycji penitenta. Zanim spowiednik tak postąpi, powi-
nien podjąć starania, by penitent zdobył się na istotne elementy aktu sakramen-
talnego67. Kolejnym krokiem może być próba udzielenia rozgrzeszenia warunko-
wego, by nie pozbawić penitenta absolucji, a  zarazem nie narażać sakramentu 
na nieważność. Wśród przyczyn, ze względu na które należy udzielić wątpliwie 
dysponowanemu penitentowi warunkowego rozgrzeszenia, moraliści i kanoniści 
wymieniają następujące: zagrożenie niebezpieczeństwa śmierci penitenta; obawa 
zniesławienia; konieczność powtórzenia całej spowiedzi u  innego spowiednika; 
obawa zniechęcenia się penitenta do tego sakramentu; spowiedź doroczna i po-
przedzająca Komunię Świętą wielkanocną; spowiedź przedślubna, gdy penitent 
wkrótce zawiera małżeństwo; spowiedź wiernych duchowo zaniedbanych i rzad-
ko z niej korzystających. W konkretnym przypadku wystarczy, by istniała jedna 
z wyżej wymienionych przyczyn, aby spowiednik mógł warunkowo rozgrzeszyć68.

W  czasach współczesnych istnieje obawa, że penitent, któremu spowiednik 
odkłada udzielenie rozgrzeszenia z  powodu braku dyspozycji, już nie powróci 
do kratek konfesjonału, dlatego bezpieczniej jest, aby spowiednik podjął wszelkie 
możliwe starania w celu uzyskania po stronie penitenta należytej dyspozycji, a je-
śli tak się stanie, winien udzielić mu absolucji bez odkładania69.

Drugą przyczyną odłożenia absolucji jest prawdopodobne dobro penitenta70. 
Spowiednik winien być przekonany o tym, że z odłożenia wyniknie dobro i zga-
dza się na to penitent. Zatem korzyści dla penitenta i jego zgoda to dwa warun-
ki, które muszą być spełnione w  każdym przypadku odłożenia rozgrzeszenia. 
Zdaniem S. Witka „penitent odniesie korzyść z odłożenia mu rozgrzeszenia, gdy 
wskutek tego lepiej pozna on wielkość swej winy, wzrośnie intensywność jego żalu, 
łatwiej dokonana restytucji, intensywniej popracuje nad poprawą swego życia, ze-
rwie z bliską okazją do grzechu oraz pogłębi ducha pokuty”71. Praktyka odłoże-

66 Por. M. Pastuszko, «Posługa szafarza sakramentu pokuty i  pojednania w  zwyczajnych oko-
licznościach», 58-59.
67 Por. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 164-165.
68 Por. A. Marcol, Pokuta i sakrament pokuty (Opole 1992) 108.
69 Por. J. Krukowski, «Sakrament pokuty». 165.
70 Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, 56-60.
71 Por. S. Witek, Sakrament pojednania (Poznań–Warszawa 1979) 104.
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nia absolucji wydaje się być stosowna w przypadku penitentów, którzy znajdują 
się w niebezpieczeństwie grzechu, niestarających się zmienić swojej sytuacji bądź 
wykazujących obojętność na wielkie wykroczenia oraz recydywistów72.

Penitentowi należy ujawnić motywy, które skłaniają spowiednika do odłożenia 
mu rozgrzeszenia. Ewentualna korzyść duchowa lub szkoda po stronie peniten-
ta nie może być rozpatrywana przez spowiednika teoretycznie, ale praktycznie 
w zastosowaniu do dyspozycji, warunków i okoliczności, w których penitent się 
znajduje73.

W przypadku istnienia wątpliwości co do korzyści płynących z odłożenia roz-
grzeszenia spowiednik nie powinien odkładać rozgrzeszenia penitentowi. Tak 
samo należy postąpić, jeśli spowiednik przewiduje, iż odłożenie rozgrzeszenia 
penitentowi nie tylko nie pomoże, ale nawet zaszkodzi. Odłożenie rozgrzeszenia, 
czy to z uwagi na ważność sakramentu pokuty, czy ze względu na dobro penitenta, 
nie może być długotrwałe74.

3.3. Odmowa udzielenia rozgrzeszenia
Prawodawca przewiduje możliwość odmowy absolucji (kan. 980). Dzieje się to 
w sytuacji, gdy zgłaszający się do spowiedzi jest w ogóle niezdolny do przyjęcia 
tego sakramentu lub brak mu dyspozycji75. 

Chrzest jest bramą sakramentów (kan. 849), dlatego ci, którzy nie są ochrzcze-
ni, nie mogą ważnie przyjąć innych sakramentów (kan. 842), a więc także mi-
sterium pokuty i  pojednania. Również niezdolnymi do korzystania z  niego są 
ochrzczeni, którzy nie osiągnęli stanu używania rozumu lub mają stały lub przej-
ściowy brak używania władz umysłowych (np. upojenie alkoholowe, odurzenie 
narkotyczne). Sakramentu pokuty nie może przyjąć w zwyczajnych warunkach 
osoba, która zaciągnęła karę ekskomuniki lub interdyktu, gdyż kary te nie pozwa-
lają na przyjmowanie jakichkolwiek sakramentów (kan. 1331 § 1, nr 2 i 1332). 
Gdy nie zagraża niebezpieczeństwo śmierci lub nie zachodzi inna konieczność, 
wierni należący do wschodnich lub zachodnich wspólnot eklezjalnych, które nie 
mają pełnej jedności z Kościołem katolickim, nie mogą korzystać również z po-
sługi szafarza katolickiego (por. kan. 844)76.

72 Por. M. Pastuszko, «Posługa szafarza sakramentu pokuty i  pojednania w  zwyczajnych oko-
licznościach», 60.
73 Por. S. Witek, Sakrament pojednania, 104.
74 Por. H. Stawniak, «Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty», 76.
75 Por. J. Krukowski, «Sakrament pokuty», 164.
76 Por. M. Pastuszko, Sakrament pokuty i pojednania, 300.
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Drugą przyczyną, która może spowodować odmówienie rozgrzeszenia, jest 
brak odpowiedniej dyspozycji po stronie penitenta, czyli brak oznak prawdzi-
wego nawrócenia, lekkomyślność, upór i  pycha, uporczywe trwanie w  grzechu 
ciężkim, nieuznawanie się za grzesznika, recydywa, przyjście do spowiedzi tylko 
z racji zewnętrznych (np. uroczystości rodzinne, dziecko do pierwszej Komunii, 
zawieranie małżeństwa, pogrzeb), a nie żeby się nawrócić. Także przynależność 
do niektórych organizacji może być przyczyną odmówienia rozgrzeszenia (np. 
stowarzyszenia masońskie). Przykładowo podane przyczyny powodujące brak 
dyspozycji stanowią podstawę odmówienia absolucji. Odmowa rozgrzeszenia 
może nastąpić tylko wtedy, jeśli penitent nie chce się poprawić, mimo próśb, za-
chęt, wobec napomnień spowiednika, czyli brak dyspozycji musi być pewny, a nie 
tylko wątpliwy77.

Z kolei penitent, któremu odmawia się absolucji, winien zrozumieć, że to on 
jest przeszkodą otrzymania Bożego przebaczenia. Nie uznaje bowiem swej winy 
i  nie chce się poprawić, a  to jest przyczyną jego niedyspozycji sakramentalnej. 
W tej sytuacji udzielenie rozgrzeszenia byłoby działaniem nieważnym i niegodzi-
wym, także ze szkodą dla penitenta. Może on jednak udać się do innego szafarza, 
odmowa absolucji nie zamyka bowiem drogi do następnej spowiedzi. W takim 
przypadku będzie musiał ponownie wyznać swoje grzechy i zaznaczyć o  fakcie 
i  powodzie odmówienia rozgrzeszenia. Penitent ma do tego pełne prawo i  nie 
można mu tego odradzać, z kolei drugi spowiednik może rozgrzeszyć, byleby oso-
ba była odpowiednio dysponowana78.

Biskupi polscy we Wskazaniach dla spowiedników w zakresie spowiedzi mał-
żonków z dnia 26 stycznia 1971 roku stwierdzają: „Odmowa rozgrzeszenia musi 
być przeprowadzona w taki sposób, by o ile możności nie zrazić penitenta raz na 
zawsze do sakramentu pokuty, a tym bardziej do całości życia religijnego. Spo-
wiednik zatem musi się starać o doprowadzenie penitenta do zrozumienia, że Bóg 
jest zawsze gotów odpuścić wszystkie grzechy, gdy tylko istnieje ze strony czło-
wieka prawdziwy żal za swe czyny i wola poprawy. Penitent powinien zrozumieć, 
że to on sam niejako odmawia przyjęcia przebaczenia i rozgrzeszenia, które mu 
Bóg ofiaruje. Nie chce bowiem uznać swej winy i odmawia wzięcia na siebie po-
prawy życia. Rozgrzeszenia nie pozbawia go kapłan ani tym bardziej sam Bóg. 
W wypadku odmowy, trzeba uświadomić penitentowi, że przez fakt odmowy nie 
jest ani odrzucony, ani też potępiony, a tylko chwilowo – póki trwa w złym uspo-
sobieniu – nie może być z Bogiem pojednany i konsekwentnie nie może przyjąć 
sakramentu pokuty. Spowiednik powinien zachęcić takiego penitenta, aby się na-

77 Por. H. Stawniak, «Wybrane funkcje szafarza sakramentu pokuty», 77.
78 Por. S. Witek, Sakrament pojednania, 166.
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dal gorliwie modlił, aby chciał, czy też jak on twierdzi – aby mógł przyjąć zasady 
etyki Chrystusowej, głoszone przez Kościół i mógł się do nich zastosować. Ze swej 
strony powinien spowiednik zapewnić go o modlitwie w jego intencji i modlitwą 
w przyszłości go wspierać”79.

W Instrukcji dla duchowieństwa dotyczącej wprowadzenia w życie nowych Ob-
rzędów pokuty z 11 grudnia 1982 roku zalecono, aby w sytuacji odmówienia roz-
grzeszania udzielić penitentom błogosławieństwa, na które penitent tak jak po 
uzyskaniu rozgrzeszenia, odpowie: Amen. Chodzi o niedopuszczenie do narusza-
nia tajemnicy spowiedzi80.

4. Zakończenie

Analiza przepisów prawnych dotyczących absolucji w posługiwaniu szafarza sa-
kramentu pokuty i pojednania ukazuje troskę prawodawcy kodeksowego o  jak 
najlepsze zabezpieczenie dobra duchowego wiernych w  akcie sakramentalnej 
spowiedzi. Określenie norm i wymagań dotyczących absolucji chroni przed nad-
użyciami oraz profanacją tegoż sakramentu. Z dokonanej analizy wynikają zatem 
następujące wnioski de lege lata.

(1) Indywidualna i  integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie to jedyny zwy-
czajny sposób pojednania się wiernego, który jest świadomy grzechu ciężkiego, 
z Bogiem i Kościołem. (2) Spowiedź indywidualna i integralna to wyznanie przez 
poszczególnych wiernych przed upoważnionym kapłanem wszystkim grzechów 
ciężkich popełnionych po chrzcie, dotąd nieodpuszczonych bezpośrednio na 
podstawie kościelnej władzy kluczy. (3) Szafarzem sakramentu pokuty jest tylko 
kapłan. Sakramentalną posługę pokuty Kościół spełnia przez biskupów i prezbi-
terów. Do ważnego odpuszczania grzechów potrzeba, aby szafarz, oprócz władzy 
święceń, posiadał upoważnienie do jej wykonywania w odniesieniu do wiernych, 
którym udziela rozgrzeszenia.

(4) Spowiednik ma obowiązek udzielenia rozgrzeszenia penitentowi, jeżeli nie 
ma wątpliwości co do jego dyspozycji. Nie chodzi tu o pewność absolutną, która 
wyklucza jakąkolwiek wątpliwość, tylko o pewność relatywną. (5) Penitent posia-
da odpowiednią dyspozycję, gdy twierdzi, że żałuje za popełnione grzechy i po-
stanawia poprawę. (6) Odłożenie rozgrzeszenia może nastąpić z dwóch przyczyn: 

79 Konferencja Episkopatu Polski, «Wskazania dla spowiedników w  zakresie spowiedzi 
małżonków zalecone przez Episkopat Polski», w: C. Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty dusz-
pastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1998) (Lublin 1999) 119.
80 Por. Konferencja Episkopatu Polski, «Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa doty-
cząca wprowadzenia w życie nowych Obrzędów pokuty», w: C. Krakowiak, L. Adamowicz, Doku-
menty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski, 125.
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ze względu na istotę sakramentu pojednania i pokuty bądź ze względu na dobro 
penitenta. Może ono wynikać z braku lub niedostatecznej dyspozycji penitenta. 
Zanim spowiednik podejmie decyzję o odłożeniu absolucji, powinien podjąć sta-
rania, by penitent zdobył się na istotne elementy aktu sakramentalnego. (7) Pra-
wodawca przewiduje możliwość odmowy absolucji. Dzieje się to w sytuacji, gdy 
zgłaszający się do spowiedzi jest w ogóle niezdolny do przyjęcia tego sakramentu 
lub brak mu jakiejkolwiek dyspozycji.

W  odniesieniu do de lege ferenda należy postulować, aby przy nowelizacji 
przepisów prawnych Kościoła łacińskiego zwrócić szczególną uwagę na określe-
nie konkretnych norm oraz wymagań dotyczących uzyskiwania przez wiernych 
sakramentalnego rozgrzeszenia.
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Teologia ofiarnicza w obrzędzie proskomidii
Sacrificial theology in the rite of proskomidia

Streszczenie

Bogactwo Kościoła Katolickiego sprawia, że znajdują w nim swoje miejsce obrządki pochodzące 
z różnych rodzin liturgicznych. Ich różnorodność stanowi teologiczny skarb Kościoła przez dawa-
nie szerokiej możliwości zgłębiania poszczególnych elementów liturgii. Artykuł ten ma za zadanie 
przybliżyć teologię proskomidii, obrzędów, których celem jest przygotowanie i ofiarowanie Bogu 
darów przeznaczonych na Ofiarę eucharystyczną. Wschodnia duchowość liturgiczna daje oka-
zję do bogatego, symboliczno-mistagogicznego, spojrzenia na znaczenie tych ceremonii. Dlatego 
poznanie tych obrzędów pozwala na szersze zrozumienie analogicznych obrzędów ofiarowania/
przygotowania darów, które występują w liturgii rzymskiej.

Słowa kluczowe:  liturgia bizantyjska; proskomidia; ofiarowanie; przygotowanie darów; dary 
ofiarne

Abstract

The richness of the Catholic Church makes find his place in the rites from various 
liturgical families. Their diversity is the theological treasure of the Church, giving 
a wide range of possibilities for exploring individual elements of the liturgy. This 
article is intended to bring together the theology of proskomedia, the rituals of 
which is to prepare and offer to God the gifts to be dedicated to the eucharistic 
sacrifice. Eastern liturgical spirituality gives an opportunity to the rich, symbolic
-mystagogical, look at the meaning of these ceremonies. Therefore the knowledge 
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of these rites allows for a wider understanding of the analogous rites of offering/
preparing of the gifts that appear in the Roman liturgy.

Keywords:  Byzantine liturgy; proskomia; sacrifice; preparation of gifts; sacrifices

W teologii i duchowości wschodniej mocno podkreślone jest znaczenie Ducha 
Świętego, silna wrażliwość na sacrum i misterium oraz szczególne miejsce litur-
gii, która jest centrum całej wschodniej duchowości. Ona wyraża dogmaty wiary 
i ukazuje w pełni Chrystusowy Kościół1. Solenność obrzędów, obfitość cytatów 
z Pisma Świętego oraz mnogość i głębia dydaktyczno-katechetyczna modlitw li-
turgicznych pozwalają na głęboką analizę teologiczną obrzędów tej liturgii2. Nie-
jednokrotnie spojrzenie na teologię innych rytów Mszy Świętej pozwala szerzej 
spojrzeć na analogiczne obrzędy, które znajdziemy w obrządku rzymskim.

W tej pracy zwrócona zostanie uwaga na obrzęd przygotowania darów ofiar-
nych (proskomidii) obecny w  Boskiej liturgii św. Jana Chryzostoma i  zostanie 
przenalizowana teologia ofiarnicza tej części Mszy Świętej.

1. Źródła obrzędu

Boska liturgia św. Jana Chryzostoma składa się z trzech części: z proskomidi, li-
turgii katechumenów i liturgii wiernych. Jej pierwsza część jest obrzędem, pod-
czas którego są przygotowywane dary ofiarne.

Charakterystyczne dla wschodniej liturgii są jej ponadczasowość i antycypa-
cyjny charakter. W  czasie celebracji jest przekraczany czas, uobecniają się wy-
darzenia z przeszłości, ale również wybiega się w przyszłość, co widać również 
w proskomidi3. Liturgia pozwala uczestniczyć w innej rzeczywistości, która nie 
mieści się w  granicach czasu. W  Bożej optyce nie ma „wczoraj” i  „jutro”, gdyż 
wszystko jest obecne w „dzisiaj”4.

Ciekawą definicję obrzędu podaje H. Paprocki, pisząc, że „proskomidia jest 
zwięzłym obrzędem przedstawiającym śmierć Baranka”5. Ryt ten odbywa się przy 

1 Por. J. Czerski, «Mistagogiczna interpretacja Liturgii św. Jana Chryzostoma w  Kościele bi-
zantyjskim», w: H. J. Sobeczko, Liturgia w świecie widowisk (Opole 2005) 79-80.
2 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma. Wprowadzenie liturgiczno-biblijne do 
Liturgii Eucharystycznej Kościoła Wschodniego (Opole 1998) 41-43.
3 Por. P. Evdokimov, Prawosławie (Warszawa 2003) 258, 265.
4 Por. J. Czerski, «Duchowość bizantyjska», Grekokatolicy.pl 2 (1; 2011) 70-71.
5 H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna liturgii bizantyjskiej (Kraków 
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bocznym ołtarzyku zwanym prothesis (proteza) lub proskomidijnik, za zamkniętą 
bramą ikonostasu i bez udziału wiernych6 oraz zawiera własne błogosławieństwo 
początkowe i rozesłanie7. Ten fakt oraz umiejscowienie proskomidi przed zasad-
niczymi częściami Ofiary Mszy Świętej sprawiają, że jej teologiczne znaczenie jest 
często niedoceniane8.

Samo słowo „proskomidia” pochodzi od greckiego słowa znaczącego tyle co 
‘ofiara, czynność ofiarnicza’. Słowo, od którego pochodzi prothesis, natomiast 
można przetłumaczyć jako ‘ofiara, wystawienie czegoś na widok publiczny, przed-
stawienie czegoś’. Właśnie tym słowem dla oznaczenia ofiary posługuje się Sep-
tuaginta.

Obrzęd proskomidi dzieli się na trzy zasadnicze części, z których pierwszym 
jest przygotowanie kapłana i diakona do liturgii, drugim ubieranie przez nich szat 
liturgicznym, a wreszcie trzecim przygotowanie darów ofiarnych9. Dla tematu ni-
niejszej pracy interesująca jest jedynie trzecia część proskomidi, dlatego zostanie 
przeanalizowana tylko ona, przy pominięciu wcześniejszych obrzędów.

Składanie darów było od wieków powszechne wśród wiernych. Dary, które 
miały być przeznaczone na materie eucharystyczną, były przygotowywane i bło-
gosławione po liturgii katechumenów, zaraz po wyjściu przygotowujących się do 
chrztu. Zmiany w Kościele pociągnęły zmiany w liturgii, zanikał katechumenat, 
a  liturgia słowa została ściślej powiązana z  liturgią eucharystyczną. W związku 
z tym, ze względów praktycznych, już od VIII wieku powszechne było przenie-
sienie proskomidi na początek liturgii i  celebrowanie jej bez udziału wiernych. 
Do XI/XII wieki był to obrzęd ściśle diakoński, w którym rola kapłana mogła się 
jedynie sprowadzać do odmówienia modlitwy końcowej. Do VIII wieku obrzęd 
ten był bardzo prosty, w  kolejnych wiekach zaczął się rozwijać i  składać z  kil-
ku modlitw celebransa. Przełom wieku XI i XII był czasem rozbudowy obrzędu 
i zwiększenia roli celebransa. Pojawiają się liczne i nowe modlitwy, wypominki 
oraz przygotowywania małych cząsteczek chleba na wspomnienie Bogurodzicy, 
aniołów, świętych oraz żywych i umarłych. Do XIV wieku proskomidia w róż-
nych Kościołach bizantyjskich wyglądała bardzo różnorodnie, dopiero później 
podjęto bardziej zdecydowane próby unifikacji10.

2010) 156.
6 Por. Boska liturgia z komentarzem i  częściami zmiennymi. Tekst ukraińsko-polski (Warszawa 
2004) 21.
7 Por. H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna, 157.
8 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 51. 
9 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 51-52.
10 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 65-66.
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2. Przebieg ceremonii 

Po ubraniu szat liturgicznych i  obmyciu rąk kapłan wraz z  diakonem podcho-
dzą do protezy i czyniąc przed nią trzy pokłony, odmawiają wezwanie pokutne: 
„Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się nade mną” i troparion wyjęty z oficjum 
Wielkiego Piątku: „Odkupiłeś nas od przekleństwa prawa najczcigodniejszą swoją 
Krwią, przygwożdżony do krzyża i włócznią przebity, stałeś się dla ludzi źródłem 
nieśmiertelności, Zbawicielu nasz, chwała tobie!”. Następnie diakon zwraca się do 
kapłana z prośbą o pobłogosławienie chleba słowami „Pobłogosław, władyko!”, na 
co kapłan opowiada: „Błogosławiony Bóg nasz, w każdym czasie, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków”. Diakon konkluduje słowem „Amen”11. Odmawiany troparion 
czyni aluzję do opisu św. Jana o przebiciu włócznią boku Chrystusa, z którego 
wypłynęła krew i woda (J 19,34). Sam fragment jest bardzo różnorodnie inter-
pretowany przez egzegetów12. Następuje właściwy obrzęd przygotowania chleba 
i wina, na który składa się pokrojenie chleba według szczegółowych przepisów, 
okadzenie chleba i wina oraz odmówienie przepisanych modlitw.

Podczas liturgii Mszy Świętej używa się chlebów (różnej ilości, zależnie od tra-
dycji) zwanych prosfora (tj. dar), na których jest odciśnięty znak krzyża i  litery 
IC XC NIKA stanowiące skrót od słów „Jezus Chrystus zwycięża”. Na początku 
proskomidi z tych prosfor kapłan wycina odpowiednie części, z których każda ma 
wyrażać inny cel Boskiej Liturgii. I tak z pierwszej wycina fragment w kształcie 
sześcianu, który stanowić będzie chleb eucharystyczny zwany Agnca (‘baranek’). 
Ona wskazuje na główny cel liturgii, tzn. ma stanowić pamiątkę życia, śmierci, 
zmartwychwstania i chwały Chrystusa. Ta prosfora symbolizuje Ciało Chrystusa. 
Kolejne prosfory będą wskazywały na cele podrzędne liturgii, jakimi są oddanie 
czci świętym, z Bogurodzicą na czele, oraz wstawiennictwo za żywych i umar-
łych. Dlatego druga prosfora jest zwana prosforą Bogurodzicy, z niej to wycina 
się cząstkę na cześć i pamięć Matki najświętszej. Wreszcie z pozostałych prosfor 
wycina się cząstki na cześć świętych oraz jako wstawiennictwo za żywych i umar-
łych, stosownie do ilości kategorii świętych oraz według liczby modlitw wstawien-
niczych13. W  taki sposób patena staje się symboliczną celebracją odkupieńczej 
mocy Chrystusa, który wykupił cały świat14.

11 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, t. 5: Msza Święta (Płock 1993) 
1458.
12 Zob. więcej: J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 67-68.
13 Por. Boska liturgia z komentarzem, 21-23; Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Ka-
tolickiego, 1458-1459.
14 Por. L. Farley, «The Rite of Proskomedia: Who Is Included?», w: https://blogs.ancientfaith.
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Rozpoczynając przygotowanie prosfory, diakon kładzie ją na dysku po lewej 
ręce kapłana, a kielich – po prawej. Kapłan bierze w lewą rękę prosforę, a w pra-
wą tzw. kopię symbolizującą włócznię, którą żołnierz przebił bok Zbawicie-
la. Przygotowanie chleba za pomocą włóczni przypomina tajemnice wcielenia 
i odkupienia Jezusa Chrystusa, który daje siebie na ofiarę. Następnie celebrans 
czyni włócznią trzy znaki krzyża na wierzchu prosfory, mówiąc za każdym ra-
zem: „Na pamiątkę Pana i  Boga, i  Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”, po 
czym wbija włócznię z prawej strony kwadratu, a przecinając, rozpoczyna od-
mawianie pieśni Izajasza o Słudze YHWH (Iz 53,7-8a w wersji LXX). Podczas 
odmawiania tej pieśni wycina kwadrat ze wszystkich stron: „Jako owca był na 
rzeź prowadzony. I jak Baranek bez zmazy, niemy wobec tego, który go strzyże, 
tak On nie otwiera ust swoich. W pokorze swojej został On osądzony. Ród zaś 
Jego któż opisze?”. W ten sposób kapłan wycina cały kwadrat. Diakon zaś, po 
każdym odcinaniu chleba, mówi: „Do Pana módlmy się!”15. Pieśń ta w swojej 
teologii opiera się o starotestamentalny obrzęd ofiarowania baranka w świątyni, 
lecz widać w niej również wyraźną aluzję do męki i śmierci Jezusa Chrystusa. 
W Nowym Testamencie tytuł jedynego i prawdziwego Baranka paschalnego zo-
stanie przyznany Chrystusowi16.

Po wycięciu całego kwadratu diakon mówi: „Weź, władyko!”. Kapłan wbija 
włócznię w prawy bok prosfory i wyjmuje kwadrat, mówiąc słowa zaczerpnięte 
z  Iz 53,8b: „albowiem zabierane jest z ziemi życie jego!”17. Obrzęd ten posiada 
podwójne znaczenie symboliczne. Po pierwsze, jest to nawiązanie do wydarzeń 
narodzenia Pańskiego. Odłączenie cząstki chleba od całej prosfory wskazuje na 
ludzkie pochodzenie Chrystusa, lecz również na Jego solidarność z  rodzajem 
ludzkim, z którego wyszedł, aby złożyć ofiarę. W ten sposób patena (dyskos), na 
którym zostaje złożony Baranek, nabiera symboliki groty betlejemskiej. Dru-
ga symbolika nawiązuje do wydarzeń pasyjnych, do których odnoszą się słowa 
z proroka Izajasza, które podczas obrzędu wymawia kapłan. J. Czerski wskazuje, 
że takie połączenie jest typowe dla teologii bizantyjskiej, w której często łączy się 
symbolikę groty betlejemskiej z grotą, w której zostało złożone ciało ukrzyżowa-
nego Chrystusa. Jak z pierwszej Chrystus wychodzi jako człowiek, tak z drugiej 
– jako Zbawca i  zwycięzca. Ks. Czerski podkreśla, że te obydwa symbole były 
rozumiane przez Ojców Kościoła jako wyobrażenia Ciała Chrystusa, a nie rzeczy-

com/nootherfoundation/rite-proskomedia-included/ [ 27.03.2018].
15 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1459-1460. 
16 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 68-69.
17 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1460.
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wiste Ciało Zbawcy, gdyż prawdziwa przemiana Baranka w najświętsze Ciało ma 
miejsce w czasie liturgii eucharystycznej18.

Następnie kapłan odwraca kwadrat w  taki sposób, aby leżąc na patenie, był 
skierowany do niego napisem. Kiedy diakon powie: „Ofiaruj, władyko!”, kapłan 
odda w ofierze Baranka (tj. hostię, kwadrat), wycinając w nim głęboki krzyż – 
w  ten sposób przedstawia ofiarę Chrystusa na krzyżu. Podczas tego przecięcia 
kapłan mówi: „Ofiarowany jest baranek Boży, który bierze grzech świata, za życie 
świata i zbawienie”. Kapłan powtórnie przewraca Baranka (kwadrat) na tę stronę, 
krzyżem do góry, i w momencie, gdy diakon powie: „Przebij, władyko!”, celebrans 
przebija włócznią Baranka z prawej strony, tuż nad literami IC, w ten sposób wy-
obrażając przebicie boku Chrystusa na krzyżu. Czyniąc to, mówi: „Jeden z żołnie-
rzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który 
widział, zaświadczył, a świadectwo jego jest prawdziwe”19.

Przygotowując kielich, diakon nalewa do niego wino i wodę podczas słów „wy-
szła krew i woda”, po czym prosi o błogosławieństwo: „Pobłogosław, władyko, to 
święte zjednoczenie”. Kapłan błogosławi kielich słowami: „Niech będzie błogosła-
wione zjednoczenie twoich świętych po wszystkie czasy, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen”20. Podobnie jak w rycie rzymskim wlanie wina i wody do kieli-
cha symbolizuje zarówno przebicie boku Chrystusa, z  którego wypłynęła krew 
i  woda, jak również podwójną, bosko-ludzką naturę Chrystusa. W  ten sposób 
dokonuje się mistycznie ofiarowanie Jezusa Chrystusa poprzez przygotowanie 
chleba i wina21.

Następnie kapłan bierze drugą prosforę i wykraja trójkątną cząstkę, wypowia-
dając przy tym słowa: „Na cześć i  pamiątkę błogosławionej Władczyni naszej, 
Bogurodzicy i zawsze Dziewicy Marii, dla modlitw której przyjmij, Panie, tę ofia-
rę na Twój nadniebiański ołtarz”. Po czym kładzie ją po prawej stronie Baranka, 
mówiąc: „Stanęła Królowa po prawicy Twojej, ubrana w  szaty przetykane zło-
tem, przyozdobiona”. Z kolejnej prosfory kapłan wykraja dziewięć małych cząste-
czek, mają one symbolizować dziewięć kategorii świętych22. Po tym kapłan bie-
rze czwartą prosforę i modli się za żywych słowami, wspominając w pierwszym 
rzędzie hierarchę, kapłanów, diakonów i cały stan duchowny. W tym momencie 
celebrans odkraja sporą część chleba za Kościół i kładzie ją pod Baranka. Po czym 

18 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 69.
19 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 1459-1460.
20 Cyt. za: J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 1460.
21 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 1460.
22 Obrzęd ten szczegółowo opisuje Nowowiejski w: A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła 
Katolickiego, 1460-1461.
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osobno wypomina tych żyjących, za których jest zobowiązany lub pragnie się 
pomodlić, czyni to, wykrajając dla każdej osoby maleńki kawałek chleba. Czyni 
to, wypowiadając słowa: „Pomnij, Panie, N.”, kładąc kolejne kawałeczki obok po-
przednich. W taki sposób może wspominać bardzo wiele osób, składając niejako 
za nie ofiarę23. H. Paprocki przywołuje opinię Symeona z Tesalonik, według które-
go te cząstki chleba są na patenie zamiast osób i są odniesione do Chrystusa-Ba-
ranka obecnego w centrum24.

Biorąc w ręce piątą prosforę, kapłan modli się za zmarłych słowami: „Pamię-
taj, Panie, o świątobliwych patriarchach prawosławnych i o błogosławionych fun-
datorach tej świątyni i  odpuść im grzechy”25, równocześnie wycina cząsteczkę 
i  umieszcza ją na patenie, mówiąc: „Pomnij, Panie, N.”. Tę czynność powtarza, 
wypowiadając imiona wszystkich tych, za których chce się modlić. Kończąc ten 
obrzęd mówi: „Za wszystkich naszych prawosławnych ojców i braci, którzy za-
snęli w nadziei zmartwychwstania, życia wiecznego i wspólnoty z Tobą, Panie, 
Miłujący człowieka”. Po wymienieniu wszystkich osób wykraja cząstkę za siebie 
samego i dodaje: „Wspomnij, Panie, mnie niegodnego, i przebacz mi wszystkie 
grzechy popełnione dobrowolnie i mimowolnie”26.

Obrzęd układania tych cząstek chleba na dyskosie stanowi znak uczestnictwa 
w Boskiej Liturgii całej ludzkości, wraz z Maryją i wszystkimi świętymi. Cząstki 
chleba ułożone wokół Baranka symbolizują Kościół ziemski i  niebieski. W  ten 
sposób ukazuje się, że centrum Kościoła jest Jezus Chrystus. Dyskos natomiast, 
poza grotą betlejemską, symbolizuje również cały kosmos27.

Dzięki takiemu ułożeniu cząstek można odnaleźć na dyskosie ikonę deisis, za-
ślubin Baranka. Włączenie w  modlitwę nieba i  ziemi, obecnych i  nieobecnych 
sprawia, że patena zawiera doskonałą figurę Kościoła Chrystusowego w jego uni-
wersalnym wymiarze. Wreszcie można w niej widzieć Ciało Chrystusowe. Spoj-
rzenie na ogół modlitw pozwala zauważyć, że liturgia przenika czas i spogląda na 
całe dzieło Chrystusa28.

Następuje teraz obrzęd okadzenia. Diakon zasypuje kadzielnicę i zwraca się do 
kapłana z prośbą o błogosławieństwo, a celebrans błogosławi je słowami: „Kadzi-
dło ofiarujemy Tobie, Chryste Boże nasz, jako miłą wonność duchową, przyjąw-
szy je na Twój nadniebiański ołtarz, ześlij nam łaskę Najświętszego Twego Ducha”. 

23 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1460-1461.
24 Por. H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna, 162.
25 Liturgia Kościoła Grekokatolickiego nie zawiera wzmianki o „patriarchach prawosławnych”.
26 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1461-1462.
27 Por. Boska liturgia z komentarzem, 21-23.
28 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, 271-272.
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Następnie kapłan okadza gwiazdę (asterysk), po czym stawia ją na dyskosie, mó-
wiąc: „I przyszedłszy gwiazda zatrzymała się nad miejsce, gdzie było Dziecię”29. 
Gwiazda jest wykonaną ze złota osłoną w postaci dwóch łuków z krzyżykiem na 
górze i zwisającą gwiazdą pod nim. Jej początkowa funkcja była czysto praktyczna 
(chroniła prosfory przed zetknięciem z welonami), ale z czasem nadano jej rów-
nież znaczenie symboliczne – zaczęła oznaczać gwiazdę betlejemską30.

Następnie diakon mówi: „Do Pana módlmy się. Przykryj, władyko”. W odpo-
wiedzi kapłan okadza pierwszy welon i okrywa nim dysk, mówiąc fragment Ps 
92,1a: „Pan królował, oblókł się w ozdobę; oblókł się Pan mocą i przepasał się”. 
Diakon powtórnie mówi: „Do Pana módlmy się. Przykryj, władyko”. Celebrans 
dokonuje okadzenia drugiego welonu, po czym okrywa nim kielich, wypowiada-
jąc słowa zaczerpnięte z Ha 3,3 (w wersji LXX): „Pokryła niebiosa dobroć Two-
ja, Chryste, i chwały Twojej pełna jest ziemia”31. Identycznie jak gwiazda welony 
najpierw miały funkcję praktyczną (ochrona chleba i wina przed owadami i za-
brudzeniem), a z czasem pojawiły się ich interpretacje symboliczne. Pierwszemu 
welonowi nadaje się symbolikę pieluszek, w jakie został owinięty nowonarodzony 
Chrystus, lub (idąc za interpretacją patriarchy Konstantynopola Germana) nadaje 
się jej znaczenie chusty, którą ocierał pot Zbawiciel. Jednakże J. Czerski zaznacza 
dowolność tych interpretacji, gdyż nie znajdują one potwierdzenia w modlitwach 
liturgicznych. Ze względu na wymowę Ps 92, którego odmawianie towarzyszy na-
kładaniu pierwszego welonu, a  który wychwala majestat, moc i  wielkość Boga 
króla, można by widzieć w symbolice tego welonu odniesienie do majestatu, kró-
lewskiej godności i władzy Boga, jaką otacza cały świat. Taka interpretacja była-
by zharmonizowana z symboliką dyskosu jako kosmosu. W symbolice drugiego 
welonu, którym okrywa się kielich, niektórzy widzą odwołanie do prześcieradeł, 
którym owinięto zdjęte z krzyża ciało Jezusa. Jednakże modlitwa, która towarzy-
szy nakładaniu tego welonu, nie potwierdza tej interpretacji, a bardziej wskazuje 
na chwałę Pana32.

Diakon kolejny raz prosi: „Do Pana módlmy się. Przykryj, władyko”. Kapłan 
tym razem okadza welon, mówiąc: „Okryj nas cieniem swych skrzydeł i oddal 
od nas wszystkich wrogów i nieprzyjaciół. Panie, napełnij nasze życie pokojem, 
zmiłuj się nad nami i nad światem Twoim, zbaw dusze nasze, bo jesteś Dobrym 
i Miłującym człowieka”33. Z tekstu modlitwy wynika, że aer symbolizuje opiekę 

29 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1462.
30 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 73.
31 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1462.
32 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 74.
33 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1462.
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Zbawiciela nad wszystkimi ludźmi, jednakże, jak zaznacza J. Czerski, taka inter-
pretacja nie wiąże się z  całością akcji liturgicznej, jaka się dzieje podczas pro-
skomidii. Jedną z symbolicznych interpretacji podawał patriarcha German, który 
w wielkim welonie widział wyobrażenie głazu, którym zamknięto grób Chrystu-
sa. Jednakże, jak podkreśla J. Czerski, żadna z licznej symboliki welonów nie jest 
przekonująca, a modlitwy, które towarzyszą akcji liturgicznej, wskazują wręcz na 
ich przypadkowy dobór34.

Wreszcie ma miejsce trzykrotne okadzenie protezy. Przy każdym okadzeniu 
celebrans mówi: „Błogosławiony Bóg nasz, który tak sobie upodobał, chwała 
Tobie”. Za każdym razem diakon odpowiada słowami: „W każdym czasie, teraz 
i zawsze, i na wieki wieków. Amen”. Kapłan i diakon trzykrotnie oddają głęboki 
pokłon i mówią: „Za przedłożone najczcigodniejsze dary, do Pana módlmy się”35. 
Teologia okadzenia darów jest dość podobna jak w rycie łacińskim – jest to akt 
ofiarny oraz sposób na wyrażenie gotowości do złożenia Stwórcy każdej ofiary. 
Jedną z tych ofiar jest ofiara z samego siebie, jaką człowiek składa Bogu poprzez 
swoją pracę, trud i swoje czyny, co wyraża symbol zniszczenia kadzidła podczas 
jego spalania. Kadzidło jest również sposobem na oddanie chwały i adoracji Bogu, 
jak również jest symbolem modlitw ludu Bożego (por. Ps 140,2)36. W porównaniu 
z rytem rzymskim liturgia bizantyjska o wiele silniej podkreśla oczyszczające zna-
czenie kadzidła37. Specyficzna dla wschodu jest np. interpretacja M.M. Sołowija, 
który widzi w geście okadzenia nawiązanie do darów, które dzieciątku Jezus zło-
żyli mędrcy przybyli ze Wschodu (por. Mt 2,1-12)38.

Następnie kapłan odmawia starożytną modlitwę protezy (modlitwę ofiaro-
wania): „Boże, Boże nasz, który posłałeś Pana naszego i Boga Jezusa Chrystusa, 
Chleb niebiański na pokarm całemu światu, zbawiciela, odkupiciela i Dobroczyń-
cę, błogosławiącego i uświęcającego nas, sam pobłogosław te przedłożone dary 
i przyjmij je na nadniebiański Twój ołtarz. Pamiętaj jako dobry i Miłujący czło-
wieka o tych, którzy przynieśli dary, i o tych, za których je przyniesiono, i nas wol-
nymi od osądzenia zachowaj w świętym sprawowaniu Boskich Twoich Tajemnic. 
Albowiem uświęcone jest i pełne chwały najczcigodniejsze, i najwspanialsze imię 
Twoje, Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.

Obrzęd proskomidi kończy się tzw. odpustem (apolizis, tzn. koniec, uwolnie-
nie, odprawienie kogoś) i kolejnym okadzeniem. Odpust stanowią krótkie mo-

34 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 75.
35 Por. A.J. Nowowiejski, Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego, 1462-1463.
36 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 75-76.
37 Por. J. Brinktrine, Msza Święta (Warszawa 1957) 128.
38 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 75-76.
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dlitwy, które zazwyczaj kończą obrzędy liturgiczne. Obecność odpustu tutaj ma 
prawdopodobnie ukazać, że jest to odrębna czynność liturgiczna, ma również za 
cel uzupełnić przygotowanie. Odpust oddaje chwałę Bogu i składa dziękczynienie 
za możliwość udziału w nabożeństwie i za wszelkie łaski. Polega na odmówieniu 
przez kapłana: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, i teraz, i zawsze, i na 
wieki wieków. Amen. Panie, zmiłuj się [po trzykroć]. Pobłogosław!”, a następnie 
błogosławieństwa: „Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw Przeczystej swej 
Matki, świętego Ojca naszego Jana Chryzostoma, arcybiskupa Konstantynopola, 
i wszystkich świętych, zmiłuje się nad nami i zbawi nas, bo jest Dobrym i Miłują-
cym człowieka”. Diakon odpowiada „Amen” i okadza najpierw protezę, a potem 
ołtarz, mówiąc cicho troparion Wielkiej Soboty: „W  grobie ciałem, w  otchłani 
duszą jako Bóg, w raju zaś z łotrem, na tronie z Ojcem i Duchem byłeś Chryste, 
wszystko napełniający, Ty, którego żadne słowo opisać nie może”39.

3. Teologiczno-symboliczne interpretacje obrzędu

Analizowane obrzędy są przykładem tego, że liturgia wymyka się ramom czasu, 
dzieje się w teraźniejszości, uobecnia przeszłe wydarzenia, ale i antycypuje przy-
szłość. Duchowość wschodnia widzi w Boskiej Liturgii misterium, które dotyka 
wieczności, dlatego to, co dzieje się w jej trakcie, nie może być traktowane czysto 
racjonalnie. Jest to charakterystyczne dla wschodnich nabożeństw, że posiada-
ją one charakter dramatu, misterium, który przedstawia i uobecnia historię zba-
wienia oraz dzieło zbawcze Chrystusa40. Przychodząc na Ofiarę eucharystyczną, 
człowiek przynosi dary, owoce ziemi i pracy ludzkich rąk, a  także to wszystko, 
czym obdarzył go Stwórca. W tych darach zawierają się wszyscy ludzie, za których 
uczestnicy liturgii są odpowiedzialni. W ten sposób pomimo tego, że ma miejsce 
misterium, które wykracza poza przestrzeń i czas, to jednak wierni chrześcijanie 
nie opuszczają historii41.

Przy takiej wizji wschodniej liturgii zrozumiałe jest, że proskomidia nie ogra-
nicza się tylko do czysto materialnego i praktycznego przygotowania darów, które 
zostaną później konsekrowane, lecz jest obrzędem o  głębokim znaczeniu. Pod 
względem teologicznym proskomidia, będąca symbolicznym powtórzeniem 
Chrystusowej Ofiary, posiada silny wydźwięk ofiarniczy, który widać zarówno 

39 Por. J. Czerski, Boska liturgia św. Jana Chryzostoma, 77-78; Por. A.J. Nowowiejski, Wykład 
Liturgii Kościoła Katolickiego, 1463.
40 Por. J. Czerski, «Mistagogiczna interpretacja Liturgii św. Jana Chryzostoma w  Kościele bi-
zantyjskim», w: H. J. Sobeczko, Liturgia w świecie widowisk (Opole 2005) 79-81.
41 Por. J. Czerski, «Duchowość bizantyjska», 70-71.
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w  samej nazwie obrzędu, jak i  w  modlitwach oraz gestach i  czynnościach. Li-
turgia odnosi się niejednoznacznie do złożonych darów, gdyż z jednej strony są 
one zwykłym chlebem i winem, a z drugiej teksty liturgiczne wskazują, że tych 
darów nie można już traktować jako „zwykłe”. Nawiązanie do Ofiary Zbawiciela 
mocno wybrzmiewa w postaci głównej prosfory, która nosi nazwę Baranka – jest 
tak określana w modlitwach i  symbolicznie traktowana jak Chrystusowe Ciało 
podczas męki i śmierci krzyżowej. Wiele gestów i modlitw odnosi się do Agncy, 
jakby było to realne Ciało Chrystusowe.

Znamienny jest fakt, że rubryki Boskiej Liturgii niejednokrotnie nakazują 
diakonowi patrzeć z bojaźnią na tajemnice, które się dokonują. Widać tu wyraź-
ny anamnetyczny charakter liturgii bizantyjskiej, w której czas nie odgrywa roli, 
a w chlebie i winie widzi się już oczami wiary przemienione postacie. Jednakże 
komentatorzy widzą również w proskomidi symbolikę związaną z narodzeniem 
Pańskim i  Betlejem. Niemniej jednak Betlejem nie ogranicza się tylko do mo-
mentu narodzin, gdyż przyjście Chrystusa na świat wiążę się też z  całym Jego 
życiem, w tym męką, śmiercią i założeniem Kościoła. W ten sposób obrzęd ten 
zawiera całość życia Zbawiciela i  jest ukierunkowany na Eucharystię. Niemniej 
aspekt ofiarniczy proskomidii jest bardzo wyraźny i wskazuje na oddanie wszyst-
kiego Bogu. W ten sposób dokonujące się ofiarowanie jest jak najbardziej realne, 
gdyż Jezus Chrystus uczynił życie każdego człowieka swoim życiem i ofiarował je 
Bogu Ojcu42. Na odkupieńczy wydźwięk obrzędu proskomidii zwraca uwagę np. 
L. Farley, widząc w nim proklamację kosmicznego zakresu zbawienia dokonane-
go przez Jezusa Chrystua43.

Można powiedzieć, że w  liturgii bizantyjskiej poprzez obrzęd przygotowa-
nia darów ofiarnych ma miejsce ofiarowanie Chrystusa na sposób mistyczny. A. 
Baumstark zwraca uwagę, że „charakterystyczną cechą protezy we wszystkich 
wschodnich liturgiach mszalnych jest to, że i ona antycypuje myśl ofiarną, że już 
pierwsze przygotowanie materii eucharystycznej jest uważane za ofiarowanie 
jej Bogu, za początek niekrwawej ofiary Nowego Testamentu, przez którą ma 
się obchodzić pamiątka śmierci krzyżowej Chrystusa, ma być uczczona pamięć 
świętych, a Bóg dla żywych i umarłych ma być łaskawie usposobiony”44. Opinia 
ta doskonale charakteryzuje to, co dotąd było powiedziane o obrzędzie prosko-
midii.

42 Por. H. Paprocki, Misterium Eucharystii. Interpretacja genetyczna, 170-171.
43 Por. L. Farley, «The Rite of Proskomedia: Who Is Included?», [27.03.2018].
44 A. Baumstark, Die Messe im Morgenlande (Munich 1906) 111, cyt. za: M. Gihr, Ofiara Mszy 
świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich, t. 3 (Warsza-
wa 2012) 7.
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O ile wierni nie biorą czysto zewnętrznego udziału w tym obrzędzie, to jed-
nak poprzez wykrajanie cząsteczek z kolejnych prosfor ich modlitwy i  intencje 
są obecne w świętej Ofierze, a na sposób symboliczny jest ukazane ich włącze-
nie w  liturgię i zjednoczenie z Kościołem Chrystusowym. W ten sposób każdy 
wierny jest ofiarowywany Bogu. Szczegółowo ustalony sposób wykrajania tychże 
cząsteczek oraz ich układania na patenie niesie za sobą głęboką teologię i ukazuje 
prawdę o dziele Chrystusowego zbawienia, o Kościele i Ludzie Bożym.

4. Wnioski 

Przeanalizowanie niewielkiego fragmentu Boskiej Liturgii pozwala dostrzec cha-
rakterystyczną duchowość liturgiczną wschodu, która stanowić może ubogacenie 
i uzupełnienie zachodniego patrzenia na liturgię. Z jednej strony mocna teologia 
ofiarnicza, a z drugiej dostrzeganie we Mszy Świętej uobecnienia nie tylko Ofiary 
krzyżowej, ale całego życia Jezusa Chrystusa może być pomocą dla duchowego 
odczytywania liturgii rzymskiej. W ten sposób bogactwo liturgicznego Kościoła 
stanowi pomoc w jeszcze głębszym zrozumieniu i przeżywaniu Misterium Chry-
stusa.
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Talionis poena na gruncie Biblii oraz doktryny 
wczesnochrześcijańskiej
Talionis poena, that is considerations about the main penalty on 
the ground of the Bible and early Christian doctrine

Streszczenie

W kodeksie karnym Izraela śmierć była naturalną sankcją za popełnienie przestępstwa. Wyraże-
nie Ecclesia non sitit sanguinem, które wywodzi się z tradycji prawa kościelnego, wyraża prawdę, iż 
Kościół „nie łaknie krwi”. W późnym judaizmie pojawiły się wezwania do przebaczenia winnym 
zakazanego czynu, a  samą karę śmierci stosowano już z  większą powściągliwością. Stanowczo 
inaczej ma się sprawa kary śmierci z perspektywy Nowego Testamentu. Od czasów Jezusa Chry-
stusa moralność starotestamentalna uległa swego rodzaju transformacji, a  chrześcijanie zaczęli 
podkreślać ideały miłości bliźniego, tudzież przebaczenia. Pomimo etycznej negacji kary głównej 
Kościół katolicki nie wydał żadnego oficjalnego dokumentu, który by jednoznacznie zabraniał jej 
stosowania.

Słowa kluczowe:  kara śmierci; biblia; zasada talionu; prawo karne; odwet

Abstract

In the Israeli penal code death was a natural sanction for committing a crime. The expression 
Ecclesia non sitit sanguinem, which is derived from the tradition of ecclesiastical law, expresses the 
truth that the Church “does not crave for blood”. In late Judaism there were appeals for forgive-
ness guilty of the forbidden act, and the death penalty itself was already used with more restraint. 
The death penalty from the New Testament perspective is quite different. Since the time of Jesus 
Christ Old Testament morality underwent a kind of transformation, and Christians began to em-
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phasize the ideals of love of neighbor and forgiveness. In spite of the ethical negation of the main 
punishment, the Catholic Church did not issue any official document that would unambiguously 
prohibit its application.

Keywords:  death penalty; bible; talion rule; criminal law; retaliation

1. Wprowadzenie

Kara śmierci, zwana również karą na gardle, karą główną lub ostateczną1, stanowi 
najstarszy, a  zarazem najpowszechniejszy, dawniej stosowany rodzaj kary. Owa 
kara (poena), stanowiąca „cierpienie za popełnione przestępstwo”2, była często 
jedynym następstwem naruszenia obowiązujących wówczas norm prawnych. 
Kara kryminalna zadawała pewną dolegliwość osobistą dla sprawcy przestępstwa 
oraz była wyrazem ujemnej oceny (potępienia) zarówno samego czynu, jak i jego 
sprawcy3. Kara śmierci stanowiła silną i natychmiastową reakcję społeczeństwa 
wobec naruszenia norm prawnych oraz działała odstraszająco na psychikę ludzi 
przez zawarte w niej prawdopodobieństwo utraty życia4. Zdaniem J. Smakulskiej: 
„Śmierć to sacrum, fenomen budzący szacunek i trwogę; zetknięcie ze śmiercią to 
zetknięcie z ciemną i tajemniczą stroną rzeczywistości”5. Poznanie genezy i prze-
śledzenie ewolucji kary śmierci na przestrzeni wieków, a nawet i tysiącleci, przy-
bliża do uzyskania minimum niezbędnej wiedzy na jej temat.

Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia jak była i nadal jest 
postrzegana kara śmierci na gruncie Starego i  Nowego Testamentu, a  także co 

1 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne i historyczne (Gdańsk 2007) 125. 
2 J. Świtka, «Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary», w: M. Kuć, I. Niewiadomska, Kara krymi-
nalna. Analiza psychologiczno-prawna (Lublin 2004) 18.
3 Zob. J. Krech, G. Kowalski, «Kara kryminalna, jej wymierzenie i wykonanie w świetle przypisów 
Konstytucji RP z 2 IV 1997 r.», w: M. Kuć, I. Niewiadomska, Kara kryminalna. Analiza psycho-
logiczno-prawna (Lublin 2004) 29-33; Ł. Ostrowski, «Kara jako rytuał», w: http://www.ceeol.com/ 
[10.09.2018].
4 Zob. A. Grześkowiak, «Kara w  poglądach Juliusza Makarewicza», w: A. Grześkowiak, Pra-
wo karne w  poglądach profesora Juliusza Makarewicza (Lublin 2005) 270-271; K. Butowski, 
«Dopuszczalność kary śmierci w ujęciu Tadeusza Ślipki. Kara śmierci rekapitulacją uprawnionej 
obrony», Studia Ecologiae et Bioethicae (8; 2010) 77-80. Odmienny pogląd dotyczący braku wpły-
wu na psychikę sprawcy prezentuje: A. Grześkowiak, «Znieść karę śmierci!», Palestra (9-10; 1982) 
59-67.
5 J. Smakulska, «Bogusława Wolniewicza rozumienie fenomenu śmierci», Kultura i Wartości (4; 
2010) 20; W. Chudy, «Przeciwko karze śmierci», ETHOS (5; 1989) 152.
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możemy odnaleźć na jej temat w doktrynie wczesnochrześcijańskiej. Dla realiza-
cji celu badawczego autor posłużył się metodą opisową. Opracowanie składa się 
ze wstępu, korpusu, który dodatkowo dzieli się na część dotyczącą problematyki 
kary śmierci w Biblii (moduł I) oraz doktrynie wczesnochrześcijańskiej (moduł 
II), a także z zakończenia. Dodatkowo należy podkreślić, że każda z części posia-
da swoje odrębne podsumowanie.

2. Kara śmierci w tradycji chrześcijańskiej

Starotestamentowe prawo karne to prawo Hebrajczyków, którzy doprowadzili do 
powstania państwa Izrael6. Biblijne normy karne (bądź quasikarne) wśród innych 
obowiązujących na Bliskim Wschodzie kodyfikacji były i  nadal są pod wieloma 
względami wyjątkowe7. Według opinii Jarosława Warylewskiego, wyjątkowość ta 
polega na nierozerwalnym związku z  religią monoteistyczną – wiarą w  jednego 
Boga oraz wymagalnością przestrzegania, respektowania przedmiotowego prawa8.

2.1. Problematyka kary głównej w Starym i Nowym Testamencie
Określenie „Stary Testament”9 oznacza przymierze, jakie Bóg zawarł z Abraha-
mem. Symbolizuje ono również przymierze zawarte z Izraelem, z całym Jego lu-
dem i z każdym z osobna10. Na określenie pierwszych ksiąg Starego Testamentu, 
tzw. Pięcioksięgu (Pentateuch Mojżesza)11, zarówno w czasach starożytnych, jak 
i współcześnie, używa się nazwy Tora12. Ostateczny kształt tychże ksiąg pochodzi 
z ok. V i IV wieku przed Chrystusem i obejmuje13 Księgę Rodzaju (Genesis), Księ-

6 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 103.
7 Wymienić tu należy m.in. następujące kodeksy: kodeks Ur-Nammu, Lipit-Isztara, Bilalamy 
oraz Hammurabiego.
8 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 103-104.
9 Testamentum – z łaciny, będące przekładem z języka greckiego i hebrajskiego; berit oznacza 
przymierze.
10 Zob. A. Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii (Warszawa 2002) 56-57.
11 Zob. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa (Warszawa 1998) 16; M. Petler, Dzieje Izraela (Poznań 
1996) 30; J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 104-105.
12 Tora to termin hebrajski oznaczający prawo. W Starym Testamencie używane są zamiennie 
„Tora Boga” i „Tora Mojżesza”.
13 Zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Wydanie ilustrowane w przekładzie z języków 
oryginalnych opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich (Warszawa–
Poznań 2001).
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gę Wyjścia (Exodus), Księgę Kapłańska (Leviticus), Księgę Liczb (Numeri), Księgę 
Powtórzonego Prawa (Deutoronomium).

Zdaniem Lecha Stachowiaka, wyżej wspomniany Pięcioksiąg nie stanowi 
w  ścisłym, współczesnym rozumieniu ani kodeksu cywilnego, ani kodek-
su karnego14, ale w Torze znajduje się 613 przykazań-przepisów15, z których 
większość posiada charakter stricte karny. Przepisy te mają w większości cha-
rakter opisowy (kauzalny) oraz dwuelementową budowę16, tzw. D – S (dyspo-
zycja – sankcja)17. Owa dyspozycja ma za zadanie wskazywać na znamiona 
czynu zabronionego, sankcja natomiast – określać zagrożenie karne wobec 
czynu przestępnego, np. „Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmier-
cią” (Kpł 24,17).

Warto zauważyć, że prawo starohebrajskie nie było tak okrutne jak prawo sta-
robabilońskie18. Kary cechowały się pewną surowością, lecz wiele pierwiastków 
okrucieństwa zostało z nich wykluczonych19. O surowości tegoż prawa świadczy 
m.in. przewidziana oraz stosowana za wiele czynów kara śmierci, którą wyko-
nywano na wiele sposobów20. W Księdze Przymierza znajduje się wiele zakazów 
karnych, gdzie jedyną sankcją za naruszenie norm prawnych, społecznych, oby-
czajowych, a w szczególności religijnych była właśnie kara śmierci21. Tora zna trzy 

14 Zob. L. Stachowiak, Wstęp do Starego Testamentu (Poznań 1990) 77-80.
15 Z hebrajskiego Tarjag micwot. Wśród tych przykazań-przepisów wyróżnić można 248 naka-
zów (liczna odpowiadająca liczbie organów ludzkiego ciała) oraz 365 zakazów (liczba dni w roku). 
Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 104.
16 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 104-107.
17 Zob. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie (Lublin 2004) 89-91; F. Prusak, M. Si-
tarz, Propedeutyka prawa (Warszawa 2000) 27-29.
18 Por. A. Szostek, «Nie będziesz zabijał», ETHOS (5; 1989) 167-146.
19 Zob. B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary (Warszawa 2011) 88-91.
20 Zob. T. Gorringe, «Ewangelia i kara», w: J. Utrat-Milecki, Kara w nauce i kulturze (Warszawa 
2009) 147-149.
21 Jako przykłady można wymienić m.in. następujące teksty: „Jeśli kto tak uderzy kogoś, że ud-
erzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany” (Wj 21,12); „Ktokolwiek by obcował ze zwi-
erzęciem, winien być ukarany śmiercią” (Wj 22,18); „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, 
tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą śmiercią ukarani, sami tę śmierć 
na siebie ściągnęli” (Kpł 20,13); „Jeżeli jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy 
albo wróżyć, będą ukarani śmiercią (Kpł 20,27); „Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego 
ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość, jest to czyn 
haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu” (Kpł 20,17).
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sposoby (rodzaje) jej wykonywania22: ukamienowanie23, spalenie w ogniu24 oraz 
powieszenie na drzewie25.

Do najcięższych przestępstw zagrożonych ukamienowaniem należały czyny 
skierowane przeciwko religii26. Inną formą wykonania kary było zrzucenie ska-
zańca głową w dół, z wysokości ok. 3–4 metrów. Następnie dokonywano zasypa-
nia go kamieniami, z których zdaniem J. Warylewskiego: „pierwszy i największy 
ugodzić miał w serce”27. Spalenia dokonywano żywcem. Skazanego zakopywano 
do połowy w ziemi, a górną część ciała okręcano łatwopalnymi pakułami. Kat, 
w razie potrzeby siłą, wciskał w usta skazanego płonące włókna, by dopełnić okre-
ślonego rytuału28. Już w Księdze Rodzaju istnieje wzmianka o wykonaniu kary 
śmierci przez powieszenie, które następowało albo poprzez ścięcie głowy oraz po-

22 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 107-109.
23 Ukamienowanie przewidywały m.in. następujący przepisy: „Jeśli ktoś będzie miał syna nie-
posłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieni-
ach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, 
i powiedzą starszym miasta: Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upom-
nienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą kamieniowali go aż um-
rze” (Pwt 21,18-21); „Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna 
w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie aż umrą: 
młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie 
bliźniego” (Pwt 22,23-24); „Jeśli się znajdzie u Ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez 
Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto będzie czynić to, co jest złe w oczach Pana, 
Boga twego, przestępując Jego przymierze, przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać 
pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem – skoro co 
to zostanie doniesione, wysłuchasz i  zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką 
ohydę popełniono w  Izraelu, zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę – którzy tej złej rzeczy 
się dopuścili – do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć 
nastąpi” (Pwt, 17,2-5).
24 Spalenie w ogniu, jako rodzaj egzekucji, można odnaleźć m.in. w następujących przepisach: 
„Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w og-
niu, aby nie było rozpusty wśród was” (Kpł 20,14); „Jeżeli córka kapłana bezcześci siebie nier-
ządem, bezcześci przez to swego ojca. Będzie spalona w ogniu” (Kpł 21,9).
25 O wykonywaniu kwalifikowanej kary śmierci przez powieszenie na drzewie wspomina m.in. 
następujący przepis: „Jeżeli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony 
i powiesisz go na drzewie – trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz do 
pogrzebać” (Pwt 21,22-23).
26 Zob. M. Mitera, «Kara śmierci – historia i  współczesność», w: M. Mitera, M. Zubik, Kara 
śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych, w: http:// http://www.hfhrpol.
waw.pl/ [10.09.2018].
27 J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 108.
28 J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 108-109.
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wieszenie na drzewie martwego już ciała29, albo jako samodzielny, odrębny spo-
sób stracenia30.

Problematyka zabójstwa, zemsty oraz odpłaty za popełniony czyn znajduje się 
w interesującym kazusie Kaina i Abla31. Z prawnego punku widzenia – jak zauwa-
ża Stanisław Łach – przypadek ten nasuwa wiele pytań32. W biblijnej historii świa-
ta owo zdarzenie stanowi pierwsze zabójstwo. Kain nie został ukarany najwyższą 
karą, jak i również nie został poddany zemście. Zdaniem Marka Kuryłowicza: „ 
[…] w pierwotnej biblijnej rodzinie Adama i Ewy brakowało jeszcze krewnych, 
którzy mogliby dokonać zemsty […]” a poza tym „ […] przed potopem nie obo-
wiązywała pomsta krwi”33.

Nowy Testament nie zawiera już tak wyraźnych norm prawno-karnych. Jego 
księgi nie są tak liczne jak Starego Testamentu, a prawo w nich zawarte to przede 
wszystkim prawo żydowskie, znane ze Starego Testamentu34. I chociaż w Nowym 
Testamencie można odnaleźć zasadę talionu („oko za oko, ząb za ząb”), to nie 
zalecano jej stosowania – „nie zwalczajcie [zła] złem”35. Prawo zemsty zostało za-
stąpione nakazem miłowania bliźniego36. Omawiając problematykę kary śmierci, 
warto również wspomnieć o obowiązku czci wobec ojca i matki. Naruszenie tejże 
zasady zagrożone było również najwyższą z sankcji37.

Jednym ze sposobów wykonywania kary śmierci było ukrzyżowanie. Wbrew 
temu, co można sądzić – mając na uwadze egzekucję Jezusa – Żydzi nie krzyżo-
wali, lecz zwykle ciała zabitych, jak wyżej zaznaczono, wieszano na drzewach. 
Ten rodzaj najwyższej kary, prawdopodobnie pochodzący z Fenicji, został roz-

29 Zob. Rdz 40,19.
30 Zob. Est 3,23.
31 Zob. Rdz 4,2-16.
32 Zob. S. Łach, «Problemy w relacji biblijnej o Kainie i Ablu», Rocznik Teologii Katolickiej (3; 
1960) 13-38.
33 M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata (Lublin 2006) 110.
34 M. Kuryłowicz, Prawa antyczne. Wykłady, 101.
35 „Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie 
oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto chce 
prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc 
kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od 
ciebie” (Mt 5,38-42). Zob. także: «Nowy Testament popiera karę śmierci», w: http://www.truthor-
tradition.com/polish/modules.php?name=News&file=article&sid=82 [10.09.2018].
36 Zob. Mt 5,43; Mt 19,19; Mk 12,31; Łk 10,27.
37 Zob. Mk 7,10; Mt 15,4.
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powszechniony przez Rzymian i stosowany był później w całym świecie antycz-
nym38.

„Podobnie jak myśl filozofów nigdy nie przestanie wracać do odwiecznych pytań 
– o byt, dobro, piękno, prawdę – tak samo historycy i teologowie, bibliści i egzegeci 
nie przestaną zapytywać o Jezusa […]”39. Taka jest opinia H. Woźniakowskiego na 
temat śmierci Jezusa Chrystusa i wszystkich z nią związanych okoliczności. Z kolei 
Janusz Sondel twierdzi, iż dla prawnika wydarzenia, które rozegrały się przed wła-
dzą rzymską, tj. cały proces dotyczący oskarżenia (postępowanie przygotowawcze), 
wydania wyroku, jego formy oraz postępowania wykonawczego (ukrzyżowania), 
stanowią nie lada wyzwanie40. Podobnego zdania jest badacz prawa rzymskiego 
Henryk Kupiszewski, który twierdzi, iż: „Nauka światowa zagadnieniami prawa 
w Starym i Nowym Testamencie para się od dawna i nieustannie”41. Z kolei Paulina 
Święcicka-Wystrychowska w rozprawie nt. procesu Jezusa dokonała próby przed-
stawienia postępowania od strony stricte prawnej, a zwłaszcza od strony rzymskich 
norm czy też zasad natury proceduralnej42. Jak słusznie zauważa wspomniana au-
torka, postępowanie przygotowawcze kończyło się najczęściej wydaniem wyroku. 
Odstępstwem od tejże reguły było np.: cofnięcie skargi przez oskarżyciela (abolitio 
privata, desistere), śmierć strony (abolitio ex lege) lub decyzja urzędnika kończą-
ca postępowanie (abolitio publica)43. W przypadku procesu Jezusa nie zaszła żad-
na z  przywołanych przesłanek, która warunkowałaby odstąpienie od orzekania. 
Poncjusz Piłat próbował zakończyć postępowanie bez wydania formalnego wyro-
ku i poprzestać na straszeniu podsądnego (poprzez chłostę wymierzoną w opar-
ciu o coërcitio)44, jednak sanhedryci45 przytoczyli argument, którego Piłat nie mógł 
zbagatelizować46. To właśnie oni wpłynęli de facto na treść wyroku, powiedziawszy 

38 Zob. H. Daniel-Rops, Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa (Warszawa 2001) 
159-160.
39 H. Woźniakowski, «Wstęp», w: G. Vermes, Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka (Kraków 
2003) 5. Więcej na temat procesu Jezusa: M. Jońca, Głośne rzymskie procesy karne (Wrocław 2009).
40 Zob. J. Sondel, «Słowo wstępne», w: P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle pra-
wa rzymskiego (Kraków 2005) 8.
41 H. Kupiszewski, «Nowy Testament a historia prawa», Prawo Kanoniczne (3-4; 1986) 14.
42 Zob. P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa (Kraków 2005) 9.
43 Zob. W. Litewski, Rzymski proces karny (Kraków 2003) 99.
44 Coërcitio – prawo do ukarania za nieprzestrzeganie wydanych zarządzeń. Zob. W. Litewski, 
Rzymski proces karny, 99-101.
45 Członkowie najwyższej żydowskiej instytucji religijnej oraz sądowniczej. Zob. P. Święcicka-
Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa, 116-117.
46 Zob. P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa, 117.
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do Poncjusza: „Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarskim. Każdy, kto się 
królem ogłasza, sprzeciwia się cesarzowi”47. Piłat jako amicus Caesaris (przyjaciel, 
stronnik, zwolennik cesarza)48 nie mógł mu się sprzeciwić, co w konsekwencji spo-
wodowało skazanie Jezusa na śmierć za crimen maiestatis, czyli zbrodnię obrazy 
majestatu, która, zdaniem P. Święcickiej-Wystrychowskiej, „zastąpiła i wchłonęła 
dawniejszą zbrodnię stanu, zwaną perduellio”49. Po wydaniu wyroku przez Piłata50 
nastąpiło przekazanie Jezusa rzymskim żołnierzom (pod nadzorem oficera rzym-
skiego), którzy mieli wykonać orzeczoną karę. Odbywało się to w oparciu o zasadę 
bezzwłocznego (natychmiastowego) wykonania wyroku. Następowała kolejna faza 
procesu karnego, a więc postępowanie wykonawcze. Egzekucja Jezusa odbyła się 
publicznie. Celem tegoż zabiegu miało być odstraszenie. Ukrzyżowany umierał po 
kilku godzinach, a nawet i dniach, na skutek wycieńczenia sił51. Jak to ujął Seneka: 
„Życie ucieka (z ukrzyżowanego) kropla po kropli”52.

Powracając do kar przewidzianych w Torze, warto zauważyć, że niektóre z nich 
odwoływały się do zasady talionu (z łac. talio to ‘odpłata, odwet’, a talionis poena 
to ‘kara odwetowa’)53. Aplikacja tejże zasady stanowi znaczący postęp w ewolu-
cji prawa karnego, w głównej mierze porównując ją do wspominanej już zemsty 
krwawej (rodowej, krewniaczej). Odwet realny (czyli talion materialny) dopusz-
czalny był w zasadzie wyłącznie w przypadku czynów skierowanych przeciwko 
życiu lub zdrowiu, np. pozbawienie życia za zabójstwo54. Warto zauważyć, że Tora 
wyraźnie zakazuje główszczyzny (pro capite, poena capitis), tj. okupu czy też za-
płaty za zabicie człowieka55.

47 J 19,12.
48 Zob. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków (Kraków 2006) 55.
49 P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa, 119.
50 Najprawdopodobniej pełna formuła wyroku brzmiała: Condemno. Ibis ad cruem. Lictor con-
liga manus. Verberetur (‘Skazuję cię: będziesz ukrzyżowany. Liktorze, zwiąż mu ręce. Będzie 
wychłostany’). Zob. P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa, 129-131.
51 Jezusa ukrzyżowano ok. godz. 6, a więc według środkowoeuropejskiego czasu ok. 12. Zgon 
stwierdzono ok. godz. 9, czyli ok. 15 naszego czasu. Zob. M. Agnosiewicz, «Ukrzyżowanie i śmierć 
Jezusa», w: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,211 [11.09.2018].
52 Seneca, Epistlulae LI, 13, cyt. za: P. Święcicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w świetle prawa, 
145.
53 Zob. J. Warylewski, Kara: podstawy filozoficzne, 109; K. Sójka-Zielińska, K. Sójka-Zielińska, 
Historia prawa, 17.
54 „Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. […] Złamanie za złamanie, oko za 
oko, ząb za ząb […]” (Kpł 24,17-21).
55 „Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi 
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2.2. Podsumowanie I części
Podsumowując powyższe rozważania, można stanąć na stanowisku, że w kodek-
sie karnym Izraela śmierć była naturalną sankcją za popełnienie przestępstwa. 
Wyrażenie Ecclesia non sitit sanguinem, które wywodzi się z tradycji prawa ko-
ścielnego, wyraża prawdę, iż Kościół „nie łaknie krwi”56. Konrad Glombik na-
tomiast wskazuje na „historyczną ambiwalencję zarówno teologii, jak i praktyki 
kościelnej w  podejściu do problematyki kary śmierci”57. W  późnym judaizmie 
pojawiły się wezwania do przebaczenia winnym zakazanego czynu, a samą karę 
śmierci stosowano już z większą powściągliwością. Stanowczo inaczej ma się spra-
wa kary śmierci z perspektywy Nowego Testamentu. Od czasów Jezusa Chrystusa 
moralność starotestamentalna uległa swego rodzaju transformacji, a chrześcijanie 
zaczęli podkreślać ideały miłości bliźniego, tudzież przebaczenia58.

3. Kara śmierci w doktrynie wczesnochrześcijańskiej

Wymierzanie kary polegającej na pozbawieniu życia osoby winnej przestępstwa 
nie mogło – jak podkreśla Antoni Dębiński – „pozostać poza zakresem oddziały-
wania i refleksji religii”59. Nie może zatem zaskakiwać to, iż kara główna znalazła 
się w obszarze zainteresowania również Kościoła pierwotnego. Należy zaznaczyć, 
że rozwijał się on na terenach ówczesnego państwa rzymskiego, w którym kara 
główna stanowiła element porządku zarówno prawnego, jak i społecznego60.

Pod pojęciem literatury wczesnochrześcijańskiej należy rozumieć zbiór tek-
stów o charakterze moralno-prawnym oraz poglądy niektórych pisarzy. Dopeł-
nieniem określonej bazy źródłowej stanowić będą nieliczne, aczkolwiek istotne 
opinie papieży pierwszych stuleci61.

3.1 Zapatrywania Ojców Kościoła na karę śmierci

zostać zabity” (Lb 35,31) oraz „Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew 
przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał” (Lb 35,33).
56 K. Glombik, Kara śmierci przed trybunałem sumienia (Lublin 2001) 104. 
57 K. Glombik, Kara śmierci przed trybunałem, 104.
58 Na uwagę zasługuje monografia T. Ślipko, Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu 
widzenia (Kraków 2002).
59 A. Dębiński, «Kara śmierci w świetle literatury wczesnochrześcijańskiej», w: A. Dębiński, M. 
Kuryłowicz, Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie (Lublin 1998) 44.
60 Więcej na ten temat: E. Cantarella, I supplici capitali in Grecia e a Roma (Milano 1991) 119; E. 
Levy, «Die romische Kapitalstrafe», w: Gesammelte Schriften (Koln 1963) 325.
61 Zob. A. Dębiński, «Kara śmierci w świetle literatury», 44.
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Teksty powyżej określonych zbiorów nie miały charakteru jurydycznego, a reli-
gijny. Z kolei Ojcowie Kościoła w większości przypadków nie byli prawnikami, 
a  ich dzieła przede wszystkim skupiały się na obronie nowej religii o charakte-
rze monoteistycznym. Nic dziwnego, że w literaturze wczesnochrześcijańskiej nie 
można odnaleźć tekstów o przymiocie prawnym, z których treści wprost wynika 
poruszanie problematyki stosowania kary śmierci. Tradycja apostolska Hipoli-
ta Rzymskiego (Traditio apostolica s. Hippolyti)62 z początku III wieku stanowi 
jeden z prominentnych pomników pierwotnego chrześcijaństwa, który porusza 
kwestię łamania piątego przykazania. „Żołnierzowi – czytamy – w  służbie gu-
bernatorskiej należy zwrócić uwagę, że nie wolno mu zabijać ludzi (wykonywać 
wyroków śmierci), nawet gdyby otrzymał taki rozkaz; o ile nie chciałby się na to 
zgodzić, trzeba go odesłać z powrotem. Dostojnik posiadający prawo miecza lub 
wysoki urzędnik miejski uprawniony do noszenia purpury, mają albo zrezygno-
wać z godności, albo odejść. Zarówno katechumena, jak wiernego, który chciałby 
wstąpić do wojska, należy wyrzucić, gdyż byłoby to lekceważeniem Boga”63.

Ojcowie Kościoła, wykluczając stosowanie kary śmierci w  ramach porząd-
ku kościelnego, dopuszczali możliwość jej stosowania przez władzę państwową. 
Jak można się domyślać, niniejsze stanowisko spotkało się z dezaprobatą pisarzy 
wczesnochrześcijańskich. Zdecydowanym oraz radykalnym przeciwnikiem pro-
wadzenia samych wojen, jak i stosowania najwyższej sankcji był filozof Laktan-
cjusz (ur. ok. 250). W dziele Divinae Institutionis (Boże nauki) napisał, iż zabijanie 
drugiego człowieka jest zawsze zabronione, sam zakaz mający swe źródło w pią-
tym przykazaniu zaś jest bezwzględny: Non enim cum occider Deus vetat64.

Analogiczne poglądy reprezentował pewien afrykański retor i apologeta Tertu-
lian (ok. 155–ok. 220)65, który w dziele De corona (O wieńcu) wyraził sprzeciw co 
do karania śmiercią oraz negował służbę wojskową chrześcijan66. „Jakże ten – pyta 
– komu nie wolno mścić własnych krzywd – a więc chrześcijan – może wykony-
wać karę śmierci i tortury, więzić i zakuwać innych w kajdany”67.

O pejoratywnym stosunku pierwotnego chrześcijaństwa do prawa miecza (tj. 
prawa życia i śmierci) dowiedzieć się można ze zbioru nauk kościelnych, pocho-
dzących z początku III wieku, a zatytułowanych Didaskalia, czyli Katolicka nauka 

62 Więcej na ten temat: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia (Warszawa 1990) 147.
63 M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej (Warszawa 1975) 309.
64 Div. 6, 20, 15.
65 Więcej na ten temat: B. Łapicki, O  spadkobiercach ideologii rzymskiej. Okres chrystianizacji 
cesarstwa rzymskiego (Łódź 1962) 13.
66 Zob. A. Dębiński, «Kara śmierci w świetle literatury», 53.
67 Tertulian, De corona, 11.
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dwunastu Apostołów i  świętych uczniów Zbawiciela naszego. W  piśmiennictwie 
spotkać się można z określeniem, iż zbiór ten stanowi jedno z najcenniejszych 
świadectw o życiu starożytnego Kościoła68. W jego treści doszukać się można za-
kazu przyjmowania ofiar na rzecz sierot i wdów m.in. od osób, które złamały piąte 
przykazanie. Nie można było przyjmować jałmużny „od bogaczy, którzy bliźnich 
zamykają w  więzieniu, źle traktują niewolników, tyranię stosują w  swych mia-
stach; […] od przestępców, fałszerzy, od nieuczciwych adwokatów, kłamliwych 
oskarżycieli, stronniczych sędziów, […] złodziejskich jubilerów, morderców, 
oprawców sądowych69, a  także wszystkich urzędników rzymskich, splamionych 
wojnami i przelewających bez sądu krew niewinnych”70.

Paralelną dyspozycję odnaleźć można w Kanonach Hipolita (Canones Hippoly-
ti)71, będące zbiorem nieznanego autora najprawdopodobniej sporządzonym ok. 
IV wieku na terenie Azji Mniejszej lub Egiptu. W owych Kanonach znajduje się 
postanowienie poruszające problematykę przynależności do gminy chrześcijań-
skiej. Jak się okazuje, nie każdy mógł do niej przynależeć. O członkostwo mogły 
się starać jedynie te osoby, które powstrzymywały się od rozlewu ludzkiej krwi, 
osoby sprawujące władzę oraz korzystające z ius gladii zaś powinny zostać wyklu-
czone ze wspólnoty wiernych72.

Poczynione powyżej cytowania zakazywały zabijania w czasie wojny, co było 
jednoznaczne z zakazem służby w wojsku przez chrześcijan73. Zakaz ten obowią-
zywał również w czasie pokoju. Należy zwrócić uwagę, iż wymóg, aby pretenden-
ci ubiegający się o przyjęcie do grona członków gminy chrześcijańskiej nie byli 
splamieni przelewem krwi (neque interficere), spotykany jest również w innych 
pseudoapostolskich zbiorach, jak np. w Testamencie Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa (Testamentum Domini Nostri Jesu Christi)74.

68 Zob.: A. Dębiński, «Kara śmierci w świetle literatury», 47; B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, 
148; E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku (Warszawa 1994) 124.
69 Oprawcy sądowi (speculatores condamnationis), czyli kaci wykonujący karę śmierci. Sam ter-
min speculator oznaczał żołnierza w randze podoficera, który jako kat wyposażony w miecz prow-
adził skazańca na stracenie. Zob. A. Dębiński, «Kara śmierci w świetle literatury», 48.
70 M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, 329.
71 Więcej na ten temat: B. Altaner, A. Stuiber, Patrologia, 354.
72 Can. 13. Zob. również: W. Riedel, Die Kirchenrechtsquellen des Patriaschats Alexandrien 
(Leipzig 1910) 169.
73 Por. L. Winowski, Stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny (Lublin 1947) 98.
74 Dzieło powstałe najprawdopodobniej na początku V wieku, określało wymogi przyjęcia urzęd-
ników oraz żołnierzy do katechumenatu: Si quis miles vel constitus in magistratu sit, docentur non 
opprimere, neque interficere […]. Volentes autem illi in Domino baptizari, amnino renuntient mili-
tiae vel magistratui. Warunki te należy interpretować jako wyraz negatywnego stanowiska wobec 
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Kolejne informacje na temat problematyki kary śmierci odnaleźć można w na-
jobszerniejszym zbiorze pseudoapostolskim z  IV lub początku V wieku, zaty-
tułowanym Konstytucje Apostolskie (Constitutiones Apostolorum)75. Jeden z  jego 
fragmentów rozpoczyna się od zwrotu „Non occides”, a więc ‘nie zabijaj’, co należy 
interpretować jako generalny zakaz zabijania ludzi. Jego naruszenie jest niczym 
innym jak grzechem76. W  dalszej części znajduje się pouczenie, w  jakich sytu-
acjach można stosować karę główną. Przede wszystkim może ją wymierzyć tyl-
ko władza państwowa, wyposażona w wielokrotnie już poruszane prawo miecza 
(iusta caedes), które de facto rezerwuje jej prawo nakładania kary śmierci (cum 
iusta caedes magistratibus solis reservetur). Prócz tego skazany musiał wieść prze-
stępcze życie. Zdaniem A. Dębińskiego „Konstytucja przyjmuje wyraźnie rozsze-
rzającą interpretację przykazania «nie zabijaj»”77.

Niniejsza materia nie była obca pisarzom wczesnego chrześcijaństwa, już św. 
Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony) bowiem badał celowość i  słuszność 
kary śmierci. Wspomniany ojciec i doktor Kościoła częstokroć odwoływał się do 
poglądów Cycerona oraz Seneki. Twierdził, że ten rodzaj kary posiada funkcje 
lecznicze, a dla samego społeczeństwa spełnia rolę o charakterze prewencyjnym78. 
Biskup Hippony podkreślał, że kara główna jest obca kościelnemu systemowi 
prawnemu oraz nie powinna być stosowana wobec przestępstw na tle religijnym79.

Papież Leon I Wielki (440–460) w liście do Turribiusza (ok. 447) w sposób wy-
raźny dokonuje rozgraniczenia dwóch porządków, dwóch władz karania: świecka 
i kościelna. Ta druga była wspomagana surowymi konstytucjami cesarzy chrze-
ścijańskich80, lecz sama jednak nie stosowała okrutnych kar81.

Przywołany wcześniej św. Augustyn zezwalał sędziom nakładać karę śmier-
ci w przypadkach, gdy taka sankcja była przewidziana przez prawo. W jednym 
z listów do Bonifacego, doctor gratiae (‘doktor łaski’) informuje, iż „Kościół nie 
chce stracić nikogo, lecz jeżeli ten rodzaj kary jest konieczny celem przywróce-

stosowania kary śmierci. Więcej na ten temat: T. Pawluk, «Stosunek Kościoła pierwszych wieków 
do kary śmierci», Prawo Kanoniczne (3-4; 1977) 210-212.
75 Więcej na ten temat: J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmi-
ennictwa (Poznań 1971) 546.
76 Zob. A. Dębiński, Kara śmierci w świetle literatury, 49.
77 A. Dębiński, Kara śmierci w świetle literatury, 49.
78 Zob. Ep. 133, 1; 153; 156, 6, 16.
79 Więcej na ten temat: A. Dębiński, Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich 
w sprawach religijnych (Lublin 1990).
80 Severius christiamorum principium constitutionibus – Mansi, t. 9, col. 1078-1079.
81 Refugit cruentas ultiones – Mansi, t. 9, col. 1078-1079.
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nia pokoju, należy ubolewając nad tym, na nią się zgodzić”82. W jednej z homilii 
wyartykułował rozstrzygający argument przeciwko karze śmierci – „czy nie jest 
uzurpowaniem sobie praw Boga, jedynego pana życia?”83

Powyższe wątpliwości natury etycznej zostały rozstrzygnięte w liście papieża 
Innocentego I (401–417) do biskupa Tuluzy Eksiperiusza z 20 lutego 405 roku. 
Ten drugi miał pewne wątpliwości, czy jest rzeczą właściwą, by chrześcijanin fe-
rował wyroki śmierci. Papież napisał, że: „władza ta została udzielona przez Boga 
i dla odpłaty winien być dopuszczony miecz”84. Zatem papież wyraził zgodę na to, 
by chrześcijanin mający władzę sądzenia mógł orzekać najwyższą sankcję.

3.1. Podsumowanie II części
Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, iż wzmianki na temat kary głównej 
w  literaturze wczesnochrześcijańskiej są relatywnie nieliczne oraz rozproszone. 
Pierwsze zbiory, pisarze oraz papieże powtarzali, że za przestępstwa o charakterze 
religijnym nie można jej nakładać. Należy podkreślić, że chrześcijańska myśl co 
do interpretacji przykazania „nie zabijaj”, zakaz przelewania krwi jako wymóg 
stawiany osobom chcącym przystąpić do gmin – jak podkreśla A. Dębiński – 
„rozwijały się w zetknięciu z prawem rzymskim i jego etycznymi zasadami”85.

Na koniec powyższych rozważań warto podkreślić fakt, iż pomimo etycznej 
negacji kary głównej Kościół katolicki nie wydał żadnego oficjalnego dokumentu, 
który by jednoznacznie zabraniał jej stosowania.

4. Zakończenie

Głównym celem niniejszej pracy, przy wykorzystaniu metody opisowej, była 
próba przedstawienia jak była i nadal jest postrzegana kara śmierci na gruncie 
Starego i Nowego Testamentu, a także co możemy odnaleźć na jej temat w dok-
trynie wczesnochrześcijańskiej. W  niniejszym opracowaniu udało się osiągnąć 
zestawienie zapatrywań na najwyższą z kar w kontekście teologicznym. Poprzez 
liczne przywołania różnych materiałów źródłowych autor dokonał swego rodzaju 
studium w przedmiotowej materii. Dodatkowo, nawiązując w sposób bezpośred-
ni do tytułu niniejszej pracy, została omówiona talionis poena, która, jak zostało 
wykazane powyżej, występuje w Biblii oraz doktrynie wczesnochrześcijańskiej.

82 Ep. 185, 32.
83 Sermo, 13, 8.
84 Ep. 6, 3, 5.
85 A. Dębiński, «Kara śmierci w świetle literatury», 55.
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Streszczenie

Kościół, troszcząc się o zbawienie człowieka, od samego początku otacza szczególną troską dusz-
pasterską rodzinę, która jest podstawową jednostką społeczną życia i  rozwoju osoby ludzkiej. 
Małżeństwo i  rodzina są wśród głównych tematów nauczania eklezjalnego, które stanowi pod-
stawę duszpasterstwa rodzin. Należy ono do teologii pastoralnej i określa zadania duszpasterskie 
ukierunkowane zarówno na rodzinę, jak i na osoby, które planują ją założyć. Świat i współczesna 
kultura wprowadzają zamęt i burzą w nich jedność oraz przestawiają hierarchię wartości. W sta-
nowiące źródło niniejszego studium nauczanie Kościoła powszechnego oraz dokumenty syno-
dalne wybranych polskich diecezji podane są konkretne wytyczne i metody działań wskazujące, 
w jaki sposób ożywić duszpasterstwo małżeństw i rodzin. W tym procesie ogromny i niezastąpio-
ny wkład mają duchowni, którzy przez swoje działania powinni dążyć do tego, by parafia stała się 
miejscem rozwoju i wzrostu świętych rodzin.

Słowa kluczowe:  duszpasterstwo rodzin; przyszłość małżeństwa; rodzina; troska Kościoła; przy-
szłość rodziny

Abstract

The Сhurch taking care of man salvation from the very beginning has been surrounding the pas-
toral family, which is a basis social unit of life and development of a man, with special care. Mar-
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riage and family are among the main subjects of ecclesial teaching which is the basis of pastoral 
ministry of families. It belongs to pastoral theology and specifies tasks which are directed to the 
family as well as to the people who are planning to start a family. The world and contemporary 
culture enter muddle, destroy their unity and change the hierarchy of values. A source of today’s 
study of the Сommon Сhurch and synodal documents of chosen Polish dioceses, contain specific 
guidelines and methods of activities showing the way how to revive the pastoral ministry of mar-
riages and families. In this process the enormous and irreplaceable contribution belongs to clergy, 
who according to their activities, have to endeavor to make a parish the place of development and 
growth of holy families.

Keywords:  pastoral ministry of families; the future of marriage; family; care of Church; future of 
family

Nie ma wątpliwości, że to „człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć 
Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa […], drogą wytyczoną przez same-
go Chrystusa”1. Na człowieka więc skierowana jest uwaga Kościoła – to człowiek, 
jego zbawienie, przedstawia podstawowy problem nauczania eklezjalnego i pod-
stawowy przedmiot działalności duszpasterskiej.

Myśląc o  człowieku, nie można zapominać, że jego naturalnym środowi-
skiem jest społeczeństwo2. Egzystencja ludzka jest naznaczona relacyjnością3. 
Dlatego w sposób naturalny ludzie nie tylko wchodzą w relacje, ale też tworzą 
mniej i bardziej trwałe społeczności. Wśród nich „istotne znaczenie i centralną 
pozycję” ma rodzina4. Należy ona do tych rzeczywistości, które „bezpośrednio 
odpowiadają najgłębszej naturze człowieka”5. Ta jej wyjątkowość zaś bierze się 
stąd, iż – jak rozpoznają i nauczają teologowie – znalazła ona szczególne miejsce 
„w Bożym zamyśle i stanowi „pierwszą formę wspólnoty osób”6; „jest ona insty-

1 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis (Watykan 1979) 14.
2 Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka. Osoba i  jej środowisko z  perspektywy teologiczno-
moralnej (Lublin 2007) 143-165.
3 Por. M. Wyrostkiewicz, «Co to są relacje społeczne i dlaczego warto na nie zwracać uwagę?», 
Katecheta 58 (11; 2014) 65-68.
4 Por. Papieska Komisja „Iustitaia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła (Kielce 2005) 
209.
5 Papieska Komisja „Iustitaia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 151.
6 Sobór Watykański II, «Konstytucja Gaudium et spes», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje (Poznań 2002) 12; Papieska Komisja „Iustitaia et Pax”, Kompendium nauki 
społecznej Kościoła, 209.
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tucją Bożą, która leży u podstaw życia osób jako pierwowzór każdego porządku 
społecznego7.

Mając świadomość znaczenia rodziny, Kościół otacza ją szczególną troską 
duszpasterską. Nie dziwi więc fakt, że małżeństwo i rodzina są jednym z głów-
nych tematów nauczania Kościoła, który określa jej zadania i  wkład w  życie 
wspólnoty wierzących. Przede wszystkim zaś zwraca uwagę na prawidłowy roz-
wój, pracę wychowawczą i funkcjonowanie rodziny8. Efektem zasygnalizowanego 
wyżej zatroskania Kościoła o rodzinę, jak pisze Jan Paweł II w adhortacji Familia-
ris consortio, jest powstanie i rozwijanie się „duszpasterstwa rodzin”, które należy 
rozumieć jako system kościelnych działań zmierzających do urzeczywistnienia 
zbawczego planu, z włączeniem do niego małżeństwa i rodziny. Do tak pojętego 
duszpasterstwa rodzin należy także wszechstronna troska o zapewnienie warun-
ków sprzyjających realizacji tej prawdy oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie 
w  wypełnianiu jej powołania9. Fundamentem tego duszpasterstwa jest prawda 
o małżeństwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, interpretowana i odnoszona 
do „znaków czasu” przez Urząd Nauczycielski Kościoła10.

W  strukturze duszpasterstwa rodzin pierwszym podmiotem oddziaływania 
apostolskiego jest rodzina. Duszpasterstwo ma za zadanie wspomagać ją różnymi 
sposobami. Należą do nich m.in. spotkania przygotowujące młodych i narzeczo-
nych do sakramentu małżeństwa, katechezy dla rodziców, spotkania z młodymi 
małżonkami, współpraca z  rodzicami i przygotowanie dzieci oraz rodziców do 
pierwszej Komunii Świętej i młodzieży do bierzmowania11.

We współczesnej Polsce duszpasterstwo rodzin posiada dobrze rozwiniętą 
strukturę. Ciągle jest otwarte na dalszy jej rozwój, który będzie wyrazem dostoso-
wania do nowych wyzwań i potrzeb zarówno człowieka, jak i rodziny oraz umoż-
liwi jak najlepsze wypełnianie misji tego duszpasterstwa. Niniejszy artykuł stanie 
się nakreśleniem obrazu duszpasterstwa rodzin w  Polsce, a  także wskazaniem 
kierunku wspomnianego, koniecznego i naturalnego rozwoju oraz zasad dalsze-
go działania. Jest to podstawowy problem badawczy tego opracowania. Źródłami 
podejmowanej refleksji są dokumenty Kościoła i wybranych polskich synodów 
diecezjalnych (białostocki, częstochowski, drohiczyński, ełcki, opolski, gdański, 

7 Papieska Komisja „Iustitaia et Pax”, Kompendium nauki społecznej Kościoła, 211.
8 T. Reroń, «Rodzina», w: M. Chmielewski, Leksykon duchowości katolickiej (Lublin–Kraków 
2002) 753-755.
9 Por. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio (Watykan 1981) 1.
10 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 1.
11 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (Warszawa 2003) 
6-7.
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łódzki, przemyski, sandomierski, tarnowski). Wnikliwa analiza tak dobranych 
źródeł pozwoli stworzyć syntezę, która będzie aktualna i dostosowana do polskich 
realiów. To właśnie jest celem niniejszego studium. Dwie pierwsze jego części to 
swoista prolegomena ukazująca miejsce i rolę rodziny w XXI wieku. Treść trzeciej 
części to syntetyczna prezentacja odnoszących się do duszpasterstwa rodzin tre-
ści wspominanych wyżej dokumentów synodalnych. Czwarta, ostatnia, pokazuje, 
w jaki sposób realizować zadania duszpasterstwa rodzin w parafii, która tworzy 
podstawową jednostkę administracyjną i pasterską w Kościele.

 1. Rodzina we współczesnym społeczeństwie

Rodzina stanowi część społeczeństwa, która zmienia się razem z nim pod wpły-
wem różnych warunków, oddziaływań ideologicznych i kulturowych. Te zmiany 
nie zawsze są zgodne z nauczaniem Kościoła i oczekiwaniami wiernych. Stąd wy-
nika stała i pilna potrzeba rozwoju struktur duszpasterstwa pod względem ilo-
ściowym i jakościowym.

Według dokumentów synodu gdańskiego, powszechna akceptacja wspólnoty 
rodzinnej zapewnia jej członkom poczucie bezpieczeństwa, pokoju i  szczęścia 
oraz jest najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dzieci. Pomimo trudno-
ści materialnych i społecznych duża część młodych ludzi decyduje się na zawar-
cie związku małżeńskiego i tworzenie rodziny. Życie rodzinne ma wiele ważnych 
wartości, takich jak pogłębiające się poczucie wolności osobistej, zwracanie uwa-
gi na jakość więzi między małżonkami, szanowanie godności kobiety, odpowie-
dzialne rodzicielstwo oraz chrześcijańskie wychowanie dzieci, świadomość do-
brych relacji z innymi rodzinami w celu niesienia wzajemnej pomocy duchowej 
i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa rodziny i  jej odpowiedzialności 
za budowanie społeczeństwa12. Zauważalna jest tendencja do nawiązywania i za-
cieśnienia więzów pomiędzy rodzinami w  celu wzajemnej pomocy w  aspekcie 
zarówno materialnym, jak i  duchowym13. Z  drugiej strony istnieje wiele przy-
padków kwestionowania zasad i form życia rodzinnego. Ma to bezpośrednie od-
zwierciedlenie w tzw. wolnych związkach, czyli bez zawierania sakramentalnego 
związku małżeńskiego. Powszechne stają się również przedmałżeńskie stosunki 
seksualne, stosowanie antykoncepcji, niewierność małżeńska, rozwody czy po-

12 Por. III Synod Gdański, Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysią-
clecia (Gdańsk 2001) 337.
13 III Synod Gdański, Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, 
340.
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zbawianie życia nienarodzonych14. Co więcej, ludzie pobierają się coraz później. 
Statystycznie kobiety ok. 28 roku życia, a mężczyźni ok. 30 roku życia, czyli 5 lat 
później niż 20 lat temu15.

Niekorzystny wpływ na współczesną rodzinę mają m.in. środki masowego 
przekazu kreujące model samowystarczalnego człowieka sukcesu, redukujące jed-
nocześnie filarne wartości ludzkie, jakimi są więzi budowania rodziny16. Kolejny 
problem stanowi niewątpliwie sekularyzacja społeczeństwa, co przekłada się na 
pomijanie istnienia Boga w życiu, jak również odchodzi się od prawdy, że to On 
stworzył człowieka. W dokumencie końcowym IV spotkania przewodniczących 
Europejskich Komisji Episkopatów ds. Rodziny i Życia podkreślono, iż laicyzacja 
ma niewątpliwie duży wpływ na skrzywiony obraz rzeczywistości społeczeństwa, 
co także osłabia wizję rozwoju rodziny17. 

2. Rodzina chrześcijańska środowiskiem życia i wiary

Rodzina od zarania dziejów jest podstawową komórką dającą dar życia. Rodzi-
na chrześcijańska jest wspólnotą żyjącą zgodnie z przykazaniem miłości. Stanowi 
ona miejsce, gdzie człowiek uczy się szacunku oraz służby drugiemu człowiekowi, 
w którym rozpoznaje godność osoby i dziecka Bożego18.

Jan Paweł II w Liście do rodzin podkreśla, że rodzina jako wybór życiowy jest 
pierwszą i pod wieloma względami, najważniejszą drogą. Jest to powołanie szcze-
gólne i niepowtarzalne. Jeśli człowiek tego nie doświadczy, ciąży to na nim przez 
całe życie. Zadaniem Kościoła naturalnie jest więc zadbać o takie osoby, ogarniać 
je macierzyńską troską i nie pozostawić samych11. Papież Benedykt XVI, mówiąc 
o  rodzinie, potwierdza, że: „była ona i  nadal pozostaje szkołą wiary, miejscem 
kształtowania wartości ludzkich i obywatelskich, środowiskiem, w którym czło-
wiek się rodzi i jest przyjmowany wielkodusznie i z odpowiedzialnością […]. Ro-
dzina ma niezastąpione znaczenie dla harmonijnego rozwoju osobowego oraz dla 

14 Por. III Synod Gdański, Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysią-
clecia, 151; «Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących europejskich komisji episko-
patów ds. rodziny i życia Wyzwania i perspektywy na początku trzeciego tysiąclecia», L’Osservatore 
Romano [wyd. polskie] 24 (11-12; 2003) 40-44.
15 Wyniki pochodzące z badań własnych.
16 III Synod Gdański, Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, 
353.
17 «Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących europejskich komisji episkopatów ds. 
rodziny i życia Wyzwania i perspektywy na początku trzeciego tysiąclecia», 40-44.
18 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 63, 64.
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wychowania dzieci”19. Z kolei papież Franciszek w adhortacji Amoris laetitia pisze, 
że rodzina jest obrazem Boga, całej Trójcy Świętej. Jest komunią osób. Chrystus 
podniósł ją do godności sakramentu i dzięki Niemu rodzina chrześcijańska jest 
odbiciem Najświętszej Trójcy, z której wypływa miłość20. 

Instytucja rodziny to dla młodego człowieka miejsce nauki przeżywania płcio-
wości ludzkiej w  wymiarze i  kontekście życia chrześcijańskiego. Na podstawie 
życia rodziców powinien odkryć, że małżeństwo trwałe i chrześcijańskie nie jest 
wynikiem umowy wyłącznie między małżonkami ani też związkiem budowanym 
na płaszczyźnie seksualnej. Zadaniem rodziców jest wychowanie dzieci w posza-
nowaniu godności drugiego człowieka i obdarowaniu go miłością. Papież Paweł 
VI w encyklice Humanae vitae pisze, że taka miłość „objawia nam swą prawdziwą 
naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona 
jakby z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością (por. 1J 4,8)”21. W chrze-
ścijańskiej rodzinie rodzice powinni także dawać dobry przykład jako świadkowie 
wiary w celu rozwijania u dziecka duchowości poprzez pielęgnowanie swojego 
powołania jako dziecka Bożego. Sobór Watykański II naucza, że z  małżeństwa 
bierze początek rodzina. W niej rodzą się dzieci, które są nowymi członkami spo-
łeczeństwa, a poprzez chrzest mają godność dzieci Bożych22.

3. Duszpasterstwo rodzin w uchwałach synodów diecezjalnych

Synody zajmują się wnikliwym analizowaniem bieżących problemów wiernych 
przekładających się na ich życie. Ma to na celu zwrócenie na nie uwagi duszpaste-
rzy i podjęcie przez nich odpowiednich kroków. Szczegółowe opracowania wraz 
ze wskazaniami dotyczącymi duszpasterstwa są zawarte w rozporządzeniach ar-
chidiecezjalnych, jak również w instrukcjach, zarządzeniach i regulaminach bi-
skupa diecezjalnego.

Poszczególne diecezje w synodach i  innych dokumentach przedstawiły kon-
kretne wytyczne dotyczące funkcjonowania duszpasterstwa małżeństw. Synod 
archidiecezji białostockiej (2000) podaje, że przez sakrament małżeństwa na-

19 Aperecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i  Karaibów, Dokument 
końcowy Jesteśmy uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa, aby nasze narody miały w Nim życie 
(Gubin 2014) 114.
20 Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia (Watykan 2016) 71.
21 Por. Paweł VI, Encyklika Humanae vitae (Warszawa 1968) 8; Katechizm Kościoła Katolickiego 
(Poznań 2002) 2201, 2206.
22 Por. Sobór Watykański II, «Konstytucja Lumen gentium», w: Sobór Watykański II, Konstytucje, 
Dekrety, Deklaracje (Poznań 2002) 11.
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rzeczeni są znakiem tajemnicy jedności i  płodnej miłości łączącej Chrystusa 
z Kościołem. Małżonkowie uczestniczą w  tej tajemnicy23. Kobieta i mężczyzna, 
wchodząc w życie małżeńskie i wychowując potomstwo, idą wspólną drogą do 
świętości. Jest to konkretne powołanie. Realizując je w  posłuszeństwie, otrzy-
mują łaski od Pana niezbędne do wypełnienia tego szczególnego posłannictwa24. 
Kościół ma za zadanie pomagać małżonkom, wspierając ich „różnymi środkami 
duszpasterskimi, jak głoszenie Słowa Bożego, kultem liturgicznym i innymi po-
mocami duchowymi, a również umacnianiem ich dobrocią i cierpliwością wśród 
trudności i utwierdzaniem w miłości, aby tworzyły naprawdę promieniujące ro-
dziny”25.

W synodzie diecezji częstochowskiej (1987) zwrócono uwagę na życie sakra-
mentalne rodziny z naciskiem na Eucharystię. Stanowi ona główne źródło mocy 
dla każdego chrześcijanina. Odgrywa również zasadniczą rolę w życiu małżon-
ków. Jest bowiem szkołą życia ofiarnego, w której uczą się oni składać Bogu Ojcu 
siebie samych w ofierze razem z  Jezusem. Małżonkowie, naśladując Chrystusa, 
powinni umieć zaprzeć się samych siebie, by dążyć do zmartwychwstania, a żyjąc 
w łasce uświęcającej, wzrastać do jeszcze bardziej ofiarnego życia26. Eucharystia to 
również szkoła jedności, do której rodzinę prowadzi sakrament pokuty i pojed-
nania. Ma on ogromne znaczenie w kształtowaniu właściwych postaw małżeńsko
-rodzicielskich. Spowiednik jest zobowiązany do odpowiedniego kształtowania 
sumienia małżonków-rodziców, którzy są penitentami. Spowiednik w tej ważnej 
roli powinien postępować zgodnie z etyką chrześcijańską27.

Budowanie wspólnoty małżeńskiej bądź rodzinnej to także modlitwa wspólna 
lub indywidualna, która ją cementuje. Szczególną rolą duszpasterzy jest zachęca-
nie wiernych do częstej spowiedzi, udziału w rekolekcjach, jak również rodzinnej 
modlitwy, przynajmniej raz w tygodniu. Umacnia ona więzi i jednoczy rodzinę. 
Niezbędna jest również modlitwa osobista każdego z członków rodzinnej wspól-
noty. Indywidualna relacja z Bogiem pozwala otworzyć przed Nim swoje serce 
i Jemu powierzyć wszystkie niepokoje, trudności, radości i prosić o światło w wy-
pełnianiu swoich zadań i obowiązków.

W rozwoju duchowym rodziny fundamentem jest również Pismo Święte. Jak 
podają ojcowie synodalni: „Słowo Boże jest dla rodziny źródłem i życia i ducho-

23 I Synod Archidiecezji Białostockiej (Białystok 2000) 550.
24 Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (Katowice 2005) 
1.
25 Sobór Watykański II, «Konstytucja Gaudium et spes», 52.
26 II Synod Diecezji Częstochowskiej (Częstochowa 1987) IV: 1, 3, 5. 
27 II Synod Diecezji Częstochowskiej (Częstochowa 1987) IV: 1, 3, 5.
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wości. Całe duszpasterstwo rodzinne musi być kształtowane wewnętrznie i for-
mować członków Kościoła domowego przez modlitewną i kościelną lekturę Pi-
sma Świętego. Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną dla życia prywatnego osób, 
ale również kryterium oceny i światłem, by rozeznać różne wyzwania, przed któ-
rymi stają małżonkowie i rodziny”28.

Synod diecezji drohiczyńskiej (1994-1997) zwraca uwagę na zadanie duszpa-
sterzy, jakim jest zawiązywanie i prowadzenie małych wspólnot, w szczególności 
dla młodych małżeństw, w formie nabożeństw i spotkań formacyjnych. Przyna-
leżność do takiej wspólnoty (np. Domowego Kościoła, Rodziny Nazaretańskiej) 
rozwija duchowo członków rodziny, umacnia wiarę, a także jednoczy i uczy ak-
tywnego życia we wspólnocie parafialnej29.

Synod diecezji ełckiej (1997-1999) wskazuje, by pasterze wraz z całą wspólnotą 
wiernych otoczyli szczególną opieką młode małżeństwa. W kwestii duszpaster-
skiej małżonkowie formują się przez uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach, 
wspólnej modlitwie, dniach skupienia i  rekolekcjach. Rodzice przygotowujący 
dziecko do sakramentu chrztu natomiast biorą udział w specjalnie przygotowa-
nych katechezach30.

Według synodu opolskiego (2002-2005), parafia ma za zadanie udzielić wspar-
cia młodym rodzinom w  pierwszych miesiącach i  latach wychowania dzieci. 
Szczególnie należy wziąć pod uwagę względy społeczne, warunki materialne, 
współżycie rodzinne. Aby nieść taki rodzaj pomocy potrzebującym, należy wdro-
żyć wolontariat i inne dzieła charytatywne, jako formy apostolatu31.

W archidiecezji gdańskiej (2001) działają ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty, 
których celem jest wzmocnienie więzi rodzinnych. Są to formalne stowarzysze-
nia, oddziały ogólnopolskie i międzynarodowe, a  także wspólnoty lokalne sku-
piające kilka par małżeńskich. Organizują one rekolekcje dla małżeństw, dzięki 
czemu narzeczeni i  młodzi małżonkowie mogą lepiej zrozumieć i  przeżywać 
swoje powołanie do życia w  rodzinie. Jedną z  form przekazu są katechezy dla 
rodziców i chrzestnych, które poprzedzają ten sakrament. Oprócz tego wspólnoty 
i stowarzyszenia działające na terenie archidiecezji organizują spotkania młodych 
małżeństw połączone z modlitwą i konferencją dotyczącą współczesnych proble-
mów32.

28 Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, 227.
29 I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, Statuty. Dekrety wychowawcze (Drohiczyn 1997) 102.
30 I Synod Diecezji Ełckiej (Ełk 1999) 224.
31 I Synod Diecezji Opolskiej (Opole 2005) 299.
32 III Synod Gdański, Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego na początku nowego tysiąclecia, 
463.



146 Grzegorz Rebizant 

Synod archidiecezji łódzkiej (1999) zwraca uwagę na odpowiedzialne rodzi-
cielstwo, szanując biologiczne prawa wpisane w  ich naturę przez Stwórcę. Nie 
ogranicza się to do przekazywania życia i fizycznego rodzenia dzieci, ale dotyczy 
to też przekazywania zasad moralnych, duchowych i społecznych. Rodzice zobo-
wiązani są wychować dzieci w wierze i miłości33.

W synodzie archidiecezji przemyskiej (1995-2000) podkreślono wartość przy-
sięgi małżeńskiej i  wierność zobowiązaniom, które są w  niej zawarte. Głównie 
dotyczy to wzajemnej miłości, odpowiedzialności za życie religijne i uczciwości 
w pożyciu małżeńskim34.

Synod diecezji sandomierskiej (1999) wskazuje, że cała wspólnota Kościoła 
ma za zadanie pomagać w tworzeniu wspólnoty najpierw małżeńskiej, potem ro-
dzinnej. Ważne jest, by młode małżeństwa dostrzegły potrzebę pomocy ze strony 
Kościoła w kwestii właściwego realizowania zobowiązań przyjętych w sakramen-
cie. Małżonkowie powinni otrzymać wskazówki dotyczące budowania więzi mię-
dzy sobą, a także rady w problemach i trudnościach związanych z wychowaniem 
dzieci35. W życiu małżeńskim nie może zabraknąć ciągłego rozwoju duchowego. 
Należy troszczyć się o to, by młode rodziny kontynuowały życie łaską sakramentu 
małżeństwa m.in. poprzez korzystanie z  innych sakramentów, jak również for-
mację podjętą w ruchach bądź stowarzyszeniach. Bardzo istotne jest także, aby 
małżonkowie utrzymywali kontakt z doradcami życia rodzinnego i poradnią ro-
dzinną. Synod podpowiada, by w  ramach formacji duchowej organizować na-
bożeństwa dla małżonków i rodziców przed chrztem i pierwszą Komunią Świę-
tą, a także spotkania z błogosławieństwem i modlitwą dla rodziców z rocznymi 
dziećmi36.

Synod diecezji tarnowskiej (1986), podobnie jak wyżej opisany synod die-
cezji sandomierskiej, dbając o  duszpasterstwo małżeństw, organizuje nabożeń-
stwa stanowe. Są np. poprzedzane nauką dla małżonków, katechezą dla rodziców 
i chrzestnych przed sakramentem chrztu świętego. Organizowane są również tri-
dua, w zależności od tradycji parafii, przed uroczystościami patronalnymi dla ma-
tek przed świętem Ofiarowania Pańskiego, dla ojców w okresie Adwentu, przed 
uroczystością św. Józefa bądź przed Uroczystością Chrystusa Króla37.

Reasumując, sakrament małżeństwa jest początkiem wspólnoty życia i miłości, 
którą nowożeńcy zobowiązują się rozwijać. Przyjmują na siebie nowe, wyjątkowe 

33 III Synod Archidiecezji Łódzkiej (Łódź 1999) 293-294.
34 Synod Archidiecezji Przemyskiej (Przemyśl 2000) 24.
35 II Synod Diecezji Sandomierskiej, Dekrety i instrukcje. Aby byli jedno (Sandomierz 1999) 378.
36 II Synod Diecezji Sandomierskiej, Dekrety i instrukcje. Aby byli jedno, 381.
37 IV Synod Diecezji Tarnowskiej (Tarnów 1986) 580.



 Duszpasterstwo Rodzin jako wyraz troski Kościoła 147

powołanie, które stanowi wezwanie do realizowania największych wartości, jaki-
mi są miłość i życie. Wolą Bożą jest, aby małżonkowie, tworząc wspólnotę osób, 
służyli życiu i brali udział w rozwoju społeczeństwa. Dlatego, by ich posłannictwo 
przynosiło owoce godne dzieci Bożych, istotny jest ich rozwój duchowy.

4. Rola parafii w rozwoju duszpasterstwa rodzin

Duszpasterstwo rodzin jest zorganizowaną działalnością Kościoła. Dotyczy nie 
tylko małżeństw, ale także rodzin, stąd też każda parafia powinna wykazać szcze-
gólną troskę o to, by było to formą duszpasterstwa zwyczajnego38. Biskupi polscy 
określili to zadanie jako „skuteczne kształtowanie małżeństwa i rodziny zgodnie 
z planem Bożym oraz wspieranie powołania małżonków w ich życiu małżeńskim 
i rodzinnym”39.

Parafia jest miejscem, gdzie duszpasterstwo rodzin powinno się rozwijać. Za-
tem najistotniejszą rolę odgrywają duszpasterze, których misją jest pogłębienie 
swojej wiedzy na temat małżeństwa i rodziny, poznając dogłębnie sytuację para-
fian pod względem problemów materialnych i duchowych. Wychodząc naprzeciw 
tym problemom, ważny jest kontakt parafii z instytucjami, które są w stanie ma-
terialnie wspomóc potrzebujące rodziny40.

Zadaniem duszpasterstwa małżeństw i rodzin jest przede wszystkim przywró-
cenie godności małżeństwa i rodziny. To odkrycie na nowo sakramentu małżeń-
stwa jako powołania Bożego. To również przypomnienie o radości ewangelizacji, 
która powinna wypełniać życie i serca członków rodziny. Chodzi o doświadcze-
nie miłości i dawanie świadectwa wiary41. Bardzo często świadomość małżonków 
w  kwestii świętości stanu małżeńskiego i  rodzinnego jest znikoma. Współcze-
śnie uwidacznia się potrzeba szerzenia właściwego obrazu i  autorytetu święto-
ści rodziny. Należy więc nieustannie przypominać o nierozerwalności i trwało-
ści sakramentu oraz o szacunku dla miłości dającej życie. Ponadto zadaniem jest 
wspomaganie życia rodzinnego, troska, aby rodzice i dzieci świadomie przeżywali 
w nim spotkanie z Bogiem. Rodzina powinna być miejscem pogłębiania i rozwo-

38 Konferencja Episkopatu Polski, «Pierwsza Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa 
o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin», w: Cz. Kra-
kowiak, L. Adamowicz, Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1998 (Lublin 
1999) 183-190.
39 Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia (Watykan 1984) 3.
40 Por. J. Kamiński, «Struktury i funkcje duszpasterstwa rodzin», w: R. Kamiński, Duszpasterstwo 
rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna (Lublin 2013) 306-309.
41 Franciszek, Adhortacja Amoris Laetitia, 200.
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ju wiary, a przede wszystkim środowiskiem, w którym młody członek rodziny, 
przez świadectwo rodziców, może poznać Boga i uczyć się życia duchowego.

Św. Jan Paweł II bardzo mocno podkreślał potrzebę organizowania duszpaster-
stwa małżeństw szczególnie na początku trzeciego tysiąclecia. Pisał o tym w Li-
ście Apostolskim Novo millennio ineunte: „Szczególną uwagę też należy poświęcić 
duszpasterstwu rodzin, szczególnie nieodzownemu w obecności chwili dziejowej, 
gdy obserwujemy rozległy i głęboki kryzys tej podstawowej instytucji”42. Z kolei 
ojciec święty Franciszek wzywa do nowej ewangelizacji skoncentrowanej na dusz-
pasterstwie rodzin. Podstawą tego są odpowiednio przeprowadzone kursy przy-
gotowujące młodych ludzi do zawarcia sakramentu małżeństwa. Bardzo dużo na-
rzeczonych, którzy proszą o ślub, nie spotkało na swej drodze Jezusa, a wiara jest 
im znana tylko od strony tradycji. Dzięki temu przygotowanie to również okazja 
do ewangelizacji, co jest misją całego Kościoła. Aby takie działania przynosiły 
owoce, potrzeba zaangażowania wszystkich, którzy pełnią funkcję w Kościele43. 
Szczególnie dotyczy to duchowieństwa. Posługę wobec rodzin pierwsi powinni 
podejmować ci, którzy zostali ustanowieni przewodnikami wspólnot Ludu Boże-
go i szafarzami sakramentów44.

5. Zakończenie

Ochrona i wspieranie małżeństw oraz rodzin to jedno z fundamentalnych zadań 
Kościoła. W  szczególności dotyczy to duszpasterzy odpowiedzialnych za para-
fie i diecezje, którzy pełnią swoją posługę wśród osób świeckich. W dzisiejszych 
czasach przyjmując to, co proponuje świat, trudno budować święte rodziny moc-
ne Bogiem. A przecież to rodzina jest pierwotnym miejscem przekazania wiary 
i  ewangelizacji nowych członków Kościoła. W synodach diecezjalnych ojcowie 
Kościoła zwracają uwagę na najważniejsze i najistotniejsze problemy dotyczące 
rodzin i małżeństw oraz podają propozycje i metody konkretnych działań dusz-
pasterskich. Jest to narzędziem do ożywienia parafii poprzez rozwój duszpaster-
stwa małżeństw. To również odpowiedź na to, co świat i media narzucają obecnie 
młodym ludziom, którzy planują razem dalsze życie. Nowa ewangelizacja w kwe-
stii małżeństw to przede wszystkim gruntowne i prawidłowe przygotowanie do 
realizacji tego powołania. Ogromną rolę i wkład w to dzieło mają duchowni. Ko-

42 Jan Paweł II, List apostolski Novo milliennio ineunte (Watykan 2000) 47.
43 Dokument końcowy IV spotkania przewodniczących i europejskich komisji episkopatów ds. 
rodziny i życia, 40-44.
44 Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 73.
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rzystając ze zmysłu Kościoła, odczytując „znaki czasu”, powinni oni nieustannie 
czuwać nad rozwojem duszpasterstw małżeństw i rodzin oraz podejmować wo-
bec nich posługę pełną miłości. Parafia powinna być miejscem rozwoju i wzrostu 
duszpasterstwa, wykazując troskę i naprowadzając na Chrystusa. Jest to konkret-
ny wkład w podniesienie godności, wartości i znaczenia małżeństw i rodzin we 
współczesnym świecie.
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Elements of resurrectionist pedagogical system

Streszczenie

Od przedszkola aż po uniwersytet – już od ponad 125 lat siostry zmartwychwstanki uczestniczą 
w wychowaniu dzieci i młodzieży na każdym etapie ich rozwoju. Codziennie pracują nad odro-
dzeniem ludzkości w  duchu ewangelicznych błogosławieństw, oddając się pracy pedagogicznej 
opartej o charakterystyczny dla zgromadzenia system wychowawczy, zbudowany na ewangelicz-
nych wartościach miłości i prawdy. Indywidualne podejście do wychowanków, miłość, zaufanie 
i szacunek względem każdego i każdej z nich, troskliwa obecność wychowawczyni, jej elastyczność 
i długomyślność w procesie wychowania, naturalność i prostota, optymizm i pogoda ducha to 
główne elementy pedagogiki zmartwychwstańskiej, które zostały opisane w niniejszym artykule.

Słowa kluczowe:  pedagogika zmartwychwstańska; zmartwychwstański system wychowawczy; 
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego; zmartwychwstanki

Abstract

From kindergarten to university – for over 125 years, the Sisters of the Resurrection have been taking 
part in upbringing of children and teenagers at every stage of their development. Every day they 
work on the rebirth of humanity in the spirit of evangelical blessings, devoting their life to pedago-
gical work based on the educational system characteristic of the congregation and built on the evan-
gelical values of love and truth. Their individual approach to children and young people, love, trust 
and respect for each of them, caring presence of the teacher, her flexibility and long-term thinking 
in the educational process, natural manners and simplicity, optimism and cheerfulness are the main 
components of the resurrectionist pedagogical system that were described in this article.
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Na przestrzeni wieków stworzono liczne systemy wychowawcze oparte o zróżni-
cowane założenia, odmienne wartości, różnorodne cele i metody. Każdy z nich był 
ukierunkowany na wychowanie człowieka, a więc na świadome i celowe działanie 
pedagogiczne mające spowodować względnie stałe zmiany rozwojowe w osobo-
wości wychowanka1.

W  niniejszym artykule zostaną zaprezentowane główne elementy pedagogiki 
zmartwychwstańskiej realizowanej przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania 
Pańskiego2. Praca apostolska sióstr polega m.in. na edukacji i wychowaniu dzieci oraz 
młodzieży w oparciu o charakterystyczny dla zgromadzenia system wychowawczy, 
na który składają się zasady wypracowane i rozwijane najpierw przez członków mę-
skiej wspólnoty Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, a więc o. Piotra Seme-
nenkę3, o. Hieronima Kajsiewicza4, o. Waleriana Kalinkę5 i o. Pawła Smolikowskiego6, 

1 Por. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (Warszawa 2011) 22. 
2 Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa zostało założone w 
II poł. XIX wieku przez matkę i córkę – bł. Celinę Borzęcką i Sł. B. Jadwigę Borzęcką. Powołaniem 
zmartwychwstanek jest wielbienie Boga i głoszenie światu prawdy o Jego miłości przez uczestnic-
two w Paschalnym Misterium Zbawienia. Siostry odwzajemniają tę miłość, idąc za Chrystusem 
zgodnie z hasłem Zgromadzenia „przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania i chwały”. Łącząc ży-
cie kontemplacyjne z działalnością apostolską, starają się o religijne i moralne odrodzenie świata 
w duchu ewangelicznych błogosławieństw, pełniąc swoją misję w Polsce i za granicą.
3 Piotr Semenenko urodził się 29 czerwca 1814 roku w  Dzięciołowie. Był współtwórcą 
i przełożonym generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Zmarł w Paryżu 18 lis-
topada 1886 roku. Por. S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańcza (Warszawa 2003) 13.
4 Hieronim Kajsiewicz urodził się 7 grudnia 1812 roku w  Giełgudyszkach. Był jednym ze 
współzałożycieli Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i  jego długoletnim przełożonym 
generalnym. Zmarł 26 lutego 1873 roku w Rzymie. Por. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/
hieronim-kajsiewicz [02.05.2018].
5 Walerian Kalinka urodził się 20 listopada 1826 roku w Bolechowicach p. Krakowem. W 1868 
roku wstąpił do zakonu zmartwychwstańców. Zmarł we Lwowie 16 grudnia 1886 roku. Por. http://
www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ walerian-kalinka [02.05.2018].
6 Paweł Klemens Smolikowski urodził się 4 lutego 1849 roku. W 1867 roku wstąpił do Zgro-
madzenia Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie pełnił funkcję przełożonego generalnego. Zmarł 
11 września 1926 roku w  Krakowie. Por. http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/pawel-kle-
mens-smolikowski [02.05.2018].
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a następnie przez m. Celinę Borzęcką7, m. Jadwigę Borzęcką8, m. Antoninę Sołtan9, 
m. Teresę Kalkstein10, s. Jozafatę Bogolubow11, s. Barbarę Żulińską12 i inne siostry.

1. Prymat miłości i prawdy

System wychowawczy każdego zgromadzenia zakonnego jest najczęściej po-
wiązany z jego duchowością. Nic więc dziwnego, że motto zmartwychwstańskie 
brzmi identycznie jak hasło formacji ducha: „Miłością i Prawdą”13. W słowach 

7 Celina Rozalia Leonarda z Chludzińskich Borzęcka urodziła się 29 października 1833 roku 
w  Antowilu koło Orszy. W  1874 roku poślubiła Józefa Borzęckiego. Po śmierci męża w  1874 
roku wraz z dwiema córkami wyjechała do Rzymu, gdzie poznała o. Piotra Semenenkę i podjęła 
się dzieła utworzenia żeńskiej wspólnoty Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 6 
stycznia 1891 roku (wraz z córką Jadwigą) złożyła wieczyste śluby zakonne. Zmarła w Krakowie 
26 października 1913  roku, a 27 października 2007 roku została beatyfikowana. Por. Nekrologi 
zmarłych sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, t. 1 (b.d) 4-7.
8 Jadwiga Borzęcka urodziła się 1 lutego 1863 roku w Obrembszczyźnie, niedaleko Grodna, jako 
czwarte dziecko Celiny i Józefa Borzęckich. Była współzałożycielką Zgromadzenia Sióstr Zmart-
wychwstania Pańskiego, w którym pełniła funkcję asystentki generalnej. Zmarła w opinii świętoś-
ci 27 września 1906 roku w Kętach w wieku 43 lat. Dnia 11 lutego 1982 roku papież Jan Paweł 
II ogłosił dekret o heroiczności jej cnót. Por. Nekrologi zmarłych sióstr Zmartwychwstania Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa, t. 1, 8-9.
9 Stefania Sołtan urodziła się w Luszewie dnia 10 czerwca 1857 roku. Do Zgromadzenia Zmar-
twychwstanek wstąpiła w 1899 roku. W 1913 roku, po śmierci Założycielki, stanęła na czele zgro-
madzenia. Zmarła 21 kwietnia 1930 roku w wieku 74 lat. Por. Nekrologi zmarłych sióstr Zmart-
wychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, t. 1, 10-12.
10 Teresa Kalkstein urodziła się w  1888 roku. Do Zgromadzenia Zmartwychwstanek wstąpiła 
w 1911 roku przyjęta przez bł. Celinę Borzęcką. Pełniła obowiązki mistrzyni alumnatu, przełożonej 
lokalnej, dyrektorki seminarium nauczycielskiego oraz pierwszej przełożonej prowincji polskiej, 
a następnie przełożonej generalnej. Zmarła w 1980 roku. Por. M.L. Mistecka, Zmartwychwstanki 
charyzmat i dzieje 1891-1991, t. 2 (Lublin 2000) 45-50.
11 Zoe Konin-Bogolubow urodziła 21 listopada 1885 roku w  Słonimie na Grodzieńszczyźnie. 
W  1928 roku została przyjęta do Zgromadzenia Zmartwychwstanek. Pracowała w  Zakładach 
Naukowych zgromadzenia na warszawskim Żoliborzu i w ośrodku dydaktyczno-wychowawczym 
w Częstochowie. Zmarła w Warszawie 16 marca 1955 roku. Por. M.E. Wójcik, «Próba ukazania 
działalności pedagogicznej s. Jozafaty Konin–Bogolubow CR», Surrexit 7 (2014) 100-102.
12 Barbara Teresa Żulińska urodziła się dnia 19 października 1881 roku we Lwowie. Do Zgro-
madzenia Zmartwychwstanek wstąpiła w 1913 roku przyjęta przez bł. Celinę Borzęcką. Zmarła 28 
stycznia 1962 roku w wieku 81 lat. Pozostawiła po sobie bogatą spuściznę pisarską z zakresu ped-
agogiki katolickiej, literatury religijnej i biografistyki. Por. «Biogramy Sióstr Zmartwychwstanek», 
Surrexit 4 (2012) 47-50.
13 Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (Rzym 2010) 74.
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tych streszcza się sens zmartwychwstańskiej pedagogiki, bazującej na doświad-
czeniu miłości Bożej i umiłowaniu prawdy, a wywodzącej się z Ewangelii i aktu-
alnej w każdej epoce.

Niezależnie od etapu dziejowego człowiek stworzony na obraz Miłości pra-
gnie kochać i być kochanym, jest głodny miłości i woła o miłość każdą cząstką 
siebie14. W tę tęsknotę za bezwarunkową miłością idealnie wpisuje się apostolskie 
posłannictwo Zgromadzenia Zmartwychwstanek, którego pierwszym i  najważ-
niejszym celem jest przybliżanie ludziom prawdy o  niepowtarzalnej i  osobistej 
miłości Boga do każdego człowieka15. Personalne rozumienie miłości Bożej ma 
prowadzić podopiecznych do dobrowolnego oddania się Bogu, czyli ochoczego 
przyjęcia woli Stwórcy we wszystkim i odpłacenia Mu miłością za miłość16, co 
stanowi najważniejszy cel wychowawczy w omawianym systemie17.

Zdaniem bł.  Celiny Borzęckiej miłość jest podstawą skutecznego oddziały-
wania wychowawczego w Bożym duchu18. Właśnie ona – jak dodaje m. Teresa 
Kalkstein – stanowi najważniejszą metodę wychowawczą, zgodnie z którą należy 
„ukochać dusze nam powierzone, ukochać w nich myśl Bożą, a wszelkie sposoby 
postępowania opromieniać miłością”19. Trzeba zaznaczyć, że miłość do wycho-
wanków w  pedagogice zmartwychwstańskiej oznacza nie tylko wzniosłe słowa 
i teoretyczne wywody, ale też zobowiązanie do konkretnych działań. Jej wyrazem 
jest choćby samo zainteresowanie potrzebami i pragnieniami dziecka oraz cier-
pliwe wysłuchanie go bez okazywania znudzenia20. Taka miłość wymaga dobroci 
i delikatności, by wydobyć z duszy młodego człowieka szlachetne postawy, gdyż 
wszelkie zaniedbanie w tej materii skutkuje oporem i złośliwością21.

Pełna miłości i troski postawa wychowawczyni zmierza do pozyskania zaufa-
nia wychowanka, tłumaczy s. Joanna Paula Cichocka. Wówczas ten nie obawia 
się mówić o swoich problemach, gdyż wie, że nie zostanie wyśmiany, odrzucony 
czy skrytykowany, nawet jeśli jego zachowanie wymaga korekty22. Z drugiej zaś 

14 Por. B. Żulińska, O duszę dziecka (Warszawa 2003) 61.
15 Por. Konstytucje Zgromadzenia, 74.
16 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i jego za-
danie w dobie obecnej (Poznań 1931) 6.
17 Por. Dyrektorium Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (Lwów 1932) 31.
18 Por. C. Borzęcka, Listy do córki Jadwigi, t. 1 (Rzym 1990) 128.
19 T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 14.
20 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 257; B. Żulińska, Matka Antonina Sołtan CR (Rzym 1955) 51.
21 Por. B. Żulińska, Matka Fundatorka jako wychowawczyni. Nasz ideał (b.d.) 4-5.
22 Por. J. Cichocka, Pedagogika zmartwychwstańska a  problemy wychowawcze współczesnej 
młodzieży (Warszawa 1991) 22.
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strony postawa ta wyklucza wszelką podejrzliwość, premiując zaufanie, które ma 
moc uszlachetniającą23. Owa pedagogika zaufania – jak niekiedy określa się pe-
dagogikę zmartwychwstańską – przynosi wspaniałe owoce24. Rodzi w dzieciach 
ducha swobody i wolności ewangelicznej, która to wolność rozumiana jest od-
miennie niż w niektórych systemach świeckich. Co więcej, takie jej rozumienie 
sprzyja podporządkowaniu się prawu szkolnemu i autorytetowi wychowawczyń 
nie z przymusu i pod groźbą sankcji, ale dobrowolnie i w duchu odwzajemnionej 
miłości25.

Atmosfera miłości – w przekonaniu bł. matki Celiny – pozwala na realizację 
drugiego najważniejszego elementu pedagogiki zmartwychwstańskiej, jakim jest 
wychowanie w  prawdzie26. Zadanie wychowawczyni-zmartwychwstanki w  tym 
zakresie polega na ukazywaniu prawdy, zbliżaniu do niej i rozmiłowaniu w praw-
dzie27.

Przedstawicielki pedagogiki zmartwychwstańskiej wyróżniają dwie nieroze-
rwalne strony tego zagadnienia: prawdę o Bogu i prawdę o człowieku. Ukazywaniu 
wychowankom prawdy o Stwórcy i Jego miłości towarzyszy bowiem pogłębianie 
samowiedzy na temat własnych zalet i wad, będących konsekwencjami skażenia 
natury ludzkiej skutkami grzechu pierworodnego28. Dokonuje się to przez wska-
zywanie budzących się w dziecku złych skłonności, uprzedzeń, próżności, miłości 
własnej, egoizmu29. W ten sposób przyjęcie prawdy o miłości Boga otwiera czło-
wieka na dojrzałe pokochanie samego siebie, które nie oznacza wcale bezwzględ-
nej akceptacji własnej osoby, ale podjęcie wysiłku ustawicznego samokształcenia, 
a dla chrześcijan – kształtowania swojego człowieczeństwa wedle myśli Bożej.

W tym kontekście warto przywołać słowa s. Barbary Żulińskiej, która definio-
wała wychowanie jako prowadzenie ku Zmartwychwstaniu30, w  nawiązaniu do 
duchowości zgromadzenia, opartej na misterium paschalnym Chrystusa. W tym 
ujęciu nieodłącznym elementem wychowania staje się codzienne pokonywanie 

23 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 268; T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 7.
24 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 7; B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu 
(Trenton 1950) 140-163.
25 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 6-7.
26 Por. E. Henschke, W stronę pełni człowieczeństwa (Poznań 2010) 277.
27 Por. B. Żulińska, Matka Antonina Sołtan CR (Rzym 1955) 53.
28 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 7.
29 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 258-259.
30 „Opuszczać ciemny instynktami i namiętnościami grób życia, a ustawicznie powstawać dla 
życia wzniosłego, spalając się w ofierze dla Boga, Ojczyzny i bliźnich, czyż to nie proces wychow-
awczy?”. B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu, 20-21.
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swoich słabości przy współpracy z łaską Bożą i przy serdecznej obecności wycho-
wawczyni, pomagającej wychowankom w trudzie przemiany siebie, w formowa-
niu w sobie „nowego człowieka”31.

Zdaniem m. Teresy Kalkstein z uznania nadrzędnego miejsca prawdy w pe-
dagogice zmartwychwstańskiej wynika szacunek dla indywidualności. Wycho-
wawczyni-zmartwychwstanka obserwuje więc niezwykle uważnie Boże działa-
nie, służy pomocą w  urzeczywistnianiu się myśli i  woli Bożej w  każdej osobie 
powierzonej jej opiece32. Wzorem takiej postawy jest dla niej bł. matka fundatorka, 
która każde dziecko kochała takim, jakim było, i starała się, by stało się takie, ja-
kie chce mieć je Bóg33. Wynikało to z  jej głębokiej świadomości, że to Bóg jest 
głównym wychowawcą młodego człowieka, a wychowawczyni jest tylko – i aż – 
pomocnicą Boskiego Mistrza w dziele wychowania34.

Tak duży nacisk na uszanowanie indywidualności w pedagogice zmartwych-
wstańskiej nadaje temu wychowaniu wymiar perspektywiczny, oznaczający tu 
długomyślność rozumianą jako umiejętność czekania i dalekowzroczność w pro-
wadzeniu podopiecznych do osiągnięcia zaplanowanych celów35. Wprawiona wy-
chowawczyni potrafi odczytać w osobie działanie łaski Bożej i od niej uzależnić 
kierunek procesu wychowania oraz stopień, zakres i wzrost stawianych wyma-
gań36. Takie szczególne podejście pomaga opanować zniechęcenie spowodowane 
niepowodzeniami pojawiającymi się na trudnej drodze wychowania.

Owocem ukochania prawdy są naturalność i prostota37. Jak podkreśla s. An-
tonina Pisarska, w duchu zmartwychwstańskim zawiera się odrzucenie wszelkiej 
bezdusznej formy zewnętrznej, niemającej początku w odpowiadającej jej treści 
duchowej38. Stąd też przestrzeganie przepisów dobrego wychowania nie powinno 
wynikać z wyuczonej sztuczności, ale mieć na względzie miłość bliźniego i pa-

31 B. Żulińska, «Wychowanie i kształcenie dziecka», w: S. Progulski, Podręcznik dla ochroniarek 
(Lwów 1920) 128.
32 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 7, 14.
33 Por. B. Żulińska, Matka Fundatorka jako wychowawczyni, 4.
34 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 11; B. Żulińska, Matka Fundatorka jako 
wychowawczyni, 1.
35 Por. J. Woroniecki, «Długomyślność jako cnota wychowawcy», w: J.  Kołątaj, Wychowanie 
człowieka. Pisma wybrane (Kraków 1961) 196.
36 Por. A. Pisarska, Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na tle 
ascetyczno-mistycznego systemu życia wewnętrznego i jego odbicia w Regule Zgromadzenia (Rzym 
1960) 342.
37 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 7.
38 Por. A. Pisarska, Powstanie i rozwój Zgromadzenia, 345.
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nowanie nad sobą39. Przekonanie to zaszczepia w umysłach i sercach sióstr sama 
założycielka, będąca nieprzyjaciółką wszelkiej sztuczności w  myśl zmartwych-
wstańskiej zasady: „Nic dla formy, wszystko z potrzeby lub z ducha!”40.

2. Cele i główne obszary wychowania w duchu zmartwych-
wstańskim

Przyjmując, że wychowanie jest procesem zmierzającym do osiągnięcia określo-
nych skutków osobowościowych, konieczne jest wskazanie konkretnych celów wy-
chowawczych. W przypadku pedagogiki zmartwychwstańskiej są nimi: dojrzała 
wiara i osobista więź z Bogiem, gotowość do samowychowania i pracy nad sobą, 
odpowiedzialność i dojrzałość osobowa, świadome i czynne uczestnictwo w życiu 
społecznym i wspólnotowym oraz umiłowanie Kościoła i Ojczyzny41.

Realizację powyżej wymienionych celów może zapewnić tylko wychowanie in-
tegralne, nastawione na wszechstronny rozwój wychowanka. Stąd też pedagogika 
zmartwychwstańska dotyczy całego zakresu ludzkiego życia, obejmując wycho-
wanie religijne, moralne, rozwój sfery emocjonalnej, intelektualnej i wolitywnej, 
a także wychowanie fizyczne, społeczne, patriotyczne i estetyczne42. 

2.1 Wychowanie religijne
W myśl Reguły wychowanie szkolne ma za zadanie dobrze przygotować do życia 
codziennego, które z kolei powinno stanowić przygotowanie do życia wieczne-
go43. Aby tak się stało, wychowawczyni stara się przyciągnąć podopiecznych do 
Boga wszelkimi dostępnymi sposobami naturalnymi i nadprzyrodzonymi, wśród 
których naczelne miejsce zajmuje jej osobiste świadectwo życia44. S. M. Henryka 
Żuchniewska stwierdza wręcz, że wychowawczyni-zmartwychwstanka nie po-

39 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 143.
40 T. Kalkstein, Matka Celina Borzęcka (Rzym 1951) 141.
41 Por. B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu, 11-21; J. Cichocka, «Ideał wychowania chrześci-
jańskiego w świetle charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek. Podstawowe założenia 
programu wychowawczego w szkołach zmartwychwstanek», w: S. Urbański, Ścieżki wychowania 
chrześcijańskiego (Warszawa 2008) 76.
42 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 8; B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu, 
182; J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 77.
43 Por. Reguła Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego z 1882 r. zwana Regułą Ośmiu 
Błogosławieństw (Rzym 1967) 66; Dyrektorium Zgromadzenia, 265.
44 Por. Konstytucje Zgromadzenia, 72.
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winna za często wymawiać słowa „Bóg”, ponieważ musi przede wszystkim Bo-
giem żyć45.

W myśl pouczeń m. Teresy Kalkstein, siostry nie powinny narzucać młodzieży 
zbyt wysokich wymagań religijnych, ponieważ często prowadzi to do zniechęce-
nia, a z czasem nawet do zupełnego porzucenia praktyk pobożności. Mogą jedy-
nie zachęcać do ożywiania życia religijnego, mając zawsze na uwadze, iż bezmyśl-
na dewocja i  rutyna religijna są obce duchowi zmartwychwstańskiemu. Gdyby 
jednak spotkały się z jednostkami zaangażowanymi ponadprzeciętnie w sprawy 
religijne, nie mogą dopuścić, aby podejmowane przez nie praktyki były powodem 
zaniedbywania szkolnych obowiązków46.

Należy wspomnieć, że w wychowaniu religijnym szczególną uwagę poświęca 
się katechizacji w  trosce o  to, aby zagadnienia religijne nie były przedstawiane 
powierzchownie47. Innymi ważnymi obszarami działania okazują się tu wprowa-
dzanie podopiecznych w  liturgię i  życie sakramentalne, budzenie szacunku do 
wartości duchowych czy pomoc w rozeznaniu życiowego powołania48.

2.2 Wychowanie moralne
Pierwszym z głównych celów wychowania moralnego jest kształtowanie su-
mienia, które w przypadku chrześcijan powinno odwoływać się do prawa Bo-
żego49. Następnie – w myśl analizy s. Joanny Pauli Cichockiej – jest to wycho-
wanie do pracy nad sobą, kształtowanie umiejętności krytycznej samooceny, 
gotowości do walki z grzechem, odwagi stawania w prawdzie, postawy ofiar-
ności i  służby innym, uczciwości, szacunku do drugiego człowieka i  świata 
stworzonego oraz do określenia własnej tożsamości i poczucia wewnętrznej 
integracji50.

Niepożądaną postawą, którą należy wyeliminować od najmłodszych lat, jest 
sądzenie innych. Już w Pamiętniku dla Córek bł. Celina napominała swoje biolo-
giczne dzieci, aby wystrzegały się takiej postawy, gdyż nie są w stanie przewidzieć, 

45 Por. M.H. Żuchniewska, «Jak wychowujemy młodzież w Liceum Ogólnokształcącym na Żoli-
borzu», w: Annale Jubileuszowe 1891-1966 (Rzym 1966) 149.
46 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 11; Dyrektorium Zgromadzenia, 261.
47 Por. Reguła, 63; Dyrektorium Zgromadzenia, 251; T. Kalkstein, System wychowawczy Zgro-
madzenia, 11.
48 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 77.
49 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 8, 10.
50 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 77.
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jak same postąpiłyby w podobnej sytuacji oraz jakie przesłanki zmusiły daną oso-
bę do konkretnego czynu51.

2.3 Wychowanie w sferze emocjonalnej
Wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka zawiera w sobie wychowanie do roz-
poznawania własnych uczuć i  panowania nad nimi, kształtowanie wrażliwości 
i delikatności, umiejętności współczucia i empatii oraz zdolności do kierowania 
uczuć ku wyższym wartościom i ideałom czy dojrzałego pojmowania miłości (że 
nie jest to tylko uczucie, ale przede wszystkim postawa woli wyrażająca się przez 
ofiarę i służbę)52. W kontekście dojrzałości emocjonalnej ważne okazuje się rów-
nież kształtowanie w wychowankach równowagi emocjonalnej, m.in. przez neu-
tralizowanie „wybujałej uczuciowości i chorobliwej egzaltacji”53.

2.4 Wychowanie w sferze intelektualnej
Ta sfera życia ludzkiego wymaga od zmartwychwstanki-nauczycielki rozwijania 
w uczennicach zdolności logicznego myślenia, opanowania wyobraźni, uwolnie-
nia rozumu spod wpływu uczuć, uformowania umysłu tak, aby przyjmował praw-
dę, a odrzucał fałsz, gruntownego wykształcenia unikającego powierzchowności, 
samodzielnej pracy umysłowej, świadomości możliwości i  ograniczeń rozumu 
ludzkiego oraz dostrzegania relacji między wiarą a rozumem54. Analizując ten ob-
szar wychowawczego oddziaływania sióstr, m. Teresa Kalkstein przestrzega przed 
materializmem dydaktycznym, w którym wiedza staje się bożkiem i prowadzi do 
duchowego wyjałowienia. Powołując się na nauczanie o. Piotra Semenenki, po-
stuluje harmonię między kształceniem serca i rozumu55.

2.5 Wychowanie w sferze kształtowania woli
Jak tłumaczy o. Paweł Smolikowski, wychowanie nie oznacza wyrobienia w czło-
wieku nawyku wykonywania określonych czynności, lecz charakteru i polega na 
odpowiednim ukształtowaniu woli. Tej zaś nie da się uformować, jeśli jest ona 

51 Por. C. Borzęcka, Pamiętnik dla Córek (Rzym 1994) 4-5.
52 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 78.
53 T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 13.
54 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 262; T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 9; 
J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 78.
55 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 9.
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ciągle krępowana i pozbawiona możliwości wyboru. Dlatego też należy stworzyć 
podopiecznym jak największą przestrzeń wolności56. Pozostawienie młodzieży 
dostatecznej swobody sprzyja kształtowaniu sumienności i  obowiązkowości57. 
Stąd siostry nie powinny dawać odczuć uczennicom, że je kontrolują, nachodzić 
ich niespodziewanie i wypytywać innych o ich błędy58.

Pomimo mocnego akcentu położonego na wolność dziecka wychowawczyni 
ma prawo wymagać posłuszeństwa, choć – co należy podkreślić – nie może być 
ono posłuszeństwem ślepym. Jako przewodniczka swoich podopiecznych musi 
umieć wydawać jasne, konkretne i logiczne polecenia, a nawet być stanowcza i nie-
ustępliwa, jeśli wymaga tego dana sytuacja, choć oczywiście nie powinna naduży-
wać tego kategorycznego sposobu komunikacji59. Jednakże, jak twierdzi o. Piotr 
Semenenko, należy raczej skupić się na budowaniu porozumienia z uczniami, by 
przekonać ich do swoich racji60.

Z  kwestią posłuszeństwa ściśle wiążą się nagrody i  kary, które w  pedagogice 
zmartwychwstańskiej powinny być stosowane z  umiarem. M. Teresa Kalkstein 
uwrażliwia, że kary należy stosować rzadko, a jeśli już wychowawczyni będzie zmu-
szona z nich skorzystać, musi pamiętać, aby były one zgodne z zasadami miłości 
oraz dostosowane do psychiki dziecka i rodzaju przewinienia61. Co więcej, nigdy nie 
godzi się upominać uczniów w chwilach zdenerwowania, upokarzać ich i zawsty-
dzać wobec innych dzieci, ponieważ nie osiągnie się wówczas zamierzonego celu62.

Z uwagi na powyższe, zadaniem wychowawczyni w tym zakresie jest pomagać 
podopiecznym w wyrobieniu silnej woli, aby byli w stanie podjąć codzienny wy-
siłek przemiany siebie, kierować się chrześcijańską hierarchią wartości oraz umie-
jętnie gospodarować czasem i dobrze organizować pracę63.

2.6 Wychowanie fizyczne
Ciało ludzkie jest instrumentem niezbędnym przy wypełnianiu życiowych za-
dań, dlatego wymaga troski, na którą składają się codzienna higiena, profilaktyka 

56 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 269-270.
57 Por. Reguła Zgromadzenia, 66; Dyrektorium Zgromadzenia, 268.
58 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 267.
59 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 12-13.
60 Por. Reguła Zgromadzenia, 66; Dyrektorium Zgromadzenia, 268.
61 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 13.
62 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 256.
63 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 78; Dyrektorium Zgromadzenia, 264.
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chorób czy poznawanie zasad funkcjonowania własnego organizmu64. M. Teresa 
Kalkstein ostrzegała przed zaniedbywaniem tej sfery wychowania pod pozorem 
chrześcijańskiej skromności i umartwienia65.

2.7 Wychowanie społeczne
Kolejny ważny obszar oddziaływania pedagogicznego to wychowanie społeczne. 
Polega na wdrażaniu do zachowań zgodnych z przyjętymi w danym społeczeń-
stwie normami (a więc odpowiedzialności, szacunku, tolerancji, wrażliwości na 
potrzeby innych, przyjaźni, współpracy), jak również do czynnego udziału w ży-
ciu społecznym (przez działalność samorządową czy twórcze zaangażowanie 
w przemianę rzeczywistości)66.

W  tej sferze lokować też należy uwrażliwienie na drugiego człowieka, jego 
krzywdę i biedę, co wielokrotnie podkreślała matka Celina. Najpierw na kartach 
pamiętnika skierowanego do córek67, potem w pracy formacyjnej z siostrami, wy-
magając od swoich duchowych spadkobierczyń wzajemnego szacunku, serdecz-
ności, prostoty i subtelności w relacjach z drugim człowiekiem68.

2.8 Wychowanie patriotyczne
Bł. Celina Borzęcka w wychowaniu patriotycznym upatrywała środka służącego 
przekazywaniu pamięci o przodkach i tożsamości narodowej. W obręb tego wy-
chowania wchodzą m.in. nauka poprawnej polszczyzny, znajomość rodzinnej 
literatury, historii i  sztuki69. Na przestrzeni lat w  placówkach wychowawczych 
zgromadzenia – naśladując patriotyczną postawę pierwszej zmartwychwstanki 
– siostry starają się budzić w dzieciach i młodzieży miłość do Ojczyzny, uczyć 
szacunku dla dziedzictwa narodowego, wspólnie pielęgnować polskie tradycje, 
organizować obchody rocznic patriotycznych, praktykować modlitwę za Matkę
-Polskę czy pracować nad wykorzenieniem narodowych wad, do czego wzywali 
przedstawiciele i przedstawicielki pedagogiki w duchu zmartwychwstania70.

64 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 10; J. Cichocka, Ideał wychowania chrześci-
jańskiego, 79.
65 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 10.
66 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 79.
67 Por. C. Borzęcka, Pamiętnik dla Córek, 5, 11.
68 Por. M. Palm, O kulturze dnia codziennego (Warszawa 1973) 9-12.
69 Por. E. Henschke, W stronę pełni człowieczeństwa (Poznań 2010) 284. 
70 Por. Dyrektorium Zgromadzenia, 271; T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 12; 



162 Joanna Pyszna 

2.9 Wychowanie estetyczne
Nie mniej ważne w pracy nad wszechstronnym rozwojem człowieka jest wycho-
wanie estetyczne, które było szczególnie cenione przez matkę fundatorkę, rozwi-
jającą wrażliwość na piękno i harmonię najpierw u swoich biologicznych córek, 
potem u  pierwszych zmartwychwstanek i  dzieci powierzonych jej pracy apo-
stolskiej. Wyczulona na piękno zwracała uwagę na wygląd stroju, gestów, pisma, 
mowy swoich podopiecznych, zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiając 
piękno ich ducha71.

S. Barbara Żulińska i  s. Jozafata Bogolubow wzbogaciły myśl Założycielki 
dotyczącą wychowania estetycznego o nowe spostrzeżenia oparte na osobistych 
doświadczeniach. Pierwsza, biorąc udział w reformie ochronek, wskazywała na 
rolę estetyki otoczenia, zabawek i ekspresji plastycznej dzieci oraz na znacze-
nie wychowawcze teatru dziecięcego72. Druga zaś kładła nacisk na wychowanie 
twórcze. W  twórczości upatrywała bowiem jedno z podobieństw między Bo-
giem a człowiekiem. Uważała też, że właśnie w trakcie tworzenia człowiek jest 
w pełni sobą73.

Zatem do dziś w wychowaniu estetycznym realizowanym w placówkach sióstr 
zmartwychwstanek ważne są kształtowanie u  dziecka wyobraźni i  wrażliwości 
estetycznej, towarzyszenie mu w  odkrywaniu piękna świata stworzonego, jak 
również wytworów kultury (sztuki, muzyki, architektury), kształtowanie postaw 
estetycznych (takich jak troska o  piękno otoczenia czy gustowna organizacja 
przestrzeni) oraz ukazywanie związku między pięknem i  dobrem oraz między 
estetyką a etyką74.

3. Środki i metody wychowawcze

Osiągnięcie wymienionych powyżej efektów wychowawczych dokonuje się okre-
ślonymi środkami i metodami. Dla pedagogiki zmartwychwstańskiej najbardziej 

B. Żulińska, O  ideałach w  wychowaniu (Kraków b.r.w.) 12-15, 18-22; E Henschke, «Twórczość 
i działalność pedagogiczna sióstr Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Polsce w latach 
1918-1939», Studia Katechetyczne 5 (1987) 163, 168.
71 Por. B. Żulińska, Ku zmartwychwstaniu, 622; E. Henschke, W  stronę pełni, 101, 173, 201; 
M. Palm, O kulturze dnia, 25-27.
72 Por. A. Prawdzic, Siostra Barbara Żulińska (Rzym 1988) 8.
73 Por. U. Markowska, «Pedagog obdarzony charyzmatem», w: E. Hanter, Wspomnienia o Sio-
strze Jozafacie Bogolubow CR (Warszawa 2013) 259-260; E. Skoczylas-Krotla, «Praca pedagog-
iczna Jozafaty Bogolubow», w: Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, t. 23 
(Częstochowa 2014) 639.
74 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 79.



 Elementy pedagogiki zmartwychwstańskiej 163

charakterystycznymi są indywidualne podejście do każdego wychowanka, zaufa-
nie, cierpliwość, długomyślność, towarzyszenie wychowankowi, troskliwy nadzór 
wykluczający ciągłą kontrolę, świadectwo wychowawczyni, odpowiednia atmos-
fera, pobudzanie do autorefleksji, inspirowanie do pracy nad sobą, ukazywanie 
wzorów i  ideałów, zapobieganie złu, stawianie wymagań i  ich egzekwowanie, 
umiarkowanie w stosowaniu kar i nagród, modlitwa i sakramenty, katecheza, ob-
cowanie z kulturą, praca i zabawa75.

Środkiem wychowawczym, o  którym nie może zapominać wychowawczyni
-zmartwychwstanka, a który nie został wcześniej omówiony, jest modlitwa. Zda-
niem m. Teresy Kalkstein służy ona osiągnięciu tego, czego nie da się uzyskać na ze-
wnątrz76. Jeśli zabraknie jej w posłudze osoby konsekrowanej, nieskuteczne mogą 
okazać się nawet najbardziej wyszukane zabiegi pedagogiczne77. W przemówie-
niu do sióstr z okazji XIX Zjazdu Pedagogicznego m. Dolores Stępień podkreślała, 
że właśnie dzięki modlitwie zmartwychwstanka może dać podopiecznym Jezusa, 
służąc im coraz lepiej i z większą radością78.

S. M. Henryka Żuchniewska przypominała z kolei, jak ważna jest odpowied-
nia postawa wychowawczyni-zmartwychwstanki i  wytworzenie w  placówce 
wychowawczej dobrej atmosfery. „Ażeby mimo wszystko sprostać zadaniu, 
jakie na nas wkłada zmartwychwstańskie powołanie – wyjaśniała – staramy 
się przede wszystkim wytworzyć atmosferę. Dziewczyna wsiąka w  klimat 
słońca, ciepła uśmiechu, nie tylko jasnych sal i przestronnych korytarzy, nie 
tylko ślicznych kwiatów i ciepłych kaloryferów, ale dobrych, cierpliwych oczu, 
miękkich, matczynych dłoni, i  serca, które umie czekać, które nie narzuca, 
a jedynie dobrotliwie tłumaczy, ufa i zawsze kocha. Taka domowa atmosfera 
pomaga do otwarcia serca, do wzajemnego zbliżenia, do serdecznego współ-
życia. Od człowieka wędruje się do Boga, a gdy się Go już zrozumie i znajdzie, 
to się i  przylgnie, tak na stałe, zupełnie. […] Zmartwychwstanka, czerpiąc 
sama u Źródeł życia, daje życie i delikatnie stara się je rozwijać, pełniąc swą 
służbę zawsze radośnie, a jakoś cicho i zwyczajnie. I to jest chyba prawdziwie 
nasze powołanie, bo tak się praktycznie rozumieć i wykładać powinno to, że 
jest się Zmartwychwstanką”79.

75 Por. J. Cichocka, Ideał wychowania chrześcijańskiego, 80-81.
76 Por. T. Kalkstein, System wychowawczy Zgromadzenia, 15; Dyrektorium Zgromadzenia, 257.
77 Por. B. Żulińska, Matka Fundatorka, 3.
78 D. Stępień, Słowa Wielebnej Matki Generalnej Dolores Stępień skierowane do uczestniczek XIX 
Zjazdu Pedagogicznego (b.d.) 3.
79 M.H. Żuchniewska, Jak wychowujemy młodzież, 149.
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4. Podsumowanie

Na styl pracy wychowawczej w  duchu zmartwychwstania składają się ewange-
liczny system wartości, z  którego wynika szacunek dla każdego człowieka, po-
szanowanie wolności wychowanka, personalizm zakładający elastyczność i dłu-
gomyślność w  prowadzeniu podopiecznych do osiągnięcia celu, umiejętność 
dostosowania metod i form do danej osoby i sytuacji, a także odrzucenie wszelkiej 
sztuczności wyrażające się w postawach naturalności, prostoty oraz optymizmu.

Trudne dzieło wychowania jest tu przede wszystkim dziełem Boga będącego 
pierwszym i najważniejszym wychowawcą człowieka. Nie pomija jednak zaangażo-
wania ludzi, którzy przez świadectwo swojego życia oraz innymi dostępnymi środ-
kami prowadzą swoich podopiecznych ku pełnej dojrzałości w oparciu o ewange-
liczny system wartości do najważniejszego celu wychowania, jakim w pedagogice 
zmartwychwstańskiej jest zupełne oddanie się Bogu z miłości i dla miłości.

Przedstawione w niniejszym artykule elementy pedagogiki zmartwychwstańskiej 
potwierdzają oryginalność tej koncepcji oraz aktualność wobec wyzwań współcze-
sności. Oparta na zasadach „Miłości i Prawdy”, bazująca na ujęciu personalnym, 
ukierunkowana na wszechstronny i integralny rozwój wychowanków harmonijnie 
łączy w  sobie cele doczesne z nadprzyrodzonym przeznaczeniem człowieka, po-
zwalając przenikać łasce Bożej w najdrobniejsze sprawy szkolnej codzienności.
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200 lat historii diecezji siedleckiej
200 years of the history of the Siedlce diocese

Streszczenie:

Diecezja siedlecka, która obchodzi w tym rok 200 lat istnienia, jest miejscem bardzo charakte-
rystycznym ze względu na swoje położenie geograficzne, kulturę pogranicza oraz miejsce sty-
ku z prawosławiem. Jej historia cechuje się burzliwym przebiegiem, który odzwierciedla trudne 
dzieje całego kraju na przestrzeni ostatnich wieków, ale stanowi także ważny element tożsamości 
wiernych zamieszkujących na jej terenie.

Słowa kluczowe:  diecezja siedlecka; Siedlce; historia; jubileusz

Summary:

The Siedlce diocese which is celebrating 200 years of the being this year is a very characteristic 
place on account of its geographical situation, the culture of the borderland and the abutment with 
the Orthodox faith. For its history is marked by a stormy course which is reflecting the difficult hi-
story of the entire country over a distance area of last centuries, but constitutes also an important 
component of faithful identities settling on its area.

Keywords:  Siedlce diocese; Siedlce; history; jubilee

W tym roku diecezja siedlecka obchodzi jubileusz 200 lat istnienia oraz 100 lat 
ponownego powołania do życia. Na przestrzeni czasu jej dzieje były bardzo skom-
plikowane i trudne. Wynikało to z uwarunkowań historycznych, geograficznych, 
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ale również z ogromnej różnorodności kulturowej i religijnej charakterystycznej 
dla terenów pogranicza. Dowodem na zawiłe koleje jej losu może być zmieniająca 
się kilkakrotnie na przestrzeni tych lat nazwa. Diecezja siedlecka początkowo no-
siła nazwę janowskiej, czyli podlaskiej, potem siedleckiej, czyli podlaskiej, aby do-
piero w 1992 roku przyjąć miano znane współcześnie. Z terenu tego wywodzi się 
wielu ludzi Kościoła, jak np. bł. Honorat Koźmiński, bł. męczennicy z Pratulina, 
ks. Stanisław Brzózka czy o. Leon Knabit, których życiorysy także stanowią świa-
dectwo o charakterystyce czasów i miejsca, w jakim przyszło im żyć. Celem ni-
niejszego artykułu jest przybliżenie skomplikowanej historii diecezji siedleckiej, 
która jest odzwierciedleniem historii Kościoła i Polski w trudnym okresie jej ist-
nienia obejmującym zabory i tworzenie niepodległej Polski.

1. Diecezja janowska, czyli podlaska

30 czerwca 1818 roku diecezja janowska, czyli podlaska została erygowana przez 
papieża Piusa VII bullą Ex imposita nobis. Można się również spotkać z datą 2 
lipca 1818 roku. Jest ona błędna. Pojawiła się na skutek mylnego tłumaczenia 
papieskiego dokumentu. Nowa diecezja powstała w wyniku podziału powołanej 
w 1805 roku diecezji lubelskiej, a  jej pierwszym biskupem został Feliks Łukasz 
Lewiński.

16 stycznia 1816 roku nastąpił podział administracyjny Królestwa na 8 woje-
wództw. Zgodnie z memoriałem rządu Królestwa Polskiego z 22 grudnia 1816 
roku o dostosowaniu granic kościelnych do państwowych granice diecezji dosto-
sowano do granic województwa podlaskiego ze stolicą w Siedlcach1. Na stolicę 
diecezji zostały jednak wybrane nie Siedlce, a Janów Podlaski. Był on niegdysiejszą 
rezydencją biskupów łuckich, byłą siedzibą łuckiej kapituły kolegiackiej i semina-
rium duchownego2. Od stolicy biskupiej nowo powstała diecezja otrzymała nazwę 
diecezji janowskiej, czyli podlaskiej. Z chwilą powstania została włączona w skład 
metropolii warszawskiej. Położona była na rozległym terytorium historycznego 
oraz administracyjnego Podlasia3, części obszarów Mazowsza południowego, 
Mazowsza północnego oraz fragmentach województwa lubelskiego i sandomier-
skiego, a także skrawku ziemi chełmskiej. Wcześniej tereny te wchodziły w skład 

1 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», Szkice Podlaskie 16 (2008) 93.
2 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 93.
3 Subregion ten należał do trzech regionów geograficznych: Podlasia, Polesia Lubelskiego, Niz-
iny Mazowieckiej. Zob. A. Dylikowa, Geografia Polski. Krainy geograficzne (Warszawa 1973) 194-
214.
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kilku różnych diecezji. Łącznie nowo powstała jednostka kościelna składała się ze 
117 parafii i dwóch filii parafialnych4.

2. Kasata diecezji

W 1865 roku władze carskie przymierzały się do przeniesienia stolicy, a następnie 
do skasowania diecezji podlaskiej. Był to skutek poglądów niepokornego wobec 
cara biskupa podlaskiego Beniamina Szymańskiego. Stolicę diecezji planowano 
przenieść daleko od terenów zamieszkiwanych przez unitów. Rozważano Siedlce, 
Łuków lub Węgrów. Biskup ostatecznie zgodził się na przeniesienie diecezji do 
Węgrowa, jednak dopiero po uzyskaniu zgody Rzymu. Władze państwowe chciały 
przenieść seminarium duchowne do zlikwidowanego klasztoru OO. Marianów 
w  Skórcu pod Siedlcami. Zmiany te jednak nie zostały wprowadzone w  życie, 
ponieważ 22 listopada 1867 roku car Aleksander II zerwał stosunki dyploma-
tyczne ze Stolicą Apostolską. Po zerwaniu konkordatu duchowieństwo katolickie 
w Królestwie otrzymało zakaz jakichkolwiek kontaktów z Rzymem.

22 maja 1867 roku diecezja janowska, czyli podlaska wraz z kapitułami, konsy-
storzem i seminarium duchownym została zlikwidowana na mocy ukazu carskie-
go, a jej terytorium przyłączono do diecezji lubelskiej5. 12 sierpnia 1867 roku bi-
skup B. Szymański został wywieziony z Janowa do klasztoru kapucynów w Łomży. 
Po listownym skontaktowaniu się z papieżem biskup Szymański przekazał rządy 
nad nieistniejącą już diecezją księdzu prałatowi Kazimierzowi Sosnowskiemu, 
wikariuszowi kapitulnemu diecezji lubelskiej. On sam jak i Stolica Apostolska nie 
uznawał decyzji władz rosyjskich o likwidacji diecezji. 15 stycznia 1868 roku bi-
skup Szymański zmarł w klasztorze kapucynów w Łomży6.

17 października 1876 roku Kongregacja dla Nadzwyczajnych Spraw Kościoła 
wydała Decreto a gubernio Russico, na mocy którego biskup lubelski obejmował 
administrowanie nad zniesioną diecezją z  zaznaczeniem jednak „na tak długo 
dokąd biskup podlaski nie będzie mógł przejąć osobiście rządów w diecezji”7.

Z powodu braku Kapituły Katedralnej Podlaskiej, która wybierała wikariusza 
kapitulnego, biskupi lubelscy po każdej zmianie biskupa zwracali się do arcybi-
skupa metropolity warszawskiego, aby dokonał nominacji na administratora die-

4 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 95.
5 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 95.
6 Zob. A. Pleszczyński, «Ostatnie chwile biskupa Beniamina Szymańskiego», Wiadomości 
Diecezjalne Podlaskie 1 (7-9; 1919) 181-182.
7 Zob. B. Kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 1772-1918 
(Kraków 1980) 211.
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cezji podlaskiej. Ta forma administracji tymczasowej została uprawomocniona na 
stałe w artykule 10 umowy przedwstępnej z 19/31 października 1880 roku oraz 
potwierdzona w umowie z 12/24 grudnia 1882 roku między Rosją a Stolicą Apo-
stolską. Z dokumentów wynika, że chodziło nie o zgodę papieża na włączenie die-
cezji podlaskiej w skład lubelskiej, a jedynie o stwierdzenie, że administratorem 
diecezji podlaskiej bez uzyskania dodatkowych potwierdzeń ma być każdy kolejny 
biskup lubelski. Dopiero 30 grudnia 1889 roku papież Leon XIII połączył kano-
nicznie obie diecezje. Sytuacja taka trwała do I wojny światowej8.

3. Geneza wskrzeszenia diecezji

W  styczniu 1916 roku podczas konferencji biskupów metropolii warszawskiej 
w  Warszawie pojęto uchwałę, w  której proszono papieża o  obsadzenie diecezji 
lubelskiej, która od śmierci biskupa Franciszka Jaczewskiego w  1914 roku nie 
miała ordynariusza. W  czasie wojny diecezja lubelska znalazła się pod okupa-
cją niemiecką i austriacką. Ze względu na przymusowy podział diecezji na dwie 
części poproszono także papieża o oddzielenie od niej diecezji podlaskiej. Bisku-
pi wydelegowali do Watykanu ówczesnego wikariusza generalnego archidiecezji 
warszawskiej ks. Henryka Przeździeckiego. Biskupi, aby zabezpieczyć intere-
sy Kościoła w  okupowanej Polsce, poprosili także o  skierowanie do Warszawy 
przedstawiciela papieża. Prośba ta została spełniona 25 kwietnia 1918 roku, kiedy 
to wizytatorem apostolskim dla warszawskiej prowincji kościelnej został miano-
wany Achilles Ratti – późniejszy papież Pius XI9.

Papież pozytywnie rozpatrzył prośbę biskupów i oddzielił tereny dawnej diece-
zji podlaskiej, które znajdowały się pod okupacją niemiecką, od terenów diecezji 
lubelskiej znajdujących się w zaborze austriackim. Ziemię byłej diecezji podla-
skiej oddano w administrację arcybiskupa warszawskiego. Z jego polecenia od 23 
sierpnia 1914 roku była ona zarządzana przez wikariusza kapituły lubelskiej oraz 
administratora apostolskiego diecezji podlaskiej ks. Zenona Kwieka10. Tak zerwa-
no wieloletnią łączność obu diecezji. Kwestią czasu pozostało więc wznowienie 
diecezji podlaskiej w granicach sprzed kasaty.

11-12 grudnia 1917 podczas kolejnej konferencji biskupów metropolii war-
szawskiej została poruszona kwestia organizacji Kościoła w przyszłym Królestwie 
Polskim. Kandydatem na ordynariusza diecezji podlaskiej został wybrany ks. in-

8 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 97.
9 Zob. R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 98.
10 Zob. S.J. Dąbrowski, 200 lat Diecezji Lubelskiej w służbie Bogu, Ojczyźnie i Człowiekowi (Lublin 
2005) 35.
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fułat dr Henryk Przeździecki. Postanowiono również, że do czasu rozwiązania 
sytuacji wojennej chwilową siedzibą biskupa będą Siedlce. Dawna siedziba or-
dynariusza diecezji, Janów Podlaski, była zniszczona przez odbywające się tam 
działania wojskowe.

18 grudnia 1917 roku Rada Regencyjna11 otrzymała listę kandydatów na ordy-
nariuszy poszczególnych diecezji. 27 grudnia ks. H. Przeździecki, jako ówczesny 
radca Departamentu Stanu Królestwa Polskiego, został wysłany do Monachium, 
aby spotkać się z  nuncjuszem apostolskim i  za jego pośrednictwem przekazać 
papieżowi listę kandydatów. Sprawa skomplikowała się, ponieważ 9 lutego 1918 
roku Chełmszczyzna i Podlasie na mocy traktatu brzeskiego12 zostały przyłączone 
do Ukrainy. Stolica Apostolska sądziła, że te tereny nie wejdą w skład przyszłego 
państwa polskiego, jeśli takie powstanie.

Kwestia wznowienia diecezji podlaskiej pojawiła się po raz kolejny na posie-
dzeniu Rady Ministrów Rady Regencyjnej 1 maja 1918 roku. W połowie maja ks. 
Przeździecki udał się do Monachium, gdzie przedstawił nuncjuszowi ustalenia. 
Argumentem przedstawionym papieżowi była postępująca agitacja bolszewicka, 
której mogli zapobiec tylko biskupi, ponieważ tylko oni cieszyli się w społeczeń-
stwie odpowiednim autorytetem, jednak liczba ich była niewystarczalna. Sprawą 
tą na polecenie papieża miał zająć się osobiście A. Ratti.

20-21 czerwca 1918 roku w Warszawie miała miejsce kolejna konferencja bi-
skupów metropolii warszawskiej. Obecnego tam Achillesa Rattiego biskupi po-
prosili o szybszą nominację kandydatów na nieobsadzone biskupstwa, jak rów-
nież o poinformowanie Stolicy Apostolskiej o bardzo trudnej sytuacji Kościoła 
katolickiego na Chełmszczyźnie i Podlasiu.

8 sierpnia 1918 roku rząd Rady Regencyjnej ustalił, że zgodnie ze statutami 
organizacyjnymi ma za zadanie uposażyć nowych biskupów i inne instytucje die-
cezjalne. W  związku z  tym na siedzibę ordynariusza oraz wszystkich urzędów 
wyznaczono Siedlce. Zgodnie z zaleceniem Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej 
kard. Gasparriego decyzję o  przywróceniu diecezji podlaskiej i  obsadzeniu bi-
skupstwa miał podjąć jako wizytator apostolski A. Ratti. W tym czasie w Siedl-
cach trwało poszukiwanie budynków odpowiednich na nowo powstałe w mieście 
instytucje. Warto nadmienić, że o stolicę biskupią starali się też władze, ducho-
wieństwo i społeczność Białej Podlaskiej.

11 Organ władzy powołany we wrześniu 1917 roku przez Niemcy i  Austro-Węgry na ok-
upowanym obszarze byłego Królestwa Polskiego. Zob. «Rada Regencyjna», w: http://sjp.pwn.pl/
sjp/Rada-Regencyjna;2513729.html [01.05.2018].
12 J. Cabaj, «Ukraińska działalność narodowa na południowym Podlasiu w latach 1917-1919», w: 
J. Wojtasik, Stosunki polsko-ukraińskie w XVI-XX (Siedlce 2000) 132.
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4. Odbudowa diecezji podlaskiej w niepodległej Polsce

Wziąwszy pod uwagę wcześniejsze prośby, postulaty i opinie 24 września 1918 
roku papież Benedykt XV bullą Commissum humilitati nostrae wskrzesił diece-
zję podlaską, odłączając ją zupełnie od diecezji lubelskiej. W tym samym dniu 
prekonizował bp Henryka Przeździeckiego na biskupstwo podlaskie. 1 grudnia 
1918 roku odbył się ingres do siedleckiej prokatedry. Diecezja wymagała całkowi-
tej odbudowy. Nowy biskup stanął przed dużym wyzwaniem, ponieważ nie było 
żadnych instytucji kościelnych ani zarządu diecezjalnego. Ponadto przez pierw-
sze miesiące po objęciu władzy bp Przeździecki musiał zmierzyć się z trudnościa-
mi w  zarządzaniu częścią ziem przynależnych do biskupstwa. Tereny Podlasia 
nadbużańskiego były szczególnym obszarem, który wyjęto spod cywilnej jurys-
dykcji i  podporządkowano władzom wojskowym13. Trudna była także sytuacja 
Kościoła katolickiego na tych ternach. W listopadzie 1918 roku Niemcy, którzy 
szukali członków Polskiej Organizacji Wojskowej, spalili plebanię w Huszczy, ob-
rabowali plebanię w Sworach oraz aresztowali dwóch księży14. 16 listopada 1918 
roku żołnierze niemieccy dokonali masakry członków Polskiej Organizacji Woj-
skowej oraz mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego. Po tych wydarzeniach bi-
skup postanowił powołać Komitet Pomocy Doraźnej dla Podlasia. Kontakt bisku-
pa Przeździeckiego z parafami będącymi pod niemiecką jurysdykcją wojskową 
był znacznie utrudniony. W protokole z Konferencji Księży Dziekanów Diecezji 
Podlaskiej znajduje się informacja: „We wszystkich dekanatach odbyły się konfe-
rencje dekanalne, co do Bialskiego i Janowskiego niema wiadomości”15.

Po ingresie bpa Przeździeckiego do Janowa Podlaskiego, który odbył się 5 
stycznia 1919 roku, okazało się, że nie ma tam odpowiednich warunków lokalo-
wych, ponieważ wszystkie dawne gmachy diecezjalne zostały zajęte przez urzędy 
państwowe. Informacje o tym zawarł ks. A.E. Olędzki w swoich wspomnieniach: 
„Przy katedrze piętrowa kamienica, dawniej mieszkanie i kuria dawnego bisku-
pa Beniamina Szymańskiego obecnie zajmował powiat. Skrzydła dawnego pa-
łacu biskupa Naruszewicza (front zniszczono i rozebrano) zajmowali urzędnicy 
państwowej stadniny koni z Wygody pod Janowem. Również budynek dawnego 
duchownego seminarium obok katedry stojący, zajmowali masztalerze i  służba 
z wygody”16. W związku z zaistniałą sytuacją po krótkim czasie biskup postano-

13 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 102.
14 Zob. J. Geresz, Listopad 1918 na południowym Podlasiu (Biała Podlaska 2003) 59, cyt. za: R. 
Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 103.
15 Zob. A. Pleszczyński, «Ostatnie chwile biskupa Beniamina Szymańskiego», 9.
16 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», 104.
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wił wrócić do Siedlec, aby tam zorganizować struktury nowej diecezji. Niestety, 
mimo wcześniejszych deklaracji władz miasta tam również nie były dostępne od-
powiednie lokale. Biskup zamieszkał w  domu pocerkiewnym przy ul. Floriań-
skiej 10, gdzie obecnie znajduje się liceum im. Bolesława Prusa. W tym samym 
budynku umieścił kurię diecezjalną. Wiele osób było przeciwnych umieszczeniu 
tymczasowej stolicy biskupiej w Siedlcach. O przywilej ten ubiegali się również 
mieszkańcy, władza i duchowieństwo Białej Podlaskiej. W związku z  tą sprawą 
ks. Koronat Piotrowski pisał w „Wiadomościach Diecezjalnych Podlaskich”: „Mylą 
się więc ci wszyscy (ostatnio „Gazeta Podlaska” w Białej), że J. E. został w Sie-
dlcach na prośbę siedleckiego duchowieństwa. Ta kwestia była już dawno prze-
sądzona. O stolicy biskupiej miarodajną opinię wydać jest mocen tylko Papież, 
jako najwyższy prawodawca w Kościele – to też głos Ojca św. będzie decydował 
definitywnie w momencie, gdy Ojczyzna nasza ustali swe granicą – gdy nareszcie, 
dziś rozdarta jeszcze waśniami partyjnymi, wróci do twórczej pracy nad dobrem 
powszechnym i szczęśliwą przyszłością”17.

Po objęciu rządów w  diecezji bp Przeździecki mianował Radę Diecezjalną. 
Utworzył również Kurię Diecezjalną, Sąd Duchowny oraz Kapitułę Katedralną. 
14 grudnia 1918 roku ukazał się dekret, w którym ordynariusz podlaski uznaje za 
własne wszystkie zarządzenia i rozporządzenia wydane przez jego poprzedników18.

10 lutego 1919 roku biskup siedlecki w apelu do duchowieństwa i wiernych 
pisał: „Powoli z ruiny dźwiga się diecezja nasza, uboga jest jednak ona. Nie mamy 
seminarium duchownego, owej macierzy, która wychować ma przyszłych siew-
ców słowa Bożego – kapłanów. Tworzący się senat biskupi – kapituła nie posia-
da ani odpowiedniego pomieszczenia, ani środków utrzymania. Kuria Biskupia 
i Sąd Duchowny pozbawione są grosza niezbędnego na opędzenia koniecznych 
wydatków. Rząd rosyjski [...] zabrał majątek naszej diecezji, powywoził gorliwych 
kapłanów, zamknął seminarium, rozproszył kleryków, zniszczył kapitułę, kurię 
i sąd duchowny”19. List ten pozwala zorientować się, w jak trudnej sytuacji była 
diecezja i jak ciężkie zadanie stało przed jej pasterzem. Dalsza część pisma zawie-
ra m.in. prośbę o pomoc finansową skierowaną do wiernych, jak też kapłanów.

Jesienią 1919 diecezji udało się odzyskać budynek dawnego seminarium oraz 
jedno skrzydło zamku biskupiego w Janowie. 1 października 1919 roku przeniosła 
się tam kuria diecezjalna. Przybyły 4 października biskup Przeździecki zamiesz-

17 Zob. K. Piotrowski, «Siedlce jako tymczasowa stolica biskupia», Wiadomości Diecezjalne Pod-
laskie 1 (2; 1919) 7.
18 Zob. R. Dmowski, «Okoliczności przeniesienia stolicy diecezji podlaskiej z Janowa Podlaskiego 
do Siedlec», w: D. Grzegorczuk, V wieków dziejów Siedlec (Siedlce 2011) 87-102.
19 Zob.« List pasterki do duchowieństwa i wiernych z 10 lutego 1919 r», Wiadomości Diecezjalne 
Podlaskie 1 (3; 1919) 71-72.
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kał w  dawnej rezydencji biskupiej na Zamku. 8 października 1919 roku zosta-
ło otwarte seminarium duchowne. Pierwszym rektorem ponownie powołanego 
do działania seminarium był biskup sufragan, Czesław Sokołowski. Ze względu 
na położenie Janowa Podlaskiego, który znajdował się na krańcu diecezji, biskup 
miał znacznie utrudnione sprawowanie rządów nad nią. Również duchowni nie-
zadowoleni byli z powodu złej komunikacji z tą miejscowością.

Po zakończeniu wojny bolszewickiej biskup postanowił przenieść Sąd Du-
chowny do Łukowa na plebanię przy popijarskim kościele Przemienienia Pań-
skiego. Rozpoczął on funkcjonowanie od 13 października 1920 roku20. Godny 
uwagi jest fakt, że biskup Przeździecki podczas rezydentury w  Janowie Podla-
skim, aby ułatwić ze sobą kontakt, przyjeżdżał w każdym miesiącu na kilka dni 
do Siedlec. Terminarz przyjęć oraz ewentualne zmiany były podawane na łamach 
„Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich”, które były organem prasowym kurii21. 
Ta niekomfortowa sytuacja pogłębiała się jeszcze przez stałe problemy z odzyska-
niem wszystkich gmachów biskupich w Janowie. W związku z tym biskup podjął 
decyzję o odstąpieniu swojego pałacu na rzecz rozrastającego się seminarium du-
chownego, które działało tam do 1939 roku. Biskup Przeździecki natomiast posta-
nowił na stałe przenieść się do Siedlec22.

21 marca 1921 roku Rada Ministrów uchwaliła oddanie do użytku biskupa 
podlaskiego pałacu Ogińskich w Siedlcach. O decyzji tej biskup dowiedział się 
dopiero 31 sierpnia 1921 roku. Rok później, 22 września 1922 roku, postanowio-
no, że pałac z przyległym ogrodem oraz budynkami ekonomicznymi zostaje prze-
znaczony na stałe do dyspozycji biskupa podlaskiego23.

23 sierpnia 1921 roku biskup Przeździecki przeniósł swoją siedzibę oraz sie-
dzibę kurii diecezjalnej do Siedlec24. Na początku kuria znajdowała się w domu 
prywatnym przy ul. Kilińskiego 22, lecz od 1 października 1921 roku została prze-
niesiona do pałacu Ogińskich. W skrzydle północnym znajdowały się nadal biu-
ra Powiatowego Komisarza Ziemskiego, Delegata Opieki Społecznej, Inspektora 
Pracy i Urzędu Ubezpieczeń od Ognia. Cały gmach pałacu odzyskano w połowie 
kwietnia 1923 roku.

20 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», Szkice Podlaskie 16 (2008) 105.
21 Zob. «Załatwianie spraw diecezjalnych w Siedlcach», Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 2 (7-
10; 1920) 208.
22 Zob. R. Dmowski, «Okoliczności przeniesienia stolicy diecezji podlaskiej z Janowa Podlaskiego 
do Siedlec», w: D. Grzegorczuk, V wieków dziejów Siedlec (Siedlce 2011) 85-105.
23 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», Szkice Podlaskie 16 (2008) 106.
24 Zob. «Przeniesienie Zarządu Diecezjalnego», Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 3 (8-10; 1921) 
135.
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7 września 1922 roku biskup Przeździecki przeniósł Sąd Biskupi z Łukowa do 
Siedlec. Od tamtej chwili znów cały zarząd diecezji znalazł się w jednym miejscu. 
1 grudnia 1922 roku biskup podlaski wystąpił do Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego z wnioskiem o poczynienie w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny zmian niezbędnych do adaptacji go na katedrę.

25 stycznia 1924 roku papież Pius XI bullą Pro recto et utili dioecesis regimine 
podniósł kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sie-
dlcach do godności katedry25. Przeniesienie stolicy diecezji do Siedlec podniosło 
znacznie prestiż miasta. W konsekwencji powstało tam wiele instytucji i organi-
zacji katolickich26. Zmiany te zostały potwierdzone bullą Vixdum Poloniae unitas 
z  28 października 1925 roku, w  której papież Pius XI ustanowił nowe granice 
diecezji w Polsce. Wtedy diecezja janowska, czyli podlaska otrzymała nazwę die-
cezja siedlecka czyli podlaska i  została włączona w  skład metropolii warszaw-
skiej27.

Biskup Przeździecki zmarł 9 maja 1939 roku. II woja światowa była okresem 
bardzo trudnym dla diecezji. Poniosła ona straty zarówno osobowe, w  postaci 
wielu aresztowanych oraz zamordowanych kapłanów, jak również materialne po-
przez zniszczenie i  uszkodzenie licznych kościołów. Ówczesny biskup Czesław 
Sokołowski starał się dodawać otuchy wiernym poprzez organizację tajnego na-
uczania, także dla alumnów, i udzielanie schronienia ukrywającym się duchow-
nym z całego kraju.

Bp Ignacy Świrski, który został ordynariuszem po zakończeniu okupacji hi-
tlerowskiej, dokładał wszelkich starań, aby ciężki czas systemu komunistycznego 
przyniósł jak najmniejsze straty dla życia duchowego wiernych diecezji. Oprócz 
odbudowy materialnej po trudach wojny podjął się zadania organizacji misji pa-
rafialnych na terenie całej diecezji, aranżował wydarzenia stanowiące część ocho-
dów jubileuszu chrztu Polski oraz rozwiął kult unitów podlaskich28.

Bp Jan Mazur, który był biskupem siedleckim przez większość trudnego okresu 
komunizmu, przyczynił się do rozwoju diecezji. Podczas jego posługi wzniesiono 
54 kościoły parafialne, 110 kaplic, 144 domy parafialne oraz powołano do istnie-
nia 32 parafie. Był też oparciem dla wiernych podczas represji komunistycznych. 

25 Pełen tekst bulli papieskiej Piusa XI z 25 stycznia 1924 roku w: Pius XI, «Pro recto et utili dio-
ecesis regimine», Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 6 (6-7; 1924) 92-93.
26 R. Dmowski, «Szkice z dziejów diecezji podlaskiej», Szkice Podlaskie 16 (2008) 107.
27 Pełen tekst bulli papieskiej Piusa XI z 28 października 1925 roku w: Pius XI, «Vixdum Poloniae 
unitas», Wiadomości Diecezjalne Podlaskie 7 (10-12; 1925) 254-260.
28 B. Błoński, «Dzieje diecezji siedleckiej i dekanatu radzyńskiego. Rys historyczny», Radzyński 
Rocznik Humanistyczny 11 (2013) 181-183.
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Po wprowadzeniu w 1981 roku stanu wojennego powołał Komitet Pomocy Re-
presjonowanym, który wspierał osadzonych w więzieniach i ich rodziny. Głośne 
stało się zaangażowanie bpa Mazura w obronę krzyża w Zespole Szkół Rolniczych 
w Miętnek k. Garwolina w 1984 roku. Po bezowocnych próbach skontaktowania 
się z organami władzy wsparł młodzież protestującą przeciwko usunięciu krzy-
ża ze szkoły, podejmując strajk głodowy. Doprowadziło to do podjęcia rozmów 
i kompromisu29.

Siedlce do dziś są stolicą diecezji. Jednak od 25 marca 1992 roku na mocy bulli 
Totus tuus papieża Jana Pawła II nosi ona nazwę „Diecezja Siedlecka”. Jej obecnym 
ordynariuszem jest bp Kazimierz Gurda, który odbył ingres do katedry siedleckiej 
24 maja 2014 roku z mianowania papieża Franciszka.

Przedstawione w artykule wydarzenia stanowią zaledwie zarys niezwykle in-
teresującej historii diecezji siedleckiej. Stanowią ją bowiem wydarzenia i osoby, 
z których każda jest doskonałym tematem na obszerną publikację przybliżającą 
ciekawą charakterystykę i dzieje Kościoła katolickiego na terenach granicznych 
zarówno w znaczeniu geograficznym, jak też religijnym i etnicznym.
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Gesty, czynności i modlitwy kapłana w kanonie 
rzymskim w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Stu-
dium teologiczno-filozoficzne
Liturgical gestures and prayers in Thomas Aquinas’ teaching. The-
ological and philosophical studies

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Tomasz z Akwi-
nu zaakceptowałby zmiany przeprowadzone w ramach reorganizacji kultu katolickiego w zakresie 
wykonywanych przez celebransa czynności oraz odmawianych modlitw podczas Mszy Świętej. 
Materiałem źródłowym opracowania jest Suma teologiczna. Opracowanie podzielone zostało na 
dwie części. W pierwszej przeanalizowano wykład Tomasza dotyczący czynności wykonywanych 
podczas liturgii. W drugiej części analizy zostały zogniskowane wokół wykładu Akwinaty na te-
mat modlitw liturgicznych. W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że najprawdo-
podobniej Tomasz nie zaakceptowałby reorganizacji kultu liturgicznego w zakresie wykonywa-
nych czynności oraz odmawianych modlitw. Za takim stanowiskiem przemawia pietyzm, z jakim 
odnosi się on do wyjaśnienia zastanych zwyczajów.

Słowa kluczowe:  Tomasz z  Akwinu; gesty liturgiczne; modlitwy liturgiczne; filozofia średnio-
wieczna; Suma teologiczna

Abstract

The purpose of the paper is an attempt of answering the question if Thomas Aquinas would accept 
modifications which took place during the Holy Mass reorganization in relation to liturgical ge-
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stures and prayers. The source of paper is Thomas’ Summa Theologica. The paper was divided into 
two parts. In the first one Thomas’ teaching connected to liturgical gestures took place. In the se-
cond one Thomas’ teaching connected to liturgical prayers took place. On the basis of the analysis 
it could be claimed that Thomas would not accept modifications in Catholic liturgy most probably. 
The main argument is that Thomas very pietistic explained liturgical customs.

Keywords:  Thomas Aquinas; liturgical gestures; liturgical prayers; medieval philosophy; Summa 
theologica

1. Wprowadzenie

Jednym z głównych zarzutów formułowanych przeciwko kanonowi rzymskiego 
w czasach reform liturgicznych była nadmierna ilość wykonywanych podczas re-
cytacji tej modlitwy znaków krzyża. Adherenci uproszczenia kultu katolickiego 
domagali się znaczących redukcji tych oraz innych gestów wykonywanych pod-
czas liturgii, co faktycznie zostało uwzględnione w nowym rycie Mszy Świętej1. 
Często powracającym argumentem na poparcie takiego stanowiska było twier-
dzenie, że niektóre gesty sugerują błędne rozumienie tajemnic dokonujących się 
podczas celebracji Eucharystii albo nie niosą w sobie żadnej wewnętrznej treści. 
Podobny zarzut formułowano również wobec pewnych modlitw odmawianych 
podczas Mszy Świętej czy pojedynczych sformułowań2.

Tego rodzaju dwudziestowieczne dyskusje nie były czymś nowym w  histo-
rii Kościoła. Już Tomasz z Akwinu bowiem w swojej Sumie teologicznej czuł się 
zobligowany do ustosunkowania się do wielu obiekcji pojawiających się w  jego 
czasach. Autorytet i wykształcenie tego filozofa zachęcają do postawienia pytania 
o to, czy Akwinata broniłby tradycyjnych gestów i modlitw (sformułowań) wyko-
rzystywanych w liturgii czy może dążyłby do akceptacji nowej formy kultycznej. 
Wydaje się, że w oparciu o jego wykład zawarty w Sumie teologicznej, nawet pomi-
mo hipotetyczności postawionego problemu, jest możliwe udzielenie odpowiedzi 
na takie pytanie.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia, czy Tomasz z Akwinu 
zaakceptowałby zmiany w kulcie liturgicznym Kościoła w zakresie reorganizacji 

1 Por. J. Baldovin, «History of the Latin Text and Rite», w: E. Foley, A Commentary on the Order 
of Mass of The Roman Missal: A New English Translation Developed under the Auspices of the Cath-
olic Academy of Liturgy (Collegeville 2011) 253-254.
2 Najbardziej sztandarowym przykładem takich zarzutów są obiekcje wysuwane przeciwko 
modlitwom na ofertorium. Por. R.P. Coomaraswamy, The Destruction of the Christian Tradition 
(Bloomington 2006) 265-267.
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wykonywanych czynności oraz odmawianych modlitw3. Osiągnięcie celu pracy 
będzie możliwe dzięki analizie tych fragmentów z jego Sumy teologicznej, które 
dotyczą postawionego problemu badawczego4. Opracowanie składać się będzie 
z dwóch zasadniczych części. W pierwszej nastąpi analiza tych wypowiedzi To-
masza, które dotyczą czynności wykonywanych podczas Mszy Świętej. W drugiej 
części badania zostaną przeniesione na wykład filozofa związany z modlitwami 
i sformułowaniami odmawianymi podczas liturgii eucharystycznej5.

2. Czynności wykonywane podczas Mszy Świętej

Tomasz analizuje problematykę czynności wykonywanych podczas eucharystycz-
nej celebracji w  artykule piątym zagadnienia osiemdziesiątego trzeciego (Ryt 
sakramentu Eucharystii). W pozytywnej części swojego wykładu Akwinata od-
wołuje się do celu wykonywania ściśle określonych czynności podczas celebracji 
Mszy Świętej. Filozof przywołuje dwie racje. Pierwszą z nich jest służba lepsze-
mu uobecnieniu Męki Pańskiej. Druga zaś ma służyć wzrostowi wśród kapłanów 
i wiernych przekonania o potrzebie czci dla obecnego w Eucharystii Jezusa po 
to, żeby przyjmować Go pobożnie i ze czcią. Filozof dość wyraźnie podkreśla, że 
ustalone podczas liturgii czynności zostały ustanowione przez Kościół prowadzo-
ny pod wpływem Ducha Świętego6.

Argumenty, z którymi polemizuje Tomasz, są dość zróżnicowane, stąd trudno 
jest pogrupować je w jakieś ogólniejsze kategorie. Ich myślą przewodnią wydaje 
się natomiast kategoria odpowiedniości i zgodności danej czynności z  jakimś 
określonym punktem odniesienia (np. praktyką starotestamentową, symboli-
ką). Dwie pierwsze obiekcje przywołane przez filozofa związane były z przenie-
sieniem pewnych praktyk żydowskich na grunt kultu katolickiego. Niekiedy po-
jawiały się zarzuty, że umywanie rąk przez kapłana oraz korzystanie z kadzidła 
podczas liturgii jest niewłaściwe, ponieważ są to praktyki zaczerpnięte z kultu 
starotestamentowego, który jest czymś nieporównywanie mniejszym wobec 

3 Autor jest świadomy czysto hipotetycznego charakteru analiz, niemniej uważa, że przy zasto-
sowaniu zaproponowanych narzędzi badawczych rozwiązanie postawionego problemu jest możli-
we.
4 W niniejszej publikacji autor dodatkowo oparł się przede wszystkim na literaturze angielsko-
języcznej.
5 Oczywiście, czytając pisma św. Tomasza w tej dziedzinie, należy mieć na uwadze, że sposób 
wykładu Akwinaty pozostaje w  zgodzie z  panującą w  średniowieczu symboliczną metodą tłu-
maczenia Mszy Świętej.
6 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, corp.] (Suma teologiczna 28; London 1974) 
231.
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liturgii katolickiej7. W odniesieniu do pierwszej obiekcji Akwinata przywołuje 
dwa zasadnicze cele takiej czynności. Pierwszą z nich jest okazanie czci wobec 
Chrystusa obecnego substancjalnie w Eucharystii, którą kapłan bierze bezpo-
średnio w dłonie. Drugą racją jest symbolika tej czynności – obmycie rąk, które 
jest aktem zewnętrznym, ma symbolizować oczyszczenie z grzechów8. W od-
niesieniu do drugiego zarzutu Tomasz również przywołuje dwa cele korzystania 
z okadzeń. Pierwszym z nich jest oznaka czci wobec Chrystusa. Drugim zaś jest 
zobrazowanie skutków łask, których źródłem jest Jezus, a  które rozlewają się 
po wszystkich obecnych9. W przypadku zbijania obu obiekcji filozof zaznacza, 
że te akty kultyczne, choć były znane w  ceremoniach żydowskich, to jednak 
w liturgii katolickiej mają nowe znaczenie, stąd nie są one adaptacją zwyczajów 
starotestamentowych.

Kolejny zarzut związany był z praktyką wielokrotnego czynienia znaków krzy-
ża podczas liturgii. Przeciwnicy częstego wykonywania takich czynności twier-
dzili, że podczas celebrowania sakramentu należy unikać powtórzeń tych samych 
gestów10. Co więcej, ich zdaniem wydawało się czymś niewłaściwym, że kapłan 
po konsekracji wykonywał znak błogosławieństwa nad substancjalnie obecnym 
w Eucharystii Chrystusem11. Podstawowym, zdaniem Akwinaty, uzasadnieniem 
częstego przywoływania tego gestu jest potrzeba wyraźnego uwydatnienia Męki 
Pańskiej, która swój punkt kulminacyjny osiągnęła w śmierci na krzyżu. Z dru-
giej strony filozof zauważa, że wykonanie znaku krzyża dokonywane jest po to, 
by pokazać, że konsekracja darów oraz owocność Mszy Świętej czerpią swoją 
moc z Chrystusowego krzyża12. Ważnym argumentem pokazującym zasadność 
wszystkich wykonywanych podczas odmawiania kanonu znaków krzyża jest ich 
pogrupowanie w kilku głównych kategoriach i przypisanie im określonego pod-

7 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, op. 1 oraz op. 2], 229.
8 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 1], 231; J.P. Abdelsayed, «Liturgical 
Exodus in Reverse: A Reevaluation of the Egyptian Elements in the Jerusalem Liturgy», w: M.E. 
Johnson, Issues in Eucharistic Praying in East and West: Essays in Liturgical and Theological Anal-
ysis (Collegeville 2010) 140. Uzasadnienie dla obmywania właśnie rąk filozof widzi w tym, że jest 
to, według słów Arystotelesa, najważniejsze z narzędzi ludzkich, stąd obmycie tego „narzędzia” 
obrazuje nijako obmycie całego człowieka.
9 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 2], 232; G. Maris, A Tree and Its Fruit, 
A Book about Symbolism (b.m.w. 2004) 37.
10 Znak krzyża podczas samego tylko kanonu wykonywany był dwadzieścia sześć razy jeszcze 
do lat sześćdziesiątych XX wieku. Por. R.J. Daly, Sacrifice Unveiled: The True Meaning of Christian 
Sacrifice (London 2009) 123.
11 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, op. 3 oraz op. 4], 229-230.
12 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 3], 232.
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łoża symbolicznego13. Trzy pierwsze znaki krzyża wykonywane podczas modli-
twy Te igitur mają symbolizować wydanie Chrystusa przez Boga, Judasza i Żydów. 
Trzy kolejne znaki krzyża czynione podczas modlitwy Quam oblationem mają 
obrazować sprzedanie Jezusa kapłanom, uczonym w Piśmie i faryzeuszom oraz 
określać cenę tej sprzedaży – trzydzieści srebrników. Kolejne dwa znaki krzyża 
w tej samej oracji wskazują na Judasza wydającego Syna Bożego oraz na Chry-
stusa, który jest wydawany. Dwa znaki krzyża na formułę „pobłogosławił” mają 
symbolizować zapowiedź męki, pięć znaków krzyża czynionych podczas modli-
twy Unde et memores zaś – pięć ran Jezusa. Trzykrotne kreślenie krzyża podczas 
oracji Supplices te rogamus ma obrazować przybicie do krzyża, przelanie Krwi 
oraz owoce Męki Pańskiej, a  trzy znaki krzyża wykonywane podczas modlitwy 
Per quem – trzy modlitwy Chrystusa wypowiedziane na krzyżu. Wreszcie trzy 
znaki krzyża podczas oracji Per ipsum symbolizują trzy godziny konania, dwa 
następne zaś – oddzielenie duszy od ciała14. W odniesieniu do drugiej obiekcji 
filozof stwierdza jedynie, że po konsekracji nie wykonuje się znaku krzyża w celu 
błogosławienia, ale w celu przypomnienia Chrystusowej Męki oraz zobrazowania 
skuteczności płynącej z mocy Jego krzyża15.

Innym źródłem wątpliwości pewnych osób były różnego rodzaju gesty 
wykonywane podczas odmawiania kanonu. Część oponentów praktyki Kościoła 
uważała, że podczas akcji liturgicznej nie powinno się wykonywać czynności, któ-
re, z punktu widzenia uczestnika Mszy Świętej, wydają się śmieszne i komiczne, 
jak łączenie palców, rozkładanie ramion, pochylanie się czy wielokrotne pozdra-
wianie ludu16. Tomasz zdecydowanie opowiada się za zachowaniem wszystkich 
wykonywanych podczas Mszy Świętej gestów, tłumacząc to tym, że ich zasadniczą 
funkcją jest przedstawienie jakiejś rzeczywistości. W tym kluczu rozpostarcie ra-
mion po konsekracji obrazuje rozpostartego Jezusa na krzyżu17, wzniesienie rąk 

13 Warto podkreślić, że Tomasz wymienia wszystkie znaki krzyża wykonywane podczas kanonu 
zgodnie z przepisami zawartymi w rubrykach Mszału Jana XXIII. Oznacza to, że w jego czasach 
układ tych gestów funkcjonował już w takiej postaci, w jakiej przetrwał aż do reform liturgicznych 
w drugiej połowie XX wieku. Oczywiście nie oznacza to w żaden sposób tego, że ta edycja Mszału 
była znana Akwinacie.
14 Tomasz przytacza jeszcze ostatnią grupę znaków krzyża wykonywanych podczas obrzędu 
przekazania znaku pokoju. Zdaniem Akwinaty trzykrotne wykonanie znaków krzyża konsekrow-
aną Hostią nad kielichem nawiązuje do zmartwychwstania Jezusa po trzech dniach. Zob. Tomasz 
z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 3], 232-233.
15 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 4], 234.
16 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, op. 6], 230.
17 Jest to gest nieznany w  Mszale Jana XXIII, ale praktykowany w  tradycyjnym rycie 
dominikańskim. Tomasz nawiązuje tu więc to zwyczaju własnego rytu zakonnego.
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w górę – skierowanie modlitwy ku Bogu, pochylenie się – pokorę i posłuszeństwo 
Chrystusa, a złączenie palców po konsekracji – cześć dla Eucharystii. W odnie-
sieniu do zwyczaju pozdrawiania wiernych Akwinata rozróżnia pomiędzy po-
zdrowieniem, któremu towarzyszy fizyczne obrócenie się kapłana w  kierunku 
wiernych, oraz takim, któremu wspomniana czynność nie towarzyszy. Podczas 
Mszy Świętej kapłan pozdrawia wiernych siedmiokrotnie, co zdaniem filozofa ma 
symbolizować siedem darów Ducha Świętego18, zwraca się zaś w  ich kierunku 
pięć razy, co ma obrazować pięciokrotne ukazanie się Chrystusa w dniu swego 
zmartwychwstania19.

Następne obiekcje wyjaśniane przez Tomasza związane były z praktyką prze-
łamywania Hostii podczas Mszy Świętej. Z jednej strony formułowano zarzut, że 
sama praktyka przełamywania konsekrowana chleba jest niewłaściwa, gdyż w ten 
sposób sugeruje się podziały w samym Synu Bożym, z drugiej zaś pojawiały się 
twierdzenia, że ze względu na symbolikę pięciu ran Chrystusa Hostię należałoby 
raczej przełamywać na pięć części, zamiast na trzy20. Odnosząc się do pierwszego 
zarzutu, filozof tłumaczy praktykę Kościoła katolickiego symboliką nadaną temu 
gestowi. Otóż czynność ta nawiązuje do rozrywania ciała Chrystusa podczas Jego 
Męki, obrazuje trzy stany Kościoła21 oraz wskazuje na rozlanie się łask płynących 
z cierpień Jezusa. W związku z tym, zdaniem Akwinaty, samo łamanie Hostii nie 
dokonuje żadnych podziałów w Synu Bożym22. W odniesieniu do drugiej obiek-
cji Tomasz powołuje się na papieża Sergiusza, który w  trzech częściach Hostii 
widział trzy stany Kościoła. Kościół tryumfujący miałby być obrazowany przez 
część wpuszczoną do kielicha, Kościół walczący – przez część spożytą, Kościół 
cierpiący – przez część pozostającą na ołtarzu23.

18 Zob. J.L. Meagher, Teaching Truth by Signs and Ceremonies or the Church, its Rites and Services 
Explained for the People (New York 1882) 166.
19 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 6], 234; U.M. Lang, The Voice of the 
Church at Prayer: Reflections on Liturgy and Language (San Francisko 2012) 139.
20 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, op. 7 oraz op. 8], 230.
21 Wątek ten zostanie przez Tomasza rozwinięty podczas zbijania argumentu przeciwko 
trzykrotnemu łamaniu Hostii podczas Mszy Świętej.
22 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 7], 235.
23 W tym kluczu interpretacyjnym część wpuszczona do kielicha oznacza to, co już wskrzeszone 
(połączenie ciała i krwi jest obrazem zmartwychwstania, podobnie jak oddzielenie ciała od krwi 
jest obrazem śmierci), część spożyta wskazuje na Kościół walczący, ponieważ spożycie Hostii 
dokonuje się przez jej zmiażdżenie, a zatem wymaga pewnego trudu, część pozostająca na ołtarzu 
zaś wskazuje na to, co jeszcze nie zostało wskrzeszone, a więc znajduje się w grobie (korporał 
jest liturgicznym obrazem całunów grobowych). Praktyka pozostawiania na ołtarzu cząstki kon-
sekrowanego chleba do końca Mszy Świętej już w czasach Tomasza zaczęła zanikać, o czym sam 
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W dalszej kolejności Akwinata przywołuje zarzut związany z praktyką wpusz-
czania cząstki konsekrowanego chleba do kielicha. Przeciwnicy tej praktyki uwa-
żali, że skoro podczas kanonu następuje oddzielne konsekrowanie chleba i wina, 
przeto ich późniejsze mieszanie jest czymś niewłaściwym i niestosownym24. Fi-
lozof w  dwojaki sposób broni tej praktyki Kościoła katolickiego. Po pierwsze, 
Tomasz odwołuje się do pasyjnej symboliki kielicha jako obrazu Męki Pańskiej. 
W tym kluczu interpretacyjnym wpuszczenie cząsteczki Hostii do kielicha wska-
zuje na tych, którzy są uczestnikami Chrystusowej Męki. Po drugie, filozof za-
uważa, że kielich może być symbolem szczęścia świętych. W tym kontekście sama 
czynność wskazuje na osiągnięcie szczęścia przez tych, którzy już odebrali wiecz-
ną nagrodę25.

Wreszcie, przeciwnicy tradycyjnej praktyki liturgicznej Kościoła katolickiego 
wysuwali również pewne obiekcje wobec praktyki wypijania przez kapłana ablu-
cji26. Ich zdaniem z racji rozumienia Hostii jako prawdziwego pokarmu i napoju 
spożywanie przed końcem Mszy Świętej innego napoju, w tym przypadku niekon-
sekrowanego wina, jest niewłaściwe i niestosowne27. Akwinata broni tego zwycza-
ju kultycznego przez odwołanie się do czci należnej Eucharystii28. Jego zdaniem 
obmycie warg winem podczas ablucji ma na celu spłukanie resztek Hostii, które 
mogłyby tam pozostać29.

3. Formuły modlitewne wypowiadane podczas Mszy Świętej

Akwinata problematykę słów wypowiadanych podczas obrzędów eucharystycz-
nych poddaje szczegółowej analizie w czwartym artykule zagadnienia osiemdzie-
siątego trzeciego. Pozytywną część wykładu Tomasza stanowi dość rozbudowana 

przyznaje. Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 8], 235.
24 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, op. 9], 230.
25 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 9], 235-236. Nietrudno zauważyć, że 
drugie uzasadnienie współgra z zakreśloną wcześniej symboliką potrójnego łamania Hostii, pod-
czas gdy pierwsze pozostaje z nią w sprzeczności.
26 Por. M. von Cochem, Explanation of the Holy Sacrifice of the Mass with an Appendix, Contain-
ing Devotions for Mass, for Confession, and for Communion (New York 1896) 366.
27 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, op. 10], 230.
28 Zob. T.M. Kocik, The Reform of the Reform? A Liturgical Debate: Reform Or Return (San Fran-
cisko 2003) 48.
29 Filozof podkreśla jednak, że w przypadku, gdyby kapłan miał tego samego dnia celebrować 
jeszcze jedną Mszę, nie może on wypić ablucji, gdyż w ten sposób nie zachowałby wymaganego 
postu. Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 5, ad. 10], 236.
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prezentacja znaczenia i funkcji poszczególnych części Mszy Świętej, od tzw. ob-
rzędów wstępnych, przez mszę katechumenów – liturgię słowa, do mszy wier-
nych – liturgii eucharystycznej i obrzędów kończących30. Również i w przypadku 
problematyki słów wypowiadanych podczas Eucharystii trudno jest pogrupować 
je w jakieś ogólniejsze kategorie. Warto jedynie zauważyć, że aż trzy spośród nich 
dotyczą bezpośrednio zagadnienia pewnych sformułowań obecnych w kanonie 
mszalnym, a dwa związane są z problematyką relacji z innymi sakramentami.

Pierwszą jednak obiekcją, z  którą polemizuje Tomasz, jest zarzut związany 
z  zasadnością wypowiadania podczas liturgii sformułowań niepochodzących 
bezpośrednio od Jezusa. Przeciwnicy tradycyjnego układu liturgii katolickiej 
twierdzili, że skoro do konsekracji chleba i wina wystarczy jedynie przytoczenie 
słów Chrystusa, to niepotrzebne jest wypowiadanie jakichkolwiek dodatkowych 
modlitw, zwłaszcza tych, które zostały ułożone przez ludzi31. Akwinata nie odrzu-
ca twierdzenia, jakoby ograniczenie Mszy Świętej tylko do przytoczenia formuły 
konsekracyjnej czyniło sam akt przeistoczenia niebyłym. Uważa on jednak, że 
inne modlitwy mają znaczenie nie ze względu na ważność Mszy, ale ze względu na 
pożytek wiernych. Celem tych modlitw bowiem jest odpowiednie przygotowanie 
wiernych do godnego przyjęcia sakramentu32.

Niektórzy uważali również za nieodpowiednie wygłaszanie pewnych konkret-
nych sformułowań oraz wykonywanie tych gestów, które nie znalazły swojego po-
twierdzenia w narracjach ewangelicznych. Przykładem takich praktyk jest choćby 
wznoszenie przez kapłana oczów ku górze podczas odmawiania kanonu mszal-
nego oraz dodawania formuły „wszyscy” w modlitwie bezpośrednio poprzedzają-
cej konsekrację33. Tomasz broni tradycyjnych praktyk Kościoła, powołując się na 
niepisaną tradycję Kościoła. Jego zdaniem, choć sami ewangeliści nie przekazali 
wspomnianego gestu podczas opisów ustanowienia Eucharystii, to jednak Akwi-
nata twierdzi, że wzniesienie oczów ku niebu było czynnością wykonaną przez 
Chrystusa i przekazaną przez apostołów w tradycji ustnej34.

30 Zob. Tomasz z  Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, corp.], 222-225. Wśród obrzędów 
końcowych filozof nie wymienia rytu błogosławieństwa oraz rozesłania. Ze względu na charakter 
i cel pracy w niniejszym opracowaniu nie zostaną przytoczone szczegółowe rozważania Akwinaty 
w tej kwestii, ale uwaga zostanie skupiona przede wszystkim na zbijanych zarzutach.
31 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 1], 221.
32 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 1], 225.
33 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 2], 221.
34 W  odniesieniu do obecności formuły „wszyscy” w  modlitwie bezpośrednio poprzedzającej 
konsekrację filozof stwierdza jedynie, że wyraz ten ma swoje uzasadnienie w Ewangelii, choć nie 
został w niej wymieniony. Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 2], 225-226.
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Pojawiającą się niekiedy obiekcją był również zarzut opierający się na zesta-
wieniu Eucharystii z  innymi sakramentami. Zdaniem przeciwników tradycyj-
nych rozwiązań podczas Mszy Świętej niezasadne jest akcentowanie powszech-
nego zbawienia wszystkich wiernych oraz większego ponaglania wiernych do 
pobożności (m.in. przez wezwanie „w górę serca”) bardziej niż przy innych sa-
kramentach35. Tomasz, ustosunkowując się do tego zarzutu, dość mocno podkre-
śla, że Eucharystia jest sakramentem powszechnej jedności Kościoła, stąd w tym 
kontekście zasadne jest, jego zdaniem, kładzenie większego nacisku na jego po-
wszechność. Co do kwestii większego ponaglania wiernych Akwinata zauważa, że 
w przypadku tego sakramentu zawiera się cały Chrystus36 i, co więcej, sakrament 
ten, w przeciwieństwie do innych, ofiarowany jest za cały lud, a nie za pojedynczą 
osobę. Te wskazane faktory usprawiedliwiają, zdaniem filozofa, specjalne cechy 
przypisywane Eucharystii, a nieodnoszone wobec innych sakramentów37.

Kolejnym wreszcie zarzutem było twierdzenie, że skoro właściwym szafarzem 
sakramentu Eucharystii jest kapłan, to w związku z tym wszystkie modlitwy po-
winny być wygłaszane wyłącznie przez niego i nie powinno się do nich dołączać 
oracji zanoszonych przez chór lub lud38. Tomasz wychodzi od spostrzeżenia, że 
w tym sakramencie zostają poruszone sprawy, które dotyczą zarówno kapłana, jak 
i samych wiernych, a więc całego Kościoła. Wierni odmawiają w całości, zdaniem 
filozofa, te partie tekstu, które wyrażają myśl całego ludu, a  te, które wynikają 
z funkcji przysługującymi kapłanowi, odmawia sam celebrans. Praktykę odczyty-
wania czytań mszalnych przez posługujących natomiast Akwinata tłumaczy tym, 
że w ten sposób obrazuje się przekazanie nauki Bożej za pośrednictwem sług39.

Ostatnie obiekcje związane były z  pewnymi konkretnymi sformułowaniami 
pojawiającymi się w kanonie mszalnym. Najpierw za zbyteczne uważano wyra-
żenie „Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę”, ponieważ, zdaniem adherentów takiego 
stanowiska, przeistoczenie i przyjęcie ofiary dokonywane jest niezawodnie mocą 
Bożą, a  tymczasem przywołane sformułowanie wydaje się temu przeczyć40. Po 
drugie uważano, że skoro ofiara Chrystusowa przewyższa pod każdym wzglę-
dem dary składane przez przedstawicieli starego przymierza (Abla, Abrahama, 
Melchizedeka), to formułowanie prośby o przyjęcie ofiary Chrystusowej na wzór 

35 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 5], 221.
36 Dotyczyć to może zwłaszcza substancjalnej obecności Jezusa w Eucharystii.
37 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 5], 226-227.
38 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 6], 221-222.
39 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 6], 227.
40 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 7], 222.
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tamtych ofiar jest nie na miejscu41. Wreszcie wątpliwości wysuwano wobec sfor-
mułowania „niech Twój święty Anioł zaniesie tę Ofiarę na ołtarz w niebie”. Uwa-
żano niekiedy za niestosowne zanoszenie prośby o zmianę miejsca Ciała Chry-
stusa, które w Hostii nie zaczęło istnieć przez opuszczenie nieba, gdzie ciągle się 
znajduje42. Akwinata konsekwentnie broni zasadności wszystkich atakowanych 
zwrotów. W odniesieniu do pierwszego zarzutu Tomasz przywołuje trzy racje dla 
utrzymania przywołanego sformułowania. Po pierwsze, jego zdaniem, realizacji 
skutku wypowiadanych słów może przeszkodzić intencja kapłana, a zatem sama 
prośba jest zasadna. Po drugie, celebrans naśladuje w ten sposób postępowanie 
samego Chrystusa, który również prosił o rzecz, co do której był przekonany, że ją 
otrzyma od Ojca. Wreszcie filozof zauważa, że kapłan może prosić nie tyle o reali-
zację konsekracji, ale o jej owocność43. Co do drugiej obiekcji Tomasz uważa, że 
w prośbie o przyjęcie ofiary nowego przymierza na wzór przyjęcia ofiary przywo-
łanych postaci starotestamentowych chodzi nie tyle o nawiązanie do samej ofiary, 
co do pobożności osób ją składających, a taka intencja jest już stosowna44. Nawią-
zując do trzeciego zarzutu, Akwinata twierdzi, że prośba ta nie dotyczy przenie-
sienia do nieba Hostii, ale próśb i modlitw Kościoła, co jest już zasadne i spójne45.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy 
Tomasz z Akwinu zaakceptowałby reorganizację Mszy Świętej w zakresie wyko-
nywanych gestów oraz odmawianych modlitw. Osiągnięcie celu pracy było moż-
liwe dzięki analizie tych fragmentów Sumy teologicznej, które dotyczą poruszanej 
problematyki. Opracowanie ustrukturyzowane zostało w  dwóch zasadniczych 
częściach. W  pierwszej nastąpiła analiza wykładu Tomasza dotyczącego wyko-
nywanych podczas liturgii czynności. W drugiej natomiast przebadano wykład 
Akwinaty w zakresie odmawianych podczas Mszy Świętej modlitw.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że Tomasz najprawdo-
podobniej nie zaakceptowałby zmian wprowadzonych w nowym porządku Mszy 
Świętej. Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkich wkładanie przez 

41 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 8], 222.
42 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, op. 9], 222.
43 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 7], 227-228.
44 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 8], 228. Por. J.M. Joncas, The Order of 
Mass: A Roman Missal Study Edition and Workbook (Chicago 2011) 133.
45 Zob. Tomasz z Akwinu, Eucharystia [III, q. 83, a. 4, ad. 9], 228. Por. P. Turner, At the Supper of 
the Lamb: A Pastoral and Theological Commentary on the Mass (Chicago 2011) 89.
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niego bardzo dużego wysiłku w dokładne i precyzyjne wyjaśnienie, dlaczego pod-
czas liturgii wykonuje się właśnie takie czynności i dlaczego używa się właśnie 
takich sformułowań. Gdyby Akwinata nie był przekonany do ich zasadności, nie 
broniłby ich z takim uporem. Należy również podkreślić, że przeważająca więk-
szość analizowanych przez niego czynności była znana właśnie w takiej postaci 
w rubrykach Mszału Jana XXIII, a niektóre z zarzutów, z którymi polemizuje (np. 
niepotrzebne mnożenie ilości wykonywanych znaków krzyża podczas kanonu), 
powtórzono właśnie podczas reform liturgicznych w  XX wieku, co dodatkowo 
wzmacnia słuszność sformułowanej konkluzji. Ostatnią wreszcie racją przema-
wiającą za zaproponowanym rozwiązaniem jest ogromny szacunek Tomasza do 
rzeczywistości symbolicznej, którą pod wieloma względami nowe ordo missae 
i rubryki ogólne znacząco ograniczyły.
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Zagadnienie Bożego panowania nad rzeczywisto-
ścią doczesną w filozoficznym dyskursie Tomasza 
z Akwinu
The issue of God’s reign on earthly reality in Thomas Aquinas’ 
philosophical discourse

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja filozoficznego dyskursu Tomasza z Akwinu w za-
kresie relacji pomiędzy Bożym panowaniem a światem stworzonym. Materiałem źródłowym pra-
cy jest Suma teologiczna Akwinaty, a realizacja celu pracy jest możliwa dzięki analizie stanowiska 
Tomasza w zakresie celu niniejszej pracy. Opracowanie zostało podzielone na cztery części: fak-
tyczność sprawowania przez Boga władzy nad światem, jej zakres, sposób, a także cel. W świetle 
przeprowadzonych analiz można stwierdzić różny sposób uzasadniania przez Akwinatę uznawa-
nych przez siebie twierdzeń. Tomasz opowiada się za zależnością świata doczesnego od panowania 
Boga, rozciągając je na wszystkie byty. Bóg według Akwinaty sprawuje władzę nad światem również 
w sposób pośredni oraz Tomasz spostrzega Stwórcę jako zewnętrzny cel istnienia ziemskich bytów.

Słowa kluczowe:  Tomasz z Akwinu; Boże panowanie; władza; świat doczesny; Suma teologiczna

Abstract

The main purpose of the paper is the presentation of Thomas Aquinas’ philosophical discourse 
in the context of relation between God’s reign and world reality. The source material is Thomas’ 
Summa theologica and realization of paper purpose is possible thanks to the analysis of Thomas’ 
view in relation to the paper problem. The paper was divided into four main parts. In the first 
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one world government issue was presented. In the next parts range, way and effects of the God’s 
reign issues were presented. On the basis of the analysis it could be claimed that Thomas adopted 
legitimacy of God’s reign on world and acknowledge that His reign is extended on all beings. Ac-
cording to Acquinas God can realize His reign by indirect method and the Creator is a purpose 
of earthy beings.

Keywords:  Thomas Aquinas; God’s reign; rule; earthly reality; Summa theologiae

1. Wprowadzenie

„Tobie bowiem służą Twoje stworzenia, ponieważ tylko Ciebie uznają za swego 
władcę i Boga. A wszelkie dzieło Twoje chwali Ciebie i błogosławią Ciebie Twoi 
święci, ponieważ wyznają nieskrępowanym głosem tę wielkie imię Jednorodzo-
nego Twojego wobec królów i władców tego świata”1. Między innymi takie sło-
wa wierni mieli możliwość usłyszeć jeszcze w  latach pięćdziesiątych XX wieku 
podczas obrzędów Niedzieli Palmowej, czyli dnia, w którym w sposób szczególny 
podkreśla się królewską godność Jezusa i Jego Ojca. O tym, że Bóg jest władcą 
nie tylko eschatycznym, ale również doczesnym, a wszelkie ziemskie instytucje 
powinny być podległe prawu Bożemu, teologowie okresu przedsoborowego byli 
przekonani. To przekonanie zostało zachwiane w epoce okołosoborowej, kiedy 
to dokonano przesunięć akcentów z doczesnej władzy Boga na Jego panowanie 
eschatyczne2. W kontekście tak daleko posuniętych zmian pytanie o wzajemną 
relację pomiędzy rządami Bożymi a  światem stworzonym jawi się jako ważne 
i znaczące. Osobą mogącą rzucić cenne światło na zarysowany problem wydaje 
się być Tomasz z  Akwinu, który w  swoich pismach rozważał również problem 
oddziaływania Stwórcy na rzeczywistość doczesną.

Celem niniejszego opracowania będzie próba przedstawienia nauki Tomasza 
w odniesieniu do problemu Bożej władzy nad rzeczywistością doczesną. Materia-
łem źródłowym będą wybrane wypowiedzi Akwinaty zwarte w jego Sumie teolo-
gicznej w zagadnieniu o numerze 103, który w całości poświęcony jest problema-
tyce relacji pomiędzy rządami Bożymi a światem stworzonym. Osiągnięcie celu 

1 Tłum. własne na podstawie: Missale Romanum ex Decreto Concilii Tridentini Restitutum S. PII 
V. Pontificis Maximi Jussu Editum Aliorumque Pontificum Cura Recognitum A S. Pio X Reforma-
tum et Benedicti XV. Auctoritate Vulgatum (Vatican 2004) 173-174.
2 Dobrym przykładem ilustrującym tę zmianę akcentów jest kwestia Uroczystości Chrystusa, 
Króla Wszechświata, która pierwotnie opiewała doczesne królowanie Jezusa i została wprowad-
zona jako odpowiedź papieża na stopniową sekularyzację państw europejskich i próbę ich unieza-
leżnienia się od prawa kościelnego. Paweł VI nadał temu święto odcień eschatyczny, odchodząc 
tym samym od pierwotnych założeń tej uroczystości.
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pracy będzie możliwe dzięki analizie stanowiska filozofa we wskazanym zakre-
sie. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech zasadniczych częściach 
w  oparciu o  cztery problemy stawiane przez Tomasza3. Najpierw zostanie roz-
ważona kwestia zasadności przypisywania światu Bożych rządów. Później uwaga 
skupi się na pytaniu o zakresie Bożej władzy nad światem oraz sposobie jej spra-
wowania. Wreszcie ostatnią część pracy stanowić będzie prezentacja problemu 
celu sprawowanej przez Boga władzy nad światem.

2. Pytanie o faktyczność sprawowania władzy nad światem

Swoje filozoficzne refleksje nad Bożymi rządami nad światem stworzonym To-
masz rozpoczyna od postawienia pytania o zależność świata doczesnego od ja-
kichkolwiek rządów. Teoretycznie bowiem może być tak, że rzeczywistość stwo-
rzona, mimo że pochodzi od Stwórcy jako swojej przyczyny sprawczej, to jednak 
nie jest przez Niego zarządzana czy kierowana4. Co więcej, Akwinata przytacza 
również trzy argumenty mogące przemawiać właśnie za taką wizją świata. Po 
pierwsze, Doktor Kościoła uznaje za zasadne twierdzenie, że oznaką bycia rzą-
dzonym przez jakąś nadrzędną przyczynę jest celowe działanie bądź zmierzanie 
w kierunku pewnego celu. Tymczasem jednak nietrudno, zdaniem filozofa, za-
uważyć, że zdecydowanie większą część bytów stworzonych stanowią rzeczy, któ-
re ani nie działają celowo same z siebie, ani również nie narzucają sobie kierunku 
w stronę ustalonego przez siebie celu5. Po drugie, w świecie dostrzegalna jest sta-
łość, a nie zaplanowany ruch poszczególnych komponentów rzeczywistości stwo-
rzonej w określonym kierunku. Tymczasem, zdaniem Akwinaty, rządy mogą się 
rozciągać tylko nad tymi rzeczami, które mają wyznaczony kierunek poruszania 
się i rozwoju. W związku z tym nie można przyjąć Bożych rządów nad światem, 
który nie zmierza w określonym kierunku i jest stały6. Co do trzeciego argumentu 
warto zauważyć, że opiera się on na założeniach przeciwnych wobec tych, na któ-
rych została zbudowana druga argumentacja. Filozof stwierdza, że główne części 
świata stworzonego z konieczności kierują się ku jednemu ustalonemu punkto-
wi. Tymczasem każda rzecz, która posiada w sobie wewnętrzną konieczność, nie 

3 Akwinata w przywołanym zagadnieniu Sumy teologicznej poruszył więcej problemów, niem-
niej ze względu na przejrzystość pracy autor zdecydował się na ograniczenie niniejszego opracow-
ania do czterech reprezentatywnych kwestii zamykających w istocie rdzeń problematyki.
4 Tak uważali choćby starożytni atomiści (Leucyp, Demokryt) oraz epikurejczycy. Przyjmowali 
oni, że światem rządzi przypadek oraz konieczność.
5 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 1, op 1] (Suma teologiczna 8; London 1981) 7.
6 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 1, op 2], 7.
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potrzebuje zewnętrznego względem niej zarządzania i prowadzenia7. W związku 
z tym na podstawie tych przesłanek można wykluczyć konieczność dopatrywania 
się w świecie stworzonym Bożych rządów.

Punktem wyjścia dla Doktora Kościoła, który będzie stanowił podstawę filo-
zoficznej refleksji zmierzającej do odrzucenia powyższego stanowiska i przyjęcia 
Bożego prowadzenia świata, są wypowiedzi zawarte w  Księdze Mądrości oraz 
u Boecjusza w jego dziele O pocieszeniu, jakie daje filozofia8. Tomasz zamierzo-
ną władzę Stwórcy nad światem próbuje wyprowadzić z wewnętrznej celowości 
samych rzeczy9. Mianowicie zauważa on, że w  rzeczach naturalnych, w niemal 
każdym przypadku, do realizacji dochodzi ta ich właściwość, która jest lepsza. 
Ponieważ taki stan rzeczy nie byłby możliwy w sytuacji, gdyby światem rządził 
przypadek, w związku z  tym Akwinata wyprowadza w oparciu o tę obserwację 
wniosek, że rzeczywistość stworzona musi być zarządzana przez istotę, która 
realizuje byty właśnie w taki sposób. Średniowieczny myśliciel odwołuje się do 
jeszcze jednego argumentu mającego uwierzytelniać jego stanowisko. Tym razem 
filozof powołuje się na Bożą dobroć jako na główny aksjomat całej argumentacji 
i w oparciu o wnioskowanie dedukcyjne zauważa, że dobroć Stwórcy przejawia 
się nie tylko w powołaniu rzeczy do istnienia, ale również w ich prowadzeniu do 
celu10. Tymczasem, zdaniem Akwinaty, na tym właśnie polegają Boże rządy, co 
potwierdza tezę, że świat stworzony jest zależny od panowania Stwórcy11.

3. Pytanie o zakres Bożej władzy nad światem

Ważnym elementem Tomaszowej nauki o Bożych rządach nad światem jest za-
gadnienie zakresu tej władzy. Filozof bowiem zauważa, że podporządkowanie 
absolutnie każdej ziemskiej rzeczy władzy Stwórcy nie jest wcale takie oczywiste 
z jednej strony ze względu na niektóre teksty skrypturystyczne, które wydają się 
temu przeczyć, z drugiej zaś strony ze względu na pewien zdroworozsądkowy na-
mysł, który byłby skory do wyłączenia niektórych dziedzin spod Bożych rządów. 

7 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 1, op 3], 7-8.
8 „Ale steruje nim [statkiem] Opatrzność Twa, Ojcze!” (Mdr 14,3). „Ty, który myślą ciągłą 
rządzisz światem, Twórco nieba, ziemi”. Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz, O pocieszeniu, 
jakie daje filozofia [3, IX] (Kęty 2006) 74. Wszelkie cytaty biblijne w  niniejszej pracy zostały 
zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia (Poznań 2003).
9 Por. A. Wendlinder, Speaking of God in Thomas Aquinas and Meister Eckhart: Beyond Analogy 
(London 2016) 120.
10 Por. V. Boland, St Thomas Aquinas (London 2007) 136.
11 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 1, corp], 8.
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W odniesieniu do pierwszej grupy problemów Tomasz rozważa dwa biblijne frag-
menty. Pierwszym z nich jest tekst z Koh 9,11, drugim natomiast – cytat z 1Kor 
9,912. Dosłowna lektura tych urywków wyraźnie wydaje się zaprzeczać pełnej po-
wszechności władzy Bożej nad rzeczywistością stworzoną, ponieważ podają one 
przykład tych elementów, które wprost są wyłączane spod zakresu boskiej opatrz-
ności13. Co więcej, Akwinata zauważa, że istotom rozumnym nie jest potrzebna 
władza zwierzchnia, ponieważ one same są w stanie być panami własnych dzia-
łań. W takim razie należałoby uznać za zbyteczne rozciąganie przez Boga swoich 
rządów nad istotami tego rodzaju14.

Zgodnie z ówczesnym sposobem prowadzenia dyskursu filozoficznego To-
masz, próbując znaleźć kontrargument dla tezy przeciwnej, odwołuje się do 
nauczania Augustyna zawartego w dziele O państwie Bożym, czyli sięga do ar-
gumentu z autorytetu. Ojciec Kościoła stwierdza w cytowanym przez średnio-
wiecznego filozofa tekście, że Bóg rozciągnął ład i harmonię na cały stworzony 
świat, nawet na jego najmniejsze komponenty. To stanowi dla Akwinaty punkt 
wyjścia dla uzasadnienia tezy, że cała rzeczywistość stworzona podlega Bożej 
władzy. Jest to możliwe, zdaniem Tomasza, dzięki temu, że doskonała przy-
czyna sprawcza jest zdolna do przekazania powoływanym do istnienia bytom 
doskonałości, co z  kolei jest oznaką posiadania władzy nad taką rzeczą czy 
osobą. Skoro zatem Bóg jest stwórcą całej rzeczywistości, konsekwentnie za-
tem, na podstawie zaobserwowanej zależności, musi On roztaczać rządy nad 
każdym pojedynczym elementem świata stworzonego15. Na poparcie takiego 
stanowiska Akwinata podał jeszcze jeden argument odwołujący się do kate-
gorii celu. Filozof stwierdził, że każdy byt jest skierowany ku dobroci Stwórcy 
jako swojej przyczynie celowej16. Na podstawie przesłanek natomiast, że kres 
rządów stanowi kres ich celu oraz że celem Bożego panowania jest dobroć, 

12 „A dalej widziałem pod słońcem, że to nie chyżym bieg się udaje, i nie waleczni w walce zwy-
ciężają. Tak samo nie mędrcom chleb się dostaje w udziale ani rozumnym bogactwo, ani też nie 
uczeni cieszą się względami. Bo czas i przypadek rządzi wszystkim” (Koh 9,11), „Napisane jest 
właśnie w Prawie Mojżesza: «Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu». Czyż o woły troszczy się 
Bóg?” (1Kor 9,9). Warto odnotować w odniesieniu do drugiego tekstu, że w oryginale greckim 
wykorzystana została partykuła mē, która w zdaniach pytajnych rozstrzygnięcia sugeruje odpow-
iedź przeczącą.
13 Zob. Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 5, op 1-2], 15.
14 Zob. Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 1, op 3], 15.
15 Por. to samo rozumowanie, ale przedstawione na innym przykładzie w: L.J. Elders, The Philo-
sophical Theology of St. Thomas Aquinas (Leiden 1990) 314.
16 Por. M. Jinkins, Invitation to Theology (Downer Grove 2001) 54.
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Tomasz wyprowadził wniosek, że władza Boga musi rozciągać się na cały świat 
stworzony17.

4. Pytanie o sposób sprawowania władzy nad światem

Poruszony problem zakresu Bożej władzy pociąga za sobą w  sposób pośredni 
również kwestię sposobu, w jaki Stwórca sprawuje władzę nad stworzonym świa-
tem. Są bowiem trzy możliwości. Bóg może realizować własne rządy w sposób 
całkowicie bezpośredni, w sposób całkowicie pośredni lub w sposób mieszany, 
tzn. część własnej władzy Stwórca może sprawować bezpośrednio, a  część – 
pośrednio. Drugą możliwość należy od razu wykluczyć z tego powodu, że, przyj-
mując hierarchię istot stworzonych, musi istnieć taka grupa stworzeń, które, zaj-
mując najwyższe miejsce w  hierarchii, są bezpośrednio zależne od Stwórcy, co 
implikuje bezpośrednie sprawowanie przez Boga władzy nad nimi18.

W  Sumie teologicznej Akwinata wychodzi od tezy przez siebie nieuznawa-
nej i podaje argumentacje mające przemawiać za tym, że Bóg sprawuje władzę 
nad światem w pierwszy z wymienionych sposobów, a zatem całkowicie bezpo-
średnio. Wśród dowodów wymienia on dwa argumenty z autorytetu oraz jedną 
argumentację z analogii. Odwołując się do autorytetów, Tomasz przytacza opinię 
Arystotelesa oraz Grzegorza z Nyssy19. Pierwszy z nich uważał, że sytuacją obiek-
tywnie lepszą jest taka, w której zależność budowana jest w oparciu o przyporząd-
kowanie do jednej przyczyny niż wielu20. Drugi z kolei, jak zauważa Doktor Ko-
ścioła, skrytykował wypowiedź Platona, w której ten pokazywał pośredni sposób 
realizowania władzy przez naczelne bóstwo. Grzegorz miałby w ten sposób opo-
wiedzieć się przeciwko pośredniej formie rządów Bożych. Wreszcie zasadniczy 
rdzeń trzeciej argumentacji opiera się na spostrzeżeniu, że w realiach doczesnych 
posługiwanie się przez ziemskich monarchów pośrednikami w realizacji władzy 
wynika z  pewnych niedoskonałości królów, której w  żaden sposób nie można 
przypisać istocie doskonałej, jaką jest Bóg21.

17 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 1, corp], 15-16.
18 Dyskurs wyłożony w tym akapicie nie jest co prawda zawarty bezpośrednio w tekście Sumy 
teologicznej, niemniej jest on możliwy do odtworzenia w oparciu o argumentację wytoczoną przez 
filozofa.
19 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 6, op 1-2], 17.
20 Por. Arystoteles, «Fizyka [8, 6]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 1990) 185-
186. Oznacza to, że lepiej jest, żeby jedna istota sprawowała władzę nad całością, niż miałoby to 
robić równolegle kilka odrębnych podmiotów.
21 Zob. Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 6, op 6], 18.
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Punktem wyjścia dla uzasadnienia tezy przyjmowanej przez Akwinatę, czyli 
twierdzenia o pośredniej formie sprawowania przez Boga rządów nad światem 
w pewnych sytuacjach, jest przytoczenie wypowiedzi Augustyna z dzieła O Trój-
cy, w którym Ojciec Kościoła przywołuje hierarchiczną subordynację bytów mniej 
doskonałych bytom bardziej doskonałym, by na samym końcu stwierdzić, że nad 
ostatnim ogniwem kreślonej hierarchii władzę sprawuje sam Bóg22. Przywołana 
wypowiedź Augustyna stanowi jednak jedynie potwierdzenie tego, że zasadne jest 
przypisywanie Stwórcy pośredniej formy rządów. Dlatego też Tomasz czuje się 
zobligowany do przeprowadzenia szczegółowych rozważań w  zakresie powodu 
takiej formy sprawowania władzy. Filozof, dla realizacji tego celu, przyjmuje dwa 
istotne dla dalszy analiz rozróżnienia na plan oraz jego realizację. Pod kategorią 
planu Akwinata rozumie pewnego rodzaju pomysł na zarządzanie światem jako 
całością oraz światem jako zbiorem poszczególnych elementów. Ten plan Boży 
zakłada doprowadzenie wszystkich bytów do doskonałości. Przez realizację tego 
planu natomiast Tomasz rozumie już aktualizację tego Bożego pomysłu, a więc, 
posługując się kategoriami Arystotelesa, wyprowadzenie go z możności w  stan 
aktu23.

Wprowadzenie takiej dywersyfikacji umożliwia Tomaszowi wykorzystanie ka-
tegorii pośredniej i bezpośredniej formy rządów Stwórcy w taki sposób, żeby nie 
odrzucić żadnej z nich. Otóż Akwinata kategorię bezpośredniości przypisuje pla-
nowi Bożemu, kategorię pośredniości natomiast – jego realizacji. Średniowiecz-
nemu filozofowi bardzo zależy na tym, żeby obronić zasadność właśnie pośredniej 
formy sprawowanych rządów, przeciwko której był skierowany trzeci z przywoła-
nych przez Tomasza kontrargumentów. Doktor Kościoła uznał za oznakę więk-
szej doskonałości bycie przyczyną dobroci dla innych od nieudzielania owej do-
broci innym bytom. Ponieważ Bóg jest bytem całkowicie doskonałym, w związku 
z tym, zdaniem Akwinaty, bardziej zasadne jest uznanie, że Stwórca miał prawo, 
a  nawet powinien, umożliwić innym, podporządkowanym mu bytom, sprawo-
wanie władzy niejako w Jego imieniu24. W konsekwencji zatem Bóg realizuje swe 
rządy w sposób pośredni przez pośrednictwo pewnych osób25.

22 „Lecz podobnie jak ciała cięższe i niższe są rządzone w pewnej hierarchii przez bardziej sub-
telne i  mocniejsze, tak samo wszystkie ciała są rządzone przez ducha ożywiającego. Duch ży-
cia pozbawionego rozumu podlega duchowi życia rozumnego. A duch życia rozumnego, który 
wyłamuje się i grzeszy, jest rządzony przez ducha życia rozumnego: pobożnego i sprawiedliwego. 
Ten zaś – przez samego Boga. W ten sposób całe stworzenie jest rządzone przez Stwórcę”. Augus-
tyn, O Trójcy Świętej [3, 3, 9] (Kraków 1996) 125.
23 Zob. Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 6, corp], 18.
24 Zob. Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 6, corp], 18-19.
25 Por. F. Bertelloni, «Marsilius of Padua», w: J.J.E. Gracia, T.B. Noone, A Companion to Philoso-



 Zagadnienie Bożego panowania nad rzeczywistością doczesną 197

5. Pytanie o cel sprawowanych rządów nad światem
Przyjęcie opatrzności Bożej kierującej światem zmusza odbiorcę niemalże w spo-
sób konieczny do postawienia pytania o  to, co jest celem sprawowanej władzy, 
a zatem czy wykracza on poza świat czy pozostaje na poziomie świata material-
nego. Tomasz rozpoczyna swój namysł w tej dziedzinie od tezy przez siebie nie-
uznawanej, to znaczy od stwierdzenia, że cel Bożych rządów nad rzeczywistością 
stworzoną nie wykracza poza świat materialny. Również i w tym przypadku na 
poparcie takiego stanowiska przywołuje trzy argumenty. Pierwszy z nich osadzo-
ny został na spostrzeżeniu, że rzeczy są prowadzone ku jakiemuś dobru, które ist-
nieje w samych tych rzeczach. Tymczasem Akwinata definiuje cel rządów właśnie 
jako prowadzenie danego bytu ku jakiemuś dobru. Ponieważ jednak wspomniane 
dobro, ku któremu rzeczy są prowadzone, tkwi w nich samych, to konsekwent-
nie należy uznać, że cel rządów nad światem jest osadzony w nim samym, a nie 
znajduje się poza nim26. Drugi argument wykorzystuje pewną uwagę Arystote-
lesa sformułowaną w Etyce nikochamejskiej27, zgodnie z którą do celów można 
zaliczyć czynności oraz dokonania. Tymczasem, jak zauważa Doktor Kościo-
ła, czynność osadzona jest w  tych jednostkach, które daną czynność realizują, 
co implikuje wniosek, że czynności znajdują się w samym świecie stworzonym. 
Z drugiej strony dokonania również dotyczą tego, co jest wewnątrz wszechświata. 
W kontekście tych dwóch uwag należałoby zatem stwierdzić, że cel rządzenia nie 
wybiega poza rzeczywistość doczesną, ale w niej ma swój kres28. Wreszcie trzeci 
z zarzutów sformułowany został w oparciu o pewną intuicję Augustyna zapisaną 
w dziele O państwie Bożym29, że pokój jest niezakłócaniem istniejącego porządku. 
W oparciu o ten punkt wyjścia Tomasz zauważa, że pokój jest dobrem wielości, 
która to wielość z kolei jest możliwa do zaobserwowania w świecie doczesnym. 
Skoro zatem rządzenie jakąś rzeczą zmierza do realizacji jej dobra, którym, jak już 
zauważono, jest porządek, w związku z tym należy stwierdzić, że celem rządów 

phy in the Middle Ages (Oxford 2002) 413.
26 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 2, op 1], 9. Jako potwierdzenie tych intuicji, 
Tomasz przywołuje przykład osoby chorej, dla której dobrem, do którego zmierza, jest zdrowie. 
Tymczasem jednak zdrowie nie jest dobrem zewnętrznym, znajdującym się poza nią, ale dobrem 
wewnętrznym, które możnościowo tkwi w samym chorym.
27 „Cele jednak bywają różne; jedne z nich bowiem są czynnościami, inne jakimiś odrębnymi od 
nich wytworami”. Arystoteles, «Etyka nikomachejska [1, 1]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 
5 (Warszawa 1996) 77.
28 Zob. Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 2, op 2], 10.
29 Por. rozważania Augustyna w: Augustyn, O państwie Bożym przeciw poganom, t. 2 [19, 13, 1] 
(Warszawa 2003) 605.
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nie jest coś istniejącego poza światem, ale cel mieści się właśnie w samym świecie, 
ponieważ porządek jest obecny w rzeczach stworzonych30.

Po przedstawieniu potencjalnych trudności Tomasz przytacza urywek z Księgi 
Przysłów, z którego ma wynikać, że Stwórca uczynił cały świat ze względu na sie-
bie31. Ponieważ zatem Bóg znajduje się poza granicami stworzonego przez siebie 
wszechświata, wynika stąd, że celem rządów Bożych nad światem nie jest dobro 
znajdujące się w nim samym, ale takie, które jest zlokalizowane poza nim. Kon-
tynuując pozytywną część swego wykładu, Akwinata zauważa, że cel danej rze-
czy jest ściśle uzależniony od jej początku. Skoro zatem początkiem całego świata 
stworzonego jest Stwórca, wynika stąd, że również i On musi być kresem całej 
rzeczywistości doczesnej. Filozof rozwija ten wątek przez wprowadzenie waż-
nego podziału na dobro partykularne i powszechne. Jego zdaniem dobro party-
kularne, które może być skierowane na rzeczywistość doczesną i nie wykraczać 
poza wszechświat ujęty jako całość, uczestniczy w dobru powszechnym. Dobro 
powszechne tymczasem jest ostatecznym celem wszystkich stworzonych rzeczy, 
a ono, zgodnie z przytoczonymi już uwagami, znajduje się na zewnątrz rzeczywi-
stości doczesnej32.

6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba prezentacji dyskursu Tomasza z Akwi-
nu w zakresie zagadnienia relacji pomiędzy Bożym panowaniem a światem stwo-
rzonym. Materiałem źródłowym pracy były wybrane wypowiedzi filozofa zawarte 
w jego Sumie teologicznej, osiągnięcie celu opracowania zaś było możliwe dzięki 
analizie stanowiska Akwinaty we wskazanym zakresie. Podział pracy został wy-
znaczony w  oparciu o  problemy podejmowane przez Tomasza w  zagadnieniu 

30 Tomasz z Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a 2, op 3], 10. Por. R. Velde, Aquinas on God: The „Di-
vine Science” of the Summa Theologiae (Burlington 2006) 171.
31 „Wszystko celowo uczynił Pan” (Prz 16,4). Należy zauważyć, że łacińska wersja tego tekstu, 
którą przytacza Tomasz („universa propter se operatus est dominus”), rzeczywiście wyraźniej 
akcentuje skierowanie całej rzeczywistości ku Bogu. Tymczasem oryginał hebrajski, do którego 
Akwinata dostępu nie miał, bardziej podkreśla skierowanie świata ku samemu sobie, tak więc 
sugeruje tezę, którą filozof chciał odrzucić. Co ciekawe, Septuaginta akcentuje w tym wersie zach-
owywanie rzeczy stworzonych zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
32 Tomasz z  Akwinu, Rządy Boże [I, q 103, a  2, corp], 10-11. Niektórzy autorzy dość mocno 
podkreślają z jednej strony całkowitą wolność Boga podczas stwarzania świata, a z drugiej fakt, że 
Bogu stworzony świat nie dodawał niczego do doskonałości. Zob. N.L. Geisler, Thomas Aquinas: 
An Evangelical Appraisal (Eugene 2003) 160; B.Z. Cooper, The Idea of God: A Whiteheadian Cri-
tique of St. Thomas Aquinas’ Concept of God (Hague 1974) 39.
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o numerze 103 i obejmował kwestie faktyczności sprawowania przez Boga władzy 
nad światem, jej zakresu, sposobu oraz celu.

W świetle przeprowadzony analiz można stwierdzić, że zasadność panowania 
Stwórcy nad światem Akwinata wyprowadza z wewnętrznej celowości bytów oraz 
Bożej dobroci. Powołuje się zatem na dwa biegunowo różne argumenty. W kon-
tekście problemu zakresu władzy Tomasz wyraźnie rozciąga ją na wszystkie byty, 
dowodząc tego przez odwołanie się do dwóch racji: udzielenia przez Stwórcy do-
skonałości bytom oraz zwrócenie się rzeczy ku Bogu jako swojemu celowi. W od-
niesieniu do kwestii sposobu realizowania władzy nad światem Akwinata opo-
wiada się za zasadnością przyjęcia pośredniej formy sprawowania rządów nad 
poszczególnymi komponentami rzeczywistości doczesnej przez Stwórcę. Jest to 
możliwe przede wszystkim dzięki przyjęciu ważnego rozróżnienia na plan i re-
alizację. Wprowadzenie innego rozróżnienia, tym razem na dobro partykularne 
i  powszechne, umożliwia z  kolei filozofowi uzasadnienie własnego stanowiska 
w sprawie celowości świata. Jego zdaniem celem świata nie jest on sam, ale Bóg 
znajdujący się poza wszechświatem.

Bibliografia:
Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia (Kęty 

2006)
Arystoteles, «Etyka nikomachejska», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5 

(Warszawa 1996) 77-300
Arystoteles, «Fizyka», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 1990) 23-

204
Augustyn, O państwie Bożym przeciw poganom, t. 2 (Warszawa 2003)
Augustyn, O Trójcy Świętej (Kraków 1996)
Bertelloni F., «Marsilius of Padua», w: J.J.E. Gracia, T.B. Noone, A Companion to 

Philosophy in the Middle Ages (Oxford 2002) 413-420
Boland V., St Thomas Aquinas (London 2007)
Cooper B.Z., The Idea of God: A Whiteheadian Critique of St. Thomas Aquinas’ 

Concept of God (Hague 1974)
Elders L.J., The Philosophical Theology of St. Thomas Aquinas (Leiden 1990)
Geisler N.L., Thomas Aquinas: An Evangelical Appraisal (Eugene 2003)
Jinkins M., Invitation to Theology (Downer Grove 2001)
Missale Romanum ex Decreto Concilii Tridentini Restitutum S. PII V. Pontificis 

Maximi Jussu Editum Aliorumque Pontificum Cura Recognitum A  S. Pio X 
Reformatum et Benedicti XV. Auctoritate Vulgatum (Vatican 2004)

Tomasz z Akwinu, Rządy Boże (Suma teologiczna 8; London 1981)



200 Dawid Mielnik 

Velde R., Aquinas on God: The „Divine Science” of the Summa Theologiae (Burl-
ington 2006)

Wendlinder A., Speaking of God in Thomas Aquinas and Meister Eckhart: Beyond 
Analogy (London 2016)

Dawid Mielnik, absolwent teologii, filozofii, edytorstwa i informatyki, doktor nauk teologicznych 
w  zakresie teologii biblijnej (KUL 2017), posiadacz międzynarodowego certyfikatu z  zakresu 
grafiki komputerowej EITCA/CG, autor kilkunastu artykułów naukowych oraz monografii Saul 
u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji w 1Sm 28,3-25 (Warszawa: Warszaw-
ska Firma Wydawnicza 2014). Kilkukrotnie wyróżniony w konkursie „Studencki Nobel” na szcze-
blu lokalnym oraz ogólnopolskim, trzykrotny laureat ogólnopolskich olimpiad. Adres mailowy: 
mielnikdawid@gmail.com.



Teologia. Kultura. Społeczeństwo

Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL

2–3 (2016–2017), nr 2, s. 201–206

Mgr lic. Mariusz Szypa
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy 
w teologii (red. B. Migut) (Lublin: Wydawnictwo 
KUL 2013), ss. 183. ISBN: 978-83-7702-796-7 [re-
cenzja]

Tematy związane z celebracją liturgiczną bardzo często poruszają, wzbudzają żywe 
zainteresowanie, zwłaszcza wśród duchowieństwa. Niestety, wielokroć pozostają 
to dyskusje i spory czysto techniczne – jak to powinno być, a jak jest rzeczywiście, 
kończące się pytaniem: „ale czy było ważnie?”. Choć sprawa rubryk jest ważna, 
to jednak nie można pozostać tylko na suchym nakazie, który wyraża wolę Ko-
ścioła w sposobie i formie celebrowania kultu Bożego. Obok tych zagadnień musi 
iść głębokie zrozumienie tego, co się wyraża w poszczególnych gestach, znakach 
i czynnościach. Dlatego potrzebne jest spojrzenie nie tylko liturgiczne, ale także 
biblijne, dogmatyczne, bez pominięcia wymiaru duchowościowego liturgii. Nie-
stety, takie pojęcia, jak: liturgika, teologia liturgii, teologia liturgiczna często przez 
wielu teologów używane są jako synonimy. Z drugiej strony miejsce przedmio-
tu zajmującego się celebracją misteriów wiary uplasowane jest w akademickim 
świecie bardzo często w ramach teologii praktycznej, co często promuje spycha-
nie tematu na dalsze miejsce. A przecież, zgodnie z zasadą Prospera z Akwitanii 
lex orandi lex credendi, to modlitwa, spotkanie z żywym Bogiem są pierwszym 
i najwłaściwszym locus theologicus. Są miejscem Jego poznawania i zgłębiania. 
Ona staje się dla nas najlepszym źródłem spotkania z Tym, Którego ogarnąć nie 
można.
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Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w  teologii to zbiór pięciu arty-
kułów teologów reprezentujących różne ośrodki naukowe świata. Swoje refleksje 
naukowe przedstawiają nam Felix Maria Arocena z Uniwersytetu Nawarry, David 
W. Fagerberg z Uniwersytetu Notre Dame, Manali Sodiego z Uniwersytet Ponti-
ficia Salesiana oraz Bogusław Migut z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan 
Pawła II w Lublinie. Badacze ci, oprócz ostatniego, raczej nie są znani w polskich 
kręgach naukowych. Jest to publikacja otwierająca przed czytelnikiem spojrzenie 
na tytułowe zagadnienie reprezentantom różnych ośrodków naukowych.

Recenzowana pozycja ma być nie tyle małym kompendium wiedzy na temat 
teologii liturgicznej, ile raczej ma ukazać ona jej specyfikę w relacji do liturgii, 
teologii liturgii i innych dyscyplin teologicznych, ale także stać się inspiracją do 
dyskusji, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „teologia liturgiczna”. Po dru-
gie, ma odpowiedzieć na pytanie, jakie jest jej miejsce w dzisiejszej teologii. Każ-
dy z autorów poszczególnych dysertacji spogląda na podjęte zagadnienie tak, by 
temat zarysować wyczerpująco i  kompleksowo. Nie ma obranej jednej metody 
badawczej.

Książka składa się z krótkiego artykułu wstępnego oraz czterech zasadniczych 
opracowań tworzących publikację. Wydana została przez Wydawnictwo KUL 
w 2013 roku w przystępnym formacie (A5); tekst i struktura tekstu są dość czy-
telne. Opracowanie graficzne jest bardzo proste, okładka jest miękka. Całość wy-
dawnictwa zamknięta jest w 183 stronach. Na początku znajduje się spis treści 
oraz wykaz skrótów.

Tekst otwierający całość (s. 13-26) jest niejako wprowadzeniem redaktora na-
ukowego ks. Bogusława Miguta, którego drugi artykuł zamyka całość. W swojej 
strukturze jest to tekst ciągły. Ma on na celu, w  telegraficznym skrócie, ukazać 
tematykę teologii liturgicznej, która nie jest nowym odkryciem czy kolejnym 
podziałem. Już na samym początku ukazane jest dwojakie podejście do tematu. 
Dalej autor dokonuje analizy, wykazując nie tyle sprzeczność, co wzajemne uzu-
pełnianie się powyższych sposobów ujęcia problemu.

Od twórców i przedstawicieli myślenia kategoriami pojęcia teologii liturgicz-
nej, przez jej główne założenia czytelnik prowadzony jest ku celowi takiej teologii 
i  jej zasadniczym podziałom oraz nachyleniom. Migut apologetycznie stara się 
raczej ukazać jej wspólne trwanie z innymi dziedzinami teologicznymi niż, glory-
fikując ją, wykazać jej odrębność i niezależność do innych dyscyplin.

Pierwszy artykuł części zasadniczej (s. 27-72), którego autorem jest Félix María 
Arocena, podejmuje zagadnienie Liturgia jako „symbolon” chrześcijańskiego „lo-
gosu” i  „etosu”. Pierwsza charakterystyka „teologii liturgicznej”. Autor rozprawy 
urodził się w 1954 roku. Należy do prałatury Opus Dei od 1981 roku. Posiada 
licencjat w dziedzinie fizyki, doktorat z  teologii oraz prawa kanonicznego. Jego 
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obszarami badawczymi są głównie: hymnodia rzymska, Mszał i oficjum liturgii 
zachodniej oraz ryt hiszpańsko-mozarabski.

Tekst artykułu składa się z ośmiu rozdziałów. Swoje rozważania Arocena bu-
duje na komunii człowieka z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem. Tegoż 
Zmartwychwstałego stara się zrozumieć teologia, a  liturgia sprawia, że staje się 
ona żywa i aktualna. Zaznacza, że nie jest możliwe byśmy potrafili „wejść w li-
turgię”, a w związku z tym pojąć ją i zrozumieć. Nasze rozprawy nad tą rzeczywi-
stością zawsze w jakiś sposób pomniejszają jej znaczenie, aby dostosować ją do 
naszego myślenia.

Pierwszy rozdział Triada „Mysterium – actio – vita” umiejscawia misterium 
liturgii w kontekście wiary Kościoła. Te trzy ściśle powiązane ze sobą rzeczow-
niki opisują drogę chrześcijańskiego uświęcenia. Z niewyczerpanego i nieskoń-
czonego misterium, przez uczestnictwo w  Ofierze Paschalnej, człowiek zostaje 
prowadzony do uświecenia, które daje życie. Kolejny rozdział (Między logosem 
i etosem: zagadnienie „formy”) ukazuje zagadnienie actio jako niemożliwe do po-
minięcia w drodze od logosu do ethosu. „Forma” nie jest więc czymś trywialnym, 
ale wyrazem głębszej rzeczywistości wewnętrznej. Dalej, („Forma rytualna” wia-
ry chrześcijańskiej) wykazuje nie tyle komplementarność, lecz prymat lex orandi 
nad lex credendi. To w celebracji liturgicznej teologia wraca do swoich korzeni, 
stając się teologią pierwszą, konkretnym mówieniem o Bogu w działaniu. Roz-
dział „Forma kultyczna” życia chrześcijańskiego wprowadza nas w istotną kwestię 
relacji liturgia–życie. Kościół celebrujący Misteria Chrystusa nie jest inny, gdy je 
sprawuje, a inny, gdy jego członkowie je przeżywają. Sprawowanie sakramentów 
zawsze związane jest z objawieniem prawdy, którą one skrywają. Zatem „forma” 
Misterium wpływa na formę życia tych, którzy w  niej uczestniczą. Budując na 
wcześniejszych rozważaniach, autor czyni pierwsze kroki w kierunku charaktery-
styki teologii liturgicznej (W stronę pierwszej charakterystyki teologii liturgicznej). 
Punktem wyjścia jest zawsze celebracja. To ryt staje się miejscem zrozumienia 
Misterium Chrystusa. Wprowadza nas między „wczoraj” a „dziś”. Hiszpański teo-
log ukazuje tu metodę powrotu do źródeł jako zasadniczą w uprawianiu teologii 
liturgicznej, nie pomijając metodologii właściwej jej dziedzinom pomocniczym. 
Kończąc swoją prezentację tematu, nie przechodzi obojętnie wobec zagadnienia 
symbolu (Składnia symboliczna) oraz próby ogarnięcia Boga transcendentnego 
przez doświadczenie misteryjne (Od credo ut intellegam do credo ut experiar). 
Wnioski otwarte stanowią ostatni rozdział prezentacji teologa liturgicznego.

Druga dysertacja (s. 73-89) to dzieło amerykańskiego naukowca Davida W. 
Fagerberga, który jest pracownikiem University of Notre Dame. Zajmuje się po-
szukiwaniem więzi pomiędzy dogmatem, liturgią i duchowością, badaniami eku-
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menicznymi oraz odkrywaniem istoty chrześcijaństwa w świetle takich myślicieli, 
jak G. K. Chesterton czy C. S. Lewis.

Autor przedstawia nam swoje rozumienie teologii liturgicznej w  artykule 
What is Liturgical Theology?, który jest przetłumaczony jako Moje rozumienie teo-
logii liturgicznej. Struktura jest nietypowa. Pierwsza część to 4 rozdziały: Wstęp, 
Aleksander Schmemann, Aidan Kavanagh, Streszczenie. W skład drugiej wchodzą: 
Moje uzupełnienie i Zakończenie.

Rozdziały odpowiadają na pytanie postawione na początku pracy. Autor stara 
się ukazać miejsce teologii liturgicznej wśród innych dyscyplin naukowych me-
todą porównania. Nie jest to jednak dość łatwe, bo ta za punkt wyjścia obiera 
sobie inne źródło. Kolejne dwa rozdziały stanowią nakreślenie rozumienia tematu 
przez Aleksandra Schmemanna i Aidana Kavanagha. Podążają oni różnymi dro-
gami, dochodząc do wspólnego wniosku o  nienaruszalności lex orandi. Teolog 
amerykański w swoim uzupełnieniu podkreśla cztery ważne elementy. Od szer-
szej definicji liturgii prowadzi nas do szerszej definicji teologii. Przez ascetyzm 
liturgiczny wprowadza czytelnika w postrzeganie liturgii w świetle Góry Tabor, 
odsłaniając kosmologię liturgiczną. Podsumowując, Fagerberg zauważa koniecz-
ność wzięcia pod uwagę praktyki liturgicznej Kościoła, by swoje źródło miała ona 
w spotkaniu w duchu Kościoła. 

Nowego spojrzenia dostarcza czytelnikowi z kolei rzymski teolog Manlio Sodi 
w  pracy Teologia liturgiczna sztuką syntezy teologicznej (s. 103-138). Autor jest 
włoskim kapłanem urodzonym w 1944 roku, doktorem liturgii, redaktorem Mo-
numenta Liturgica Concilii Tridentini.

Artykuł składa się z czterech dość obficie rozbudowanych punktów, w których 
autor pogłębia zagadnienie pod kątem jego metodologii. Przez historyczne dzieje 
trylogii wiara–kult–życie wiedzie nas do wieku XX, który zmienił jej postrzega-
nie. Dalej, rozważając status quaestionis teologii liturgicznej, przyglądając się li-
turgii jako teologii pierwszej, włoski teolog prowadzi do odpowiedzi na pytanie, 
czym jest teologia liturgiczna. Wyróżnia także dziedziny jej badań, które moż-
na określić w następujących wymiarach: „Słowo” w głoszeniu-urzeczywistnianiu, 
„Euchologia” jako modlitewne sformułowanie wiary i wezwanie do wyboru życia, 
„Rytualność” jako język ciała w kontekście celebracyjnym, „Rytm czasu i życia” jako 
„miejsce” urzeczywistnienia Tajemnicy oraz Kultowe formy „przekazywania” wiary. 
W kolejnych wierszach przybliżony zostaje obraz epistemologiczny. Zakłada on 
kompletność celebracji liturgicznej, po wtóre jej umieszczenie w kontekście, po 
trzecie nadanie obrzędowi miana źródła refleksji, a wreszcie znaczenia i miejsca 
Biblii oraz nauk humanistycznych w liturgii. Z przedstawionych zasad wypływają 
pewne konsekwencje, które autor zestawia niejako w dekalog, zaznaczając miej-
sca słabo pogłębiane w refleksji. W ostatnim rozdziale, analizując punkt szesnasty 



 Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii  205

Dekretu o formacji kapłańskiej, wyciąga liczne wnioski jeszcze nie zrealizowane, 
choć już zasygnalizowane przez Drugi Sobór Watykański.

Ostatnia prezentacja tematu to praca Bogusława Miguta. Jest on kapłanem die-
cezji lubelskiej, a także dyrektorem Instytutu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale 
Teologii KUL. Jest znawcą teologii liturgicznej szkoły rzymskiej, autor licznych 
opracowań naukowych z zakresu teologii liturgii i sakramentów oraz teologii pa-
storalnej.

W ostatnim artykule Migut przybliża Teologię liturgiczną jako ukierunkowanie 
teologii na Objawienia Boże w perspektywie życia chrześcijańskiego (s. 139-183). 
Na artykuł składają się trzy dość obficie rozbudowane paragrafy: Ku pełniejszemu 
rozumieniu teologii, Nowa wizja teologii wyrazem odnowienia pojmowania Obja-
wienia Bożego oraz Teologia w służbie proklamacji i  sakramentalnej aktualizacji 
słowa Bożego. Autor za cel obiera sobie ukazanie liturgii jako istotnego elementu 
uwzględnionego w teologii, rozpatrywanego na różnych jej płaszczyznach.

Podstawą rozważania staje się zaktualizowana koncepcja Objawienia Bożego 
dokonana przez Drugi Sobór Watykański. Nauczał on, że Objawianie nie jest ja-
kimś kodeksem doktryny i postępowania, ale przede wszystkim zbawieniem. Ono 
przekazywane jest na różne sposoby, ściśle wiążąc się z życiem chrześcijańskim. 
Liturgia jest szczególnym i ogólnodostępnym miejscem objawiania się Boga czło-
wiekowi. Nie da się zgłębiać teologii w czysto akademickiej postaci – ona domaga 
się zaangażowania i odpowiedzi ze strony człowieka. Ta właśnie odpowiedź im-
plikuje nowy podział teologii, ukierunkowany na różne etapy Bożego Objawienia. 
Odzwierciedlać ma on służebną rolę teologii wobec Objawienia. 

Teologia ekonomii Bożej odnosi się do dwóch rodzajów teologii. Jedną jest 
teologia biblijna, drugą eklezjalna teologia liturgiczna. Nie jest możliwe zanurze-
nie w Objawieniu bez gruntu biblijno-eklezjalnego. Byłoby to rozważanie na po-
ziomie horyzontalny, bez wnikania w wertykalność.

Liturgiczna teologia mistyczna to rozdział, który zamyka recenzowaną publi-
kację. Podejmując temat, autor spogląda na Liturgiczny model teologii – liturgia 
w budowaniu tożsamości teologa, Teologia liturgiczna jako teologia prima oraz Teo-
logia liturgiczna jako doświadczenie mistyczne.

Niewątpliwie korzyścią lektury recenzowanej pozycji jest jej oryginalność te-
matu oraz otwartość nie tylko na interdyscyplinarność wśród teologii, ale także 
wobec nauk humanistycznych. Jednym z ciekawych zabiegów wydawniczych jest 
publikacja tej pracy w czterech wersjach językowych, co z pewnością w nawiąza-
niu do podtytułu – W poszukiwaniu syntezy w teologii – będzie sposobnością do 
poszukiwań nie tylko dla czytelnika polskojęzycznego.

Publikacja nie jest pozbawiona mankamentów. Już na samym początku (s. 
5) w spisie treści nie znajdziemy podziału artykułów na mniejsze jednostki, co 
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nie pozwala choć pokrótce zorientować się, jakie będą główne nurty publikacji. 
Zdarzają się także literówki. Jeden z artykułów (s. 125-126) posiada dość długi 
cytat stanowiący 2/3 paragrafu, a w dodatku podany jest w języku hiszpańskim, 
co może być wielkim problemem dla czytelnika niewładającego tymże językiem. 
Publikacja nie prezentuje także sylwetek autorów, odbierając szanse czytelnikowi, 
by choć w niewielkim stopniu poznać bliżej autorów.

Pomimo drobnych niedociągnięć redakcyjnych każdy teolog powinien za-
poznać się z tą publikacją, by swoją uprawianą dziedzinę badań ugruntować na 
dobrym podłożu i we wzajemnej korelacji do innych dyscyplin. Całość publika-
cji ma być także przypomnieniem, aby nie pomijać cennych źródeł rozumienia, 
a także doświadczania prawd objawionych i ciągle objawianych w anamnetycz-
nym uobecnianiu oraz uczestniczeniu w życiu Bożym.

Z całą pewnością ta broszura nie wyczerpuje tematu postawionego w tytule, 
ale ma być przyczynkiem do przemyśleń i dyskusji nad właściwym podejściem 
do zagadnienia. Publikacja nie jest skierowana tylko do teologów liturgistów, ale 
także, i przede wszystkim, do biblistów, dogmatyków, fundamentalistów, pastora-
listów-moralistów i wszystkich, którzy zgłębiają teologię. Ma ona otwierać nowe 
perspektywy, nowe pola badań nad tajemnicą Boga zanurzającego człowieka 
w swoje misterium.

Ks. mgr. lic. Mariusz Szypa, ur. 1985, prezbiter archidiecezji wrocławskiej, doktorant w Instytucie 
Liturgii i Homiletyki KUL. Adres mailowy: szypa2@o2.pl.
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Lublin ekumeniczny. Z błogosławieństwem trzech 
biskupów w 100-lecie odzyskania niepodległości

W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W budowanie jej podstaw w ciągu 123 lat niewoli byli zaangażowani potomkowie 
obywateli I  Rzeczypospolitej – nie tyko Polacy, lecz także Litwini, Białorusini, 
Ukraińcy, Łemkowie, Bojkowie, Niemcy, Tatarzy, Żydzi. Z wyjątkiem tych dwóch 
ostatnich nacji, które wyznawały w kolejności islam i judaizm, poszczególni dzia-
łacze niepodległościowi w większości reprezentowali różne Kościoły chrześcijań-
skie. To, co ich łączyło, to tradycje Rzeczypospolitej wielu kultur, religii i naro-
dów, których symbolem stała się Unia Lubelska (1569), czyli jagielloński wymiar 
polskości rozumianej za Janem Pawłem II jako „wielość i pluralizm, a nie ciasnota 
i zamknięcie” (Pamięć i tożsamość). Niezwykle ważną rolę w tym konglomeracie 
kulturowym odegrał język polski. To dzięki niemu wielu obcokrajowców szybko 
się asymilowało i często już w drugim pokoleniu czuło się Polakami. Znakomi-
tym przykładem miejsca, gdzie dokonywały się procesy polonizacyjne, był Lublin 
z jego niegdysiejszymi mieszkańcami. To tu w dzieło odzyskania niepodległości 
– poprzez aktywność gospodarczą, społeczną i kulturalną – swój wkład wniosły 
rodziny ewangelickie (Vetterów, Hessów i Plage), prawosławna (Riabininów) czy 
żydowskie (Meyersonów i Arnsztajnów).

Członkowie różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich mieli swój udział 
w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości, a później bronili jej w wojnie 
polsko-bolszewickiej czy uczestniczyli w  pokojowym procesie utrwalania pol-
skich granic. Często byli czołowymi społecznikami, ekonomistami, prawnikami, 
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architektami, naukowcami, artystami, a ich współpraca w odzyskiwaniu i umac-
nianiu niepodległości Rzeczypospolitej miała więc ze swej natury charakter eku-
meniczny. Ocaleniu od zapomnienia tych faktów służyć ma program Lublin eku-
meniczny. W  stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018), którego uroczyste 
rozpoczęcie nastąpiło 28 lutego br. na Zamku Lubelskim.

Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ekumenicznym w  Kaplicy Trójcy 
Świętej z udziałem biskupów trzech Kościołów chrześcijańskich: abpa Abla, or-
dynariusza prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, abpa Stanisława Budzika, 
ordynariusza rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej i bpa Jana Cieślara, ordy-
nariusza ewangelicko-augsburskiej diecezji warszawskiej.

Miejsce ekumenicznych modlitw nie było przypadkowe. Kościół Trójcy Świętej 
nazywany Kaplicą Zamkową to miejsce z różnych powodów wyjątkowe. Wnętrze 
tej gotyckiej świątyni w 1418 roku pokryto bowiem na zlecenie króla Władysława 
Jagiełły freskami bizantyńsko-ruskimi będącymi materialnym i duchowym świa-
dectwem spotkania chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Z przestrzenią sakral-
ną współgrał również porządek samego nabożeństwa, który zawierał elementy 
liturgii wschodniej i zachodniej.

Bezpośrednio po ekumenicznym nabożeństwie trzej hierarchowie wygłosili 
w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku krótkie referaty nt. On jest ob-
razem Boga niewidzialnego. Abp Abel mówił o znaczeniu ikony w teologii i du-
chowości prawosławnej, abp Budzik o prawdach wiary w przekazie polichromii 
Kaplicy Trójcy Świętej, a bp Cieślar o drodze od Słowa do obrazu w tradycji ewan-
gelickiej (luterańskiej i kalwińskiej).

Następnie pozdrowienia przekazali ks. prof. Augustyn Eckmann, prezes Towa-
rzystwa Naukowego KUL, oraz ks. Andrzej Gontarek, przewodniczący lubelskie-
go oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu władz miasta zgromadzo-
nych pozdrowił natomiast prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Spotkanie zakończyło się promocją monografii Lublin – miasto zgody religij-
nej. Ekumenizm w  historii, teologii, kulturze pod redakcją ks. prof. Sławomira 
Pawłowskiego (KUL) i prof. Sławomira Jacka Żurka (KUL). Książka jest zbiorem 
artykułów napisanych przez czołowych krajowych i  zagranicznych specjalistów 
w zakresie teologii poszczególnych wyznań chrześcijańskich i ekumenizmu, za-
prezentowanych podczas Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego, jaki od-
był się w Lublinie w 2017 roku.

Żyjemy w  czasach, gdy Kościół rzymskokatolicki oraz Kościoły i  wspólnoty 
chrześcijańskie zrzeszone w  Polskiej Radzie Ekumenicznej intensywnie poszu-
kują jedności, prowadząc ze sobą ożywiony dialog. Aby miał on solidne funda-
menty, dobrze będzie zobaczyć ten proces w kontekście historycznym. Jubileusz 
odzyskania przez Polskę niepodległości jest świetną okazją do podjęcia szerszej 
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refleksji na ten temat, pozwalającą dostrzec pełny obraz ekumenizmu i polskości. 
Z pewnością znakomicie będzie służyć temu dziełu program Lublin ekumeniczny. 
W stulecie odzyskania niepodległości (1918-2018).

Warto odnotować, że lubelscy chrześcijanie – prawosławni, katolicy i ewan-
gelicy – postanowili wspólnie świętować przypadające na lata 2017-2018 ważne 
jubileusze: 700-lecie Lublina, 500-lecie Reformacji i 100-lecie Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego. To właśnie te rocznice były okazją do zorganizowania 
Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 
2017”.
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